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SAMPAIO JÚNIOR, Frederico C. Percepções de alunos sobre o uso do 
WhatsApp em um curso de Espanhol para Fins Específicos para guias de 
turismo. 2017. Tese (Doutorado em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem)- 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 
 

RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo investigar as percepções de alunos sobre o uso do 

WhatsApp em um curso de Espanhol para Fins Específicos (EFE) para guias de 

turismo. Para isso, antes do curso, identifiquei como os guias de turismo do estado 

de Sergipe utilizavam a rede social WhatsApp em seu contexto laboral, além de seu 

perfil tecnológico. O trabalho mescla a abordagem de ensino de Línguas para Fins 

Específicos (HUTCHINSON; WATERS, 1987; HOLMES, 1981; CELANI, 1988; 

DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998; BELTRÁN, 2000, 2004; RAMOS, 2004, 2005; 

VIAN JR, 2008), com a vertente de redes sociais aplicadas à educação (CROSS, 

1998; URRUTIA, 2010; PONCE, 2012; MATTAR, 2013; ARGÜELLES, 2013; 

RAMBE; CHIPUNZA, 2013;  ABIO, 2014a, 2014b, 2014c; BANSAL; JOSHI, 2014; 

PAYÁ, 2014; MARÍN, 2014; OLIVEIRA, 2014; MIRANDA, 2015). O curso foi de 

extensão, mediado por smartphones com o WhatsApp instalado, ministrado sob a 

orientação pedagógica sala de aula invertida (BERGMANN; SAMS, 2012; SCHELL, 

2013; VALENTE, 2014; MATTAR; MORÁN, 2014; TOURÓN; SANTIAGO; DÍEZ, 

2014; PAULA; AZEVEDO, 2015; AZEVEDO, 2015; RAMAL, 2015; VOSGUERAU; 

SPINASSE, RODRIGUES, 2015, PAULA, 2015; MENDONZA, 2015). Esse curso 

teve como público alvo guias de turismo que estavam em serviço e em pré-serviço 

no estado de Sergipe. Trata-se de uma pesquisa qualitativa por intermédio da 

estratégia de pesquisa de estudo de caso (STAKE,1998; DENZIN;  LINCOLN, 2006; 

YIN, 2010; STAKE, 2011). A coleta de dados foi realizada por meio de gravações de 

áudio das entrevistas, questionários e registro das comunicações via WhatsApp. Os 

resultados desta pesquisa demonstraram que as configurações de internet e dos 

smartphones utilizados pelos alunos; a adequação das tarefas laborais e a 

disponibilidade do professor para com os alunos de forma assíncrona e, 

especialmente, síncrona, juntamente com as práticas pedagógicas da sala de aula 

invertida são fundamentais para um processo de ensino-aprendizagem eficiente com 

o uso do Whatsapp. 

Palavras-chave: Whatsapp. Redes sociais. Sala de aula invertida. EFE. Guia de 

turismo. 
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SAMPAIO JÚNIOR, Frederico C. Percepções de alunos sobre o uso do 
WhatsApp em um curso de Espanhol para Fins Específicos para guias de 
turismo. 2017. Tese (Doutorado em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem)- 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 
 

ABSTRACT 
 

This work aimed to investigate students' perceptions about the use of WhatsApp in a 

Spanish for Specific Purposes (SSP) course for tourism guides. For that, before the 

course, I identified how the tourism guides of the state of Sergipe used the WhatsApp 

social network in their work context, in addition to their digital profile. The work mixes 

the approach of teaching of Languages for Specific Purposes (HUTCHINSON e 

WATERS, 1987; HOLMES, 1981; CELANI, 1988; DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 

1998; BELTRÁN, 2000, 2004; RAMOS, 2004; 2005; VIAN JR, 2008), with the social 

networks applied to education (CROSS, 1998; URRUTIA, 2010; PONCE, 2012; 

MATTAR, 2013; ARGÜELLES, 2013; RAMBE; CHIPUNZA, 2013;  ABIO, 2014a, 

2014b, 2014c; BANSAL; JOSHI, 2014; PAYÁ, 2014; MARÍN, 2014; OLIVEIRA, 2014; 

MIRANDA, 2015). The course was free, mediated by smartphones with WhatsApp 

installed, taught under the pedagogical guidance of the flipped classroom 

(BERGMANN; SAMS, 2012; SCHELL, 2013; VALENTE, 2014; MATTAR; MORÁN, 

2014; TOURÓN; SANTIAGO; DÍEZ, 2014; PAULA; AZEVEDO, 2015; AZEVEDO, 

2015; RAMAL, 2015; VOSGUERAU; SPINASSE; RODRIGUES, 2015, PAULA, 2015; 

MENDONZA, 2015). This course had as its target audience tourism guides that were 

in service and in pre-service in the state of Sergipe. This is a qualitative research 

through the case study research strategy (STAKE,1998; DENZIN; LINCOLN, 2006; 

YIN, 2010; STAKE, 2011). The results of this research demonstrated that the internet 

and smartphone configurations used by the students; the adequacy of work tasks and 

the availability of the teacher to the students in an asynchronous and especially 

synchronous way, together with the pedagogical practices of the flipped classroom 

are fundamental for an efficient teaching-learning process with the use of Whatsapp. 

Keywords: Whatsapp. Social networks. Flipped classroom. SSP. Tour guide. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho, cujo objetivo é investigar as percepções dos alunos sobre o uso 

do WhatsApp em um curso de Espanhol para Fins Específicos (EFE) para guias de 

turismo, foi motivado pelo meu histórico de vida pessoal e profissional de professor 

de espanhol apaixonado por tecnologia, guia de turismo e viajante nato.  

No final dos Anos 90, quando estava cursando o Ensino Médio, motivado pelo 

crescimento do Mercosul, decidi seguir a carreira de professor de espanhol. Em 

1999, iniciei meus estudos com a língua de Cervantes em um instituto de idiomas e, 

em 2000, adentrei na Universidade Federal de Sergipe no Curso de Letras-Espanhol, 

dando início a minha formação docente. Em 2001, comecei a trabalhar como 

docente no instituto de idiomas onde fora discente, e desde aquela época, procurava 

introduzir tecnologias em minhas aulas. Lembro-me muito bem do tempo que perdia 

nas aulas de espanhol adiantando e voltando a fita cassete para coloca-lá no ponto 

correto onde iniciava cada atividade da habilidade de compreensão auditiva do livro 

texto adotado pela escola, e pouco tempo depois, a praticidade da realização dessas 

atividades de compreensão auditiva com a chegada do CD no qual era possível 

escolher, adiantar e voltar a faixa no aparelho de som em um curto espaço de tempo. 

No tocante ao uso de vídeos, com a chegada do DVD e todas suas funções de 

mudança de áudio e legenda em vários idiomas, acabei descartando o uso das fitas 

de videocassete. Assim, passei a utilizar DVDs que possuíam a opção de legenda e 

/ou áudio em espanhol em diversas atividades e tarefas com meus alunos.  Além da 

evolução da fita cassete para o CD e da fita de videocassete para o DVD, a aparição 

do kit multimídia para computadores proporcionou novas possibilidades no processo 

de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, como o surgimento de diversos 

softwares voltados especificamente para o ensino de idiomas.  

Em 2001 vivíamos a época da web 1.0, em que segundo Abio (2014a), havia 

cooperação entre os usuários, diferentemente do que vivemos hoje com a web 2.0 

que tem por essência a colaboração1. Ainda sobre as características das webs, 

Gomes (2016, p. 86) relata: 

                                                           

1 Para Abio (2014a) a cooperação e a colaboração entre alunos são estratégias didáticas muito 
utilizadas nos paradigmas educacionais baseados no construtivismo e interação social. Ainda 
segundo o autor, nos sistemas de ensino que utilizam as tecnologias da informação e comunicação 
(TICs), também é muito fácil estabelecer a colaboração e cooperação entre os alunos e até pode ser 
uma característica nesse tipo de trabalho virtual. 



15 

 

De uma web 1.0, predominantemente empresarial, não interativa, que 
permitia apenas o consumo de informação quase que exclusivamente 
textual (a imagem era um “luxo” que se podia descartar para ler “apenas” o 
texto) e que acabou numa bolha econômica, passamos, a partir de 2005, 
para a web 2.0, com novíssimas possibilidades de interação que permitem 
não apenas consumo, mas também – ou principalmente – produção de 
textos, agora textos feitos de imagens, textos audiovisuais, textos com links 
e textos com palavras e imagens (GOMES, 2016, p. 86). 

 

Em minha prática docente sempre utilizei e adaptei softwares específicos e 

não específicos para aprendizagem de espanhol como língua estrangeira. O 

envolvimento em meu trabalho com o uso das Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação2 era tamanho que o título da monografia de conclusão de minha 

especialização realizada entre os anos 2005-2006 foi Novas Tecnologias Aplicadas 

no Processo de Ensino-aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira. Nesse 

mesmo biênio, comecei a trabalhar no Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Estado de Sergipe (CEFETSE)3, onde me deparei com o seguinte desafio: trabalhar 

com o ensino de Espanhol para Fins Específicos na área de turismo. Ao iniciar 

minhas atividades laborais, fui lotado na Coordenação de Ciências Humanas e 

Sociais (CCHS), porém com 70 % de minha carga horária laboral destinada à 

Coordenação de Hospitalidade e Lazer (CHL), distribuída entre as disciplinas de 

Espanhol Instrumental nos cursos técnicos de Agenciamento e Guiamento4, Serviços 

Hoteleiros5 e no curso de tecnólogo em Ecoturismo6.  As ementas das disciplinas 

concretizavam um dos mitos abordados por Ramos (2005, p.116-118): o ensino de 

língua instrumental como sinônimo de desenvolvimento da habilidade de 

compreensão escrita.  

Para o curso de tecnólogo em Ecoturismo, mesmo com pouco conhecimento 

da área profissional e, naquela oportunidade, leigo na abordagerm do Ensino de 

Línguas para Fins Específicos, percebi que a habilidade de compreensão escrita 

seria a de maior necessidade, porém, sem tirar a importância das demais. Já para o 

curso de Serviços Hoteleiros e, especialmente, de Agenciamento e Guiamento, 

acreditava ser insano privilegiar o desenvolvimento da habilidade de compreensão 

escrita em detrimento, principalmente, das habilidades de compreensão e expressão 

orais. Diante de tal problemática, comecei a me fazer os seguintes questionamentos: 

                                                           
2 Termo utilizado na época. Hoje chamadas de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. 
3 Hoje chamado de Instituto Federal de Sergipe (IFS). 
4 Hoje chamado de curso técnico em Guia de turismo. 
5 Hoje chamado de curso técnico em Meios de hospedagem. 
6 Hoje chamado de curso tecnológico em Gestão em turismo. 
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quais as atribuições de um técnico em serviços hoteleiros? Quais as atribuições de 

um técnico em Agenciamento e Guiamento?  Quais habilidades devo enfatizar no 

curso? Quais as necessidades desses profissionais? Qual o melhor material para 

trabalhar com eles? Existem materiais disponíveis no mercado para essas áreas tão 

específicas? 

Com o passar do tempo, fui encontrando respostas para algumas dessas 

perguntas tanto em meu contexto profissional quanto pessoal. Quando falo no plano 

pessoal, quero dizer que minhas viagens pessoais passaram a ser um ambiente de 

investigação onde eu procurava entender in loco as atribuições dos profissionais da 

hotelaria, dos agentes e guias de turismo. Apesar de investigar todas as áreas do 

turismo onde atuava como professor, eu acabei desenvolvendo uma maior afinidade 

pela área de guiamento devido a sua dinâmica e à exigência de um maior 

conhecimento linguístico em línguas estrangeiras. 

Meu interesse pela profissão de guia de turismo só aumentava, quando, 

então, a convite de uma colega professora de turismo e guia, passei a acompanhá-la 

em guiamentos bilíngues português/espanhol dentro da cidade de Aracaju. 

Incentivado por essa colega guia de turismo e observando a carência de guias de 

turismo que falavam espanhol no Estado de Sergipe, decidi fazer o curso técnico de 

guia de turismo no próprio Instituto Federal onde trabalho. Assim, passei a ter uma 

dupla identidade no Instituto Federal de Sergipe: pelo dia era professor e, pela noite, 

aluno do curso técnico de Guia de Turismo. 

 Em 2009, os cursos técnicos de turismo do IFS passaram por reformulações 

em suas respectivas grades curriculares e o curso técnico de Agenciamento e 

Guiamento passou a se chamar técnico em Guia de Turismo, diminuindo sua 

duração de dois anos para um ano e meio, eliminando a parte da formação referente 

ao profissional agente de viagens, focando apenas na formação do guia de turismo. 

O conhecimento técnico da profissão de guia de turismo ajudou a melhorar minha 

prática docente e me trouxe um olhar crítico no tocante a essa profissão durante 

minhas viagens tanto dentro quanto fora do Brasil. Era como se fizesse um Work 

shadowing7 com os guias de turismo em todas as viagens que realizava. 

                                                           
7 Segundo Vian Jr. (2008, p.152), Work shadowing é uma modalidade de análise de necessidades em 

que o analista convive com o profissional no desempenho de suas tarefas cotidianas. O objetivo é 
que se tenha a dimensão das possíveis situações em que a língua estrangeira seja utilizada para 
que, a partir delas, sejam retirados os elementos que comporão o conteúdo do curso em potencial. 
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 Entre o primeiro semestre de 2009 e o primeiro semestre de 2010, realizei o 

curso de guia de turismo; e no segundo semestre de 2010, comecei meu curso de 

mestrado. Com os laços acadêmicos cada vez mais estreitos com a especialidade 

guiamento, acabei direcionando minha pesquisa de mestrado para esse setor e o 

tema de minha dissertação foi Necessidades Linguísticas em Língua Espanhola na 

Formação dos Guias de Turismo Regional da Cidade de Aracaju (SAMPAIO 

JÚNIOR, 2012). Nesse trabalho, além de identificar as necessidades dos guias de 

turismo da cidade de Aracaju, os resultados apresentaram a carência de materiais 

didáticos para a área de espanhol para o turismo e, especificamente, para a 

especialidade guiamento. Somado a isso, constatei que o maior fluxo de turistas 

hispânicos tanto para o Estado de Sergipe quanto para o Brasil é de origem 

argentina.   

Desde que comecei com o desafio de ensinar Espanhol para Fins Específicos 

no Instituto Federal de Sergipe, até minha entrada no Programa de Pós-graduação 

em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo para desenvolver pesquisa nessa área, vários eventos de status 

internacional aconteceram no Brasil, aumentando vertiginosamente o turismo 

internacional hispânico e, consequentemente, a demanda para pesquisas e ensino 

de Espanhol para Fins Específicos, e em especial, para a área de turismo na 

especialidade guiamento.  

Dentre esses eventos, destaco os festivais Rock in Rio, Lollapaloza, Monsters 

of Rock, Tomorrowland; e megaeventos esportivos como a Copa das Confederações 

da FIFA 2013,  a Copa do Mundo da FIFA 2014 e as Olimpíadas Rio 2016. Segundo 

o Ministério do Turismo, na Copa das Confederações, o Brasil recebeu, 

aproximadamente, 25 mil turistas internacionais. Os três países com maior 

participação na Copa das Confederações foram México (21,5 %), Estados Unidos 

(17,3%) e Uruguai (6,0%). Observou-se que os países com seleções8 que jogaram a 

Copa das Confederações, não necessariamente, se apresentaram entre os principais 

emissores de turistas como, por exemplo, Taiti e Nigéria. Depois de México e 

Uruguai, os países hispânicos9 que apresentaram maior porcentagem de turistas 

foram: Espanha (5,3 %), Colômbia (3,6 %) e Argentina (2,9%).   

                                                           
8 As seleções de países participantes da Copa das Confederações da FIFA 2013 foram Brasil, 

Espanha, Uruguai, México, Taiti, Itália, Japão e Nigéria. 
9 Países que possuem a língua espanhola como oficial. 
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Já para a Copa do Mundo, segundo informações do Portal da Copa10, entre os 

15 países que mais enviaram turistas estrangeiros durante o Mundial, os sul-

americanos foram representados por 364.092 pessoas, número maior do que os 

332.228 visitantes europeus e norte-americanos juntos. Os argentinos lideraram a 

emissão de turistas sul-americanos, com 166.772, seguidos dos chilenos, com 

52.427; colombianos, com 49.246; uruguaios, 35018; peruanos, 21.084; 

venezuelanos, 20.064; e paraguaios, com 19.481. No tocante aos turistas 

estrangeiros europeus e da América do Norte, foram 111.380 estadunidenses, 

40.517 mexicanos, 40.408 britânicos, 39.969 franceses, 35.650 alemães, 23.949 

portugueses, 20.919 italianos e 19.447 espanhóis. Somando o número de hispânicos 

entre os 15 países que mais enviaram turistas estrangeiros ao Brasil, totalizam 

424.056 mil turistas. Número esse que comprova a importância estratégica do 

conhecimento da língua espanhola por parte dos guias de turismo brasileiros para 

recepcionar esses turistas.  

O elevado número de turistas hispânicos no Brasil não é um fato isolado 

devido aos grandes eventos que aconteceram nos últimos anos, pois, segundo 

dados apresentados na tabela abaixo pelo Departamento de Polícia Federal e 

Ministério do Turismo, os principais emissores de turistas para o Brasil no biênio 

2014 / 2015 apresentam uma periodicidade anual e são praticamente os mesmos 

que estavam presentes na Copa do Mundo com a exceção do Paraguai que não 

participou do último Mundial e Colômbia e México que apresentaram uma presença 

maior devido ao sucesso de ambas as seleções durante a Copa. O maior destaque 

foi para a grande emissão de turistas oriundos da Argentina. Apesar de não terem 

participado da Copa das Confederações, apresentaram uma porcentagem de 2,9 %, 

mas na Copa do Mundo ocuparam a primeira posição no ranking de emissão, muito 

também pelo fato de sua seleção estar presente até a final do campeonato, bem 

como por serem turistas assíduos ao Brasil como vemos na tabela abaixo. 

 

 

 

 

                                                           
10 Site do Governo Federal Brasileiro sobre a Copa do Mundo da FIFA 2014 que utilizou como fonte o 

Ministério do Turismo.  
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Tabela 1 - Principais emissores de turistas para o Brasil (2014-2015) 

Principais 
países 

emissores 

2014 2015 

Número 
de 

Turistas 

Participação 
% 

Posição 
Número 

de 
Turistas 

Participação 
% 

Posição 

Argentina 1.743.930 27,12 1º 2.079.823 32,98 1º 

Estados 
Unidos 

656.801 
10,21 2º 

575.796 
9,13 

2º 

Chile 336.950               5,24 3º 306.331 4,86 3º 

Paraguai 293.841 4,57 4º 301.831 4,79 4º 

Uruguai 223.508 3,48 8º 267.321 4,24 5º 

França 282.375 4,39 5º 261.075 4,14 6º 

Alemanha 265.498 4,13 6º 224.549 3,56 7º 

Itália 228.734 3,56 7º 202.015 3,20 8º 

Inglaterra 217.003 3,37 9º 189.269 3,00 9º 

Portugal 170.066 2,64 10º 162.305 2,57 10º 

Espanha 166.759 2,59 11º 151.029 2,40 11º 

Colômbia 158.886 2,47 12º 118.866 1,89 12º 

Peru 117.230 1,82 13º 113.078 1,79 13º 

Bolívia 95.300 1,48 16º 108.149 1,72 14º 

México 109.637 1,71 14º 90.361 1,43 15º 

Venezuela 108.170 1,68 15º 80.488 1,28 16º 

Suíça 80.277 1,25 19º 70.319 1,12 17º 

Japão 84.636 1,32 17º 70.102 1,11 18º 

Canadá 78.531 1,22 20º 68.293 1,08 19º 

Holanda 81.655 1,27 18º 66.870 1,06 20º 

Outros países 930.065 14,46  797.968 12,65   

Fonte: BRASIL, 2016. 

 

Os investimentos feitos pelo Governo do Brasil para a Copa das 

Confederações e para a Copa do Mundo refletiram no estado de Sergipe, contexto 

macro desta pesquisa. A cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, foi sede de 

ambos os eventos e, devido a sua proximidade com a cidade de Aracaju, capital do 

estado de Sergipe, duas pontes foram construídas para facilitar o fluxo de turistas via 

terrestre entre ambos estados e, principalmente, durante os dois grandes eventos 

esportivos da FIFA. Segundo o portal Infonet, em março de 2010, foi entregue a 
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ponte Jornalista Joel Silveira11, construída sobre o rio Vaza Barris, ligando os 

municípios de Aracaju a Itaporanga D’ajuda12. Segundo o portal G1 Sergipe, em 

janeiro de 2013, com a presença da presidente Dilma Rousseff, foi inaugurada a 

Ponte Gilberto Amado13, cuja construção ocorreu sobre o rio Piauí, ligando os 

municípios de Estância14 a Indiaroba15, sendo considerada a maior ponte fluvial no 

nordeste brasileiro. Com a construção dessas duas pontes, a distância entre Aracaju 

e Salvador diminuiu em torno de 70 km16, caso o motorista opte ir pela BA-09917. 

Segundo o portal Turismo em Sergipe, a ponte Gilberto Amado integra um futuro 

projeto dos Governos Federal e de Sergipe de promover pelo litoral a integração do 

nordeste brasileiro desde Recife a Salvador, passando por Alagoas, com a 

construção de outra ponte, ligando a cidade de Neópolis18, em Sergipe, aos 

arredores de Penedo19, em Alagoas. 

No tocante ao desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária, segundo a 

agencia de notícias do Governo do Estado de Sergipe, em 27 de março de 2013, foi 

assinada a ordem de serviço para a construção do novo aeroporto de Aracaju20 que 

permitirá a cidade receber mais de 4 milhões de passageiros21 por ano. De acordo 

com a Infraero, o Aeroporto de Santa Maria, em 2011, obteve um crescimento no 

número de passageiros de 16,2 % em relação ao ano de 2011, atingindo pela 

primeira vez na história o número de 1.093.132 de passageiros. No ano de 2012, o 

crescimento foi de 25,64% em relação a 2011, chegando à cifra de 1373.401. Em 

números absolutos, esse crescimento superou o movimento de passageiros em 

aeroportos de cidades como João Pessoa e Teresina e foi o maior entre as capitais 

nordestinas. 

                                                           
11 Joel Silveira foi escritor e jornalista que trabalhou como correspondente na Segunda Guerra 

Mundial. 
12 Município sergipano localizado a 29 km da capital que possui em torno de 30 mil habitantes 
13 Gilberto Amado foi advogado, jurisconsulto, escritor, jornalista e político. Foi membro da Academia 

Brasileira de Letras, eleito em 1963. Primo do poeta baiano Jorge Amado.  
14 Município sergipano localizado a 70 km da capital com uma população de aproximadamente 67 mil 

habitantes.  
15 Município sergipano localizado a 100km da capital que faz fronteira com o município baiano 

Jandaíra.  
16  A distância de Aracaju a Salvador pela BR101 é aproximadamente 356 km. 
17 Estrada também conhecida como Linha Verde por margear o mar e ser repleta de coqueiros. 
18 Cidade considerada a capital sergipana do frevo está localizada a 120 km da capital e possui em 

torno de 18 mil habitantes. 
19 Município alagoano que está localizado a 160 km da capital Maceió e uma das principais cidades 

históricas do Brasil. 
20 O nome oficial do aeroporto de Aracaju é Aeroporto Santa Maria. 
21 A capacidade atual do aeroporto de Aracaju é de um pouco mais de 1 milhão de passageiros. 
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De acordo com o projeto de construção do novo aeroporto, a Infraero 

construirá um novo terminal de passageiros, dotado de pontes de embarque e 

desembarque, pátio de aeronaves, estacionamento de veículos, sistema viário 

interno, central de serviços e de exploração comercial do aeroporto. Com a nova 

estrutura física, o aeroporto terá condições de receber uma maior variedade de tipos 

de aeronaves, possibilitando a aterrissagem e decolagem de voos internacionais, 

incentivando o desenvolvimento econômico de Sergipe, uma vez que o Estado tem 

crescido acima da média nacional. 

Somado a isso, segundo o portal Melhores Destinos, a partir de 2018, entrará 

em funcionamento a nova base de voos nacionais e internacionais do grupo LATAM 

Airlines no Nordeste. As cidades de Fortaleza, Natal e Recife disputam ser sede do 

empreendimento que passará a receber 2 milhões de passageiros adicionais a partir 

de 2018 com expectativa de chegar a 3,2 milhões em 2038. Esse projeto presume 

que a nova base opere destinos na Europa e também voos internacionais na 

América do Sul, além das operações dentro do Brasil. Os destinos serão definidos 

durante o processo de implementação. A ação tornará o Nordeste do Brasil uma 

região geográfica de atratividade e conectividade internacional, fomentando o 

desenvolvimento da região. 

Esses acontecimentos no contexto turístico regional e nacional, somados aos 

problemas didáticos encontrados por mim para o desenvolvimento do ensino de EFE 

para guias de turismo como a baixa carga horária das disciplinas de espanhol; a falta 

de materiais específicos para o ensino de EFE para guias de turismo; o problema de 

frequência de alunos de cursos noturnos, especialmente quando havia profissionais 

da área de turismo22 ou guias de turismo em serviço23 matriculados, e a evasão, 

motivaram a execução do projeto desta pesquisa que começou a ser desenvolvido 

durante a disciplina Desenho e Desenvolvimento de Cursos e Materiais para 

Contextos Digitais, ministrada pela professora Dra. Rosinda de Castro Guerra 

Ramos, na PUCSP, no primeiro semestre de 2014 e, depois, aperfeiçoado nos 

Seminários de Orientação e nos encontros do grupo de pesquisa “Abordagem 

Instrumental e Ensino-Aprendizagem de Línguas em Contextos Diversos – GEALIN 

                                                           
22 As profissões da área de turismo costumam apresentar horários de trabalho irregulares e não 

convencionais, o que dificulta a frequência desses profissionais em cursos regulares.  
23 No próximo capítulo serão apresentadas as categorias de guias de turismo. Geralmente os guias de 

turismo regional procuram cursos de guia de turismo nacional para ampliar suas habilitações no 
mercado laboral.   
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(Grupo de Ensino-Aprendizagem de Línguas), liderados pela mesma professora, que 

orientou, inicialmente, esta pesquisa. 

Este trabalho mescla o ensino de Línguas para Fins Específicos 

(HUTCHINSON; WATERS, 1987; HOLMES, 1981; CELANI, 1988; DUDLEY-EVANS; 

ST. JOHN, 1998; BELTRÁN, 2000; RAMOS, 2004, 2005; VIAN JR, 2008),  com a 

vertente de redes sociais aplicadas a educação (CROSS, 1998; URRUTIA, 2010; 

PONCE, 2012; MATTAR, 2013; ARGÜELLES, 2013; RAMBE; CHIPUNZA, 2013;  

ABIO, 2014a, 2014b, 2014c; BANSAL; JOSHI, 2014; PAYÁ, 2014; MARÍN, 2014; 

OLIVEIRA, 2014; MIRANDA, 2015); e tem como objetivo investigar as percepções 

dos alunos sobre o uso do WhatsApp em um curso de Espanhol para Fins 

Específicos (EFE) para guias de turismo, uma vez que se faz necessário encontrar 

alternativas pedagógicas para o ensino de EFE para guias de turismo, devido aos 

problemas didáticos encontrados nessa área e à crescente exigência de 

conhecimentos linguísticos em língua espanhola para esses profissionais no 

mercado laboral sergipano e brasileiro.   

A escolha do objeto de estudo nasce, como já indicado acima, de minhas 

inquietações como pesquisador, como guia de turismo do estado de Sergipe, e como 

professor de espanhol de cursos técnicos de guia de turismo do Instituto Federal de 

Sergipe, que sempre utilizou em suas aulas, softwares24 específicos25 e softwares 

não específicos26 para a aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira, 

porém nunca investigou as percepções dos alunos sobre o uso desses softwares em 

um curso. Para o desenvolvimento desta pesquisa, escolhi a rede social WhatsApp 

como software não específico para a aprendizagem de espanhol.  

Dessa forma, para investigar as percepções dos alunos sobre o uso da rede 

social WhatsApp em um curso de EFE, se fez necessária a elaboração de um curso, 

no qual a rede social WhatsApp foi utilizada de forma pedagógica e indiscriminada 

                                                           
24 Os termos Softwares específicos e Softwares não-específicos são uma terminologia utilizada por 

Ruipérez (2005) para distinguir os softwares educativos dos não educativos. 
25 Alguns exemplos de softwares específicos para a aprendizagem de ELE: Curso de Espanhol 

IESDE-CD ROM + DVD. Curso de Línguas Q Express – Espanhol – CD Rom. Curso de Espanhol 
para atendimento em bares e restaurantes – CD Rom e DVD. Diccionario Bilingüe para 
Estudiantes Brasileños – Português-Español / Español- Português – com CD Rom. Espanhol para 
Secretariado Executivo - Vídeoaula IESDE - CD-Rom e DVD.Eurotalk – Fale mais com Facilidade 
– Espanhol – com CD Rom de Vídeo Interativo. Eurotalk – Fale mais com o Mundo – Espanhol – 
com CD Rom Interativo. Eurotalk – Fale mais com Vocabulário – Espanhol – com CD Rom de 
Vídeo Interativo. Eurotalk – Fale mais no dia a dia – Espanhol -  com CD Rom de Vídeo Interativo. 
Eurotalk – Fale mais nos Negócios – Espanhol – com CD Rom Interativo. ¡Sí! Dicionário Larousse 
Espanhol – Português / Português – Espanhol EMini com CD Rom (novo acordo). 

26 Alguns exemplos de softwares não específicos para aprendizagem de ELE, mas que podem ser 
adaptados são jogos eletrônicos, redes sociais, enciclopédias eletrônica, entre outros.   

http://www.sbs.com.br/espanhol-para-secretariado-executivo-v-deoaula-iesde-cd-rom-e-dvd.html
http://www.sbs.com.br/espanhol-para-secretariado-executivo-v-deoaula-iesde-cd-rom-e-dvd.html
http://www.sbs.com.br/eurotalk-fale-e-aprenda-com-filmes-espanhol-com-cd-rom-em-video-interativo.html
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no tocante à hora e local pelo docente e pelos discentes. Sendo assim, os objetivos 

específicos foram: 1) identificar o perfil tecnológico27 dos alunos para o uso do 

WhatsApp antes e durante o curso de EFE; 2) verificar as percepções dos alunos no 

curso de EFE para guias de turismo sobre o potencial do WhatsApp para a 

aprendizagem com o material compartilhado via aplicativo; com o suporte dos 

colegas de curso; com o suporte do professor e ao final do curso. 

  Para tanto, a partir da análise dos resultados obtidos em entrevistas 

semiestruturadas individuais; observações na sala de aula e no próprio grupo do 

WhatsApp; bem como questionários perceptivos aplicados aos participantes, 

respondo às seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1. Qual o perfil tecnológico dos alunos para o uso do WhatsApp antes e durante 

o curso de EFE para guias de turismo?  

2. Quais as percepções dos alunos no curso de EFE para guias de turismo sobre 

o potencial do WhatsApp para a aprendizagem, 

a- com o material compartilhado via essa rede social? 

b- com o suporte da própria rede social? 

c- com o suporte dos colegas de curso? 

d- com o suporte do professor? 

e- ao final do curso? 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção I, apresento a 

Fundamentação Teórica da tese. Discuto inicialmente o Ensino de Línguas para Fins 

Específicos e a profissão de guia de turismo, em seguida, disserto sobre redes 

sociais, finalizando com o WhatsApp e as pesquisas realizadas com esse aplicativo. 

Na sequência, finalizo a seção discutindo sobre a sala de aula invertida. 

Na Seção II, descrevo a metodologia da pesquisa, detalhando o contexto da 

pesquisa até chegar ao curso Esp@nhol Digit@l e seus materiais. Finalizo 

apresentando os instrumentos de coleta de dados utilizados por mim e os 

procedimentos de análise de dados. 

Discuto, na Seção III, o perfil tecnológico e as percepções dos participantes 

da pesquisa no curso de EFE para guias de turismo sobre o potencial do WhatsApp 

para a aprendizagem com o material compartilhado essa rede social, com o suporte 

                                                           
27 O perfil tecnológico é uma modalidade de análise de necessidades em que o analista verifica as 

questões de tecnologia que envolvem seu objeto. 
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da própria rede social, com o suporte dos colegas de curso, com o suporte do 

professor e ao final do curso. 

Por fim, minhas considerações finais, a discussão final sobre o uso do 

WhatsApp em um curso de Espanhol para Fins Específicos para os guias de turismo 

do Estado de Sergipe. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção objetiva apresentar as teorias que fundamentam e sustentam este 

trabalho. Primeiramente, exponho os conceitos teóricos sobre o ensino de Línguas 

para Fins Específicos. Em segundo, apresento a profissão de guia de turismo, 

destacando suas classes e atribuições. Em terceiro, disserto sobre as redes sociais, 

definindo-as e classificando-as. A seguir, apresento o WhatsApp e seu uso com fins 

educativos, além das pesquisas realizadas com essa temática. Por fim, discorro 

sobre a sala de aula invertida, apresentando seu conceito, sua origem, 

desenvolvimento e aplicação.   

 

2.1 O ensino de línguas para fins específicos 

 

Sob uma perspectiva histórica, Dudley-Evans e St John (1998, p.19) e Howatt 

(1984, p.332) comentam que o Ensino de Línguas para Fins Específicos teve origem 

nos anos 60 nos países anglo-saxões com a denominação de Inglês para Fins 

Específicos (English for Specific Purposes). Como destacam Hutchinson e Waters 

(1987, p.6) naquela oportunidade, após a Segunda Guerra Mundial, começou uma 

expansão sem precedentes da atividade científica, técnica e econômica, e era 

necessária uma única língua para comunicação internacional. Como os Estados 

Unidos se encontravam com um grande potencial econômico, a língua inglesa 

passou a ter uma situação privilegiada para cumprir essa missão. Acompanhado 

disso, segundo Beltrán (2004, p. 1110), o surgimento de novas ideias sobre a língua 

e a aprendizagem, junto com avanços nos campos da Linguística, Psicolinguística e 

Sociolinguística colocaram em questão a eficiência dos métodos mais tradicionais e 

abriram campo para novos enfoques didáticos. 

Ainda segundo Beltrán (2004, p. 1109), com todas essas mudanças sociais, a 

informação e o conhecimento se tonaram imprescindíveis para o desenvolvimento 

científico, tecnológico e econômico. E para o acesso tanto da informação quanto do 

conhecimento, o domínio de vários idiomas se tornou estratégico para acessar 

diretamente a informação, facilitar a comunicação dos conhecimentos nos âmbitos 

acadêmicos e profissionais e para estabelecer e manter relações comerciais. 

Somado a isso, essas mudanças sociais geraram novas necessidades no mundo 
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laboral e, consequentemente, novas necessidades na formação dos profissionais 

que estão em serviço e pré serviço. 

No Brasil, de acordo com Ramos (2012; 2015), a área de Línguas para Fins 

Específicos (LinFE) está presente há quase 40 anos e teve início com a Língua 

Francesa e Inglesa e tomou forte impulso com o Projeto Nacional Inglês Instrumental 

em Universidades Brasileiras (CELANI et al., 1988),  com início em 1978 e seu 

desenvolvimento durante os anos 80, juntamente com a língua francesa e também 

outras línguas que começaram a se juntar a esse desenvolvimento, com a Língua 

Portuguesa também se desenvolvendo nesse sentido. Ainda segundo Ramos 

(2015): 

Os novos apelos da sociedade para áreas que estavam sendo descobertas 
começaram a surgir e, novamente, o desenvolvimento teórico mobilizou a 
área para novos caminhos e necessidades. Com o advento da tecnologia e 
das transformações sociais, outras habilidades começaram a aparecer e, 
consequentemente, o país começou a ver um novo delineamento para essa 
área, principalmente, no que se refere a novas áreas de especialidade e, 
principalmente, as transformações no próprio mundo acadêmico nacional 
que passou a demandar novas necessidades (RAMOS, 2015, p.26).    

 

O projeto Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras, embasado no que 

se denominou no país Abordagem Instrumental (ESP approach assim cunhado por 

Hutchinson e Waters, 1987) teve seu início enfatizando três características 

importantes, conforme Holmes (1981, p.8): as necessidades dos alunos como fatores 

mais importantes no planejamento de um curso; um programa de curso planejado de 

forma a facilitar a prática das habilidades e estratégias que o aluno realmente precisa 

desenvolver; e a priorização do conhecimento prévio do aprendiz através de seu 

conhecimento de mundo, de sua capacidade de raciocínio, dos seus conhecimentos 

linguísticos advindos da língua materna, para que a aprendizagem se baseie no que 

ele já sabe e nas suas razões para aprender uma nova língua estrangeira. 

Não obstante, conforme Ramos (2005), uma das consequências do Projeto 

Nacional Ensino de Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras, foi a criação de 

vários mitos que podem ter contribuido para descredenciar a Abordagem 

Instrumental no país. Ramos (2005, p.116-118), indica os mitos mais recorrentes no 

círculo acadêmico: instrumental é sinônimo de leitura; instrumental trabalha com uma 

única habilidade; instrumental é sinônimo de Inglês Técnico; não se utiliza dicionário, 

não se ministra gramática, tem que usar o Português; o curso só pode ser ministrado 

quando o aluno dominar o básico da língua meta; a aprendizagem é deficiente; essa 
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abordagem é totalmente pragmática, utilitária e, nesse sentido, não leva em conta o 

indivíduo como um todo. 

O mito de que instrumental é sinônimo de leitura surgiu, ainda segundo essa 

autora, e se enraizou pela ênfase dada à habilidade de compreensão escrita como 

prioritária a ser trabalhada, resultado do levantamento das necessidades realizado 

nas universidades federais brasileiras durante o Projeto Nacional Ensino de Inglês 

Instrumental em Universidades Brasileiras. 

Ramos (2005, p. 109) aponta para a urgência da desconstrução desses mitos 

e chama a atenção para os novos desafios e demandas da abordagem no Brasil nos 

últimos anos. Ainda conforme Ramos (2005, p.115), devido às necessidades 

sentidas em diversas áreas acadêmicas, tais como turismo, hotelaria, publicidade, 

secretariado, etc, por alunos universitários que já se encontravam em serviço, a 

partir de 1998, as discussões sobre ensino e aprendizagem de Inglês para Fins 

Específicos ampliaram o escopo contemplando as habilidades comunicativas, tais 

como compreensão oral e produção oral e escrita, não valorizadas por vinte anos, 

desde o início do Projeto Nacional Ensino de Inglês Instrumental em Universidades 

Brasileiras. 

Como relatado na introdução desta pesquisa, o meu interesse pela área de 

Línguas para Fins Específicos surgiu com a necessidade de ter que ministrar a 

disciplina de Espanhol em um curso de guia de turismo, no qual as ementas da 

disciplina orientavam, unicamente, para o desenvolvimento da habilidade de 

compreensão escrita, sendo que no desenvolvimento de sua profissão, o guia de 

turismo necessita, predominantemente, das habilidades de expressão e 

compreensão oral. A partir dessa necessidade e com o anseio de pesquisar nessa 

área, procurei o Programa de Pós-graduação em Línguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL) da PUCSP, por ser o maior celeiro do país em pesquisas na área 

de Línguas para Fins Específicos. Apesar do grande acervo na área no LAEL há 

uma grande carência de trabalhos voltados para o ensino de Espanhol para Fins 

Específicos. Comento, a seguir os raros trabalhos de EFE presentes no acervo do 

LAEL. 

Um desses trabalhos é o de Galván (2005) que investigou as necessidades 

de estudantes da disciplina de Espanhol em um curso de Bacharelado em 

Hotelaria, e Camargo (2012), que fez uma análise de necessidades da disciplina de 
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Espanhol junto a alunos e professores de um curso superior de tecnologia em 

Gestão Empresarial.  

Apesar do grande volume de pesquisas no LAEL na área de Línguas para 

Fins Específicos a partir dos anos 2000, somente os trabalhos de Galván (2005) e 

Camargo (2012) são sobre a língua espanhola. Esse fato comprova a grande 

carência de pesquisas em EFE no Brasil. Ainda nesta seção, apresento uma 

subseção que aborda exclusivamente o Ensino de Espanhol para Fins Específicos, 

porque na próxima subseção, discuto a essência do Ensino de Línguas para Fins 

Específico: a análise de necessidades. 

 

2.1.1 A análise de necessidades 

 

Existem várias definições sobre a análise de necessidades. Particularmente, 

a análise de necessidades é definida como a essência do Ensino de Línguas para 

Fins Específicos. Nesta subseção, apresento conceitos sobre a análise de 

necessidades a partir dos seguintes autores: Hutchinson e Waters (1987), Dudley-

Evans e St. John (1998), Ramos, Lima-Lopes e Gazotti-Valim (2004) e Vian Jr 

(2008). 

Vian Jr. (2008, p.143), focalizando a análise de necessidades reitera que 

essa “é o fator primordial que distingue o ensino instrumental do ensino de línguas 

para fins gerais”. O autor também elucida que  nos cursos gerais os alunos também 

apresentam necessidades, porém, a diferença está no fato de que nos cursos 

instrumentais, “os aprendizes são, geralmente, conscientes de suas necessidades”. 

Sobre essa questão, Hutchinson e Waters (1987, p. 53) já afirmavam que não é a 

natureza da necessidade que diferencia o curso de fins específicos para o curso de 

fins gerais, mas sim a conscientização dos alunos sobre ela. Ainda segundo Vian Jr. 

(2008, p. 147) “em ambientes profissionais, a conscientização contextual é de suma 

importância, pois é necessário que se estabeleçam as necessidades do aprendiz em 

função da linguagem a ser utilizada no contexto.”   

Hutchinson e Waters (1987, p. 53-54) diferenciam as necessidades em dois 

grupos: necessidades da situação-alvo (denominadas target needs) e as 

necessidades de aprendizagem (denominadas learning needs). As necessidades da 

situação-alvo correspondem ao que o aluno deve fazer na pratica laboral. Já as 

necessidades de aprendizagem correspondem à maneira pela qual o aluno aprende 
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questões linguísticas, habilidades e estratégias que precisa utilizar. Ainda segundo 

os autores, as necessidades da situação-alvo apresentam três subdivisões: 

necessidades, lacunas e desejos (needs, lacks e wants respectivamente). As 

necessidades correspondem ao que o aluno precisa saber para atuar na situação–

alvo de forma eficiente. Os desejos refletem o que o discente de fato almeja 

aprender, entretanto nem sempre os desejos dos discentes correspondem às 

expectativas dos docentes ou da instituição de ensino. Já as lacunas são a diferença 

entre a proficiência que o discente precisa galgar e aquela em que ele se encontra.  

Para Dudley-Evans e St. John (1998, p.125), o conceito de análise de 

necessidades deve considerar, além da análise da situação-alvo e da análise da 

situação de aprendizagem, a análise da situação em que o aprendiz se encontra, 

(present situation) da qual se pode deduzir suas lacunas (lack), no tocante às 

habilidades e experiências de aprendizagem, bem como os pontos fortes e fracos 

dos aprendizes em relação à linguagem. Além disso, os autores recomendam fazer a 

análise do meio como complemento da análise de necessidades, pois essa 

proporciona o conhecimento de aspectos socioculturais dos discentes, como a 

cultura de sala de aula, a infraestrutura de gerenciamento da instituição e a própria 

cultura a qual os discentes pertencem. 

Dessa forma, para Dudley-Evans e St. John (1998, p. 125), a análise de 

necessidades deve englobar os seguintes aspectos: 

a. Informações profissionais sobre os aprendizes: as tarefas e atividades 

que envolverão o uso da língua estrangeira, análise da situação-alvo e 

das necessidades objetivas. 

b.  Informações pessoais sobre os alunos: fatores que podem afetar a 

forma como aprendem, como por exemplo, experiências passadas de 

aprendizagem, razões para estarem frequentando o curso em questão 

e suas expectativas, ou seja, determina o meio, seus desejos e 

necessidades subjetivas. 

c.  Informações sobre o uso de língua estrangeira por parte dos alunos: 

quais são as habilidades e o uso da língua na situação atual. 

d.  Informações sobre as deficiências linguísticas dos alunos: fornecidas  

a partir da diferença entre a análise da situação em que se encontra o 

aluno e a análise da situação-alvo (lacunas entre os itens C e A). 
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e.  Informações sobre a aprendizagem da língua: maneiras eficientes de 

se aprender a língua, ou seja, identificando as necessidades de 

aprendizagem. 

f. Informações sobre a comunicação profissional na situação-alvo, ou 

seja, para isso é importante realizar a análise linguística, a análise do 

discurso e a análise do gênero. 

g. Informações sobre os objetivos do curso. 

h. Informações sobre o local onde o curso será realizado, ou seja, realiza-

se a análise do meio. 

 

Dudley-Evans e St. John (1998, p.126) observam que as necessidades 

encontradas em um processo de análise de necessidades não podem ser 

consideradas como verdade absoluta, pois aspectos particulares da vida do analista 

como valores, atitudes e percepção do mundo podem influenciar na obtenção dos 

dados e até mesmo comprometer os resultados. Tanto Dudley-Evans e St. John 

(1998, p. 132) quanto Hutchinson e Waters (1987, p.59) relatam que as informações 

sobre as necessidades dos alunos podem ser obtidas por meio de entrevistas, 

observação, questionários, análise de textos escritos e falados, bem como coleta de 

material por meio de consultas e conversas informais com docentes e discentes, no 

contexto acadêmico, e com especialistas atuantes em suas respectivas áreas, no 

contexto laboral. 

No tocante aos questionários, Dudley-Evans e St. John (1998) e Hutchinson e 

Waters (1987) relatam que os mesmos devem ser bem elaborados, uma vez que 

serão utilizados para a coleta de dados quantitativos. Dessa forma, os autores 

orientam que haja um balanceamento nas perguntas para não cansar os 

participantes e evitar ambiguidades. Além disso, os autores recomendam 

objetividade e a aplicação de um questionário piloto. 

Hutchinson e Waters (1987, p. 59-60, 62-63) propõem dois modelos em 

formas de perguntas para realizar a análise de necessidades da situação-alvo e da 

situação de aprendizagem. Abaixo, apresento um quadro que resume essa proposta. 
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Quadro 1: Perguntas norteadoras para análise de necessidades 
 

Necessidades situação-alvo Necessidades situação de aprendizagem 

Por que o aprendiz precisa da língua? Por que os aprendizes fazem o curso? 

Como a língua será utilizada? Como os alunos aprendem? 

Quais serão as aulas de conteúdo? Quais os recursos (fontes) disponíveis? 

Com quem o aprendiz irá usar a língua? Quem são os aprendizes? 

Onde a língua será utilizada? Onde o curso de fins específicos será ministrado? 

Quando a língua será utilizada? Quando o curso ocorrerá? 

Fonte: Adaptado de Hutchinson e Waters (1987, p. 59-60, 62-63). 

 

Ramos, Lima-Lopes e Gazotti-Valim (2004, p.21) enfatizam a importância de a 

análise de necessidades ser permanente, ou seja, no pré-curso, durante o curso, 

para, caso seja necessário, reorientar o docente para possíveis mudanças, e pós-

curso, para verificar a validade das necessidades dos alunos identificadas no 

primeiro estágio, ou seja, no pré-curso. Ainda, segundo os autores, a análise de 

necessidades propicia “a oportunidade de identificar objetivos imediatos, bem como 

aqueles que devem ser atingidos a médio e longo prazo” (RAMOS; LIMA-LOPES;  

GAZOTTI-VALIM, 2004, p.19).  

Com a tecnologia cada vez mais presente nas profissões, faz-se necessário 

que a análise de necessidades também contemple esse tema. Sobre a tecnologia, 

Lima-Lopes (2015) advoga a necessidade de um levantamento sistemático das 

necessidades tecnológicas de profissionais pré e em serviço. Como este trabalho 

mescla o Ensino de Línguas para Fins Específicos com a área de tecnologia, o 

levantamento das necessidades tecnológicas, neste trabalho, denominado perfil 

tecnológico foi realizado junto aos guias participantes da pesquisa que estavam pré e 

em serviço.  

Finalizando esta subseção, pontuo que a base teórica adotada para a análise 

de necessidades conduzida neste trabalho fundamenta-se em Dudley-Evans e St. 

John (1998) e Hutchinson e Waters (1987), tomando como base as análises da 

situação-alvo, da situação de aprendizagem, da situação atual e do meio, além de 

Ramos, Lima-Lopes e Gazotti-Valim (2004, p.19), realizando a análise de 

necessidades permanente com os alunos por meio de interações na rede social 

WhatsApp. 

No tocante aos instrumentos de coletas de dados para execução da análise 

de necessidades, foram utilizados questionários, entrevistas e observações. Além 

disso, faço também uso de minha prática de mais de 10 anos de docência de língua 
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espanhola em cursos de guia de turismo, somada aos meus 5 anos como 

profissional da área de guiamento. 

A próxima subseção trata exclusivamente sobre o Ensino de Espanhol para 

Fins Específicos. A abertura de uma subseção exclusiva para a área de EFE ocorre 

pela carência de publicações nessa área que, muitas vezes, se encontra ofuscada 

pelo histórico papel da área de Inglês para Fins Específicos (ESP) no Ensino de 

Línguas para Fins Específicos. 

 

2.1.2 O Ensino de espanhol para fins específicos  

 

Segundo Beltrán (2004, p. 1109), o final do Século XX e o início do Século 

XXI se caracterizaram por uma rápida evolução no mundo, a chamada cultura da 

velocidade, com significativas mudanças sociais que atingiram todos os âmbitos da 

atividade humana. Essas mudanças repercutiram notavelmente não só na educação, 

mas também, e de maneira especial, no enfoque do ensino de línguas estrangeiras. 

Nesse contexto, de acordo com Beltrán (2004, p. 1113-1114), na Espanha, por volta 

dos anos 80, começou a experiência com o EFE, fundamentalmente, com o 

Espanhol Comercial28, assim também com um interesse por parte das instituições 

acadêmicas, profissionais e editoriais. Como exemplo de instituições acadêmicas 

interessadas no desenvolvimento de EFE estão as universidades e os institutos de 

idiomas e de instituições profissionais, a Câmara de Comercio e Industria de Madrid 

que administra os exames de Espanhol dos Negócios (antes Espanhol Comercial) 

em três níveis: Certificado básico, Certificado Superior e Diploma de Espanhol dos 

Negócios através do Instituto de Formação Empresarial. Além disso, ainda segundo 

Beltrán (2004), outros acontecimentos contribuíram para o crescimento de EFE em 

território espanhol: em 1986, a adesão da Espanha à Comunidade Econômica 

Europeia (atualmente União Europeia); e em 1987, a celebração do V Congresso da 

Associação Espanhola de Linguística Aplicada (AESLA), dedicado ao ensino de 

Línguas para Fins Específicos, tendo como base teórica as pesquisas e orientações 

realizadas na língua inglesa. 

Posteriormente, o ensino de EFE, tanto acadêmico quanto profissional, 

começou a fazer parte de programas acadêmicos de pós-graduação em nível de 

especialização ou de Máster de formação de professores de espanhol como língua 

                                                           
28 Também conhecido como Espanhol dos Negócios 
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estrangeira, dando início também às pesquisas nesse campo e, por consequência, 

ampliando a produção editorial. Atualmente, um exemplo de instituição acadêmica na 

Espanha que oferta cursos de Espanhol para Fins Específicos é a “Fundación 

Comillas”29, uma organização privada localizada na Comunidade Autônoma da 

Cantábria, sem fins lucrativos, fundada em 2005. Seu objetivo é promover o ensino 

especializado da língua e cultura hispânicas. A instituição colabora com os poderes 

públicos, com empresas privadas e com outras entidades e instituições. 

A “Fundación Comillas”, na área de Espanhol para Fins Específicos, apresenta 

cursos nas seguintes subáreas e especialidades: 

 

● Finanças, Negócios e Empresas: Espanhol para finanças e mercado 

bancário; Gestão de administração de empresas; Cultura empresarial e 

comunicação nos negócios; Comércio exterior; Direito econômico, 

empresarial e comercial e Marketing, imagem corporativa e comunicação 

empresarial. 

● Medicina e Saúde: Espanhol para a saúde; Espanhol para medicina e para 

a enfermagem; Espanhol para a medicina e para a pesquisa médica e 

Espanhol para a medicina e para a saúde. 

 

No início do Século XXI, exatamente em novembro de 2000, ocorreu em 

Amsterdam o I Congresso Internacional de Espanhol para Fins Específicos30 

(doravante, CIEFE). Esse congresso é um marco de difusão e promoção do 

espanhol de amplitude internacional voltado para o Espanhol para Fins Específicos. 

Sua promoção possibilita a divulgação de estudos e pesquisas de universidades 

espanholas, belgas, holandesas, entre outras. Desde 2000, o CIEFE vem sendo 

realizado pelo Conselho de Educação da Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, 

junto com o Instituto Cervantes de Utrecht e a Universidade de Amsterdam. Além do 

I CIEFE celebrado em 2000, também já ocorreram o II CIEFE, em 2003; o III CIEFE, 

em 2006; o IV CIEFE, em 2011, o V CIEFE, em 2014 e o VI CIEFE, em 2017. Cabe 

destacar que todos esses eventos possibilitaram o encontro e o intercâmbio de 

experiências de pesquisadores no âmbito do Espanhol para Fins Específicos, 

professores de Espanhol como Língua Estrangeira e editoras especializadas. Além 

                                                           
29 As informações foram retiradas do sitio oficial da Instituição.  
30 Informações disponíveis no sitio do evento. 
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disso, a realização dos cinco CIEFE permitiu: estabelecer um marco internacional 

para a divulgação das pesquisas recentes; trocar experiências didáticas; revisar o 

estado da arte do Espanhol para Fins Específicos e propiciar ações encaminhadas a 

impulsionar o desenvolvimento do espanhol como veículo de relação profissional. 

Nas edições do CIEFE ocorridas nos anos de 2000, 2003, 2006 e 2014 não 

houve trabalhos que investigassem o uso de redes sociais aplicadas ao ensino de 

EFE. Nas duas primeiras edições ocorridas nos anos 2000 e 2003, justifica-se a 

ausência de trabalhos com essa temática, uma vez que a Web 2.0 só entrou em 

evidência a partir de 2005. Na quarta edição do CIEFE, ocorrida em 2011, de acordo 

com as atas publicadas, o trabalho de Canto (2011) fez uso da rede social second 

life, mas sem o direcionamento para o ensino de EFE. Na sexta e última edição do 

CIEFE, ocorrida em 2017, dois trabalhos figuraram com a mescla do ensino de EFE 

com o uso das redes sociais na educação. Fernández-Vallejo (2017), que realizou 

uma análise linguístico-discursiva das emoções do Facebook da empresa DIA; e 

esta pesquisa que foi apresentada em formato de comunicação cujo o tema 

adaptado para o evento foi “El uso del WhatsApp en un curso de EFE para guias e 

turismo” (SAMPAIO JÚNIOR, 2017). 

No Brasil não há um grande evento exclusivo para o Ensino de Espanhol para 

Fins Específicos. O principal evento da área no Brasil é o Congresso Nacional de 

Línguas para Fins Específicos (LinFE) - que já está sua terceira edição. No III 

Congresso Nacional de Línguas para Fins Específicos (RAMOS; RAMOS, 2015), dos 

155 trabalhos propostos no evento, divididos entre conferências, mesas redondas, 

palestras, oficinas, pôsteres e comunicações, apenas 12 mesclaram a área de LinFE 

com o uso de redes sociais. Foram 7 na área de Inglês para Fins Específicos e 5 na 

área de EFE. Especificamente envolvendo o uso do WhatsApp, um pôster de Inglês 

para Fins Específicos e o estado da arte desta pesquisa apresentado em formato de 

comunicação (SAMPAIO JÚNIOR, 2015).  Esta pesquisa de doutorado reconhece o 

Hardware – Smartphone - e o Software – WhatsApp- como instrumentos de trabalho 

dos guias de turismo e os investiga como rede social e ferramenta em um curso de 

EFE.  

Para deixar o leitor deste trabalho mais informado sobre a profissão de guia 

de turismo, na próxima subseção, apresento definições, histórico, documentos 

oficiais e questões de psicologia sobre as funções dos guias de turismo. 
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2.2 A profissão guia de turismo 

 

              Esta subseção tem como objetivo apresentar para o leitor informações 

específicas sobre a profissão de guia de turismo, iniciando pela definição, passando 

por um pequeno histórico e pelos documentos oficiais que normatizam a profissão no 

Brasil, e finalizando com temas de psicologia importantes para a função dos guias.   

             Para começar esta subseção, gostaria de apresentar para o leitor deste 

trabalho, a distinção que os profissionais da área de turismo fazem sobre os termos 

guia turístico e guia de turismo. Apresento essa diferença, pois é bastante comum 

aos não profissionais da área de turismo tratarem os dois termos como sinônimos, 

mas não o são.  Segundo Chimenti e Tavares (2007, p.19): 

Guia turístico é um manual de informações turísticas ou, ainda, a publicação 
destinada à promoção e à divulgação do turismo. É, portanto, um objeto, um 
livro, um catálogo ou uma publicação. Em contrapartida, guia de turismo é o 
profissional, a pessoa que, além de prestar informações necessárias, 
também acompanhará o turista e irá orientá-lo durante a viagem 
(CHIMENTI; TAVARES, 2007, p.19). 

 

                   Hintze (2007, p.4) corrobora a informação anterior com a seguinte 

definição: 

O guia de turismo é um profissional, uma pessoa autorizada a conduzir 
grupos de turismo. E, ao contrário do que se pensa, o guia turístico é uma 
publicação informativa sobre determinado atrativo turístico, exemplo: guia de 
parques nacionais, guia 4 Rodas, guia de praias, guia turístico do Rio de 
Janeiro, etc. O termo guia de turismo é masculino para ambos os sexos. No 
caso de mulheres, o nome profissional também é citado no masculino. Ao se 
referir ao profissional, deve-se designá-lo por o guia de turismo. A guia é um 
documento de arrecadação de impostos ou o meio fio da calçada, mas não 
o profissional de turismo (HINTZE, 2007, p.4). 

 
 

 A diferença entre os termos parece irrelevante para as pessoas leigas na 

área de turismo, mas para a categoria de guias de turismo, culturalmente, essa 

terminologia é levada bastante a sério. Inclusive, quando são chamados de guias 

turísticos, se sentem ofendidos ou coisificados.      

 Na língua espanhola, para se referir à profissão, não há diferença entre o uso 

da locução adjetiva e do adjetivo, em outras palavras, “guía de turismo” e “guía 

turístico”, em espanhol, apresentam o mesmo significado.  Porém, para se referir ao 

profissional, o substantivo “guía” em espanhol é comum dos dois gêneros, enquanto 

que em português, o substantivo é de gênero masculino para ambos os sexos. Ao 

ministrar aulas de espanhol em cursos de guia de turismo, procuro apresentar essa 
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diferença entre os dois idiomas para evitar possíveis indisposições com os 

profissionais. 

 Segundo Carvalho (2013, p. 52), no Brasil, a atividade de guiamento teve 

início após a Segunda Guerra Mundial, quando a aviação comercial começou a 

desenvolver voos comerciais entre os estados brasileiros. Dois fatos históricos 

marcaram a evolução do guiamento no Brasil: a criação da Associação Brasileira das 

agências de Viagens (ABAV) em 1959 com sede no Rio de Janeiro e, como 

consequência, o inicio do turismo de massa no país. Ainda segundo o autor, o 

precursor do guiamento no estado de Sergipe é um senhor que se chamava Robson 

Alves dos Anjos. Há relatos como sendo ele o pioneiro a acompanhar, orientar e 

monitorar turistas sergipanos em viagens pelo Brasil e pelo mundo, tendo sua 

primeira experiência, em 18 de abril de 1957, quando acompanhou um grupo de 8 

pessoas para os Estados Unidos da América. A viagem durou 21 dias e acabou 

patenteando o senhor Robson como o primeiro guia de turismo do estado de Sergipe 

e um dos primeiros brasileiros a promover a atividade turística no exterior.  

A área de turismo, por ser relativamente nova, sempre teve dificuldade de 

reconhecimento de suas profissões. Em 18 janeiro de 2012, a presidente Dilma 

Rousseff sancionou a lei 12.591 que reconheceu a profissão de turismólogo31 no 

Brasil. Essa foi a segunda profissão da área do turismo reconhecida no país, porque 

a primeira foi a de guia de turismo, em 1993, por meio da lei 8.623, sancionada pelo 

presidente Itamar Franco. O artigo segundo da lei define a profissão de guia de 

turismo da seguinte forma: 

Para efeitos desta lei, é considerado guia de turismo o profissional que, 
devidamente cadastrado no Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), 
exerça atividades de acompanhar, orientar e transmitir informações a 
pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, 
interestaduais, internacionais ou especializadas (BRASIL, 1993b, art. 2).  

                 

                O Decreto N◦ 946, de 1◦ de outubro de 1993 apresenta as seguintes 

atribuições para os guias de turismo: 

Artigo 2◦ Constituem atribuições do Guia de Turismo:  I - Acompanhar, 
orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos em visitas, excursões 
urbanas, municipais, estaduais, interestaduais ou especializadas dentro do 
território nacional; II - Acompanhar ao exterior pessoas ou grupos 
organizados no Brasil: III - Promover e orientar despachos e liberação de 
passageiros e respectivas bagagens, em terminais de embarques e 

                                                           
31 As pessoas que não são da área de turismo costumam acreditar que o turismólogo ou bacharel em 
turismo pode atuar como guia de turismo, mas não o pode, pois são profissões diferentes que 
possuem atribuições diferentes, além de ambas serem regulamentadas.  
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desembarques aéreos, marítimos, fluviais, rodoviários e ferroviários; IV - Ter 
acesso a todos os veículos de transporte, durante o embarque ou 
desembarque, para orientar as pessoas ou grupos sob sua 
responsabilidade, observadas as normas específicas de respectivo terminal; 
V - Ter acesso gratuito a museus, galerias de arte, exposições, feiras, 
bibliotecas e pontos de interesse turístico, quando estiver conduzindo ou 
não pessoas ou grupos, observadas as normas de cada estabelecimento, 
desde que devidamente credenciado como guia de turismo; VI - Portar, 
privativamente, o crachá de guia de turismo emitido pela EMBRATUR; 
Parágrafo único. A forma e o horário dos acessos a que se referem as 
alíneas III, IV E V deste artigo, serão, sempre, objeto do prévio acordo do 
guia de turismo com os responsáveis pelos empreendimentos, empresas ou 
equipamento (BRASIL, 1993a, art.2). 
 

      As atribuições dos guias de turismo podem variar de acordo com sua 

classe. Os guias de turismo são classificados da seguinte forma: guia regional, guia 

de excursão nacional, guia de excursão internacional e guia especializado em 

atrativo turístico. Além da diferença de atribuições, existe uma limitação da atuação 

geográfica do guia de turismo de acordo com a sua classificação. Dessa forma, o 

artigo 4◦ do Decreto n◦ 946 de 1◦ de outubro de 1993, declara:  

 
Artigo 4◦: Conforme a especialidade de sua formação profissional e das 
atividades desempenhadas, comprovadas perante a Embratur, os guias de 
turismo serão cadastrados em uma ou mais das seguintes classes: I - guia 
regional – quando suas atividades compreenderem a recepção, o traslado, o 
acompanhamento, a prestação de informações e assistência a turistas, em 
itinerários ou roteiros locais ou intermunicipais de uma determinada unidade 
da federação para visita a seus atrativos turísticos; II – guia de excursão 
nacional – quando suas atividades compreenderem o acompanhamento e a 
assistência a grupo de turistas, durante todo o percurso de âmbito nacional 
ou realizada na América do Sul, adotando, em nome da agência de turismo 
responsável pelo roteiro, todas as suas atribuições de natureza técnica e 
administrativa necessárias à fiel execução do programa; III – guia de 
excursão internacional – quando realizarem as atividades referidas no inciso 
II, deste artigo, para os demais países do mundo; IV – guia especializado 
em atrativo turístico – quando suas atividades compreenderem a prestação 
de informações técnico-especializadas sobre determinado tipo de atrativo 
natural ou cultural de interesse turístico, na unidade da federação para qual 
o mesmo se submeteu à formação profissional específica (BRASIL, 1993a, 
art.4). 

      

Segundo Carvalho (2013, p. 57), existe uma proposta tramitando entre os 

Ministérios da Educação e do Turismo que objetiva extinguir as referidas classes, 

numa tentativa de junção dos conteúdos inerentes a cada classe no sentido de 

formatar um único curso que possibilite a formação profissional de um guia de 

turismo capaz de atuar em todo território brasileiro. É importante salientar que para 

cada classe de guia de turismo existem cursos específicos que podem ser 

ministrados de forma isolada ou conjunta, ou seja, em um mesmo curso, o aluno 

pode obter a certificação de uma única classe ou de todas, desde que o curso tenha 
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carga horária e contemple disciplinas e viagens técnicas condizentes com a classe. 

Por exemplo, para a formação de um guia de turismo nacional é necessário que o 

curso contemple viagens técnicas interestaduais. E para a formação de um guia de 

turismo internacional é necessário que o curso disponha de pelo menos uma viagem 

técnica internacional. O curso pode ser ofertado tanto pelo poder público quanto pela 

iniciativa privada desde que seja autorizado pelo Ministério da Educação e siga as 

orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos que recomenda a formatação 

do curso com um mínimo de 800 horas. Após a conclusão do curso, o guia terá que 

passar por um processo de cadastramento junto ao Ministério do Turismo que se 

denomina CADASTUR32. O CADASTUR é o sistema de cadastro de pessoas físicas 

e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo, executado pelo Ministério do 

Turismo, doravante MTur, em parceria como os Órgãos Oficiais de Turismo das 

Unidade da Federação. O objetivo do CADASTUR é promover o ordenamento, a 

formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil, por 

meio do cadastro de empresas e profissionais do setor. 

O documento oficial mais recente que normatiza a profissão de guia de 

turismo é a Portaria n◦ 27 de 30 de janeiro de 2014. Esse documento foi elaborado 

no ano da realização da Copa do Mundo no Brasil. A Portaria estabelece requisitos e 

critérios para o exercício da atividade de guia de turismo e dá outras providências.  

De acordo com o artigo 13, o pedido de cadastramento pode ser realizado por meio 

do sítio eletrônico www.cadastur.turismo.gov.br ou pessoalmente, junto ao órgão 

delegado de turismo da respectiva unidade federativa. 

Para a concretização do cadastro, o guia deverá preencher os seguintes 

requisitos especificados no Artigo 14:  

 

Artigo 14: Para o cadastro, o interessado deverá cumprir, além das 
exigências previstas em ato próprio do Ministério do Turismo, os seguintes 
requisitos: I – ser brasileiro habilitado para o exercício da atividade 
profissional; II – ser estrangeiro residente no Brasil, com ensino médio ou 
equiparado concluído e habilitado para o exercício da atividade profissional 
no País; III – ser maior de dezoito anos; IV – ser eleitor e estar em dia com 
as obrigações eleitorais, quando for o caso; V – ser reservista e estar em dia 
com as obrigações militares, no caso de requerente do sexo masculino 
menor de 45 anos, quando for caso; VI – ter concluído curso técnico de 
formação profissional de guia de turismo, em instituição reconhecida pelos 
órgãos competentes de ensino, na categoria para a qual estiver solicitando o 
cadastramento; VII – apresentar, no momento da renovação do cadastro, 
cópia dos comprovantes de recolhimento da contribuição sindical, 
correspondentes ao período de validade da credencial a ser renovada; VIII – 

                                                           
32 As informações foram retiradas do sitio oficial do órgão.  
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apresentar uma foto 3×4 recente e com plano de fundo contrastando com a 
roupa e a cor da pele; IX – no caso de estrangeiro residente no país e 
habilitado para o exercício da atividade profissional, apresentar o RNE 
(Registro Nacional de Estrangeiro) expedido pela Polícia Federal; X – 
apresentar comprovante de residência; e XI – apresentar cópia de diploma 
de curso de idioma, ou comprovante de exame de proficiência ou atestado 
de fluência, em pelo menos uma língua estrangeira para os que pretendam 
o cadastramento na categoria de guia de turismo excursão internacional, 
fornecidos por instituição de ensino reconhecida pela autoridade competente 
(BRASIL, 2014, art. 14). 

 

 

De acordo com o Artigo 14, o guia pode solicitar o cadastramento em uma ou 

mais classes desde que tenha a certificação específica. Porém, para os guias 

exercerem as atividades das classes, devem seguir normas que descrevo a seguir.  

O Artigo 4◦ informa que para requerer o cadastro na categoria guia de turismo 

especializado em atrativo natural ou em atrativo cultural, o interessado deve, em 

primeiro lugar, ser habilitado como guia de turismo regional, em cursos específicos 

de qualificação profissional. O Parágrafo único do mesmo artigo diz que a atividade 

de guia especializado em atrativo natural ou atrativo cultural somente poderá ser 

exercida por aquele que tiver formação profissional específica para o estado do 

atrativo turístico no qual atuará. 

O Artigo 5◦ relata que o guia de turismo que pretender o cadastro na categoria 

de guia regional, para exercer suas atividades em determinado estado, deverá 

apresentar o certificado de conclusão do curso técnico de formação profissional de 

guia de turismo daquela unidade federativa. Ou seja, caso o guia de turismo mude 

de estado e queira exercer a função de guia de turismo regional, terá que realizar 

outro curso de guia regional no estado onde se encontra seu atual domicilio. 

O Artigo 6◦ informa que o guia de turismo cadastrado apenas na categoria de 

excursão nacional não poderá realizar, dentro de uma unidade da federação, as 

atribuições do guia de turismo regional daquele estado. O Inciso Primeiro do mesmo 

artigo relata que a atuação do guia de turismo cadastrado na categoria excursão 

nacional abrange o percurso interestadual, por meio terrestre ou aéreo, 

compreendendo o assessoramento técnico e a assistência necessária aos turistas, 

incluindo procedimentos de bordo e acomodação do turista em hotel. Já o Inciso 

Segundo informa que caso haja a necessidade de realização de passeios locais, em 

determinados atrativos turísticos de um estado, o guia de excursão nacional, em 

nome da agência de turismo, deverá contratar guia de turismo regional que atue 

naquela unidade da federação. 
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O Artigo 7◦ relata que o guia de excursão internacional deverá observar, no 

exercício de suas atividades, os tratados, as convenções e os acordos internacionais 

dos quais o Brasil seja signatário, além das demais legislações pertinentes. O 

Parágrafo único do mesmo artigo informa que caso a legislação local exija a 

contratação de uma guia de turismo do país visitado, caberá ao guia de turismo de 

excursão internacional, em nome da agência de turismo, a contratação do guia 

correspondente. A necessidade de leitura da legislação turística de países destino de 

trabalho exige do guia de turismo internacional uma maior preparação acadêmica. 

Dando continuidade a esta subseção, gostaria de discutir os Artigos da 

Portaria 27 de 30 de janeiro de 2014 que tratam das questões de línguas 

estrangeiras na profissão de guia de turismo. No inciso onze do Artigo 13 da Seção I 

que trata do Cadastro no Capítulo III, há um requisito para os guias que queiram 

fazer o cadastramento na categoria de guia de turismo de excursão internacional, no 

qual, o interessado deve apresentar cópia de diploma de curso de idioma, ou 

comprovante de exame de proficiência ou atestado de fluência, em pelo menos uma 

língua estrangeira, e que esse certificado seja fornecido por instituição de ensino 

reconhecida pela autoridade competente. Sobre essa questão, penso ser louvável a 

exigência da certificação, porém, não compreendo o porquê de ela ser restrita ao 

guia de excursão internacional, uma vez que o guia de excursão nacional está 

habilitado a levar grupos aos países da América do Sul e, nesse caso, também seria 

necessária a comprovação de conhecimento em língua estrangeira, especificamente 

da língua espanhola, idioma oficial da grande maioria dos países da América do Sul.  

Ainda na Seção I que trata do Cadastro no Capítulo III, o Artigo 15 informa 

que o guia de turismo deverá possuir grau de conhecimento suficiente na língua 

estrangeira que incluir no seu cadastro, para a adequada condução de grupo de 

pessoas, com bom grau de compreensão e expressão oral. O Parágrafo único do 

mesmo artigo relata que para cada idioma incluído no cadastro, o guia apresentará 

certificado de conclusão do curso do referido idioma, comprovante de exame de 

proficiência ou atestado de fluência emitido por instituição competente. Esse Artigo 

15 reitera a importância da certificação para comprovar o conhecimento em idiomas 

e valoriza as duas habilidades que considero mais importantes para o 

desenvolvimento linguístico do guia no uso de línguas estrangeiras, a compreensão 

e expressão oral.  
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O idioma cadastrado vem representado no crachá de identificação profissional 

do guia de turismo por meio de bandeiras. Para a língua espanhola, a bandeira 

representativa é a da Espanha. No caso da Língua Inglesa, é a bandeira da 

Inglaterra.  

Na figura abaixo, um exemplo de crachá de identificação profissional de um 

guia33 com o credenciamento em língua espanhola. 

 

Figura 1: Credenciamento linguístico em espanhol 
 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

A cada idioma credenciado, o guia possuirá em seu crachá de identificação 

uma bandeira referente a um pais que representa o idioma. A figura abaixo 

representa o credenciamento linguístico em alemão, espanhol e inglês. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Por questões éticas, a foto e sobrenome do guia foram borrados. 
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Figura 2: Credenciamento linguístico em alemão, espanhol e inglês 
 

 

Fonte: SPECIALPARANA, 2016. 

 

Para finalizar esta subseção, abordo questões de psicologia importantes na 

função dos guias de turismo. Segundo Chimenti e Tavares (2007, p.121), “para um 

bom desempenho de suas funções, um guia de turismo precisa ter conhecimentos 

básicos de psicologia e domínio de algumas dinâmicas de grupo”. Os autores 

relatam que no primeiro contato com um grupo, é muito importante a realização de 

ações de integração que possibilitem ao guia identificar um pouco do perfil de cada 

componente, pois, dessa forma, é possível constatar quem são as pessoas mais 

sociáveis, as mais tímidas, os líderes (positivos e negativos) e até mesmo o que 

incomoda em cada um. Ainda segundo os autores “uma das melhores formas de 

perceber o perfil dos clientes é a observação, a verificação e a comunicação direta” 

(CHIMENTI; TAVARES, 2007, p.124).  

No mundo do turismo é bastante comum encontrar turistas com problemas de 

ordem emocional. Esses problemas podem surgir durante a viagem com o fuso 

horário, choque cultural, alimentação fora da hora habitual, atraso de voos, 

deficiência de serviço, entre outros. Ou podem acompanhar os turistas antes mesmo 

da viagem, como separações familiares, doenças graves, falecimentos, perda de 

emprego, etc. Sendo assim, é extremamente importante que o guia de turismo tenha 

uma inteligencia emocional desenvolvida para lidar com os turistas que apresentem 

problemas emocionais. 
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Na psicologia, Gardner (1983), em sua teoria das inteligências múltiplas, 

relata haver oito tipos de inteligências, além das reconhecidas inteligências 

línguística e lógico-matemática, o autor propõe as inteligências espacial, 

naturalística, musical, corporal-cinestésica, intrapessoal e interpessoal que 

representa a capacidade de compreender o sentimento dos outros. Goleman (1995) 

define a inteligência emocional como a habilidade de detectar nossos próprios 

sentimentos e o sentimento dos outros, de encontrarmos motivação e de 

gerenciarmos emoções dentro de nós e dentro de nossos relacionamentos. O autor 

apresenta cinco habilidades para a inteligência emocional: automotivação, 

autoconhecimento emocional, controle emocional, habilidade em relacionamentos 

interpessoais e reconhecimento de emoções em outras pessoas. Essas duas últimas 

habilidades são fundamentais nas funções do guia de turismo em situações de 

organização de grupos, sensibilidade social, empatia e negociação de soluções. 

Na próxima subseção, disserto sobre as redes sociais, desde sua origem, 

passando por possíveis definições e formas de classificação, com o foco nas redes 

sociais on-line, além de apresentar possibilidades de seu uso na educação. Finalizo 

a subseção, com a rede social mais utilizada laboralmente pelos guias de turismo do 

estado de Sergipe, e objeto de investigação desta pesquisa: o WhatsApp.   

 

2.3 As redes sociais 

 

Segundo Mattar (2013, p.28), a origem das redes sociais se deu na verdade 

desde que os seres humanos começaram a se relacionar e por causa do 

desenvolvimento da internet as pessoas passaram se conectar de novas e diversas 

formas. Para esse autor, as redes sociais na web são caracterizadas pelas conexões 

entre pessoas em ambientes virtuais. Ainda sobre a origem das redes sociais, Ponce 

(2012, p. 3) relata que sua origem é difusa e sua evolução é acelerada. Assim, 

segundo a autora, não existe um consenso sobre qual foi a primeira rede social e 

qualquer panorama apresentado sobre as redes pode apresentar controvérsias e se 

tornar rapidamente obsoleto. De fato, as redes sociais existem desde nossas origens 

e o advento da internet com as webs 1.0 e 2.0 as potencializaram. 

A seguir, apresento um resumo do histórico elaborado por Ponce (2012, p.3) 

dos acontecimentos mais importantes sobre as redes sociais na Web até o ano de 
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2012. Esse resumo abarca as redes sociais na Web e está organizado em formato 

de dois quadros de acordo com os acontecimentos por séculos XX e XXI. 

 

Quadro 2: Cronologia das redes sociais no Século XX 

 
1971 Foi enviado o primeiro e-mail entre dois computadores que estavam situados um do lado 

do outro. 

1978 Ward Christensen e Randy criam o BBS (Bulletin Board Systems) para informar aos seus 
amigos sobre reuniões, publicar notícias e compartilhar informação. 

1994 Foi lançado o GeoCities, um serviço que permitia aos usuários criar seus próprios sítios 
na Web e os alojar em determinados locais segundo seu conteúdo. 

1995 A Web alcança um milhão de sítios, e The Globe oferece aos usuários a possibilidade de 
personalizar suas experiências on-line, mediante a publicação de seu próprio conteúdo e 
conectando com outros indivíduos de interesses similares. Nesse mesmo ano, Randy 
Conrads cria o Classmates, uma rede social para contactar com antigos companheiros de 
estudo. Classmates é para muitos o primeiro serviço de rede social, principalmente, 
porque se vê nela o germe do Facebook e de outras redes sociais que nasceram, 
posteriormente, como ponto de encontro para alunos e ex-alunos. 

1997 Ocorre o lançamento do AOL Instant Mensseger, que oferece aos usuários o chat. Ao 
mesmo tempo tem inicio o Blogging e o Google. Também tem origem o Sixdegrees, rede 
social que permite a criação de perfis pessoais e lista de amigos, alguns estabelecem com 
elas o início das redes sociais por refletir melhor suas características. Essa rede social 
acabou no ano 2000. 

1998 Nasce o Friends Reunited, uma rede social britânica similar ao Classmates. Também 
ocorre o lançamento do Blogger. 

Fonte: Ponce (2012, p.3, tradução minha).   
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Quadro 3: Cronologia das redes sociais no Século XXI 

 

2000 Explode a internet. Nesse ano, se chega a cifra de 70 milhões de computadores 
conectados à rede. 

2002 É lançado o portal Friendster, que alcança três milhões de usuários em somente três 
meses. 

2003 Nascem o Myspace, o Linkedln e o Facebook. A data oficial de criação do Facebook é 
controversa, pois essa rede social vinha sendo criada por Mark Zuckerberg durante alguns 
anos. O Facebook foi concebido inicialmente como plataforma para conectar os 
estudantes da Universidade de Harvard. A partir desse momento nascem muitas outras 
redes sociais como Hi5 e Netlog, entre outras.  

2004 Foram lançadas Digg, como portal de notícias sociais; Bebo, como acrônimo de “Blog 
Early, Blog often “, e Orkut, gerenciada pelo Google e febre no Brasil durante muitos anos. 

2005 O YouTube começa como serviço de armazenamento de vídeos, e o MySpace se 
converte na rede social mais importante dos Estados Unidos. 

2006 É inaugurada a rede social microblogging Twiter. O Google conta com mais de 400 
milhões de buscas por dia, e o Facebook segue recebendo ofertas multimilhonárias para 
comprar sua empresa. Na Espanha é lançado o Tuenti, uma rede social direcionada ao 
público mais jovem. O Badoo inicia suas atividades. 

2008 O Facebook se converte na rede social mais utilizada no mundo com mais de 200 milhões 
de usuários, ultrapassando o MySpace. Nasce o Tumblr como rede social de 
microblogging para competir com o Twitter. 

2009 O Facebook alcança os 400 milhões de usuários, e o MySpace se retrai ficando com 57 
milhões de membros. O Facebook cresce assustadoramente. 

2010 Google lança Google Buzz, sua própria rede social integrada com o Gmail, em sua 
primeira semana seus usuários publicaram nove milhões de entradas. Também é 
inaugurada outra nova rede social, o Pinterest. Os usuários de internet nesse ano chegam 
a 1,97 bilhões, quase 30% da população mundial. As cifras eram assombrosas: Tumblr 
alcançava 2 milhões de publicações ao dia; Facebook chegou a 550 milhões de usuários; 
Twitter computou diariamente 65 milhões de twitters, mensagens ou publicações de texto 
breve; Linkedln chegou a 90 milhões de usuários profissionais, e o YouTube recebia dois 
bilhões de visitas diárias. 

2011 MySpace e Bebo se redesenharam para competir com o Facebook e Twitter. Linkedln se 
converteu na rede social mais popular nos Estados Unidos com 33,9 milhões de visitas 
por mês. Nesse ano foi lançado o Google+, outra nova aposta do Google pelas redes 
sociais. A recém-criada Pinterest alcançou 10 milhões de visitantes por mês. Twitter 
multiplicou suas cifras rapidamente e em um só ano aumentou os tweets recebidos em 33 
bilhões.  

2012 O Facebook superou os 800 milhões de usuários. O Twitter chegou aos 200 milhões, e o 
Google+ registrou 62 milhões de membros. E a rede espanhola Tuenti alcançou os 13 
milhões de usuários.  

  Fonte: adaptado de Ponce (2012, p.3, tradução minha). 

 
 

Para ilustrar que há controvérsias e diferentes pontos de vista a respeito de 

acontecimentos no histórico sobre redes sociais na Web (PONCE, 2012, p.3) trago 

Sánchez et al., (2011, p. 307), por exemplo, que colocam como marco inicial das 

redes sociais a criação do sitio Web classmates.com por Randy Conrads em 1995 e 

a popularização de sítios como MySpace ou Xing em 2002. Entretanto, para Ponce 

(2012, p.3), o marco inicial das redes sociais teria ocorrido em 1971 com o envio do 

primeiro e-mail entre dois computadores que estavam um do lado do outro. 
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No quadro 2, os fatos destacados acontecem entre o início da década de 70 e 

final da década de 90 e estão todos relacionados à Web 1.0, na qual os sitios são 

estáticos, não interativos e fechados. No quadro 3, os fatos destacados ocorrem no 

Século XXI e relatam quase que predominantemente acontecimentos da Web 2.0, na 

qual os sitios são dinâmicos e permitem a interatividade e participação do usuário. 

As novas possibilidades da Web 2.0 provocam um crescimento vertiginoso das redes 

sociais. 

Ainda sobre os acontecimentos relatados por Ponce (2012, p.3), um fato 

indubitável é a notoriedade que o Facebook alcançou apresentando uma maior taxa 

de crescimento entre as redes sociais. Em setembro de 2013, segundo Finardi e 

Porcino (2016, p.93), o Facebook continuou sendo a rede social campeã de acessos, 

com mais de 76 milhões de usuários brasileiros, dos quais aproximadamente 47 

milhões eram assíduos, o que fez do Brasil o terceiro país do mundo no ranking de 

acesso diário a essa rede social, atrás apenas dos Estados Unidos e da India. 

Depois de mais de quatro anos, as cifras de usuários do Facebook continuam 

altas, porém, segundo Gomes (2014), o WhatsApp tem crescido mais rápido que o 

Facebook nos últimos anos. Segundo Jan Koum (2015), idealizador desse aplicativo, 

o WhatsApp atingiu em setembro de 2015, a marca de 900 milhões de usuários e já 

possui o triplo de usuários do Twitter, mas continua atrás do Facebook que lidera as 

redes sociais com 1,44 bilhão de usuários.  

A diversidade de redes sociais na Web implica na geração de conceitos que 

podem restrigir ou ampliar o significado das mesmas. Apesar das diferenças lexicais 

utilizadas pelos autores para definir as redes sociais, a essência de seu significado é 

a mesma: pessoas conectadas em uma rede. Observe-se, então, algumas definições 

encontradas na literatura. 

Mattar (2013, p.29) afirma que “redes sociais são associações entre pessoas 

conectadas por diversos motivos, em que as pessoas são afetadas pelas próprias 

conexões com outras pessoas”. Na mesma obra, Mattar (2013, p. 111) complementa 

a definição afirmando que “as redes sociais são plataformas em que as pessoas têm 

perfis, estabelecem amizades e compartilham informações e interesses”. Sánchez et 

al., (2011, p. 307) definem uma rede social como uma estrutura onde há indivíduos 

que se encontram relacionados entre si. Segundo os autores, as relações podem ser 

de diferentes tipos como trocas financeiras, amizade, trabalho, formação, religião, 

etc; e são usados diferentes meios para interação como chats, fóruns, blogs, jogos, 
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entre outros. Já Recuero (2009, p.103) restrige o conceito de redes sociais afirmando 

o seguinte: 

Embora os sites de redes sociais atuem como suporte para as interações 
que constituirão as redes sociais, eles não são, por si, redes sociais. Eles 
podem apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que 
são, em si, apenas sistemas. São os atores sociais, que utilizam essas 
redes, que constituem essas redes (RECUERO, 2009, p.103).  
 

 

Segundo Recuero (2009, p.103) o sitio ou plataforma ou aplicativo não pode 

ser considerado por si só uma rede social, mas sim a interação entre seus usuários. 

Para Ponce (2012, p. 2), o conceito de rede social se associou diretamente a nomes 

como Facebook ou Twitter, porém, segundo a autora, seu significado é muito mais 

amplo e complexo. Ponce (2012, p. 2), em um sentido mais amplo, define rede social 

como uma estrutura social formada por pessoas ou entidades conectadas e unidas 

entre si por algum tipo de relação ou interesse comum. 

 Ainda sobre a restrição e ampliação do conceito de redes sociais, Mattar 

(2013, p.28) apresenta a seguinte reflexão: 

Num sentido mais restrito, os softwares de redes sociais incluem 
plataformas como Orkut, MySpace, Linkedlin e Facebook, projetadas 
especificamente para conectar pesssoas (representadas por seus perfis), 
com recursos como publicação de textos, fotos e vídeos adição de amigos, 
criação de grupos, fóruns e diversas formas de avaliação, dentre outros. 
Num sentido mais amplo, esses softwares incluem, além dessas 
plataformas, qualquer ambiente online que possibilite a conexão entre 
pessoas. Nessa perspectiva, seriam consideradas também redes sociais 
ambientes como Twitter, Flickr, YouTube, Second Life, World of Warcraft e 
outros (MATTAR, 2013, p.28). 

 

Em todas as definições sobre as redes sociais, a característica de conexão 

entre as pessoas é a mais presente e, segundo Méndez (2011), essa conexão ocorre 

pelos seguintes motivos: amizade, parentesco, interesses comuns, intercâmbios 

econômicos, relações sexuais, crenças, conhecimentos, prestigio, etc. A partir 

desses motivos é que nascem os tipos de redes sociais. Para Gené (2015), é cada 

vez mais difícil classificar as redes sociais, pois elas se modificam e adquirem novas 

características em um curto espaço de tempo, tornando uma possível classificação 

rapidamente obsoleta. Além disso, de acordo com o critério que um autor estabelece, 

as redes sociais podem mudar de classificação ou apresentar mais de uma 

classificação. 

Sobre o caráter transitório das redes sociais, Machado (2016, p.59) afirma 

que: 
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Outra consideração relevante a ser apontada, em relação às redes sociais, é 
a transitoriedade que marca esse tipo de ferramenta. O tempo de vida de 
cada rede social é variado, e, por se tratar de um fenômeno novo, é algo 
imprevisível. O Facebook, por exemplo, carrega em sua primeira década de 
existência uma trajetória de sucesso, porém, apresenta atualmente alguns 
sinais de desgaste, em decorrência da divisão do mercado com outras redes 
em expansão. Embora o cenário apresente partilha do mercado e 
crescimento de outras redes sociais, a tendência é a concentração do 
capital na mão de poucos empreendedores, um exemplo recente é a 
aquisição do Instagram e do Whatsapp pelo grupo que domina o Facebook 
(MACHADO, 2016, p. 59).  

 

Segundo Ponce (2012, p. 4), levando em conta a dimensão social das redes, 

a primeira classificação possível para diferenciá-las seria no tocante ao uso ou não 

de tecnologia. Como já foi mencionado durante esta subseção, as redes sociais 

existem desde as primeiras relações entre os seres humanos, a diferença é que hoje 

elas são potencializadas com o uso da tecnologia (MATTAR, 2013, p. 28).  Sendo 

assim, a primeira classificação estaria entre os seguintes tipos: redes sociais off-line 

ou analógicas, ou seja, aquelas que não necessitam de um sistema eletrônico; redes 

sociais on-line ou digitais, são redes que fazem uso de um sistema eletrônico; e 

redes sociais mistas, ou seja, são aquelas que mesclam os dois tipos anteriores.  

Para esta pesquisa, o foco está nas redes sociais on-line ou digitais. 

Sobre a classificação das redes sociais on-line, Buzato (2016, p. 34) 

apresenta uma classificação transdisciplinar e macro de redes on-line com aportes 

na geografia, linguística, sociologia, filosofia e semiótica. Assim, o autor as classifica 

da seguinte forma: redes técnicas, redes sociais e redes monádicas (atores-redes).  

Dos estudos sociais da ciência e tecnologia, o autor toma o conceito de rede 

monádica ou ator-rede; da geografia, o conceito de redes técnicas, e da sociologia, 

linguística e comunicação social, o conceito de redes sociais. Essa classificação 

interdisciplinar e macro apresentada por Buzato (2016, p.34) não foca no propósito 

ou finalidade da rede social, o que dificulta sua aplicabilidade para o 

desenvolvimento desta pesquisa que visa investigar uma rede social on-line utilizada 

para ensinar espanhol para guias de turismo. 

Recuero (2009, p. 94-101) defende que a classificação de uma rede social 

está diretamente relacionada ao tipo de interação que os atores sociais fazem com 

as ferramentas das redes sociais. Segundo a autora, as redes sociais on-line podem 

ser classificadas em dois tipos: redes emergentes e redes de filiação ou associação. 

As redes emergentes são aquelas expressas por meio de interações de atores 

sociais. Como exemplo, a troca de comentários em uma foto exposta em uma rede 
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social. Esses comentários passam a construir e reconstruir essa rede de forma 

constante.  Já as redes de filiação ou associação são aquelas em que os atores 

sociais, apesar de pertencerem a uma mesma rede, não interagem entre si. Como 

exemplo, a lista de seguidores de um artista famoso no instagram. Os seguidores 

curtem e comentam as fotos do artista famoso, tentam interagir com o artista famoso, 

mas não entre eles.  

Pode-se observar que as classificações de redes sociais on-line propostas por 

Buzato (2016) e Recuero (2009) focam em aspectos topológicos das redes, ou seja, 

aspectos meramente físicos das redes, e não levam em consideração a finalidade ou 

o propósito das redes sociais.  

No tocante a classificações de redes sociais on-line que levam em 

consideração a finalidade ou o propósito das redes, destaco autores como Argüelles 

(2013), Islas e Urrutia (2010) e Ponce (2012). 

Argüelles (2013, p.10-11) apresenta uma classificação de redes sociais on-

line, dividindo-as em: educativas, de pesquisa e gerais. Já para Islas e Urrutia (2010, 

p. 154-161), as redes sociais on-line podem ser classificadas como: redes sociais 

destinadas a fins educativos, redes sociais com fins profissionais, redes sociais com 

fins de inovação, redes sociais dedicadas ao entretenimento, redes sociais de 

cidadania e redes destinadas à socialização virtual. As propostas de Argüelles (2013)  

e Islas e Urrutia (2010) focam na finalidade ou propósito das redes sociais, porém 

elas podem ser consideradas limitadas em comparação à proposta de classificação 

de redes sociais on-line elaborada por Ponce (2012), que apresenta uma maior 

variedade de redes sociais específicas ou com diferentes tipos de finalidades. Além 

disso, a constante evolução das redes sociais implica em novas funções ou 

características e, consequentemente, uma maior necessidade terminológica para 

classificá-las.  

Dessa forma, Ponce (2012, p.4) subdivide as redes sociais on-line em redes 

sociais horizontais ou gerais e redes sociais verticais ou específicas.  As redes 

sociais horizontais ou gerais estão voltadas para qualquer tipo de usuário, sem 

definir uma temática. Essas redes sociais têm como características comuns a criação 

de um perfil, o compartilhamento de conteúdos e a criação de listas de contatos. São 

exemplos de redes sociais horizontais ou gerais: Facebook, Hi5, Myspace, Sonico, 

Tuenti, Bebo, Netlog, Google+ e Badoo. 
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Já as redes sociais verticais ou especializadas são aquelas focadas em 

temáticas, atividades ou conteúdos. Esses três tipos de redes sociais verticais 

também apresentam subdivisões que serão apresentadas, contextualizadas e 

exemplificadas, a seguir. 

As redes sociais temáticas são aquelas direcionadas a temas específicos. São 

elas: 

a- Redes Sociais Profissionais -  as redes sociais profissionais mais 

conhecidas são Xing, Linkedln e Viadeo. As atividades dessas redes 

sociais permitem o compartilhamento de experiências, e na relação de 

grupos, empresas e usuários interessados na colaboração laboral. Os 

membros dessas redes sociais apresentam em seus perfis a ocupação, o 

endereço laboral ou o currículo acadêmico. Existem também redes sociais 

profissionais para ofícios específicos. Como exemplo, a HR.com, para 

profissionais de recursos humanos; e a ResearchGate, para 

pesquisadores acadêmicos e corporativos.  

b- Redes Sociais de Identidade Cultural - o crescimento de movimentos 

migratórios e da globalização proporcionou o surgimento de redes sociais 

de identidade cultural. Essas redes sociais objetivam a manutenção da 

identidade cultural desses povos. Dois exemplos dessas redes são 

Spaniards, comunidade de espanhóis no mundo, e AsianAve, para 

asiáticos de raízes americanas. 

c- Redes Sociais de Hobby - essas redes sociais são direcionadas para 

amantes de alguma atividade de ócio e de tempo livre. Existem redes 

sociais de hobby para amantes de carros, motos, futebol, esportes 

náuticos, etc. Um exemplo de rede social para amantes de cachorros é a 

Dogster. 

d- Redes Sociais de Movimentos Sociais - a preocupação com o social é a 

temática dessas redes sociais. Dois grandes exemplos são a Care2 que é 

uma rede social para pessoas interessadas no estilo de vida ecológico e 

no ativismo social. E a WiserEarth que tem o foco na justiça social e na 

sustentabilidade. 

e- Redes Sociais de Viagens - o crescimento das redes sociais de viagens 

ofuscou os tradicionais guias impressos. Essas redes sociais de viagens 



51 

 

dinamizam as informações com a colaboração de seus membros. Um 

exemplo de rede social de viagens no Brasil é o Mochileiros.com.  

 

A dinâmica da Web social possibilita o sugimento de redes sociais temáticas a 

cada dia. Além disso, algumas redes sociais gerais acabam sendo usadas como 

temática de acordo com a prática de seus usuários.  

Nas redes sociais por atividade, os usuários exercem alguma atividade 

dinâmica. São elas: 

 

a-  Microblogging - a rede social microblogging mais famosa é o Twitter que 

está entre as redes sociais mais usadas no mundo. Essas redes sociais 

ofertam um serviço de envio e publicação de mensagens breves de textos 

e permitem seguir outros usuários. Outros exemplos de microblogging são 

Muugoo, Plurk, Tumblr. 

b- Jogos - as redes sociais de jogos mais conhecidas são Foursquare, 

Second Life e World of Warcraft. Essas redes sociais unem seus usuários 

por meio de jogos que podem gerar relações pessoais. 

c- Geolocalização - são exemplos de redes sociais de geolocalização o 

Foursquare, Metaki, Ipoki e o Panoramio. Essas redes sociais também são 

chamadas de georreferencia e permitem mostrar a localização de uma 

pessoa, monumento, restaurante ou objeto. 

d- Marcadores Sociais - essas redes sociais oferecem a possibilidade de 

enviar mensagens, criar grupos e comentar e votar no conteúdo 

compartilhado pelos membros. Os marcadores sociais mais populares são 

Delicious, Digg e Diigo. 

 

Para finalizar a classificação das redes sociais elaborada por Ponce (2012, 

p.4), apresento as redes sociais por conteúdo compartilhado. Essas redes sociais 

têm como foco o compartilhamento de arquivos que podem ser de fotos, música, 

vídeos, documentos, apresentações, notícias e leituras.  

 

a- Fotos - a rede social de compartilhamento de fotos mais famosa no Brasil 

é o Instagram. Essas redes oferecem o serviço de armazenar, ordenar, 



52 

 

buscar e compartilhar fotografias. Outras redes sociais de 

compartilhamento de fotos são Flickr, Fotolog, Pinterest e Panoramio. 

b- Músicas - no Brasil, a rede social mais famosa de compartilhamento de 

músicas é o Vagalume. Nessas redes sociais é possível escutar, classificar 

e compartilhar música, além de criar listas de contatos e conhecer, em 

tempo real, as preferências musicais de outros membros. Outros exemplos 

de redes sociais de compartilhamento de música são Last.fm, Blip.fm e 

Grooveshark.  

c- Vídeos -  a rede social de compartilhamento de videos mais famosa do 

mundo é o YouTube. Essa rede social de armazenamento de videos 

ganhou tanta popularidade que passou a transmitir com exclusividade 

jogos de futebol ao vivo34. Outras redes sociais de compartilhamentos de 

videos são Vimeo, Dailymotion, Pinterest e Flirckr. 

d- Documentos - o maior expoente dessas redes de compartilhamento de 

documentos é o Scribd. Nessas redes sociais, o usuário pode encontrar, 

publicar e compartilhar textos de sua preferência. Em fevereiro de 2016, o 

WhatsApp passou a oferecer a função de compartilhamento de arquivos 

em pdf. 

e- Apresentações - o SlideShare é a rede social de compartilhamento de 

apresentações de maior evidencia entre acadêmicos brasileiros. Esse tipo 

de rede social oferta ao usuário a possibilidade de trabalho colaborativo e 

de classificar e compartilhar suas apresentações pessoais. 

f- Notícias - Menéame, Aupatu, Digg e Friendfeed são exemplos desse tipo 

de redes sociais. Essas redes sociais de notícias são centradas em 

compartilhar noticias e atualizações em tempo real e possibilitam aos seus 

usuários a relação e a conversação com outros membros. 

g- Leitura - essas redes sociais de compartilhamento de leitura não só 

compartilham opiniões sobre livros ou leituras, mas também classificam as 

obras preferidas e criam uma biblioteca virtual de referências. Exemplos 

desse tipo de rede social são Anobii, Librarything, Entrelectores, weRead e 

Wattpad. 

 

                                                           
34 Os jogos de futebol da Copa del Rey da temporada 2015/2016 foram transmitidos com 

exclusividade pelo YouTube. Além disso, a final da UEFA Champios League também foi 
transmitida pela primeira vez por essa rede social. 
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Assim como Islas e Urrutia (2010) e Argüelles (2013), Ponce (2012, p.6) 

também apresenta uma classificação de redes sociais educativas. Sobre essas 

redes sociais, a autora relata que as redes sociais educativas se transformaram em 

ambientes de participação e descobrimento que fomentam a sinergia entre 

estudantes e professores, facilitam o consenso, criam novas dinâmicas de trabalho 

dentro e fora da aula, e permitem o rápido fluxo de informação, desenvolvendo assim 

a socialização do conhecimento. Como exemplos de redes sociais educativas, a 

autora destaca Edmodo, Redalumnos, Educanetwork, Diipo, Edu 2.0, Internet en el 

aula, Eduredes, Maestroteca e Skype in the classroom.  

No tocante às redes sociais educativas, Gené (2015) apresenta 

inconvenientes sobre o uso de algumas dessas redes como: a falta de pessoas 

qualificadas para fazer a instalação, manutenção e gerenciamento desse tipo de 

rede; a necessidade de um servidor próprio para fazer a instalação; a não 

gratuidade; a complexidade de suas configurações; e a necessidade da criação de 

um usuário específico, acarretando na formação de mais um perfil dos alunos em 

redes sociais. Para o autor, a necessidade de criação de um novo perfil em redes 

sociais, geralmente, não agrada aos alunos, que já participam de outras redes e 

preferem estar naquelas que consideram seu habitat. Dessa forma, Gené (2015) 

defende o uso adaptado de redes sociais mais conhecidas como Facebook e Twitter, 

pois essas redes possuem mais usuários; estão mais desenvolvidas; já estão 

instaladas; e quase a maioria dos docentes e discentes já possuem o conhecimento 

técnico para manipulá-las. Algumas redes sociais facilitam a criação do perfil do 

usuário, disponibilizando um atalho e aproveitando os dados da conta do Facebook, 

com o intuito de facilitar o processo de cadastramento que geralmente é 

desagradável para os usuários. Ainda sobre a criação de perfis em redes sociais, 

Braga (2013, p.121-122) alerta que nem todos os discentes possuem um perfil ou 

almejam possuir um perfil em redes sociais; e que é preciso que os alunos estejam 

motivados ou tenham maturidade para não perderem o foco e cumprirem as metas 

pedagógicas estabelecidas pelo professor.  

Nesta pesquisa, a rede social escolhida para a investigação foi o WhatsApp 

pelo fato de os participantes já possuirem um perfil nessa rede e, por consequência, 

o conhecimento técnico para manipulá-la, uma vez que o WhatsApp, juntamente com 

um smartphone é um instrumento de trabalho dos guias de turismo.  Na próxima 
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subseção, descrevo essa rede social e apresento as implicações de seu uso para 

fins educativos. 

 

2.3.1 O Uso do WhatsApp com fins educativos  

 

Segundo informações presentes no sitio35 do programa (www.whatsapp.com), 

o WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite 

trocar mensagens pelo celular sem pagar por SMS. Ele está disponível para 

smartphones IPhone, BlackBerry,Windows Phone, Android e Nokia. Os usuários 

podem enviar mensagens e ficar em contato com outras pessoas sem nenhum custo 

adicional, uma vez que o WhatsApp Messenger utiliza o mesmo pacote de dados de 

internet para e-mail e navegação. Além das mensagens básicas, os usuários do 

WhatsApp podem criar grupos, enviar mensagens ilimitadas com imagens, vídeos, 

documentos em pdf e áudio. Os últimos recursos adicionados nas últimas 

atualizações do aplicativo foram a possibilidade de realização de chamadas de voz, 

o compartilhamento de arquivos em pdf e a realização de chamadas de vídeo36. 

Essas duas últimas funções foram disponibilizadas após o término do curso que 

serviu de base para a geração de dados desta pesquisa. A função de 

compartilhamento de materiais em pdf possibilitará o intercambio de arquivos 

acadêmicos entre docentes e discentes. Já as chamadas de video ou 

videoconferência possibilitarão uma maior proximidade do docente com os discentes 

e entre os próprios discentes. 

Segundo o canal do Youtube KR4ZY, o aplicativo WhatsApp Messenger foi 

criado em janeiro de 2009 e sua segunda versão de junho de 2009 chegou a ter 

250000 mil usuários. Em janeiro de 2014, o software chegou à marca de 450 milhões 

de usuários. Em 21 de janeiro de 2014, o WhatsApp bateu o recorde de mensagens 

diárias com a cifra de 54 milhões. Em 19 de fevereiro de 2014, o aplicativo foi 

comprado pela empresa Facebook por 19 milhões de dólares.  

De acordo com o canal do Youtube Computerhoy.com, o WhatsApp foi criado 

por Jan Koum e Brian Acton que são ex-funcionários do Yahoo. A ideia deles era 

facilitar o contato com as pessoas sem o incomodo da publicidade. Seu nome é um 

trocadilho da expressão da língua inglesa “Whats’up?” que significa em português 

                                                           
 
36 Essa função foi disponibilizada em novembro de 2016. 
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“como está?”, com a abreviação da palavra também em língua inglesa application 

“App”. Atualmente o aplicativo se encontra com mais de 1 bilhão de usuários. 

O uso do WhatsApp com fins educativos implica em sua adaptação. A 

utilização de redes sociais, como o WhatsApp, na educação, foi impulsionada, de 

certa forma, com a passagem da Web 1.0, com características de cooperação, como 

exemplo uma Webquest, para a Web 2.0 ou Web social, com características de 

colaboração, como exemplo Wikis, Youtube e o próprio Whatsapp. 

Segundo Abio (2014b p. 198)37: 

A chegada da chamada Web 2.0, conhecida como Web social, permitiu uma 
mudança qualitativa na forma de usar a Web, començando pela 
participação, onde os usuários deixam de ser consumidores passivos para 
poder ser também potenciais produtores de conteúdos que podem ser 
compartilhados com os demais. Esse foi o momento de proliferação das 
Wikis, dos blogs e das redes sociais que os professores de línguas 
passaram a aproveitar também como apoio para nossas aulas, 
principalmente a partir de 2005 (ABIO, 2014b; p. 198, tradução minha).  

 

Joaquim (2013, p. 163) observa que as tecnologias da Web 2.0 que vêm mais 

se expandindo e que se fundamentam na colaboração e no compartilhamento de 

conteúdo são as redes sociais. Sobre as redes sociais, Mattar (2013, p.15) afirma 

que elas são o habitat da geração que recebemos hoje, em nossas escolas e 

universidades e, portanto, incorporar as redes sociais na educação parece ser um 

passo instintivo para poder manter o contato com nossos alunos. A amplitude do uso 

das redes sociais virtuais, com predominância do Facebook, provocou um grande 

interesse nos docentes e pesquisadores para tentar aproveitar suas potencialidades 

com fins educativos (ABIO, 2014a, p.8). 

A preferência pelo WhatsApp para o desenvolvimento desta pesquisa se dá, 

como já referenciado neste trabalho, pelo seu crescimento ser superior ao do próprio 

Facebook, que é a rede social número um do mundo com 1,44 bilhão de usuários 

ativos ao mês; e pelo fato de essa rede social ser instrumento de trabalho38 dos 

guias de turismo do estado de Sergipe. Além disso, o WhatsApp tem mostrado o seu 

crescimento para fins educacionais, pois de acordo com o sitio Centre for Learning & 

Performance Technologies, essa rede social está em plena ascensão, ocupando a 

                                                           
37 La llegada de la llamada Web 2.0, conocida como Web social, permitió un cambio cualitativo en la 

forma de usar la Web, comenzando por la participación, donde los usuarios dejan de ser 
consumidores pasivos para poder ser también potenciales produtores de contenidos que pueden ser 
compartidos con los demás. Ese fue el momento de proliferación de las Wikis, los blogs y las redes 
sociales que los profesores de lenguas hemos pasado a aprovechar también como apoyo para 
nuestras clases, principalmente a partir de 2005.  

38 No capítulo de metodologia detalho como os guias de turismo do estado de Sergipe utilizam a rede 
social como instrumento de trabalho. 



56 

 

posição 13, pois subiu 73 posições quando comparada com a lista elaborada em 

2013. Em 2013 ocupava a posição 86, e em 2014, passou a ocupar a posição 83.  

O sítio Centre for Learning & Performance Technologies apresenta comentários de 

2013 a 2016 de profissionais que utilizaram a rede social Whatsapp como ferramenta 

para a aprendizagem. Entre os comentários, destaco a reiteração de  seu uso como 

um meio rápido de comunicação com equipes ou mesmo pessoal,  suas 

possibilidades de formação de grupos (pequenos ou grandes, fechados), a utilização 

de mensagens individuais com mídias de voz e imagens.  

Essas possibilidades de trabalho com  o WhatsApp, oportunizaram que minha 

escolha neste estudo também fosse com mídias variadas, pois propiciou  atender as    

necessidades profissionais e pessoais dos alunos, e contemplar os diferentes estilos 

de aprendizagem39 (GIOVANNINI, A. et al., 1996, p.128), além de colocá-los em 

contato, ainda que de forma virtual, com a realidade linguística e cultural dos 

hispanos falantes (GARCÍA, 2000, p.77). Todas as mídias escolhidas são 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação que oferecem uma variedade de 

recursos audiovisuais e contextualizam o âmbito profissional dos guias de turismo.  

As mídias em vídeo, por exemplo, podem apresentar formatos diferentes que, 

de acordo com seu tamanho, podem facilitar ou dificultar o compartilhamento de 

arquivos via Whatsapp. Dessa forma, antes de tentar compartilhá-las via essa rede 

social, é importante conhecer suas características e tamanhos. Alguns dos formatos 

mais populares são: 3GP, FLV, RMVB, AVI, MOV, MP4 e MKV.  De uma forma em 

geral, o uso de videos via redes sociais como o WhatsApp na educação configura 

práticas de aprendizagem informal e não formal.  

Segundo Mattar (2014), a aprendizagem formal é aquela institucionalizada 

com um curso, atividade ou disciplina com objetivos de aprendizagem programados; 

e a aprendizagem informal é aquela não institucionalizada e sem objetivos de 

aprendizagem definidos. Ainda segundo Mattar (2014), existe um conceito entre 

aprendizagem formal e aprendizagem informal que seria o de aprendizagem não 

formal. Para o autor, seriam atividades que não são guiadas por instituições, nem 

possuem objetivos de aprendizagem, mas que o aluno faz com o objetivo de 

aprender.  

                                                           
39 Maneira particular e individual de aprender, determinada por uma série de fatores como a idade, a 

motivação, a experiência prévia de aprendizagem de outra(s) língua(s) estrangeira(s), as 
preferências e necessidades de cada um, algumas pessoas aprendem melhor falando e 
escutando, outras necessitam ver a escrita, outras recordam melhor se podem fazer associações 
com ilustrações, etc. 
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Para Benito et al., (2015, p.411), a aprendizagem formal é aquela que ocorre 

em ambientes organizados e estruturados (em uma instituição educativa ou em um 

ambiente laboral) e está planejada explicitamente como aprendizagem em termos de 

objetivos, tempo e recursos. Esse tipo de aprendizagem leva a processos de 

validação e certificação de conhecimentos adquiridos. Já a aprendizagem informal, é 

considerada pelos autores como aquela que se origina de atividades diárias 

relacionadas com o trabalho, a família e o lazer. Trata-se de uma aprendizagem não 

organizada nem estruturada em termos de objetivos, tempo ou suporte de estruturas 

típicas relacionadas com a aprendizagem. No tocante à aprendizagem não formal, os 

autores indicam que esta de caracteriza por uma variedade de atividades planejadas, 

sem apresentar explicitamente os objetivos de aprendizagem e, em algumas 

situações, pode fornecer certificações. 

Para Cross (1998), um dos maiores expoentes de aprendizagem informal e 

especialista em aprendizagem corporativa, a aprendizagem informal ocorre como 

resultado das atividades da vida diária, no trabalho, com a família e nos momentos 

de lazer. Além disso, não é estruturada e, geralmente, não leva os alunos à 

certificação. Cross (1998) também apresenta um paradoxo no tocante ao 

investimento de empresas e corporações em programas de educação formal que 

chega a 80 % de seus orçamentos, sendo que, segundo o autor, 80 % de nosso 

conhecimento é adquirido informalmente.  

Depreende-se, que, no tocante ao conceito de aprendizagem formal, Mattar 

(2014) e Benito et al., (2015) coincidem. Entretanto, em relação à definição de 

aprendizagem não formal, Benito et al., (2015) divergem de Mattar afirmando que 

esse tipo de aprendizagem está cheio de atividades planejadas, mas concordam que 

esse tipo de aprendizagem não apresenta objetivos explicitos. Somado a isso, Benito 

et al., (2015) acrescentam que a aprendizagem não formal pode fornecer certificados 

em algumas situações. No tocante às características da aprendizagem informal, 

Cross (1998) Mattar (2014) e Benito et al., (2015) coincidem na falta de estruturação 

e de objetivos desse tipo de aprendizagem, porém, Cross afirma não existir a 

possibilidade de recebimento de certificado por parte dos alunos.  

A inclusão do uso do WhatsApp no curso que serviu de base para a coleta de 

dados desta pesquisa promoveu a reunião de práticas de aprendizagem formal, 

informal e não formal que serão contextualizadas na seção da Metodologia da 

Pesquisa.  
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 Na próxima subseção, apresento trabalhos que vêm sendo desenvolvidos 

sobre o WhatsApp com fins educativos. 

 

 2.3.2 Pesquisas com o uso do WhatsApp para fins educativos 

 

Em conversas informais tanto com professores como alunos dos diversos 

níveis da educação, no cotidiano laboral ou mesmo em seminários, congressos, 

simpósios, etc; é bastante comum ouvir relatos do uso do WhatsApp por professores 

das mais diversas áreas do conhecimento. Apesar do crescimento acelerado do 

WhatsApp,  há exíguas publicações com essa rede social e pouquíssimos trabalhos 

o têm apresentado como tema nos últimos grandes eventos acadêmicos nacionais 

na área de educação e ensino-aprendizagem  com  tecnologia. No 5◦ Simpósio 

Hipertexto e Tecnologias na Educação e 1◦ Colóquio Internacional de Educação com 

Tecnologias, cujo tema foi Aprendizagem móvel dentro e fora da escola, organizado 

pela Universidade Federal de Pernambuco (XAVIER; GOMES, 2013), apenas um 

trabalho (OLIVEIRA, 2013) com WhatsApp figurou nos anais do evento. No 

Seminário de Dificuldades Específicas do Ensino de Espanhol para Luso falantes, 

organizado pela Consejería de Educación Embajada de España e Colegio Miguel de 

Cervantes (MARTÍNEZ; DE LA PEÑA, 2014), cujo tema foi A Integração das TICs no 

Ensino de ELE no Brasil, não houve trabalhos publicados nos anais do evento que 

abordassem o WhatsApp. No III Congresso Nacional de Línguas para Fins 

Específicos, organizado pelo CEFET/RJ, IFRJ e GEALINFE (RAMOS; RAMOS, 

2015), cujo tema foi Línguas para Fins Específicos: Formação e Práticas; apenas 

dois trabalhos com o tema Whatsapp figuraram no caderno de resumos do evento: 

um em formato de pôster (SOUZA, 2015) e o outro, justamente o projeto desta 

pesquisa que foi apresentada em formato de comunicação (SAMPAIO JÚNIOR, 

2015). No IV Seminário Web Currículo e XII Encontro de Pesquisadores em 

Currículo, organizado pela PUCSP (FELDMANN; PONCE, 2015) apenas dois 

trabalhos sobre o aplicativo, sendo um relato de prática pedagógica denominado 

Projeto Mobile Learning: WhatsApp na Educação 3.0, apresentado por Fontana 

(2015), e o outro, o estado da arte desta pesquisa apresentada em formato de 

comunicação (SAMPAIO JÚNIOR, 2015). No VI Encontro Nacional de Hipertexto e 

Tecnologias Educacionais, organizado pela Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA) e realizado pela Associação Brasileira de Estudos de Hipertexto e 
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Tecnologia Educacional (ABEHTE), (MARTINS, 2015), três trabalhos abordaram o 

uso do WhatsApp e foram publicados nos anais do evento: Pinheiro (2015), Leandro 

(2015) e Miranda (2015). No 6◦ Simpósio Hipertexto e Tecnologias na Educação e 2◦ 

Colóquio Internacional de Educação com Tecnologias, cujo tema foi Aprendizagem 

aberta e invertida, organizado pela Universidade Federal de Pernambuco (XAVIER; 

GOMES, 2015), onze trabalhos abordaram o Whatsapp. Além do estado da arte 

desta pesquisa apresentada em formato de comunicação (SAMPAIO JÚNIOR, 

2015), os trabalhos de Vieira e Sabbatini (2015); Miranda (2015);  Leandro (2015); 

Coelho e Pinheiro e Souza e Aragão (2015) investigaram especificamente o uso do 

Whatsapp. Entretanto, os trabalhos de Vasconcelos (2015); Pereira e Alves  (2015); 

Batista Júnior (2015); Santos (2015) e Machado (2015) investigaram o uso do 

Whatsapp mesclado com outras ferramentas ou redes sociais. E na  VII Jornada 

sobre Ensino-aprendizagem de Línguas em Ambientes Virtuais (JEALAV, 2016), 

organizada pela FFLCH-USP (ALBUQUERQUE-COSTA; MAYRINK, 2016), foi 

detectado um trabalho sobre o Whatsapp, intitulado “ O Whatsapp como extensão da 

sala de aula: uma experiência com o espanhol” (LEITE, 2016).  

No tocante a trabalhos que investiguem o uso do WhatsApp no ensino 

aprendizagem de línguas ainda há uma grande carência. Sobre o uso dessa rede 

social para o ensino de Espanhol para Fins Específicos, especificamente, para a 

área de guiamento, existe uma grande lacuna a ser preenchida. Em uma pesquisa 

on-line, utilizando o vocábulo WhatsApp, realizada em alguns dos principais portais 

de repositório de produção científica como o Conselho de Reitores das 

Universidades Estaduais Paulistas (CRUESP), Banco de teses da CAPES e no 

Banco Digital de Teses e Dissertações Nacional foi encontrado um único trabalho na 

área de Técnicas de Programação. Em sítios internacionais como o Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico e ERIC foi possível encontrar 

alguns trabalhos com o uso do WhatsApp com fins educativos, mas não na área de 

Espanhol para Fins Específicos, especialidade guiamento, que é o foco desta 

pesquisa. Os trabalhos encontrados estão em formato de comunicação, relatos de 

práticas de sala de aula e artigos científicos, mas não na configuração de teses e/o 

dissertações. 

A ausência de trabalhos que mesclassem o uso da rede social WhatsApp com 

o ensino de EFE, especialidade guiamento, levaram-me a ampliar a revisão de 

literatura sobre essa rede social e incluir trabalhos que abordassem o uso do 
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WhatsApp com fins educativos. Dessa forma, a seguir, apresento alguns trabalhos 

em contextos nacional e internacional que abordaram o uso do WhatsApp 

Messenger na educação de uma forma em geral. 

Na África do Sul, Bere (2012), comparou a experiência de estudantes de 

tecnologia da informação que utilizaram a aprendizagem móvel com suporte das 

plataformas tanto do WhatsApp como da Learning Management Sytems (LMS). Os 

resultados foram a preferência dos estudantes pela aprendizagem móvel com o 

suporte do WhatsApp à LMS, devido: ao livre acesso, ou seja, a não necessidade do 

uso de senhas e log in para acessar o aplicativo, diferentemente do que ocorre com 

forma de acesso à LMS; ao entretenimento educativo proporcionado pelo aplicativo, 

uma vez que o estudante pode conciliar estudo e entretenimento em um mesmo 

software, utilizando vídeos, músicas e fotos; à diversidade de funções do software 

que proporciona ao estudante compartilhar arquivos, fazer chamadas telefônicas e 

sincronizar com um computador; e ao seu baixo custo, pois o aplicativo é gratuito e 

exige poucos dados para a conexão comparado com a plataforma LMS, pois 

consome menos dados do pacote pré ou pós pago dos alunos, tornando-o mais 

econômico. Esse trabalho mostra a praticidade de usar a rede social WhatsApp com 

fins educativos se comparada à plataforma LMS e outras que promovem uma maior 

dependência econômica e / ou tecnológica. 

Rambe e Chipunza (2014), também na África do Sul, em sua pesquisa junto a 

estudantes de recursos humanos, demostraram que o WhatsApp pode promover o 

compartilhamento de informações entre eles, mas, concomitantemente, aumentar 

diferenças de acesso à informação, pois nem todos os alunos possuem a mesma 

oportunidade de acesso à internet.  

 A diferença de oportunidades de acesso à internet entre os discentes é um 

dos desafios para a implantação do uso WhatsApp como rede social para fins 

educativos. Então, se faz necessário que o professor crie estratégias de acesso a 

internet para diminuir as diferenças de oportunidade. 

Bansal e Joshi (2014) investigaram o uso do WhatsApp durante 40 dias com 

37 estudantes de pedagogia de uma universidade na Índia. Como resultado, 

encontraram que a maioria dos estudantes consideraram o WhatsApp uma 

ferramenta interessante e útil para a educação por aumentar a interatividade entre os 

colegas e entre o professor e os alunos, desenvolvendo uma aprendizagem 

colaborativa. Porém, algumas estudantes casadas relataram que preferiam o ensino 
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tradicional e não tinham tempo para utilizar o aplicativo, pois, segundo elas, 

prejudicava sua vida matrimonial.  

Na Arábia Saudita, Alsaleem (2014) pesquisou o efeito do WhatsApp no 

desenvolvimento da expressão escrita no tocante ao poder de argumentação e à 

ampliação vocabular em estudantes de inglês como língua estrangeira. Como 

resultado, ele obteve que a criticidade e a ampliação vocabular podem sim serem 

desenvolvidas por meio desse aplicativo.  

Plana et al. (2014) investigaram junto a estudantes universitários espanhóis os 

prós e contras do uso do WhatsApp para melhorar a compreensão de leitura em 

inglês como língua estrangeira. Como resultado, eles encontraram um alto grau de 

satisfação e predisposição dos estudantes para ler em inglês, ocasionando um maior 

hábito de leitura e uma maior confiança no desenvolvimento da habilidade de 

compreensão escrita. 

Assim como o trabalho de Alsaleem (2014), a pesquisa de Plana et al., (2014) 

também focou no desenvolvimento de uma única habilidade. No entanto, nessa 

pesquisa, a habilidade investigada foi a compreensão escrita. 

Payá (2014), também na Espanha, investigou as possibilidades que oferece o 

WhatsApp para consolidar e revisar conteúdos comunicativos e linguísticos 

estudados na aula de espanhol como língua estrangeira. Como resultado, 

recomenda que o WhatsApp seja sempre utilizado como complemento e fora da sala 

de aula, pois o principal objetivo é que o aluno tenha contato permanente com a 

língua, interaja com outros estudantes e se divirta aprendendo. 

Ainda na Espanha, Marín (2014) apresentou sua memória de máster40 

intitulada O Uso do WhatsApp com Fins Educativos. Nesse trabalho, o autor 

apresenta as “vantagens” e as “desvantagens” do uso do WhatsApp com fins 

educativos. No quadro abaixo, o autor expões as “vantagens” do WhatsApp, 

descrevendo-as como elas podem ser exploradas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 O título de máster na Espanha pode equivaler ao título de mestre no Brasil a depender do processo 

de revalidação de títulos 
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Quadro 4: Vantagens do WhatsApp 
 

Vantagens do WhatsApp Como podem ser exploradas 

Pode promover um fator motivacional / 
participativo. 

Avaliar a participação significativa do aluno nas 
experiências desenvolvidas com a ferramenta WhatsApp 
com uma porcentagem da nota final do curso. 

Pode facilitar o pensamento crítico. 
Pode permitir a realização de uma 
avaliação continua de aquisição do 
conhecimento. 

Lançar perguntas para gerar debate a respeito de 
assuntos tratados na aula. 

Pode proporcionar a construção ativa 
e coletiva do conhecimento. 
Pode desenvolver a competência de 
busca de informação. 

Uso do aplicativo como repositório de material multimídia 
complementar encontrado na Web e compartilhado pelos 
próprios alunos justificando brevemente sua origem. 

Pode desenvolver a expressão escrita. 
Cuidado com a ortografia: incentivar os alunos a 
corrigirem seus erros ortográficos entre eles mesmos. 
(Construção coletiva do conhecimento)  

Pode fomentar a criatividade. 

Criação de relatos coletivos de ficção associados a um 
conteúdo da aula. 
Impulso de certamens não competitivos de micro-relatos 
individuais sobre uma temática tratada na aula. 

 Pode permitir a comunicação 
sincrônica.  

Montar esporadicamente uma aula em tempo real fixando 
hora e data para solucionar dúvidas antes da chegada de 
um período de avaliação. 

Pode facilitar a comunicação com as 
famílias  

Aviso de contigências e informação relevante de caráter 
individual e grupal. 

Fonte: Marín (2014, tradução minha).  

 

Além das possibilidades educativas do uso do WhatsApp, Marín (2014) em 

seu trabalho, apresenta algumas desvantagens como o término da privacidade; a 

possibilidade de assédio dos alunos para com o professor, o Analfabetismo 

Relacional (HIDALGO, 2014), que consiste no excesso de atenção de uma pessoa 

ao seu smarthphone em detrimento de outra pessoa, mesmo estando em um mesmo 

ambiente; e a pequena tela que os smartphones possuem para visualizar os 

exercícios, atividades e tarefas. 

Em Israel, Bouhnik e Deshen (2014) investigaram o uso do WhatsApp junto a 

professores que utilizavam o aplicativo com os alunos. Nessa pesquisa, os 

professores participantes relataram vantagens técnicas, vantagens acadêmicas e 

desvantagens. Em relação às vantagens técnicas, os professores expuseram a 

simplicidade operacional do aplicativo e seu baixo custo. No tocante às vantagens 

acadêmicas, os participantes descreveram o grupo do WhatsApp como um 

agradável ambiente de profundo conhecimento e exaltaram a facilidade de acesso a 

materiais de aprendizagem e a continuidade dos estudos fora da sala de aula. Em 

relação às desvantagens, os professores relataram a ausência de smartphones por 
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parte de alguns alunos, e o excesso de mensagens sem fins pedagógicos trocadas 

no grupo do WhatsApp pelos alunos. 

No contexto nacional, Oliveira et al., (2014) usaram o WhatsApp em um curso 

de formação de professores e tutores da Unidade de Educação a Distância da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB Virtual). Os resultados mostraram que 

planejamento e organização são fundamentais para uma eficaz utilização desse 

aplicativo, uma vez que devido à rápida e dinâmica troca de mensagens, a condução 

das interações entre os participantes pode se tornar problemática, interferindo 

negativamente nos resultados esperados. Miranda (2015), analisou relatos de 

professores que usaram o aplicativo WhatsApp para fins pedagógicos em uma 

escola pública na cidade de Celândia (DF). Segundo a autora, os relatos e 

experiências coletados apontaram que com acompanhamento e planejamento bem 

estruturados, os riscos de fracasso com o uso do aplicativo se tornam muito menores 

do que as vantagens do potencial de transformação dessa tecnologia em sala de 

aula. Já Pinheiro (2015) investigou o uso do WhatsApp como ferramenta para 

realização de atividades de complementação àquelas feitas em sala de aula. Os 

resultados apontaram que os alunos, ao fazerem uso do hardware – smartphone – e 

do software – WhatsApp como instrumentos mediadores da aprendizagem, 

construíram uma produção textual própria e portadora de características que são 

bem diferentes daquelas que até então tem norteado o padrão autoral oriundo do 

“mundo real” ou não virtual, contribuindo para a formação de um novo 

ethos.Segundo o autor, a formação desse novo ethos se revela como uma atitude 

imediata relativa ao ato de comunicar por meio de novas tecnologias da informação e 

comunicação – NTICs, combinando, no processo decorrente ao desenvolvimento da 

Web 1.0, 2.0, 3.0, os seguintes elementos: o comunicativo, a interatividade, a 

conectividade e o dialogismo. E Marques-Schäfer e Mello (2016) apresentaram as 

perspectivas dos alunos e do tutor acerca do uso de tecnologias móveis no processo 

de aprendizagem de língua alemã e acerca de suas experiências e opiniões sobre o 

Projeto  E- Tutoria via Whatsapp. Os dados mostraram que o Projeto de E-Tutoria foi 

avaliado de forma bastante positiva tanto pela tutora quanto pelos alunos e que 

serviu como motivação para praticar conhecimentos linguísticos adquiridos em sala 

de aula. 

Depreende-se, então, que os 8 trabalhos internacionais e os 3 nacionais 

mencionados acima apresentaram propostas investigativas sobre o uso do 
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WhatsApp delimitadas em: desenvolvimento dos alunos em uma única habilidade; 

percepções do professor; uso do WhatsApp somente fora da sala de aula; uso do 

WhatsApp em atividades do curso ou em determinado período do curso. No caso 

desta pesquisa de doutorado, além de identificar o perfil tecnológico dos alunos 

antes e durante o curso, são investigadas as percepções dos alunos sobre o 

potencial de aprendizagem com o uso do WhatsApp com o material compartilhado 

no curso; com o suporte dos colegas do curso; com o suporte do professor e ao final 

do curso. 

Na próxima subseção desta tese, discuto sobre a orientação pedagógica 

adotada para ministrar o curso que serviu de base para a coleta de dados desta 

pesquisa: a sala de aula invertida, doravante SAI. A adoção da SAI segue uma 

orientação do relatório internacional sobre a Educação Básica, produzido pela New 

Media consortium (NMC)41 em 2015. 

 

2.4 A sala de aula invertida 

 

Para levar a cabo o uso do WhatsApp em um curso de EFE, se faz necessário 

um planejamento que leve em conta não só as necessidades dos alunos, como 

também, a configuração do smartphone e o conhecimento tecnológico dos discentes 

para manuseá-lo. Nesse caso, como afirma Tallei (2014c, p. 85), “a metodologia é a 

chave para um bom uso da tecnologia”. Para tal empreitada, decidi adotar para o 

curso que serviu de base para a coleta de dados desta pesquisa, a sala de aula 

invertida. 

Nesta subseção, discorro sobre a sala de aula invertida a partir dos seguintes 

autores: Azevedo (2015), Ramal (2015), Vosgerau, Spinasse e Rodrigues (2015), 

Paula (2015), Paula e Azevedo (2015), Mendonza (2015), Valente (2014), Mattar 

(2014), Morán (2014), Tourón, Santiago e Díez, (2014), Schell (2013) e Bergmann e 

Sams (2012) 

Segundo Valente (2014, p.79) na sala de aula invertida, os conteúdos e 

instruções sobre um determinado assunto curricular não são transmitidos pelo 

professor em sala de aula. O aluno estuda o material antes de ele frequentar a sala 

de aula, que passa a ser o lugar de aprender ativamente, realizando atividades de 

                                                           
41 New Media Consortium é uma comunidade formada por centenas de universidades renomadas, 

faculdades, museus e centros de pesquisa. O NMC estimula e promove a exploração e utilização de 
novas mídias e tecnologias para a aprendizagem e expressão criativa. 
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resolução de problemas ou projetos, discussões, laboratórios etc., com o apoio do 

professor e colaborativamente dos colegas.  Para Paula (2015), na sala de aula 

invertida, a aprendizagem do conteúdo se dá fora da sala de aula, geralmente em 

casa, por meio de outros recursos. A sala de aula é dedicada a exercícios, atividades 

em grupo e projetos, além de haver espaço para estímulo às discussões, 

aprofundamento de temas e esclarecimento de dúvidas. Segundo Tourón, Santiago, 

e Díez, (2014, p.34), a sala de aula invertida, em síntese, consiste em um sistema 

que inverte o método tradicional de ensino, levando a instrução direta para fora da 

sala de aula, ou seja, para casa, por exemplo, e trazendo para a sala de aula a 

realização da tarefa que, tradicionalmente, era feita em casa.  

Em resumo, percebe-se que a essência pedagógica da SAI é aplicar a 

instrução direta fora da sala de aula e, dentro dela, realizar práticas. A seguir, 

apresento a origem do termo e o desenvolvimento da SAI.  

 

2.4.1 A Origem e o desenvolvimento da sala de aula invertida  

 

Os fundadores do termo Flipped Classroom, sala de aula invertida em inglês, 

são Jonathan Bergmann e Aaron Sams. Segundo Tourón, Santiago e Díez, (2014, 

p.36), em 2007, os professores de química Jonathan Bergmann e Aaron Sams, do 

Woodland Park High School, no Colorado, Estados Unidos, descobriram um 

programa que possibilitava a gravação de suas apresentações no PowerPoint. 

Bergmann e Sams decidiram gravar e publicar suas aulas on-line para os alunos que 

apresentavam problemas de frequência. Essas aulas gravadas pelos professores 

foram sendo compartilhadas pelos alunos pela própria internet dando notoriedade 

aos professores Bergman e Sams, que começaram a dar conferências dentro dos 

Estados Unidos falando sobre seus métodos. Atualmente, muitos professores pelo 

mundo começaram a utilizar vídeos on-line e podcasts para ensinar fora da sala de 

aula, reservando o tempo da aula para o trabalho colaborativo e a realização de 

tarefas e exercícios. 

Para colocar a sala de aula invertida em prática, os docentes têm a opção de 

elaborar seus próprios materiais ou selecionar materiais disponíveis na internet. No 

tocante à seleção de materiais na Web, Tourón, Santiago e Díez, (2014, p.92) 

destacam três sítios educativos bastante reconhecidos pela qualidade de seus 

materiais: Khan Academy, LearnZillion e Tiching. A Khan Academy é a mais 
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reconhecida dos três e é um dos grandes exemplos de concretização da sala de aula 

invertida. Ainda sobre essa página, Tourón, Santiago e Díez (2014,92-93) relatam 

que se trata de um sítio na Web criado em 2006 pelo educador estadunidense 

Salman Khan, graduado pelo MIT na Universidade de Harvard.  

Em maio de 2014, conforme os autores, a página da Khan Academy contava 

com mais de cinco mil vídeos sobre Matemática, Biologia, Física, e inclusive sobre 

humanidades, como Finanças ou História, dirigidos a estudantes do Ensino Médio e 

Fundamental. Além disso, relatam que os vídeos foram vistos mais de 235 milhões 

de vezes e se encontram em inglês e adaptados para o sistema educativo norte-

americano. Acrescentam que, em 2013, já havia mais de 1000 vídeos no sítio 

dublados, narrados e adaptados para língua espanhola, bem como para outras 

línguas. 

De acordo com informações do sítio da Khan Academy, Salman Khan era um 

analista de um fundo de investimento que não se conformava com o método que era 

utilizado para o ensino da matemática e começou a postar vídeos no Youtube para 

ajudar seus primos nos estudos com essa disciplina. Esses vídeos foram postados e 

disponibilizados de forma pública no Youtube e se popularizaram pela rede. A Khan 

Academy é uma organização educativa sem fins lucrativos. Atualmente a 

organização é formada por uma equipe multidisciplinar de mais de 80 pessoas 

composta por professores, especialistas em conteúdo, designers e pesquisadores. 

Salman Khan fundou a organização com recursos próprios que hoje recebe doações 

da Fundação Bill Gates e do Google. 

Ainda segundo o sítio da Khan Academy, os princípios fundamentais da Khan 

Academy são a aprendizagem personalizada para dar poder aos alunos de estudar 

em seu próprio ritmo; a maior proximidade do docente com o aluno na sala de aula; o 

acompanhamento pelos pais e professores via ferramenta tecnológica; a 

globalização das aulas traduzidas para mais de 40 idiomas e a gratuidade das aulas. 

A Khan Academy, o LearnZillion e o Tiching são exemplos de sitios que os 

professores podem utilizar para buscar, selecionar e depois aplicar materiais na 

abordagem da sala de aula invertida.  Esse processo de seleção de materiais, 

Azevedo (2015) denomina de curadoria de conteúdo. Para o autor, não é obrigatório 

que o professor elabore seu próprio material, a partir do momento que ele tem 

consciência que existem materiais disponíveis na rede tão bons quanto os que ele 

mesmo faria. Paula (2015), entretanto, recomenda que os docentes produzam seus 
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próprios materiais, especialmente os vídeos, pois, segundo o autor, os discentes 

valorizam mais a produção do professor.  

Para os cunhadores do termo Flipped Classroom, Bergmann e Sams42 (2012, 

p.25), não há uma metodologia específica para ser replicada, não há manuais que 

garantam resultados para a SAI. Inverter a aula é a mentalidade de retirar o 

professor do centro do processo pedagógico e colocar o aprendiz e a aprendizagem. 

Em outras palavras, seja utilizando materiais prontos ou elaborando materiais, no 

processo de inversão, o aluno tem que ser protagonista. No tocante à criação de 

materiais para aplicação na SAI, Tourón, Santiago e Díez, (2014, p.92), apresentam 

também uma seleção de ferramentas e recursos que ajudam a desenhar, criar e 

distribuir conteúdos e materiais para a aplicação na SAI. Os autores relatam que não 

é uma tarefa fácil fazer uma seleção dessas ferramentas, uma vez que elas evoluem 

rapidamente e, muitas vezes, até desaparecem. Os autores dividiram essas 

ferramentas em três grupos.  

a- Criação de materiais com ferramentas de autoria: MovieMaker, 

Camtasia Studio e Articulate Presenter & WonderShare. 

b- Criação de materiais com ferramentas da Web 2.0: Movenote e 

educanon.    

c- Criação de materiais com aplicativos de recursos móveis: Doceri, 

Explain Everything e Socrative. 

            Mendoza (2015), também apresentou uma sugestão de 40 ferramentas para 

uso na SAI, baseado em funções como: criar vídeo aulas ou vídeos interativos; criar 

murais virtuais; gerar questionários interativos; desenvolver atividades individuais e 

colaborativas; fomentar a aprendizagem colaborativa; avaliar os alunos por meio de 

regras e publicar ou divulgar trabalhos. 

A seguir, apresento e exemplifico as 40 ferramentas sugeridas por Mendonza 

(2015) em cada uma dessas situações. 

a- Ferramentas para criar vídeo aulas ou vídeos interativos: Panopto, 

Movenote, Screencast ou Matic, EDpuzzle, Screenr, Educanon, Hapyak, 

Blubbr e The Mad Video. 

b- Ferramentas para criar murais virtuais: Mural.ly, Glogster e Padlet. 

                                                           
42 There is no specific methodology to be replicated, no checklist to follow that leads to guaranteed 

results. Flipping the classroom is more about a mindset: redirecting attention away from the teacher 
and putting attention on the learning.  
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c- Ferramentas para criar apresentações: SlideShare, PhotoPeach, Prezi e 

Mydocumenta. 

d- Ferramentas para gerar questionários interativos: Google Drive, 

Quizbean, Quiz me online, GoConqr, Gnowledge, Quizlet, QuizStar, 

QuizWorks e Socrative. 

e- Ferramentas para desenvolver atividades individuais e colaborativas: 

JCLic, Hot Potatoes, Geogebra, Moodle e Educaplay. 

f- Ferramentas para fomentar a aprendizagem colaborativa: Office 365, 

Google Apps for Education e Edmodo.  

g- Ferramentas para avaliar os alunos através de regras: RubiStar, 

Rubrics4Teachers, TeAchnology e RubricMaker. 

h-  Ferramentas para publicar ou divulgar os trabalhos: Twitter, Blogger, 

WordPress. 

Na figura abaixo, as 40 ferramentas sugeridas por Mendonza (2015) para 

aplicar na sala de aula invertida. 
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Figura 3: 40 ferramentas para aplicar na Sala de Aula Invertida 
 

 

    Fonte: AULA PLANETA, 2015 

 

As ferramentas apresentadas por Tourón, Santiago e Díez, (2014) e 

Mendonza (2015) são sugestões para o trabalho com a sala de aula invertida. Como 

já foi referenciado neste trabalho, essas ferramentas evoluem rapidamente e às 

vezes deixam de existir, tornando a tarefa de classificá-las extremamente complexa. 

Não foi cogitado descrever essas ferramentas nesta subseção porque muitas delas 

são redes sociais e já foram descritas em uma subseção específica. As sugestões e 

classificações das ferramentas podem variar de acordo com as preferências e 

critérios estabelecidos pelos autores, porém quanto maior for o número de 

ferramentas, maiores serão as possibilidades de os docentes poderem inverter as 

salas de aula. É importante salientar que apesar do grande leque de ferramentas 

sugerido pelos dois autores para uso na sala de aula invertida, nenhum deles 

sugeriu o WhatsApp, ainda que existisse na classificação e sugestão de Tourón, 

Santiago e Díez (2014), um grupo de ferramentas para criação de material com 

aplicativos de recursos móveis. Essa lacuna releva o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

  A diversidade de ferramentas e a falta de conhecimento sobre a SAI 

possibilitam a criação de alguns mitos que são abordados por Schell (2013). A autora 

apresenta 7 mitos sobre o uso da SAI que discorro a seguir. O primeiro mito seria de 

que a SAI é sinônimo de aula expositiva gravada em vídeo. Os vídeos fazem parte 
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da dinâmica da SAI, porém há a possibilidade da instrução tanto do professor quanto 

dos colegas de forma presencial e /ou on-line. Então, os vídeos são um dos recursos 

da SAI. O segundo mito implica na inversão completa da aula. Não há uma fórmula 

para o processo de inversão. O professor pode inverter a aula por completo ou 

somente partes dela. Como exemplo, os alunos podem fazer na sala algo que não foi 

feito em casa. O terceiro mito aborda que os alunos rechaçam aulas expositivas. 

Realmente, as novas gerações não são tão adeptas às aulas expositivas, porém, 

existem grupos de alunos que as preferem. O quarto mito afirma que a SAI é a última 

tendência educacional. Existem relatos de que práticas semelhantes à da SAI já 

ocorriam no final do século XIX para início do século XX. O quinto mito implica na 

afirmação de que só existe uma única forma de inverter a aula. Os cunhadores do 

termo Flipped Classroom, Bergmann e Sams (2012), afirmam que há várias formas 

de inverter a aula. Além disso, as inúmeras ferramentas existentes potencializam 

essas possibilidades de inversão. O sexto mito resulta da afirmação de que os 

docentes serão substituídos pelos computadores. Na SAI, a atuação do professor é 

potencializada com a possibilidade de instrução presencial e on-line. E o sétimo e 

último mito relata que os estudantes não irão trabalhar fora da sala de aula, ainda 

que valha nota. Pesquisas têm mostrado o engajamento dos alunos, porém é 

necessário que se atribua nota para essas atividades extra-classe como forma de 

motivar os alunos.  

O desenvolvimento das práticas pedagógicas da SAI despertou o interesse de 

professores-pesquisadores brasileiros. Azevedo e Paula (2015) elaboraram 11 

orientações pedagógicas para aplicação da SAI. A primeira e já abordada neste 

trabalho, é de que não há uma única forma de inverter a aula, pois a diversidade de 

ferramentas existentes gera inúmeras possibilidades. A segunda implica em um 

maior trabalho para o professor, uma vez que a descentralização do processo de 

ensino-aprendizagem empodera os alunos que acabam exigindo do docente 

informações mais especializadas. A terceira trata da produção de vídeos. Os autores 

alertam para a importância da organização, com a realização de introdução, 

desenvolvimento e conclusão; da contextualização, realizando revisões com 

referencias a videos anteriores e posteriores; e da duração, produzindo vídeos com 

no máximo 10 minutos, sendo o ideal entre 5 e 8 minutos. A quarta recomenda a não 

edição de vídeos, pois, segundo os autores, a simplicidade e o amadorismo na 

produção de vídeos os aproxima e os valoriza perante aos alunos. A quinta também 
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trata da produção de vídeos. Nessa orientação pedagógica, os autores recomendam 

a produção de vídeos somente de tela, já que, segundo os autores, os seres 

humanos são programados para reconhecer rostos, ou seja, sem paisagem de 

fundo.   

Na sexta orientação, os autores enfatizam a importância do planejamento das 

atividades. Segundo os autores, as atividades devem estimular as interações entre 

os alunos e entre aluno e professor. Na sétima orientação, os autores recomendam 

prudência dos professores na implantação da SAI, uma vez que toda inovação 

desperta oposição e resistências, então, é aconselhavel dependendo do contexto 

institucional, uma conversa preliminar do docente com os pais, com os alunos e com 

a direção da escola. Na oitava orientação, os autores recomendam a simplicidade no 

tocante à escolha tecnológica, pois existem varias ferramentas disponíveis no 

mercado, porém, a opção por uma ferramenta desconhecida para os docentes e 

discentes pode levar a uma experiência pedagógica frustrante. Sendo assim, o ideal 

é trabalhar com uma ferramenta que tanto docentes quanto discentes saibam 

manipular. Na antepenúltima e nona orientação, os autores recomendam que os 

professores sejam interativos com os alunos para que o protagonismo da prática 

pedagógica com as ferramentas seja dos docentes e não das próprias ferramentas. 

Na penúltima e décima orientação, recomenda-se paciência para a implementação 

da SAI, uma vez que qualquer inovação tecnológica demanda tempo.   E na última e 

décima primeira orientação, os autores recomendam que os professores tenham a 

mente aberta para novas experiências, pois a SAI sempre permite novas 

possibilidades. 

Essas recomendações pedagógicas foram seguidas por mim para a 

elaboração do curso que serviu de base para a coleta de dados desta pesquisa. Na 

próxima subseção, apresento experiências com a aplicação da sala de aula invertida. 

 

2.4.2 A aplicação da sala de aula invertida 

 

A sala de aula invertida tem sido utilizada de forma consciente e inconsciente 

por muitos professores ao redor do mundo. Sua prática, segundo Ramal (2015), foi 

testada e aprovada por universidades conceituadas dos Estados Unidos como 

Harvard, onde os alunos inscritos nas aulas invertidas tiveram um desempenho de 

aprendizagem superior de até 79 % em relação aos alunos matriculados nos cursos 
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tradicionais. Além disso, na Universidade de Michigan, uma pesquisa mostrou que os 

alunos precisaram de menos tempo para aprender e, no Massachussetts Institute of 

Technology (MIT), a sala de aula invertida é considerada essencial no seu modelo de 

aprendizagem. A sala de aula invertida vem sendo adotada em países com alto 

desempenho na educação como Singapura, Canada, Holanda e Finlândia.   

Pesquisador na área de tecnologia, Mattar (2014) se mostra cético sobre o 

caráter inovador atribuído à sala de aula invertida, uma vez que, para ele, essa 

prática de inverter a ordem, sempre existiu, principalmente no meio universitário, e 

com o avanço da tecnologia essa abordagem pôde ser potencializada. Ainda sobre o 

caráter inovador atribuído à sala de aula invertida, Ramal (2015, p.2) se questiona da 

seguinte forma: 

Poderíamos discutir até que ponto a sala de aula invertida é mesmo uma 
inovação. Vygotsky (1896-1934), por exemplo, já destacava a importância 
do processo de interação social para o desenvolvimento da mente. Seymour 
Papert, na linha de Piaget, já defendia na década de 60 uma didática em 
que o aluno usasse a tecnologia para construir o conhecimento. E, sem ir 
tão longe, o próprio Paulo Freire era adepto de que o professor 
transformasse a classe num ambiente interativo, usando recursos como 
vídeos e televisão. ‘Não temos que acabar com a escola’, disse num diálogo 
com Papert em 1996, mas sim ‘mudá-la completamente até que nasça dela 
um novo ser tão atual quanto a tecnologia’ (RAMAL, 2015, p. 2). 
 
 

Sobre a sala de aula invertida, Morán (2014) concorda parcialmente com 

Mattar (2014) no sentido de que a inversão, ou seja, a prática do professor pedir para 

um aluno ver um vídeo ou ler um livro em casa, antes da aula, sempre existiu, 

porém, de uma forma em geral, a aula expositiva sobre o assunto não deixou de 

existir e, consequentemente, o tradicionalismo do professor como centro do processo 

continuou. Para Morán (2014), na sala de aula invertida, o professor passa para o 

aluno o papel de protagonista do processo de ensino-aprendizagem e só o retoma 

em temas mais complexos ou de acordo com as necessidades dos discentes. Nesse 

processo de ensino-aprendizagem, ambos são tutelados por tecnologias que 

evoluem cotidianamente.  

Para finalizar a discussão sobre se a sala de aula invertida é uma inovação ou 

não, no tocante aos temas abordados por Ramal (2015), como interação e 

tecnologia, penso que eles fazem parte da SAI, mas não são sua essência. A 

essência da SAI é a inversão. Concordo com a afirmação de Mattar (2014) de que a 

prática de inversão sempre existiu, porém como exceção, e não como regra. Ou 

seja, muitos professores costumam inverter as aulas, mas de forma esporádica e no 
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final acabam ministrando todo o conteúdo em sala de aula, mesmo tendo pedido 

para os alunos o estudo antecipado do tema. Dessa forma, considero, sim, a SAI 

uma inovação, uma vez que, nela, a inversão é uma regra, ou seja, uma prática 

permanente.  

A sala de aula invertida é pouco difundida no Brasil, mas apresenta-se com 

destaque no exterior e grande parte das publicaçoes relacionadas a essa 

modalidade de ensino estão em línguas estrangeiras como inglês e espanhol. 

Vosgerau, Spinasse e Rodrigues (2015) realizaram uma revisão sistemática que teve 

por objetivo investigar, a partir do levantamento de pesquisas empíricas em base de 

dados, a percepção dos professores sobre seu papel na SAI, a motivação para 

implementação dessa proposta em suas aulas e as possibilidades e desafios 

oferecidos pela proposta de sala de aula invertida. Para o levantamento dos artigos, 

os autores escolheram as bases de dados do Portal de periódicos da CAPES e a 

plataforma ProQuest, utilizando quatro palavras chaves (InvertedClass, 

InvertedClassroom, FlippedClass e FlippedClassroom). Após a busca pelas palavras-

chaves, efetuaram a limpeza dos artigos duplicados e a seleção somente dos artigos 

de pesquisa empírica sobre o tema. Os artigos selecionados foram colocados em 

planilhas da Microsoft Excel para melhor organização e praticidade. Em seguida, os 

artigos foram exportados para o software ATLAS.ti, onde foram analisados, 

codificados e categorizados. Os códigos utilizados para o agrupamento foram: 

benefícios da metodologia da SAI; explicações acerca da metodologia da SAI; 

motivos para o surgimento da metodologia da SAI; papel do aluno na SAI; papel do 

professor na SAI; desafios na SAI e recursos utilizados na metodologia SAI.  

Na busca dos artigos para realização da pesquisa, os autores encontraram 12 

artigos com o descritor Inverted Class, 16 com o descritor Inverted Classroom, 08 

com o descritor Flipped Class e 60 com o descritor Flipped Classroom, totalizando 96 

artigos. Após a exclusão dos artigos em duplicidades, restaram 84 artigos.  Na 

sequência, a filtragem dos artigos que atendiam ao critério estabelecido com base 

nos resumos resultou em 39 artigos para análise. Desses, 06 artigos não possuíam o 

resumo disponível, restando 33 artigos, dos quais apenas 17 foram utilizados para 

pesquisa devido ao conteúdo e a linguagem (tradução). Nos dezessetes artigos 

recuperados foi possível encontrar seis motivos apresentados pelos docentes para 

implantação da sala de aula invertida; doze benefícios; sete desafios. Além de relatar 

o novo papel que os docentes e discentes têm na abordagem da SAI. 
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Os motivos encontrados na pesquisa para a implementação da SAI, segundo 

os autores, são: fornecimento de instrução teórica aos alunos que faltaram à aula; 

maior aproveitamento do tempo da aula; relevância dos alunos estarem ativos em 

sala de aula; avanço tecnológico; problemas financeiros e melhor desenvolvimento 

dos alunos. 

Em relação aos benefícios da implementação da SAI, os autores 

apresentaram os seguintes pontos: substituição de aprendizagem passiva, com 

aulas participativas; conteúdo permanentemente disponibilizado ao estudante; o 

professor pode apresentar o conteúdo uma única vez em vídeo; explicação de todo 

conteúdo planejado em menos tempo; ao gravar o vídeo, o professor passa a refletir 

sobre sua aula; aumento de interação entre aluno-aluno e aluno-professor; os 

professores dispõem de tempo para trabalhar com os alunos individualmente; 

progresso dos alunos nos testes de avaliação; envolvimento dos pais na educação 

dos filhos, aumento da responsabilidade dos estudantes; o aluno trabalha em seu 

próprio ritmo e estilo; promove o desenvolvimento de habilidades de comunicação, 

trabalho em equipe e colaboração de ideias e permite ao aluno colocar o seu 

aprendizado em prática. 

No tocante aos desafios para a implementação da SAI, a revisão sistemática 

de Vosgerau, Spinasse e Rodrigues (2015) apresentou os seguintes temas: maior 

tempo para a preparação da aula; os alunos precisam ser preparados e orientados 

para o desenvolvimento da aula; resistência dos alunos ao novo método; distribuição 

dos materiais em vídeo; demanda que a abordagem pode fazer nos computadores 

de casa; os alunos não assistem os vídeos em casa e as condições nas quais os 

alunos assistem os vídeos. 

Muitos dos desafios apresentados na revisão sistemática de Vosgerau, 

Spinasse e Rodrigues, (2015) para a implementação da SAI coincidem com as 

orientações pedagógicas expostas por Paula e Azevedo (2015) como cuidados ao 

trabalhar com vídeos, prudência, paciência e planejamento. 

No tocante ao papel do professor, a revisão sistemática de Vosgerau, 

Spinasse e Rodrigues, (2015) apontaram os seguintes temas: facilitador, mentor, 

auxiliador, fornecer apoio individualizado a todos os alunos, incentivador e ouvinte de 

ideias. Esses adjetivos encontrados na revisão sistemática dos autores para definir o 

papel do professor na SAI mostram o empoderamento que é dado aos alunos nessa 

prática pedagógica. 
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Vosgerau, Spinasse e Rodrigues (2014), ainda falando sobre esse mesmo 

tema, apontam que são raros ainda os artigos sobre a aplicação da sala de aula 

invertida no Brasil.  Essa afirmação das pesquisadoras mostra a importância do 

desenvolvimento de pesquisas que investiguem a aplicação da SAI. No curso que 

serviu de base para a coleta de dados desta pesquisa, o WhatsApp foi utilizado sob 

a perspectiva da abordagem da sala de aula invertida.  

Na próxima seção, apresento a Metodologia da Pesquisa que contextualiza as 

concepções teóricas expostas nas subseções anteriores. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nesta terceira seção, apresento a escolha metodológica para esta pesquisa. 

Para tanto, descrevo desde o contexto de pesquisa e concepção do curso; passando 

pela apresentação dos materiais até a confecção das tarefas do curso. Em seguida, 

apresento o perfil dos participantes da pesquisa, para então discorrer sobre os 

instrumentos e procedimentos de geração de dados que possibilitaram responder as 

três perguntas da pesquisa, a saber:  

1) Qual o perfil tecnológico dos alunos para o uso do WhatsApp antes e durante 

o curso de EFE para guias de turismo?  

2) Quais as percepções dos alunos no curso de EFE para guias de turismo sobre 

o potencial do WhatsApp para a aprendizagem, 

a- com material compartilhado via rede social? 

b- com o suporte do próprio aplicativo? 

c- com o suporte dos colegas de curso? 

d- com o suporte do professor? 

e- ao final do curso? 

 

3.1 A escolha metodológica 

 

Para concretizar os objetivos desta pesquisa qualitativa, baseei-me em 

conceitos dos seguintes autores: Denzin e Lincoln (2006), Yin (2010) e Stake (1994; 

1998; 2011). 

Segundo Denzin e Lincoln (2006, p.17), a pesquisa qualitativa é uma atividade 

contextualizada que situa o observador em seu mundo por meio de um conjunto de 

práticas materiais e interpretativas. Essas práticas convertem o mundo em uma série 

de representações, incluindo os lembretes, as gravações de áudio e vídeo, as 

fotografias, as entrevistas, as conversas e as notas de campo. Nesse contexto, a 

pesquisa qualitativa apresenta uma abordagem interpretativa, para o mundo, o que 

significa que seus pesquisadores investigam o objeto em seu cenário natural, 

tentando compreender, ou interpretar, os fenômenos de acordo com os significados 

que as pessoas a eles conferem. Ainda sobre a pesquisa qualitativa, Denzin e 
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Lincoln (2006, p. 32) afirmam que o pesquisador43 fala a partir de uma determinada 

perspectiva de classe, de gênero, de raça, de cultura e de comunidade étnica.  

Ainda sobre a pesquisa qualitativa, Stake (2011, p. 25) apresenta um extenso 

quadro sobre suas características especiais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Além de pesquisador, também pertenço às classes de professor de espanhol e guia de 

turismo. Durante a realização do curso que serviu de base para a geração de dados desta pesquisa, a 
influência dessas duas classes foi inevitável, pois o curso ministrado foi de espanhol para guias de 
turismo. Porém, para a geração e interpretação dos dados da pesquisa, procurei sobrepor a classe de 
pesquisador sobre as demais. 
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Quadro 5: Características Especiais do Estudo Qualitativo 
 

1. O estudo qualitativo é interpretativo. Fixa-se nos significados das relações humanas a 
partir de diferentes pontos de vista. 
Os pesquisadores se sentem confortáveis com significados múltiplos. 
Eles respeitam a intuição. 
Os observadores em campo se mantêm receptivos para reconhecer desenvolvimentos 
inesperados. 
Esse tipo de estudo reconhece que as descobertas e os relatórios são frutos de interações 
entre pesquisador e os sujeitos. 

2. O estudo qualitativo é experiencial. É empírico e está direcionado ao campo.  
Enfoca as observações feitas pelos participantes e leva mais em consideração o que eles 
veem do que o que sentem. 
Esforçar-se para ser naturalístico, para não interferir nem manipular para obter dados. 
Sua descrição oferece ao leitor do relatório uma experiência indireta (vicária). 
Está em sintonia com a visão de que a realidade é uma obra humana. 

3. O estudo qualitativo é situacional. É direcionado aos objetos e as atividades em contextos 
únicos. 
Defende que cada local e momento possui características específicas que se opõem à 
generalização. 
É mais holístico do que elementarista, não analítico de forma redutiva. 
Seu planejamento raramente destaca comparações diretas. 
Seus contextos são descritos em detalhes. 

4. O estudo qualitativo é personalístico. É empático e trabalha para compreender as 
percepções individuais. Busca mais a singularidade do que a semelhança e honra a 
diversidade. 
Busca o ponto de vista das pessoas, estruturas de referência, compromissos de valor. 
Os problemas retratados geralmente são emic (surgem das pessoas) e não etic (levantados 
pelos pesquisadores). 
Mesmo nas interpretações, prefere-se o uso da linguagem natural, em vez de construções 
mais elaboradas. 
Os pesquisadores são éticos, evitando intromissões e riscos aos sujeitos. 
O pesquisador geralmente é o principal instrumento de pesquisa. 

5. Quando o estudo qualitativo é bem conduzido, também é provável que seja...bem 
triangulado, com grandes evidências, assertivas e interpretações redundantes. 
Antes de elaborar o relatório, os pesquisadores tentam propositalmente desmentir suas 
próprias interpretações. 
Os relatórios fornecem muitas informações para que os leitores também possam fazer suas 
interpretações. 
Os relatórios auxiliam os leitores a identificar a subjetividade e os pontos de vista dos 
pesquisadores. 
bem informado sobre as principais teorias e compreensões profissionais relacionadas à 
investigação. 
Os pesquisadores são metodologicamente competentes e instruídos em relevantes 
disciplinas. 
Os relatórios referem-se à literatura relevante, mas não tentam ensinar literatura. 

6. Os pesquisadores qualitativos têm opções estratégicas, tendendo mais para uma ou 
outra,  

7. com a finalidade de gerar conhecimento ou auxiliar no desenvolvimento da prática e da 
política. 

8. com a finalidade de representar casos comuns ou maximizar a compreensão de casos 
únicos. 

9. com a finalidade de defender um ponto de vista seu ou de outrem. 
10. com a finalidade de destacar a visão mais lógica ou mostrar múltiplas realidades. 
11. com a finalidade de trabalhar com a generalização ou com a particularização. 
12. com a finalidade de interromper o trabalho depois de suas descobertas ou continuar a 

promover melhorias.     
 

  Fonte: Stake (2011, p. 25).  



79 

 

 

Percebe-se que o quadro acima elaborado por Stake (2011) corrobora e 

complementa as definições e características apresentadas por Denzin e Lincoln 

(2006) sobre a pesquisa qualitativa, no tocante à personalização, interpretação e 

contextualização. 

Stake (1998, p. 88-89) define o estudo de caso conforme os objetivos de 

investigação em: intrínseco, instrumental e coletivo. No intrínseco, o interesse do 

pesquisador é entender melhor um caso especial. No instrumental, um caso 

específico é estudado para promover reflexões a respeito do refinamento de uma 

teoria; o caso se torna secundário em importância. Já no coletivo, o caso não é o 

estudo de um coletivo, mas sim, um estudo instrumental estendido a vários casos. 

A escolha pelo estudo de caso para a execução desta pesquisa se deu pelo 

fato de ser uma metodologia de pesquisa que valoriza casos individuais ou 

específicos, buscando compreender as percepções individuais. No caso desta 

pesquisa, são investigadas individualmente as percepções dos alunos sobre o uso 

do WhatsApp em um curso de EFE. No tocante à classificação do tipo de estudo de 

caso estudado nesta pesquisa, classifico-o como estudo de caso intrínseco, pois não 

tenho o objetivo de refinar alguma teoria, nem de estender o estudo a diversos casos 

instrumentais, mas sim, entender aspectos intrínsecos das necessidades digitais, do 

suporte técnico, do material compartilhado, do papel do professor e do aprendizado 

com o uso do WhatsApp em um curso de EFE. 

Ainda sobre o estudo de caso, Yin (2010) afirma que a metodologia utiliza 

diversas fontes de evidencia. Dessa forma, fiz uso de diversos instrumentos para a 

coleta de dados. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram três 

questionários, duas entrevistas e prints de arquivos compartilhados dentro do grupo 

do WhatsApp do curso, como detalhados adiante. 

 

3.2 Contexto da pesquisa: do macro para o micro 

 

Em um estudo de caso, os dados coletados terão significados específicos a 

serem interpretados de acordo com o contexto da pesquisa. (STAKE, 2011; LüDKE; 

ANDRÉ, 2013, p. 21-24). Sendo assim, e por ser tratar de uma pesquisa realizada 

fora do estado de São Paulo, cidade onde realizei o curso de doutorado, optei por 



80 

 

apresentar o contexto da pesquisa a partir de sua localização geográfica (contexto 

macro) até o curso propriamente dito (contexto micro). 

O curso para geração de dados da pesquisa foi ofertado na cidade de 

Aracaju, capital do Estado de Sergipe, em duas instituições públicas de ensino: no 

Campus Aracaju do Instituto Federal de Sergipe e no Centro Estadual de Educação 

Profissional José Figueiredo Barreto44.  

A seguir, apresento informações sobre o contexto da pesquisa. 

 

3.2.1 O contexto geográfico 

 

O contexto geográfico desta pesquisa foi a cidade de Aracaju, atual capital do 

estado de Sergipe, que teve sua fundação em 17 de março de 1855. A antiga capital 

de Sergipe era a cidade de São Cristóvão, localizada no interior do estado. A 

mudança da sede da capital do interior para o litoral ocorreu para facilitar o 

escoamento da produção agrícola, principalmente da cana de açúcar. Aracaju possui 

aproximadamente 600 mil habitantes. Seu nome é de origem Tupi e significa lugar 

das araras e cajueiros. Por isso, cajus e araras são símbolos da cidade e sempre 

estão presentes na ornamentação de lugares e equipamentos públicos como pontos 

de ônibus, orelhões, praças, monumentos, painéis, esculturas, entre outros. A capital 

sergipana possui 35 quilômetros de litoral e quase 70 quilômetros de ciclovia, o que 

a torna a capital brasileira com maior rede cicloviária, proporcionalmente à 

população.    

O Decreto de 8 de julho de 1820, assinado por D. João IV, separou as terras 

do estado de Sergipe dos domínios do estado da Bahia. O estado é composto por 75 

municípios e sua população está estimada em 2.219.574 habitantes. Sergipe é o 

menor estado em extensão territorial da federação brasileira e está localizado na 

Região Nordeste entre os estados de Alagoas, ao norte; Bahia ao sul e ao oeste; e o 

Oceano Atlântico, a leste. O relevo de Sergipe apresenta baixas altitudes. As regiões 

de serra apresentam como altitude máxima 800 metros. O estado apresenta seis 

bacias hidrográficas: do Rio São Francisco, do Rio Japaratuba, do Rio Sergipe, do 

Rio Vaza-Barris; a do Rio Piauí e a do Rio Real que se unem formando uma única.  

As temperaturas em Sergipe são controladas pelos sistemas tropical e equatorial e 

apresentam uma média anual de 24◦ C. A economia sergipana é baseada em 

                                                           
44 Ambas instituições autorizaram a divulgação dos nomes na pesquisa. 
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atividades agropecuárias com destaque para a cana de açúcar e o suco de laranja. 

Para atividades industriais, o subsolo é rico em petróleo, gás natural, sal-gema e 

potássio. 

No tocante ao turismo, como referenciado na introdução deste trabalho, obras 

de infraestrutura impulsionaram o turismo sergipano nos últimos anos. Como 

exemplo, a construção das pontes Gilberto Amado e Jornalista Joel Silveira, que 

dimininuiram a distância entre as capitais Aracaju e Salvador; a ampliação do 

aeroporto Santa Maria, localizado na cidade de Aracaju, que triplicará sua 

capacidade ao fim da obra; e a implantação do Hub da LATAM no Nordeste. Somado 

a isso, Aracaju serviu como sede da seleção da Grécia para aclimatação e 

treinamento durante a Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 e, durante as Olimpiadas 

Rio 2016, a cidade de Aracaju recebeu delegações de atletas de países como 

Japão, Polônia, Áustria, Bielorrusia, Cazaquistão e Ucrania, também para 

aclimatação e treinamento.  

 

3.2.2 O contexto educacional 

 

Esta pesquisa foi realizada em duas escolas do estado de Sergipe: no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, doravante IFS, e no 

Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto, doravante CEEP 

JFB, ambas localizadas na cidade de Aracaju.  

Em 2002, a antiga Escola Técnica Federal de Sergipe se transformou em 

CEFET-SE. Seis anos depois, a Lei 3775/2008 foi sancionada dando origem ao IFS. 

A missão do IFS é promover a educação profissional, científica e tecnológica de 

qualidade em diferentes níveis e modalidades, através da articulação entre ensino, 

extensão, pesquisa e inovação para formação integral dos cidadãos capazes de 

impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e cultural.  

Entre os princípios norteadores do IFS está a verticalização do ensino e sua 

integração com a pesquisa e a extensão. No tocante aos objetivos, está o de 

desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos.  O curso ministrado para a geração de 
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dados desta pesquisa foi na modalidade de extensão e ocorreu no Campus 

Aracaju45.  

A segunda escola que serviu de contexto educacional para a geração de 

dados desta pesquisa foi o Centro Estadual de Educação Profissional José 

Figueiredo Barreto.  

O CEEP JFB é uma instituição de ensino cincunscrita à Diretoria de Educação 

de Aracaju / Secretaria do Estado da Educação (DEA / SEED) Sergipe, tomando por 

base o Art. 39 do capítulo 3 da Lei 9394/96 (LDB). A escola oferece cursos na 

modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC) e de Técnico subsequente. O 

curso que serviu para coleta de dados desta pesquisa foi ofertado na modalidade 

FIC.  

A seguir, descrevo o curso que serviu de base para a coleta de dados desta 

pesquisa: Esp@nhol Digit@l para Guias de Turismo. 

 

3.2.2.1 O Curso Esp@nhol Digit@l para Guias de Turismo 

 

O curso ministrado para a geração de dados desta pesquisa foi batizado com 

o nome fantasia Esp@nhol Digit@l para Guias de Turismo e teve duas turmas que 

juntas perfizeram um total de 24 alunos. A primeira turma foi registrada na Pró-

reitoria de Extensão do IFS como curso de extensão e as aulas foram ministradas no 

Campus Aracaju do IFS, às segundas feiras das 14:00 às 17:00 horas no período de 

30 de março a 15 de junho de 2015, perfazendo um total de 30 horas presenciais. As 

aulas da turma do IFS tiveram um carga horária de três horas semanais e ocorreram 

no laboratório de hospedagem entre o final de março e primeira quinzena de junho 

por três motivos: geralmente a folga dos guias de turismo ocorre às segundas-feiras; 

o campus Aracaju se encontrava em reforma e o único dia em que o laboratório de 

hospedagem estava livre era às segundas-feiras; e, a partir da segunda quinzena 

março, com o fim do verão, até a primeira quinzena de junho que antecede os 

festejos juninos, é considerada a baixa estação do turismo na região Nordeste. 

Assim, teoricamente, os guias de turismo teriam menos problemas de horário para 

frequentar o curso. No total, a turma do curso Esp@nhol Digit@l para Guias de 

Turismo do campus Aracaju do IFS foi composta por 11 alunos.  

                                                           
45 Atualmente, o IFS é composto por 6 Campi: São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Glória, Estância e 

Aracaju. 
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O curso Esp@nhol Digit@l para Guias de Turismo foi organizado com a 

finalidade de atividade de extensão para guias de turismo em serviço e em pré-

serviço e, exclusivamente, com o intuito de gerar os dados desta pesquisa, uma vez 

que este pesquisador se encontrava afastado de suas atividades laborais para 

realização do curso de doutorado, e estava legalmente impossibilitado de ministrar e, 

consequentemente, gerar dados nas disciplinas regulares de espanhol do curso de 

Guia de Turismo do IFS. O curso Esp@nhol Digit@l foi presencial e com mediação 

indiscriminada de hora e local do uso do Whatsapp para o docente e para os 

discentes, ou seja, o docente e os discentes poderiam interagir a qualquer hora e 

qualquer lugar, de forma individual ou coletiva no grupo do Whatsapp do curso, 

desde que fosse com fins pedagógicos. Os recursos tecnológicos utilizados no curso 

foram TV, notebook, sistema wi-fi, além dos smartphones dos alunos e do professor 

com o Whatsapp instalado. O objetivo pedagógico do curso foi o de desenvolver as 

habilidades na língua espanhola em tarefas laborais dos guias de turismo. Essas 

tarefas laborais foram desenvolvidas em aula e em casa. Em uma próxima 

subseção, serão apresentadas as tarefas que serviram de avaliação para o curso. 

A abertura da segunda turma do curso Esp@nhol Digit@L para Guias de 

Turismo no CEEP JFB surgiu a partir da indisponibilidade46 de horário de alunos / 

guias de turismo em frequentar a turma das segundas-feiras no IFS. Somado a isso, 

um desses alunos / guia de turismo interessado em fazer o curso, era professor 

dessa escola e me fez o convite para ministrá-lo lá. Então, foi criada uma segunda 

turma aos sábados pela manhã das 08:00 às 11:00 para abarcar esses participantes 

e foi registrada pela direção da escola como curso de Formação Inicial Continuada, 

com carga horária de 30 horas e também com três horas semanais. A aulas foram 

ministradas na sala de video do CEEP JFB, no período de 28 de março a 30 de 

junho de 2015. Apesar de essa turma ter começado antes da do IFS, devido ao 

excesso de feriados ocorridos no primeiro semestre de 2015 como Sexta-Feira da 

Paixão e Tiradentes, sua carga horaria presencial foi finalizada 15 dias depois. Essa 

turma foi composta por 13 alunos. 

O curso Esp@nhol Digit@l para Guias de Turismo realizado no CEEP JFB foi 

organizado com a finalidade de proporcionar uma formação inicial e continuada aos 

guias de turismo em serviço e em pré-serviço e, exclusivamente, para gerar os 

                                                           
46 Muitos guias que se mostraram interessados em participar do curso possuíam uma outra ocupação 

e não tinham horário disponível às segundas-feiras à tarde.  
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dados desta pesquisa. Nesse curso, este pesquisador foi enquadrado como 

professor voluntário, uma vez que o mesmo não pertencia ao quadro de docentes do 

CEEP JFB. O curso Esp@nhol Digit@l para Guias de Turismo apresentou as 

mesmas proposta e práticas pedagógicas do curso do Curso Esp@nhol Digit@l para 

Guias de Turismo do IFS, com a exceção da infraestrura do CEEP JFB que era 

inferior à do IFS, pois não possuia sistema de wi-fi que contemplasse toda a escola. 

O primeiro passo dado antes de começar o curso foi selecionar os 

participantes da pesquisa. Eles foram selecionados a partir de um grupo fechado do 

Facebook, chamado Guias de Turismo em Sergipe, do qual também faço parte. Esse 

grupo é formado somente por guias de turismo que estão em serviço e em pré-

serviço. O pré-requisito para participação no curso era o de ser guia de turismo ou 

estar realizando o curso de guia.  

A opção por selecionar os participantes da pesquisa por meio do Facebook se 

deu por dois motivos: o primeiro para aproveitar o hábito de uso de redes sociais dos 

participantes e, o segundo, pela possibilidade de divulgação gratuita do curso no 

próprio Facebook.  

 

Figura 4: Página do Grupo Guias de Turismo em Sergipe. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Em seguida, foi feito a todos os guias desse grupo um convite para participar 

do curso na página do próprio grupo. Nesse convite havia todos meus contatos 

virtuais e todas as informações sobre o curso, inclusive a informação que no ato da 
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inscrição os candidatos assinariam o Termo de Consentimento47 Livre e Esclarecido 

para participar da pesquisa. 

 

Figura 5: Convite para participar do curso / pesquisa 

 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Após o convite feito no grupo do Facebook, criei o grupo do WhatsApp 

Esp@nhol Digit@l, e à medida que os guias de turismo em serviço e pré-serviço se 

mostravam interessados em participar do curso, eu os cadastrava no grupo. 

As inscrições para as turmas foram feitas no laboratório de hospedagem do 

IFS, para a turma da segunda-feira, e na secretaria do CEEP JFB, para a turma dos 

sábados. No total, oficializaram a inscrição para as duas turmas do curso, 24 alunos. 

Desses, 17 finalizaram o curso. 

Na próxima subseção, apresento como funcionou o compartilhamento dos 

materiais do curso Esp@nhol Digital. Inicio explicando como foi realizado processo 

de compatilhamento de materiais e finalizo descrevendo-os. 

 

3.2.2.2 O Compartilhamento dos Materiais do Curso Esp@nhol Digit@l 

 

A execução do curso Esp@nhol Digit@l para Guias de Turismo foi um desafio 

para mim, uma vez que se tratava de um curso formatado a partir do Ensino de 

Espanhol para Fins Específicos e da sala de aula invertida. Somado a isso, o curso 

                                                           
47 Além do documento escrito sobre TCLE, no ato de inscrição e no primeiro dia de aula, os 

participantes da pesquisa receberam orientações sobre o mesmo. 
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Esp@nhol Digit@l foi presencial e com mediação indiscriminada de hora e local do 

uso de smartphones e da rede social WhatsApp, em duas escolas públicas, e com 

alguns alunos de baixo poder aquisitivo que possuiam smartphones de baixa 

configuração. A baixa configuração dos smatphones de alguns alunos dificultava o 

acesso à internet e o recebimento e envio de materiais pelo WhatsApp. No tocante 

ao acesso à internet, o traballho de Rambe e Chipunza (2013) demostrou que a falta 

de oportunidades de acesso à internet entre alunos influencia negativamente na 

aprendizagem em cursos que fazem uso do WhatsApp.  Então, para superar a falta 

de recursos desses alunos, utilizei a criatividade sugerida por Lacorte (2015), e os 

orientei a aproveitarem ao máximo os sistemas de wifi disponíveis em seu cotidiano, 

como os da escola sede do curso, além da casa de parentes e lugares públicos ou 

privados; e somente trabalhei com materiais48 maiores quando os alunos tinham à 

disposição o sistema de wifi da escola sede do curso. 

Ao optar pela rede social WhatsApp, procurei seguir as orientações de Paula 

e Azevedo (2015) que aconselham a simplicidade tecnológica quando da utilização 

da sala de aula invertida, pois o WhatsApp é uma rede social que os alunos guias de 

turismo do estado de Sergipe utilizam em sua vida pessoal e intensamente em sua 

vida profissional. Mattar (2013) considera as redes sociais o habitat dos alunos. 

Sendo assim, pode-se considerar o WhatsApp o habitat profissional dos guias de 

turismo do estado de Sergipe. Aproveitando o conhecimento que os guias 

participantes tinham dessa rede social, utilizei suas funções em um curso de EFE 

para guias de turismo, transformando-a de uma rede social geral ou horizontal para 

uma rede social temática educativa (PONCE, 2012; ARGÜELLES, 2013; GENÉ, 

2015). 

Como mencionado neste trabalho, classificar uma rede social tem sido uma 

tarefa cada vez mais complexa, pois há casos em que a rede social entra em 

extinção, como o Orkut; e outras que vão adquirindo novas características, como o 

Facebook, que recentemente passou a transmitir videos ao vivo.  Entretanto, 

observando as características e funções do WhatsApp, essa rede social pode 

perfeitamente ser classificada como uma rede social horizontal e / ou vertical. O 

conceito de rede social horizontal ou geral apresentado por Ponce (2012) diz que 

são redes voltadas para qualquer tipo de usuário, sem definir uma temática; e têm 

                                                           
48 Os materiais são arquivos que de acordo com o número bytes podem facilitar ou dificultar o envio 

pelo WhatsApp. 
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como características comuns a criação de um perfil, o compartilhamento de 

conteúdos e a criação de listas de contatos. O WhatsApp preenche todos esses 

requisitos, pois qualquer usuário pode fazer uso da rede desde que o mesmo possua 

um smartphone com uma linha telefónica habilitada. No perfil dessa rede é possível 

colocar uma foto, o nome, uma frase e o número de telefone, além das funções de 

compartilhamento de links, fotos e videos, arquivos em pdf e de criação de grupos 

com listas de contato de interação coletiva ou individual, no caso da opção de nova 

transmissão.  

A classificação do WhatsApp como rede social vertical ou especializada pode 

ocorrer de acordo com uso que é feito dessa rede social. Nesta e nas próximas 

subseções, apresento os materiais e as tarefas do curso e demostro como essa 

classificação pode mudar de acordo com o tipo material compartilhado ou tarefa 

planejada. A seguir, apresento como os materiais do curso foram compartilhados. 

Em um curso mediado pelo uso de smartphones e pela rede social WhatsApp, 

aparelhos e conexão de internet com configurações avançadas potencializam o 

desenvolvimento do curso, logo, aparelhos de baixa configuração dificultam o 

compartilhamento e execução de arquivos, dificultando o andamento do curso. Para 

administrar o grupo do WhatsApp do curso, utilizei dois aparelhos com configurações 

distintas: um Samsung Note 4 e um Samsung Galaxy 2. O intuito de utilizar dois 

aparelhos com configurações extremamente distintas, além de garantir uma máquina 

reserva em caso de problema técnico em um dos aparelhos, foi o de observar que 

tipo de arquivo eu poderia enviar para os alunos que em sua grande maioria 

possuíam aparelhos de baixa configuração e tinham acesso limitado à internet. 

No curso Esp@nhol Digit@l,  diferentemente do que se recomenda ou se 

utiliza na sala de aula invertida, ou seja, aos invés de postar os materiais do curso 

em canais do YouTube, no Facebook, blogs e/ou plataformas virtuais, todos os 

conteúdos foram enviados pelo WhatsApp. A estratégia de enviar os conteúdos do 

curso via WhatsApp, foi a de diminuir a dependência de internet dos alunos para ter 

acesso aos arquivos. Com essa opção, os alunos que tivessem dificuldade de 

acesso à internet em seu próprio pacote de dados ou em sua casa para baixar os 

arquivos do curso, poderiam utilizar a internet da escola sede do curso para ter 

acesso aos arquivos que não conseguiram baixar pelo pacote de dados do seu 

smartphone ou pelo sistema de wifi de sua casa. Depois de baixados os arquivos, os 

alunos poderiam vê-los e revê-los sem a citada dependência que ocorre quando eles 
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só estão disponíveis em um ambiente virtual. Amenizado o problema de acesso à 

internet, a segunda preocupação a ser pensada para executar o curso foi o da 

configuração dos smartphones dos alunos, no tocante ao processador e à memória, 

pois, como receberiam muitos arquivos de vídeo, a configuração da máquina 

dificultaria ou facilitaria o acesso aos materiais do curso. Para isso, foi necessário 

investigar qual o formato do arquivo em vídeo poderia ser compartilhado via 

WhatsApp, mesmo em smartphones de configuração limitada. O sitio da internet 

utilizado para baixar e converter os vídeos foi o http://www.clipconverter.cc/pt/49. 

Nesse sitio, os formatos de arquivos disponíveis para a conversão eram MP3, AAC, 

WMA, M4A, OGG, MP4, 3GP, AVI, MPG, WMV e FLV. O formato MP3 é bastante 

popular, mas exclusivo para o formato áudio. O formato MP4 seria o ideal por 

converter vídeos em HD, porém muito pesado para ser enviado pelo WhatsApp. 

Depois de fazer testes enviando vídeos com os outros formatos, usando meus dois 

smartphones, cheguei à conclusão que o formato adequado era o 3GP que, 

inclusive, é denominado como versão móvel, ou seja, um formato de vídeo ideal para 

dispositivos móveis. Segundo o Portal Superdownloads (2010), 3GP é o formato 

padrão de gravação e exibição de vídeos nos telefones celulares. Por ser 

extremamente compactado, permite o uso em aparelhos com capacidade limitada de 

memória, sendo por isso o mais indicado para os celulares 3G, GSM e TDMA. 

   A figura 6 abaixo mostra a conversão de um vídeo do YouTube. As opções 

dadas pelo sítio de conversão, especificamente para o vídeo selecionado, são para 

os formatos Standard Quality (360p), com o tamanho de 17MB e Mobile Version 

(3GP), com o tamanho 7MB. Quanto maior for o tamanho do arquivo, maior é a 

dificuldade de enviar o arquivo via WhatsApp. Assim, a compactação para o formato 

3GP é ideal para o compartilhamento de vídeos via WhatsApp. 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Informações encontradas no sitio do aplicativo dizem que o ClipConverter é um aplicativo gratuito 
de conversão de mídia on-line, que permite que você converta quase qualquer endereço de áudio ou 
vídeo para formatos comuns. Serviços compatíveis atualmente: Direct Download, YouTube (HQ e 
HD), Google Video, Sevenload, MySpace, Dailymotion (HQ), Vimeo (HQ), Metacafe, MyVideo, 
YouPorn, Pornhub, Veoh. Este conversor gratuito e rápido permite que você assista seus vídeos 
favoritos do YouTube no seu telefone celular, PSP, iPhone ou quase qualquer outro dispositivo. 

http://www.clipconverter.cc/pt/
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Figura 6: Processo de conversão de vídeo para o formato 3GP 
 

 
Fonte: CLIPCONVERTER, 2015. 

 

Depois de definir o formato e como os materiais seriam enviados para os 

alunos, o próximo passo foi selecionar os conteúdos desses materiais a partir de 

suas necessidades, pois, para Holmes (1981, p.8), as necessidades dos alunos são 

os fatores mais importantes no planejamento de um curso para Fins Específicos. 

Ainda segundo o autor, um programa de curso deve ser planejado de forma a facilitar 

a prática das habilidades e estratégias que o aluno realmente precisa desenvolver; e 

o conhecimento prévio do aprendiz através de seu conhecimento de mundo devem 

ser priorizados. Sendo assim, priorizei para elaboração do programa do curso, os 

conhecimentos sobre a profissão de guia de turismo dos alunos guias em pré serviço 

e, especialmente, dos alunos guias em serviço. Somado a isso, utilizei também 

minha atuação profissional como guia de turismo e de magistério em Lingua 

Espanhola de mais de dez anos em cursos de guia de turismo no estado de Sergipe.  

A vasta experiência laboral com a profissão de guia de turismo tanto minha 

como a dos alunos contribuiu para identificar as necessidades da situação-alvo que, 

segundo Hutchison e Waters (1987, p. 53-54), correspondem ao que o aluno deve 

fazer na prática laboral.  

Para delimitar os conteúdos da situação-alvo, procurei saber dos alunos do 

curso via questionário (Apêndice A) como eles utilizavam o WhatsApp em sua 

atividade laboral; entrei em dois grupos do WhatsApp específicos de guias de 
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turismo, e observei como eles utilizavam essa rede social em seu contexto laboral, 

além disso, fiz questionamentos sobre o uso do WhatsApp na profissão de guia no 

próprio grupo do curso. Os resultados deram origem aos conteúdos funcionais do 

programa. Os conteúdos funcionais são as funções comunicativas utilizadas pelos 

guias de turismo baseadas na situação alvo, ou seja, circustâncias discursivas que 

envolvem as estruturas linguísticas e seus contextos específicos de uso.  Após o 

procedimento inicial de análise de necessidades, o conteúdo programático do curso 

ficou definido da seguinte forma: 

 

Quadro 6: Conteúdo funcional do curso Esp@nhol Digit@l 
 

FUNCIONAL 

Saudar e apresentar-se pessoal e profissionalmente. 

Informar o câmbio do dia aos turistas. 

Instruir o turista de como chegar a lugares específicos. 

Apresentar um roteiro aos turistas. 

Solicitar dos colegas guias de turismo contatos do trade turístico local.  

Realizar denúncias contra agências de turismo e pessoas que estejam promovendo a atividade de 
guia de turismo de forma ilegal, etc. 

Narrar fatos históricos aos turistas. 

Entrar em contato e negociar preços com fornecedores de serviços de apoio ao turismo como 
bares, restaurantes, hotéis, agências de turismo, casas de show, casas de câmbio, etc. 

Alertar outros guias e agências de turismo de possíveis intempéries que podem dificultar as 
atividades do guia de turismo como fechamento de aeroportos, acidentes em rodovias, 
manifestações, etc. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Além do conteúdo funcional, dividi também o conteúdo programático em 

conteúdos lexicais e conteúdos gramaticais. Apesar de entendê-los como parte 

intrínseca do processo de apropriação de funções comunicativas, apresento o léxico 

e a gramática nos quadros 7 e 8, com o objetivo de organizar e tornar esse conteúdo 

mais visível. Esses conteúdos também foram extraidos da pesquisa de Sampaio 

Júnior (2014) que realizou um Work shadowing em uma situação alvo com os guias 

de turismo do estado de Sergipe. 

 

Quadro 7: Conteúdo lexical do curso Esp@nhol Digit@l 
 

LEXICAL 

Gentílicos, sítios de uma cidade, pontos cardeais, nomes indígenas, alimentos, administração 
pública, meses do ano, estações do ano, área de petróleo, falsos cognatos e heterogenénicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
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 Quadro 8: Conteúdo gramatical do curso Esp@nhol Digit@l 

 
GRAMÁTICA 

Modo e tempos verbais (Presente do indicativo, Pretérito indefinido do indicativo, Pretérito 
imperfeito de indicativo, condicional imperfeito de indicativo, Futuro imperfeito do indicativo, Futuro 
imperfeito do subjuntivo, Presente do subjuntivo e Pretérito imperfeito do subjuntivo). 

Os demonstrativos 

As conjunções e locuções conjuntivas (aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas, 
subordinativas, causais, finais, consecutivas, condicionais, concessivas, temporais e 
comparativas). 

As preposições (espaço, tempo, instrumento, causa, presença, modo, característica, ausência, 
ponto de vista, meio de transporte e procedência). 

Os advérbios (quantidade, lugar, tempo, afirmação, negação e adição). 

Artigos e contrações. 

Os numerais cardinais. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Ramos, Lima-Lopes e Gazotti-Valim (2004, p.21) salientam a importância de 

realizar a análise de necessidades permanentemente, ou seja, antes, durante e 

depois do curso para validar as necessidades dos alunos identificadas em cada 

estágio do curso. Assim, por meio do WhatsApp, durante a resolução das tarefas, 

interagindo com eles e observando a interação entre eles, pude analisar suas 

lacunas e, consequentemente, verificar a atualização das necessidades dos alunos  

Depois de descrever os procedimentos de seleção de conteúdos, apresento 

os materiais do curso Esp@nhol Digit@l. Os materiais que compuseram o curso 

foram: Teleaulas Ensino Médio Espanhol, vídeos de entretenimento, vídeos de 

músicas, educação emocional e sopa de letras. Os materiais foram organizados de 

acordo com suas características e números de mídias compartilhadas. Essas mídias 

estavam em formato de imagens, vídeos e áudios, todas em língua espanhola, 

contextualizando o conteúdo programático selecionado. Segundo Giovannini et al., 

(1996, p. 128), a escolha por trabalhar com mídias variadas objetiva atender as 

necessidades profissionais e pessoais dos alunos e contemplar diferentes estilos de 

aprendizagem. Além disso, o contato com a linguagem multimodal também é uma 

característica da forma de aprender e interagir contemporânea. 

O uso da rede social WhatsApp com a função de compartilhar os materiais do 

curso possibilita classificá-la como uma rede social vertical ou especializada em 

compartilhamento de arquivos, de acordo com a classificação de Ponce (2012), pois 

foram compartilhados arquivos em formato de imagens, audio e vídeo. Segundo 

Vosguerau, Spinasse e Rodrigues (2015), essa disponibilização permanente de 

conteúdos para os estudantes é um dos benefícios da sala de aula invertida que 
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possibilita o trabalho individual com o aluno e valoriza seu ritmo e estilo de 

aprendizagem. 

 O compartilhamento de arquivos via WhatsApp foi incentivado por mim como 

uma porcentagem das notas do curso. Além de quatro tarefas avaliativas que serão 

apresentadas na próxima subseção, os alunos tinham a opção de duas notas 

qualitativas: a frequência e o compartilhamento de arquivos.  Esse incentivo é uma 

orientação de Marín (2014) que recomenda como um critério de nota a participação 

dos alunos em grupos do WhatsApp em cursos que fazem uso dessa rede social. A 

orientação era para que os alunos compartilhassem qualquer tipo de arquivo desde 

que estivesse em espanhol e, de preferência, relacionado ao mundo do turismo. 

Dessa forma, os alunos participaram ativamente da seleção / elaboração dos 

materiais do curso. 

Apresento, a seguir, a descrição dos materiais selecionados por mim e pelos 

alunos que contextualizaram o conteúdo programático do curso. Além disso, 

exponho uma visão geral da programação do curso e das aulas.  

 

A. Teleaulas Ensino Médio Espanhol 

 

As Teleaulas Ensino Médio Espanhol fazem parte do Telecurso. De acordo 

com informações em seu sítio, o Telecurso é uma tecnologia educacional, 

reconhecida pelo MEC, que oferece escolaridade básica de qualidade a quem 

precisa. No Brasil, ele é utilizado para a diminuição da defasagem idade-ano, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e como alternativa ao ensino regular em 

municípios e cidades distantes. Segundo Hugo Barreto, secretário geral da 

Fundação Roberto Marinho, o Telecurso une as melhores técnicas de comunicação 

com uma pedagogia voltada para a inclusão, conectando redes de comunicação com 

redes educacionais.  

Ainda segundo informações do sitio50 do Telecurso, na sala de aula da 

Metodologia Telesala, o estudante: é construtor do seu conhecimento; participa de 

uma rede colaborativa de aprendizagem; constroi vínculos significativos; vivencia 

novas situações de aprendizagem a partir de sua experiência de vida; Interage com 

o conhecimento científico, tecnológico e cultural de forma dinâmica, reflexiva, crítica 

                                                           
50 http://educacao.globo.com/telecurso/videos/ensino-medio/t/espanhol/v/telecurso-ensino-medio-espanhol-
aula-01/3804488/ 
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e contextualizada; desenvolve a argumentação e fortalece sua leitura e escrita; utiliza 

as diversas linguagens artísticas; participa de atividades de investigação e pesquisa; 

aplica novos conhecimentos às situações cotidianas e incorpora novas atitudes de 

cidadania.  

A proposta inclusiva e tecnológica das Teleaulas se encaixou perfeitamente 

com o perfil dos alunos do curso, que provinham em sua maioria de classes sociais 

menos privilegiadas, e com a proposta do próprio curso que fez uso da rede social 

WhatsApp. Então, selecionei as Teleaulas que apresentavam conteúdos 

equivalentes àqueles que são utilizados na situação alvo e os enviei para os alunos.  

Abaixo, apresento no quadro 9, os conteúdos programáticos do Telecurso 

Ensino Médio Espanhol em cada uma das trinta Teleaulas. Em negrito, destaco os 

temas das Teleaulas que coincidiram com o conteúdo programático resultado da 

análise de necessidade da situação alvo e foram utilizados no curso Esp@nhol 

Digit@l. 

 

Quadro 9: Conteúdo Programático do Telecurso Ensino Médio Espanhol 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO TELECURSO ENSINO MÉDIO ESPANHOL 

Aula 1: história da língua espanhola; influencias sofridas pela língua espanhola ao longo do tempo 
e contrastes da língua espanhola. 

Aula 2: como se apresentar em espanhol e responder a essa apresentação; despedir-se de 
uma pessoa; como cumprimentar alguém; dizer como nos sentimos; uso dos pronomes sujeito 
na língua espanhola e utilização de alguns verbos no presente do indicativo. 

Aula 3: pedir e dar informações pessoais; como agradecer e como pedir e dar permissão; 
reconhecer o som e a grafia do alfabeto; verbo vivir para informar onde mora. 

Aula 4: Uso formal e informal do idioma; verbo tener e contar de 0 a 100. 

Aula 5: identificar, formular e responder perguntas sobre nacionalidades; fazer pedidos de 
desculpas e respondê-los; identificar palavras exclamativas e interrogativas e adjetivos e 
pronomes demonstrativos. 

Aula 6: perguntas e respostas relacionadas a ocupação; profissões e verbos estudiar, trabajar e 
hacer. 

Aula 7: artigos definidos e indefinidos; expressar desejos; verbos querer e desear + infinitivo 
(sentido de futuro) e os dias da semana. 

Aula 8: como perguntar e responder as horas; verbos reflexivos e expressões de frequência. 

Aula 9: relações de parentesco; adjetivos possessivos e gênero e número do substantivo. 

Aula 10: revisão: alfabeto; verbos llamar, ser, estar e dar e receber informações pessoais. 

Aula 11: descrever características físicas e psicológicas; verbo llevar; uso de muy e mucho e 
adjetivos qualificativos. 

Aula 12: como expressar gostos e preferencias em espanhol; concordância e discordância em 
relação ao gosto e o verbo gustar comparando com o português. 

Aula 13: os nomes das partes de uma casa. 

Aula 14: nomes de objetos que encontramos em uma casa; expressões de localização, verbos 
poner e artigos e preposições. 

Aula 15: palavras relacionadas a bairro e cidade; pedir e dar informações de como chegar a um 
lugar; verbos tener e haber; os adjetivos indefinidos e os advérbios de lugar. 
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Continuação.... 

Aula 16: fazer pedidos em lanchonetes e restaurantes, e expressões e verbos usados para se 
referir a refeições. 

Aula 17: conhecer vocabulário relacionado a roupas; perguntar preços de produtos; nomes 
das cores; estações do ano e uso dos pronomes complemento.  

Aula 18: falar sobre hábitos alimentares; vocabulário de alimentos; unidades de peso; tipos de 
embalagem e repassar o verbo desear. 

Aula 19: expressar planos futuros utilizando futuro imperfeito e a estrutura “ir a” mais 
infinitivo; expressar obrigações utilizando a estrutura “tener que” mais infinitivo. 
Aula 20: revisão das formas de expressar gostos e preferências com os verbos gustar e 
preferir; conjugação dos verbos; uso e muy e mucho e uso dos verbos haber e tener para 
falar do bairro onde vivemos. 

Aula 21: narrar fatos que aconteceram em um passado recente utilizando o pretérito perfeito 
composto; formar verbos no particípio e marcadores temporais do pretérito perfeito 
composto. 

Aula 22: pretérito perfeito composto; particípio dos verbos irregulares e marcadores 
temporais usados com esse tempo verbal. 

Aula 23: falar sobre acontecimentos inesquecíveis do passado utilizando o pretérito 
indefinido / perfeito simples e seus marcadores temporais; ritmos latino-americanos. 

Aula 24: outras maneiras de aprender usando a tecnologia; diferenças de uso entre o 
pretérito perfeito composto e pretérito indefinido e conjugação dos verbos irregulares do 
pretérito indefinido. 

Aula 25: narrar ações habituais do passado utilizando o pretérito imperfeito do indicativo e 
seus marcadores, e conjugação dos verbos regulares aprender, estudiar e escribir no 
pretérito imperfeito. 

Aula 26: combinação do pretérito indefinido com o pretérito imperfeito para descrever algo 
que aconteceu no passado e narrar e descrever o passado de forma detalhada informando 
como, quando e onde aconteceu. 

Aula 27: dar sugestões e conselhos usando o imperativo afirmativo; conjugação dos verbos 
leer, estudiar, escribir, poner e tener no imperativo afirmativo e nomes das partes do corpo. 

Aula 28: dar instruções a alguém usando o imperativo; conjugação dos verbos no modo 
imperativo e formas do imperativo negativo. 

Aula 29: dar conselhos, fazer recomendações e convites e expressar cortesia utilizando o 
condicional simple, e conjugar verbos utilizando o condicional simple para formular 
hipóteses e possibilidades. 

Aula 30: revisão dos verbos no passado e seus marcadores temporais. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015. 

 

Entre essas trinta Teleaulas, destaco a Teleaula 24 que orienta os alunos a 

aprenderem usando a tecnologia por meio de buscas na internet em sitios 

especializados. No total, das trinta Teleaulas do curso, cinco não foram utilizadas, 

nove foram utilizadas parcialmente e 16 foram utilizadas de forma plena. Esse 

procedimento de seleção de materiais é comum à área de LinFE à SAI. No ensino de 

Línguas para Fins Específicos, Dudley-Evans e St. John (1998) afirmam que o 

professor precisa ser designer e avaliador. Já na sala de aula invertida, Azevedo 

(2015) denomina esse procedimento de curadoria de conteúdo. Para o autor, não é 

obrigatório que o professor elabore seu próprio material, a partir do momento que ele 

tem consciência que existem materiais disponíveis na rede tão bons quanto os que 

ele mesmo faria.  
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As Teleaulas possuem duração entre 12 e 15 minutos e quando eu as baixava 

no formato 3GP, as dividia em duas ou três partes para enviar via WhatsApp. Essa 

divisão das Teleaulas em duas ou três partes atendeu uma orientação pedagógica 

para a aplicação da sala de aula invertida. Nessa orientação, Paula e Azevedo 

(2015) recomendam a utilização de vídeos curtos e completos, de 5 a 8 minutos de 

duração, com introdução e revisão. As Teleaulas do Telecurso foram formatadas 

revisando sempre a aula anterior, além da revisão geral nas 15ª e 30ª aulas. 

As Teleaulas foram baixadas também no formato MP4 para serem exibidas 

em sala de aula com uma melhor qualidade de som e imagem, uma vez que no 

formato 3GP se perdia muito, principalmente, quando exibido em uma tela de 

televisão. A exibição das Teleaulas ou trecho delas em sala de aula ocorria somente 

quando os alunos apresentavam dúvidas específicas do conteúdo. Durante o curso 

Esp@nhol Digit@l, as Teleaulas selecionadas ou trecho delas foram enviados para 

os alunos de acordo com suas necessidades para a resolução de exercícios e 

tarefas avaliativas. 

 As Teleaulas do Telecurso Ensino Médio Espanhol podem ser encontradas 

no YouTube e no sitio do próprio Telecurso e foram exclusivamente selecionadas 

pelo docente. 

 

B.  Vídeos de entretenimento 

 

Foram usados 17 vídeos de entretenimento no curso Esp@nhol Digit@l.Os 

vídeos selecionados51 foram três entrevistas, uma com um turista espanhol em 

Sergipe e as outras duas com Anitta e Diego Costa; cinco vídeos publicitários, sendo 

três sobre a Copa América no Chile e dois de empresas argentinas; três videos de 

guias de turismo nas situações-alvo de apresentação pessoal e profissional e de 

pontos turísticos; cinco vídeos promocionais da área do turismo sobre os estados de 

Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte, praia do Pipa e os dez lugares mais 

turísticos da Argentina; e dois trailers de filmes, um filme sobre Messi e outro 

chamado Turistas.  

Os vídeos de entretenimento estão diretamente relacionados às necessidades 

(needs) dos alunos. O objetivo de trabalhar com esses vídeos foi oportunizar aos 

alunos o acesso à língua meta com vídeos hispânicos e multitemáticos que 

                                                           
51 No Anexo A estão os links dos videos de entretenimento selecionados. 
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contemplavam a interdisciplinaridade da área do turismo, pois, segundo García 

(2000, p.27), mídias como o vídeo colocam os alunos em contato, ainda que de 

forma virtual, com a realidade linguístico e cultural dos hispanofalantes. Esse 

trabalho interdisciplinar focou no desenvolvimento da compreensão auditiva dos 

alunos por meio de diferentes sotaques do mundo hispânico como chileno, argentino 

e espanhol, além de apresentar mecanismos de comunicação de áreas afins do 

turismo como marketing e administração. 

 

C. Vídeos de músicas hispânicas 

 

Os vinte e três vídeos de músicas hispânicas trabalhados52 durante o curso 

foram selecionados por mim e pelos alunos do curso. As músicas selecionadas 

foram desde sucessos consagrados do mundo hispânco a músicas que estavam em 

evidência durante o primero semestre de 2015, quando foi realizado o curso 

Esp@nhol Digit@l. Como exemplo, a canção Al sur del mundo, música oficial da 

Copa América Chile 2015, realizada entre 11 de junho a 4 de julho.  Inicialmente, os 

vídeos de música enviados pelo docente eram os clips oficiais, versões cover ou ao 

vivo, mas sem legenda. Esse procedimento visava o trabalho da compreensão 

auditiva. Em uma segunda oportunidade, eram enviados videos com a legenda em 

espanhol e, de acordo com as necessidades dos alunos, a legenda presente no 

vídeo era a tradução para o português. Esses procedimentos visavam 

respectivamente o desenvolvimento da compreensão escrita e do conhecimento 

lexical.  

Como já mencionado neste trabalho, a participação dos alunos no grupo do 

Whatsapp do curso via compartilhamento de arquivos compunha uma nota 

qualitativa. A orientação era para que os alunos compartilhassem qualquer tipo de 

arquivo desde que estivesse em espanhol e, de preferência, relacionado ao mundo 

do turismo.Como resultado, os alunos compartilharam predominantemente arquivos 

de videos de músicas hispânicas. Esse resultado indica os desejos (wants) dos 

alunos que, para Hutchison e Waters (1987, p. 53-54), refletem o que o discente de 

fato almeja aprender. Ainda segundo os autores, nem sempre os desejos dos 

discentes correspondem às expectativas dos docentes ou da instituição. No caso do 

curso Esp@nhol Digital, esperava-se que, além das músicas hispânicas, outros tipos 

                                                           
52 Os links dos vídeos de músicas hispânicas.  
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de arquivos em videos tivessem um maior número de compartilhamentos, como 

exemplo, vídeos de promoção do turismo, uma vez que as turmas eram compostas 

por guias de turismo pre e em serviço. 

Assim, enquanto os videos de entretenimento estavam direcionados para 

atender as necessidades dos guias, os videos de músicas hispânicas refletiam seus 

desejos. 

 

D.  Educação Emocional 

  

Os arquivos de Educação Emocional foram exclusivamente selecionados pelo 

docente. A utilização desse tipo de arquivo teve como objetivo realizar um trabalho 

interdisciplinar com a psicologia, disciplina importante para o desenvolvimento das 

funções do guia de turismo, segundo Chimenti e Tavares (2007). O trabalho com os 

materiais visava desenvolver a inteligência emocional (GARDNER, 1983; 

GOLEMAN, 1995) dos guias de turismo por meio de debates via  grupo do Whatsapp 

do curso. Os arquivos foram retirados de uma página argentina do Facebook 

denominada Educación Emocional. De acordo com informações encontradas no 

perfil dessa página no Facebook, a Educação Emocional é uma estratégia de 

promoção da saúde que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas 

a partir do desenvolvimento de habilidades emocionais. Ainda segundo informações 

da página, a visão da organização é desenvolver as habilidades sócio emocionais 

em todos os cidadãos da Argentina. Melhorar neles e em suas famílias sua 

qualidade de vida mediante o desenvolvimento pessoal, autogestão da felicidade, 

autonomia, promoção da saúde e emancipação das limitações culturais, físicas e 

emocionais. Essa organização também possui um sítio na internet cujo endereço é  

http://fundacioneducacionemocional.org/. 

Os arquivos compartilhados por essa organização geralmente são 

pensamentos, reflexões, frases motivacionais de personalidades mundiais como 

Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Airton Senna, Mercedes Sosa, entre outros. 

Diariamente eles publicam arquivos na página do Facebook. Ao conhecer os 

arquivos, passei a armazená-los e compartilhá-los para discussão com os alunos no 

grupo do Whatsapp do curso. Essas discussões tinham como objetivos trabalhar a 

razão e a emoção nos guias de turismo, além de desenvolver a expressão escrita na 

língua espanhola. 

http://fundacioneducacionemocional.org/
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Como já mencionado neste trabalho, o curso Esp@nhol Digit@l foi presencial 

e com mediação indiscriminada de hora e local do uso do Whatsapp para o docente 

e para os discentes. Então, adotei o padrão de enviar dois arquivos de educação 

emocional por dia. Um no início da manhã, junto com a saudação de buenos días, e 

outro no final da noite, junto com a saudação de buenas noches.  

No total foram mais de cinquenta arquivos de Educação Emocional 

compartilhados durante o curso. O compartilhamento de arquivos de forma matutina 

e noturna tinham como objetivo manter os alunos permanentemente atentos e 

reflexivos sobre o conteúdos do curso. 

A seguir, apresento para ilustrar alguns arquivos da página Educación 

Emocional compartilhados durante o curso: 

 

Figura 7: Educación Emocional I 

 

Fonte: Educación Emocional, 2015 
 

Figura 8: Educación Emocional II 

 

 
Fonte: Educación Emocional, 2015. 
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Figura 9: Educación Emocional III 
 

 
Fonte: Educación Emocional, 2015. 

 

Figura 10: Educación Emocional IV 
 

 
 Fonte: Educación Emocional, 2015. 

 

E.  Sopa de Letras 

 

A sopa de letras é uma atividade que pode ser usada com o objetivo da 

ampliação vocabular dos alunos e que, segundo Mendonza (2015) pode ser utilizada 

com a sala de aula invertida. A opção de trabalhar com a sopa de letras nasceu a 

partir do compatilhamento de uma aluna do curso que enviou uma sopa de letras 

para o grupo responder. Os arquivos da sopa de letras elaborados por mim foram 

desenvolvidos a partir do sítio http://sopadeletras.kokolikoko.com/. Para elaborar 

uma sopa de letras nessa ferramenta, basta criar um título e listar um mínimo de 

cinco palavras. Além de elaborar uma sopa de letras temática, existem sopas de 

letras com títulos definidos como: meses do anos, dias da semana, planetas do 

sistemas solar, oceanos e mares, entre outros. 

Na figura abaixo, a pagina inicial do sitio  

 

 

 

http://sopadeletras.kokolikoko.com/
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Figura 11: Sopa de Letras 

 

 
Fonte: Sopa de letras, 2015. 

 

Durante o curso desenvolvi cinco sopas de letras temáticas sobre pontos 

turísticos do estado de Sergipe. Os pontos tutrísticos selecionados foram Xingó, 

Colina do Santo Antônio, Mercados, Mirante da 13 de Julho e Croa do Goré, todos 

pontos turísticos onde os guias de Sergipe exercem sua prática laboral. Depois de 

escolhidos os títulos, os alunos me apresentavam a lista de palavras em espanhol 

para formar as sopas de letras de cada ponto. Essa palavras apresentadas pelos 

alunos compunham um léxico específico daquele ponto turístico. Com os títulos e a 

sua respectiva lista de palavras, por meio do sitio, eu elaborava a sopa de letras, 

fazia o print e enviava para os alunos via WhatsApp. Depois de pronta, os alunos 

reenviavam para o grupo com a sopa de letra respondida. 

A seguir, para ilustrar, apresento as sopas de letras sobre os pontos turísticos 

Colina do Santo Antônio e Xingó, que foram criadas e compartilhadas durante o 

curso. 
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Figura 12: Colina do Santo Antônio 

 

 
Fonte: Whatsapp, 2015. 

 
 
Figura 13: Xingó 

 

 
Fonte: Sopa de Letras, 2015. 

 
 
 

No quadro abaixo, apresento uma visão geral da programação e das aulas do 

curso Esp@nhol Digit@l, detalhando os conteúdos, objetivos, recursos e 

procedimentos: 

 

 

 

 

 



102 

 

Quadro 10: Panorama do curso Esp@nhol Digit@l 
 
AULAS CONTEÚDOS OBJETIVOS RECURSOS PROCEDIMENTOS 

Aula 1 Verbos ser e estar no 
presente do indicativo 
Saudações formais e 
informais. 
Apresentação pessoal e 
profissional 
Gentilícos 

Aprender a saudar 
e apresentar-se 
como pessoa e 
profissional 
Aprender a dizer a 
origem 

Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
 Televisor 
smart  
Notebook 

Exibição  
no televisor dos 
arquivos compartilhados 
no grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 2 -Verbos ser e estar no 
presente do indicativo 
-Saudações formais e 
informais. 
-Apresentação pessoal 
e profissional 
- Gentilícos 

-Práticas orais em 
sala de aula com 
os conteúdos 
saudações, 
apresentações e 
gentílicos 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 3 -Câmbio 
-Os numerais cardinais. 
- Verbo costar 

-Aprender a 
informar o câmbio 
do dia ao turistas. 
 
-Conhecer sitios na 
internet que fazem 
a conversão de 
moedas. 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 4 - Câmbio 
-Os numerais cardinais. 
- Verbo costar 

- Praticas orais em 
situações de 
conversão de 
moedas. 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 5 -Instrução ao turista 
para chegar a lugares 
específicos. 
- Verbos girar, virar, 
seguir, cruzar 
- Adverbios de lugar  

-Aprender a instruir 
o turista a chegar a 
lugares específicos. 
 
 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 6 -Instrução ao turista 
para chegar a lugares 
específicos. 
- Verbos girar, virar, 
seguir, cruzar 
- Adverbios de lugar 

-Práticas orais de 
como instruir o 
turista a chegar a 
lugares específicos 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 7 -Apresentação de um 
roteiro aos turistas. 
- Dias da semana 
- Horas  
- Partes do dia 

-Aprender a 
apresentar um 
roteiro aos turistas 
- Aprender a dizer 
as horas. 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 8 -Apresentação de um 
roteiro aos turistas. 
- Dias da semana 
- Horas  
- Partes do dia 

- Práticas orais de 
como apresentar 
um roteiro aos 
turistas. 
 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 
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Continuação.... 

AULAS CONTEÚDOS OBJETIVOS RECURSOS PROCEDIMENTOS 

Aula 9 -Solicitação dos colegas 
guias de turismo de 
contatos do trade 
turístico local  
- Sitios de uma cidade 
- Verbos no condicional 
imperfecto 

-Aprender a 
solicitar dos 
colegas guias de 
turismo contatos do 
trade turístico local. 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 10 - Revisão geral - Revisar os temas 
solicitados pelos 
alunos e os 
necessários para a 
resolução das 
tarefas avaliativas. 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 11 -Realização de 
denúnicas contra 
agências de turismo e 
pessoas que estejam 
promovendo a atividade 
de guiamento de forma 
ilegal. 

-Aprender a realizar 
denúncias contra 
agências de 
turismo e pessoas 
que estejam 
promovendo a 
atividade de 
guiamento ilegal. 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 12 -Realização de 
denúnicas contra 
agências de turismo e 
pessoas que estejam 
promovendo a atividade 
de guiamento de forma 
ilegal. 

-Praticas 
comunicativas de 
realizar denúncias 
contra agências e 
pessoas que 
estejam 
promovendo a 
atividade de 
guiamento ilegal. 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 13 -Narração de fatos 
históricos aos turistas 
-Verbos no pretérito 
imperfecto de indicativo, 
pretérito indefinido, 
pretérito perfecto 

-Aprender a narrar 
fatos históricos  

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 14 -Narração de fatos 
históricos aos turistas 
-Verbos no pretérito 
imperfecto de indicativo, 
pretérito indefinido, 
pretérito perfecto 

-Práticas orais de 
narração de fatos 
históricos. 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 15 - Realização de 
contatos para negociar 
preços com 
fornecedores de 
serviços de apoio ao 
turismo como bares, 
restaurantes, hotéis, 
agências de turismo... 

-Aprender a realizar 
contatos para 
negociar preços 
com fornecedores 
de serviços de 
apoio ao turismo 
como 
bares,restaurantes, 
hotéis, agências de 
turismo...  

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 
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Continuação.... 

AULAS CONTEÚDOS OBJETIVOS RECURSOS PROCEDIMENTOS 

Aula 16 -Realização de contatos 
para negociar preços 
com fornecedores de 
serviços de apoio ao 
turismo como bares, 
restaurantes, hotéis, 
agências de turismo... 

- Práticas orais de 
realização de 
contatos para 
negociar com 
forncedores de 
serviços de apoio 
ao turismo como 
bares, 
restaurantes,hotéis, 
agências de 
turismo.. 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 17 -Alerta a outros guias e 
agências  de possíveis 
intempéries que podem 
dificultar as atividades 
do guia de turismo como 
fechamento de 
aeroportos, acidentes... 

-Alertar a outros 
guias e agências  
de possíveis 
intempéries que 
podem dificultar as 
atividades do guia 
de turismo como 
fechamento de 
aeroportos, 
acidentes... 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 18 -Alerta a outros guias e 
agências  de possíveis 
intempéries que podem 
dificultar as atividades 
do guia de turismo como 
fechamento de 
aeroportos, acidentes... 

- Prática oral de 
Alerta a outros 
guias e agências  
de possíveis 
intempéries que 
podem dificultar as 
atividades do guia 
de turismo como 
fechamento de 
aeroportos... 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 19 -Planos futuros e 
obrigações 
- Verbo no futuro 
imperfecto 
- Adverbios de tempo 

-Expressar planos 
futuros utilizando o 
fututo imperfecto e 
a estrutura “ir a” 
mais infinitivo 
-Expressar 
obrigações 
utilizando a 
estrutura “tener 
que” mais infinitivo.  

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 20 -Planos futuros e 
obrigações 
- Verbo no futuro 
imperfecto 
-Adverbios de tempo 

-Prática oral de 
expressões de 
planos futuros e 
obrigações. 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 21 - Revisão geral -Revisar os temas 
solicitados pelos 
alunos e os 
necessários para a 
resolução das 
tarefas avaliativas. 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 
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Continuação.... 

AULAS CONTEÚDOS OBJETIVOS RECURSOS PROCEDIMENTOS 

Aula 22 -Uso formal e informal 
do idioma 

-Aprender as 
diferenças de uso 
formal e informal da 
língua espanhola 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 23 -Uso formal e informal 
do idioma 

- Praticas orais de 
estruturas 
linguísticas formais 
e informais da 
língua espanhola 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 24 -Sugestões e conselhos 
usando o imperativo 
afirmativo 

-Aprender a dar 
sugestões e 
conselhos usando 
o imperativo 
afirmativo 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 25 -Sugestões e conselhos 
usando o imperativo 
afirmativo 

-Práticas orais de 
sugestões e 
conselhos usando 
o imperativo 
afirmativo 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 26 -Instruções usando o 
imperativo 

-Aprender a dar 
instruções a 
alguem usando o 
imperativo 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 27 -Instruções usando o 
imperativo 

-Práticas orais de 
instruções usando 
o imperativo 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 28 -Conselhos, 
recomendações, 
convites e cortesia 
utilizando o condicional 
simple 

-Aprender a dar 
conselhos, fazer 
recomendações e 
convites e 
expressar cortesia 
utilizando o 
condicional simple 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Aula 29 -Conselhos, 
recomendações, 
convites e cortesia 
utilizando o condicional 
simple 

-Práticas orais para 
dar conselhos, 
fazer 
recomendações e 
convites e 
expressar cortesia 
utilizando o 
condicional simple 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 
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Conclusão.... 

AULAS CONTEÚDOS OBJETIVOS RECURSOS PROCEDIMENTOS 

Aula 30 - Revisão geral -Revisar os temas 
solicitados pelos 
alunos e os 
necessários para a 
resolução das 
tarefas avaliativas. 

-Smartphones 
com o 
Whatsapp 
instalado 
- Televisor 
smart  
- Notebook 

-Exibição no televisor 
dos arquivos 
compartilhados no 
grupo do Whatsapp 
para orientação das 
tarefas avaliativas e 
resolução de dúvidas. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017 

 

No tocante ao quadro acima, o panorama da programação do curso 

Esp@nhol Digit@l girava em torno dos materiais compartilhados via WhatsApp, os 

quais externavam as necessidades e desejos dos alunos, ambos contextualizados 

nos conteúdos do programa do curso. De acordo com as práticas pedagógicas da 

sala de aula invertida adotadas no curso Esp@nhol Digit@l, os alunos recebiam via 

WhatsApp esses materiais com os conteúdos do curso antes da aula presencial. Na 

aula presencial, esses materiais eram aprofundados e discutidos e, na aula seguinte, 

os alunos realizavam práticas comunicativas com esses conteúdos. O foco dos 

materiais compartilhados foram os conteúdos das tarefas avaliativas e, depois, das 

demais tarefas laborais realizadas pelos guias de turismo utilizando o WhatsApp. 

Na próxima subseção, apresento as tarefas avaliativas do curso Esp@nhol 

Digit@l 

 

3.2.2.3. As Tarefas Avaliativas do Curso Esp@nhol Digit@l 

 

Nesta subseção, apresento as tarefas avaliativas que foram desenvolvidas 

pelos alunos durante o curso Esp@nhol Digit@l. No total, foram quatro tarefas 

elaboradas contextualizando situações alvo da profissão de guia de turismo como: 

saudação e apresentação pessoal e profissional para turistas estrangeiros; 

informação do câmbio do dia aos turistas; instrução para o turista chegar a lugares 

específicos e apresentação de um roteiro aos turistas. A elaboração das tarefas teve 

como base minha formação e dos alunos como guias de turismo; minha experiência 

docente em cursos de guia de turismo, e a análise de necessidades feita por meio de 

entrevistas, questionários, observações e interações no WhatsApp. As quatro tarefas 

foram planejadas para a avaliação do curso, focando nas atribuições do guia de 

turismo regional  por ser esse tipo de guia o de maior necessidade no mercado 

sergipano. 
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A utilização do WhatsApp para resolução de tarefas do curso foi bastante 

benéfica pelo fato de essa rede social possuir uma interface simples, possibilitando 

seu uso53 mesmo com baixa conexão e por apresentar funções de mensagem de 

voz e de ligação que podem possibilitar ao guia de turismo o desenvolvimento 

linguístico nas habilidades mais usadas em seu oficio: a compreensão e expressão 

oral. Essas habilidades foram enfatizadas no desenvolvimento das tarefas do curso, 

uma vez que são as habilidades mais exigidas na atividade dos guias de turismo, 

como reitera a legislação da profissão, de acordo com a Portaria 27 de 30 de junho 

de 2014, na Seção I que trata do Cadastro no Capítulo III do Artigo 15, informando 

que o guia de turismo deverá possuir grau de conhecimento suficiente na língua 

estrangeira que incluir no seu cadastro, para a adequada condução de grupo de 

pessoas, com bom grau de compreensão e expressão oral. 

A seguir, apresento as quatro tarefas destinadas à avaliação dos alunos do 

curso Esp@nhol Digit@l. 

 

TAREFA I: saudação e apresentação pessoal e profissional a um grupo 

de turistas estrangeiros.  

 

Descrição da tarefa: 

 

 

Um grupo de turistas chilenos chegará a Sergipe amanhã. O guia da 

excursão internacional formou um grupo do WhatApp e colocou você como 

um dos administradores e como guia de excursão regional. Na condição de 

guia regional do grupo, você terá que gravar um vídeo no WhatsApp 

saudando-os e se apresentando pessoal e profissionalmente. O vídeo deve 

ser feito em um ponto turístico que você considere relevante no estado de 

Sergipe. 

Durante o processo de elaboração da mensagem, você poderá consultar o 

professor via WhatsApp quantas vezes quiser. 

 

 

 

 

 

                                                           
53 É possível enviar mensagens de texto mesmo com uma conexão de internet baixa.  
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Passos da tarefa I 

 

 

1° Passo: verificar os arquivos enviados pelo professor para o 

desenvolvimento da tarefa. 

Exemplos: fragmentos das teleaulas 2 e 3 do Telecurso que abordam os 

seguinte temas: como se apresentar em espanhol e responder a essa 

apresentação; como cumprimentar alguém e perdir e dar informações 

pessoais. 

 

2° Passo: gravar um arquivo de áudio da tarefa e enviar para verificação do 

professor. 

 

3° Passo: escolher um ponto turístico de relevância para o estado de 

Sergipe. 

Exemplos: Ponte do Imperdador, Orla de Atalaia, Xingó, Parque da Cidade, 

etc. 

 

4° Passo: providenciar o fone de ouvido do smartphone para a gravação de 

vídeo.  

 

5°Passo: gravar o vídeo no ponto turístico determinado utilizando o 

smartphone e o microfone do fone de ouvido para uma melhor captação de 

audio. 

 

6° Passo: enviar o vídeo para o professor. 

 

7° Passo: o professor avalia e envia para o aluno. 

 

8° Passo: o aluno publica no grupo Esp@nhol Digit@l. 
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TAREFA II: informar o câmbio do dia aos turistas 

Descrição da tarefa: 

O grupo de turistas chilenos que você recepcionará amanhã não fez o 

câmbio de Pesos Chilenos para o Real. Eles gostariam de saber a média de 

valor do câmbio dos Pesos Chilenos para o Real nas casas de câmbio da 

cidade de Aracaju. Você terá que gravar um arquivo de áudio com o auxílio 

de um de texto para informá-los. Além disso, você terá que informar o preço 

médio de 5 produtos que os turistas geralmente procuram no estado de 

Sergipe. 

Passos da tarefa II:  

1° Passo: verificar os arquivos enviados pelo professor para o 

desenvolvimento da tarefa. 

Exemplos: prints de telas do smartphone com imagens de conversões de 

moedas de real para peso chileno; fragmentos de vídeos com os numerais 

cardinais. 

2° Passo: pesquisar as casas de câmbio de Aracaju que trocam o Pesos 

Chilenos por Real. 

3° Passo: identificar o valor do cambio dos Pesos Chilenos para o Real 

utilizando diversos sitios de conversão de moedas na internet. 

4° Passo: escolher os cinco produtos mais procurados pelos turistas quando 

visitam Sergipe. 

Exemplos: mangaba, carangueijo, castanha, etc. 

5° Passo: identificar o valor desses produtos em Real e em Pesos Chilenos. 

6° Passo: gravar a mensagem de áudio e fazer o resumo dela em texto 

digitado. 

7° Passo: enviar para o professor para fazer a avaliação. 

8° Passo: o professor corrige e envia para o aluno. 

9° Passo: o aluno publica no grupo Esp@nhol Digit@l. 
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TAREFA III: instruir o turista como chegar a lugares específicos. 

Descrição da tarefa: 

O grupo de turistas chilenos chegará hoje a Aracaju por volta das 19:00 

horas. A programação deles com você só terá início no dia seguinte. 

Entretanto, eles gostariam da indicação de um restaurante em Aracaju, onde 

pudessem ter um jantar tipicamente sergipano. Você terá que enviar para 

eles o contato do restaurante; instruí-los como chegar até lá e os indicar um 

prato local. Eles estarão hospedados no Hotel Qualit que fica ao lado do 

shopping Rio Mar. 

Passos da tarefa III:  

1° Passo: verificar os arquivos enviados pelo professor para o 

desenvolvimento da tarefa. 

Exemplos: fragmentos da teleaula 18 que trata do vocabulário de alimentos; 

fragamentos da teleaula 14 que trata de expressões de localização e 

fragmentos de vídeos sobre direções. 

2° Passo: escolher um restaurante e um prato típico que possam atender as 

expectativas dos clientes. 

Exemplos:   

Restaurantes: Miguel, Gralha Azul, Rei da Sopa, etc 

Pratos: Moqueca sergipana; Surubim na brasa, Feijoada sergipana, etc. 

3° Passo: adicionar o contato do restaurante à agenda de seu smartphone. 

4° Passo: elaborar o arquivo de áudio com a instrução de como ir desde o 

hotel Qualit até o restaurante que você escolheu, e com a recomendação de 

algum prato típico do estado. 

5° Passo: enviar o arquivo para a avaliação do professor. 

6° Passo: o professor envia para o aluno o arquivo avaliado. 
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7° Passo: o aluno posta o arquivo de áudio contendo a instrução de como ir 

desde o Hotel Qualit até o restaurante escolhido; a recomendação do prato 

típico e o contato do restaurante escolhido. 

 

TAREFA IV: apresentar um roteiro aos turistas. 

Descrição da tarefa: 

Os turistas se encontram no restaurante jantando o prato típico 

recomendado por você. Amanhã será seu primeiro dia de guiamento regional 

com eles. Aproveite o momento que eles estão postando fotos do jantar no 

grupo do WhatsApp, e envie uma mensagem de vídeo apresentando o 

roteiro de amanhã. Nesse roteiro, devem constar as seguintes informações: 

horário de saída do hotel, a hora de cada atividade do dia, incluindo o 

almoço e o horário de retorno. Seria interessante fazer um resumo das 

informações com um texto digitado. Junto a essa mensagem, você pode 

postar também fotos dos atrativos que eles irão conhecer, o restaurante que 

irão almoçar, etc. 

Passos da tarefa IV: 

1° Passo: verificar os arquivos enviados pelo professor para o 

desenvolvimento da tarefa. 

Exemplo: fragmento da teleaula 7 que trata dos dias da semana; fragmento 

da teleaula 8 que aborda como perguntar e responder as horas 

2° Passo: elaborar a mensagem de áudio ou de vídeo e um pequeno 

resumo do roteiro digitado. 

3° Passo: enviar para o professor fazer as observações 

4° Passo: o professor envia para os alunos o arquivo com as observações 

5° Passo: o aluno posta os arquivos no grupo Esp@nhol Digit@l 

 

Os alunos participantes do curso Esp@nhol Digit@l para conseguirem a 

aprovação, tinham que apresentar quatro notas. Ou seja, os alunos que não 
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cumprissem as quatro tarefas, tinham que realizar pelo menos duas tarefas e 

completar as outras duas notas com as avaliações qualitativas de frequencia e de 

participação no grupo do Whatsapp do curso via compartilhamento de arquivos. 

A seguir, descrevo os alunos guias de turismo participantes da pesquisa. 

 

3.2.2.4 Os guias de turismo participantes da pesquisa 

 

 Os participantes do curso Esp@nhol Digit@l foram guias de turismo em 

serviço e guias de turismo em pré-serviço. Alguns guias que se matricularam no 

curso Esp@nhol Digit@l já possuíam o curso de guia regional e estavam fazendo o 

curso de guia de excursão nacional e América do Sul no Instituto Federal de Sergipe. 

No total, foram 24 inscritos e 7 evadiram. Então, foram considerados 17 participantes 

para a análise de dados. Quando questionei aos alunos sobre o motivo da evasão, 

em sua totalidade, os sete alegaram falta de tempo. O excesso de feriados ocorridos 

no primeiro semestre de 2015 afastaram esses alunos do curso, uma vez que as 

turmas funcionavam uma às segundas e a outra, aos sábados, sem contar as 

viagens a trabalho que muitos fizeram durante o curso. Desses 7 alunos que 

evadiram, 3 eram pré-serviço e 4 eram serviço, sendo 3 guias regionais e um guia de 

excursão nacional e América do Sul que se matriculou, mas nem chegou a 

frequentar o curso. Todos os 7 alunos que evadiram são do sexo feminino.  

Dos 17 alunos que concluíram o curso, 14 são de sexo feminino e apenas 3 

são de sexo masculino; 7 são guias de turismo em pré-serviço e os outros 10 são 

guias de turismo em serviço, sendo 4 regionais e 6 nacionais. 

Seguindo as orientações da Hutchinson e Waters (1987), apliquei um 

questionário de perfil (Apêndice B) como um dos instrumentos de coleta para 

identificar as necessidades dos participantes. A seguir, apresento o perfil de cada 

participante, mantendo o sigilo sobre os mesmos, identificando-os pela letra “G” de 

guia, seguida de um número, de 1 a 17. Esse sigilo de informações segue as 

instruções do “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” assinado pelos alunos 

antes do início da pesquisa, conforme exigência do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo54. Os dados dos perfis dos 

participantes são de extrema importância para a compreensão dos resultados 

apresentados na próxima seção. Os perfis são os seguintes: 

                                                           
54 Processo CAAE No. 40010314.2.0000.5482. 



113 

 

G1 tem mais de 50 anos é guia de turismo nacional há mais de 10 anos. 

Estudou espanhol em um curso de idiomas presencial por mais de dois anos. 

Classifica sua experiência no aprendizado de espanhol boa, porém afirma que por 

falta de prática, acaba esquecendo fonemas e palavras. Em seu labor como guia de 

turismo já acompanhou grupos da Argentina e foi intérprete de peruanos, chilenos, 

salvadorenhos, entre outros hispânicos. Entretanto, devido à exigência de fluência, já 

se sentiu constrangido por não ter um vocabulário mais extenso. Além de guia de 

turismo, G1 é professor das redes municipal e do estado de Sergipe 

G2 tem 30 anos e é guia de excursão nacional há menos de 5 anos. Estudou 

espanhol durante um ano em um curso técnico de guia de turismo. Considera sua 

experiência no aprendizado de espanhol como boa, porém com poucas 

oportunidades de praticar a língua. G2 teve oportunidade de praticar a língua em seu 

oficio como guia de turismo, mas perdeu a oferta de trabalho para guiar hispânicos 

por não falar espanhol fluentemente. G2 também trabalha como técnico de 

informática. 

G3 tem 38 anos e é guia de turismo pré-serviço. Estudou espanhol durante 

um ano em um curso de Pré-vestibular e em um curso técnico de guia de turismo. 

Considera sua experiência no aprendizado de espanhol péssima, devido ao pouco 

tempo e pela falta de professor na disciplina de espanhol durante alguns meses do 

curso de guia de turismo. 

G4 tem 49 anos e é guia de turismo pré-serviço. Nunca estudou espanhol. 

Trabalha como oficial administrativo da Secretaria do Estado da Fazenda e é agente 

de viagens. 

G5 tem 25 anos e é guia de turismo em serviço. Estudou espanhol no ensino 

fundamental, médio e superior. Considera sua experiência de aprendizado de 

espanhol boa, porém lamenta não ter podido se dedicar 100 %.  

G6 tem 29 anos e é guia de turismo nacional. Estudou espanhol por volta de 

um ano em um curso técnico de guia de turismo e em um curso superior de turismo. 

Considera sua experiência no aprendizado de espanhol regular por estar sempre se 

dedicando a outras atividades paralelamente. Exerce a profissão de guia de turismo 

há mais de 1 ano. Estuda fonoaudiologia em uma universidade pública. 

G7 tem 28 anos e é guia de excursão nacional. Estudou espanhol por mais de 

um ano em um curso técnico de guia de turismo e em um curso superior de turismo. 

Considera sua experiência no aprendizado de espanhol boa, pois há 1 ano tem 
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conseguido se comunicar sem problemas com pessoas fluentes na língua 

espanhola. G7 exerce o labor de guia de turismo há mais de cinco anos e relatou a 

satisfação de ter guiado um grupo de chilenos e uruguaios durante uma semana. G7 

relatou também que existe uma carência de guias de turismo que falam espanhol em 

Sergipe e que no passado perdeu ofertas de trabalho por ainda não ter fluência no 

idioma. Além de guia de turismo, G7 é agente de viagens e trabalha na secretaria 

municipal de turismo.  

G8 tem 22 anos e é guia de turismo pré-serviço. Estudou 3 meses de 

espanhol em um curso de idiomas presencial. Considera sua experiência de 

aprendizado de espanhol péssima. G8 também trabalha como bombeiro civil. 

G9 tem 44 anos e é guia de turismo regional. Nunca estudou espanhol. G9 é 

formada como guia de turismo regional desde 2005, mas nunca atuou e é 

funcionária pública municipal. 

G10 tem 38 anos e é guia de turismo nacional. Estudou espanhol durante 2 

anos em um curso de idiomas. Considera sua experiência no aprendizado de 

espanhol boa porque consegue se comunicar basicamente. G10 é guia de turismo 

há menos de 5 anos e é formada também em jornalismo. Atualmente trabalha como 

assessora do tribunal de justiça. 

G11 tem 19 anos e é guia de turismo pré-serviço. Estudou espanhol no 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e no curso técnico de guia de turismo. Considera 

sua experiência no aprendizado de espanhol boa e acredita que pode adquirir ainda 

mais experiência e se desenvolver ainda mais no espanhol. 

G12 tem 30 anos e é guia de turismo pré-serviço. Estudou espanhol durante 1 

ano em um curso para atendente de bar e restaurante. Considera sua experiência no 

aprendizado de espanhol boa na compreensão oral, porém regular na produção oral 

por não praticar diariamente o idioma. G12 também trabalha como atendente de bar. 

G13 tem 29 anos e é guia de turismo nacional. Estudou espanhol durante 1 

ano em um curso técnico de guia de turismo. Considera sua experiência no 

aprendizado de espanhol regular porque o curso foi muito compacto. G13 é guia de 

turismo há menos de 5 anos e relata que já perdeu oportunidade de trabalho por não 

falar espanhol fluentemente. 

G14 tem 19 anos e é guia de turismo pré-serviço. Estudou espanhol durante 6 

meses em um curso técnico em guia de turismo. Considera sua experiência no 
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aprendizado de espanhol regular porque teve a oportunidade de conhecer outro 

idioma, porém não houve tempo suficiente para aprofundar o aprendizado. 

G15 tem 37 anos e é guia de turismo regional. Estudou espanhol durante 6 

meses em um curso de idiomas presencial. Considera sua experiência no 

aprendizado de espanhol regular. G15 é guia de turismo há mais de 5 anos e relata 

já ter tido a oportunidade de guiar em espanhol grupos de turistas chilenos e 

argentinos. Concomitantemente, afirma ter perdido muitas oportunidades de trabalho 

por não falar espanhol fluentemente. G15 trabalha também como agente de viagens. 

G16 tem 27 anos e é guia de turismo nacional. Estudou espanhol durante 1 

ano em um curso de idiomas presencial. G16 é guia de turismo há mais de 1 ano e 

também trabalha em uma clínica de fonoaudiologia. 

G17 tem 51 anos e é guia de turismo regional. Nunca estudou espanhol e é 

guia de turismo há mais de 5 anos. Além de guia, G17 trabalha como auxiliar de 

escritório. 

A seguir, apresento o quadro que resume as informações do perfil dos guias 

de turismo participantes desta pesquisa. Essas informações são necessárias para 

uma melhor compreensão da análise de dados que será feita na próxima seção: 
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Quadro 11: Perfil dos alunos 
 

ALUNO 
Faixa 
etária 
(anos) 

Sexo 
Tempo de 
estudo de 
espanhol 

Tipo de 
guia 

Tempo de serviço 
como guia 

Outro oficio 

G1 50 F 
Mais de 2 

anos 
Nacional Mais de 10 anos Professora 

G2 30 M 1 ano Nacional Menos de 5 anos 
Técnico de 
informática 

G3 38 F 1 ano 
Pré-

serviço 
Não atua 

Estudante de 
turismo 

G4 49 F 
Nunca 

estudou 
Pré-

serviço 
Não atua 

Agente de 
viagens e oficial 
administrativo 

G5 25 F 6 anos 
Pré-

serviço 
Não atua 

Estudante de 
turismo 

G6 29 F 1 ano Nacional Mais de 1 ano 
Estudante de 

fonoaudiologia 

G7 28 M 
Mais de 1 

ano 
Nacional Mais de 5 anos 

Agente de 
viagens e 
servidor 

municipal 

G8 22 F 3 meses 
Pré-

serviço 
Não atua Bombeiro civil 

G9 44 F 
Nunca 

estudou 
Regional Nunca atuou 

Servidora 
Municipal 

G10 38 F 2 anos Nacional Menos de 5 anos Jornalista 

G11 19 F 8 anos 
Pré-

serviço 
Não atua 

Estudante de 
turismo 

G12 30 F 1 ano 
Pré-

serviço 
1 ano 

Atendente de 
bar 

G13 29 F 1 ano Nacional Menos de 5 anos 
Estudante de 

nutrição 

G14 19 F 6 meses 
Pré-

serviço 
Não atua Estudante 

G15 37 M 6 meses Nacional Mais de 5 anos 
Agente de 
viagens 

G16 27 F 1 ano Nacional Mais de 1 ano Secretária 

G17 51 F 
Nunca 

estudou 
Regional Mais de 5 anos 

Auxiliar de 
escritório 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.  

 

A seguir, apresento os instrumentos e procedimentos para a geração de 

dados. 

 

3.3 Os instrumentos e procedimentos para a geração de dados 

 

O Projeto desta pesquisa foi protocolado junto ao Comitê de Ética no dia 18 

de outubro de 2014. O documento foi aceito no dia 17 de dezembro de 2014 e teve 

seu parecer liberado no dia 11 de março de 2015. Antes dessa data, os alunos que 

se matriculavam no curso eram orientados a somente preencher a ficha de inscrição; 
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depois dessa data, os alunos que procuravam o curso Esp@nhol Digit@l eram 

orientados a preencher a ficha de inscrição e o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido”.  As informações sobre o termo estavam contidas no próprio 

documento, mas foram clarificadas e ratificadas pelas secretarias das respectivas 

escolas sede da pesquisa que faziam as inscrições dos participantes; por mim, de 

forma virtual pela rede social WhatsApp; e de forma presencial na primeira aula do 

curso. As aulas das turmas do curso se iniciaram, de forma respectiva, nos dias 23 e 

28 de março de 2015 e, concomitantemente, a geração de dados desta pesquisa.  

Dudley-Evans e St. John (1998, p.132) e Hutchinson e Waters (1987, p.59) 

relatam que as informações sobre necessidades dos alunos podem ser obtidas por 

meio de entrevistas, observação, questionários, análise de textos escritos e falados, 

bem como coleta de material por meio de consultas e conversas informais com 

docentes e discentes, no contexto acadêmico, e com especialistas atuantes em suas 

respectivas áreas, no contexto laboral. Assim, os instrumentos e procedimentos de 

geração de dados utilizados nesta pesquisa foram questionários, arquivos de áudio 

das entrevistas e prints da tela do smartphone de interações no grupo do WhatsApp 

do curso Esp@nhol Digit@l. Para uma melhor compreensão da geração de dados, 

faço aqui uma descrição dos instrumentos e de sua aplicação. 

 

3.3.1 Os questionários perceptivos 

 

Os questionários foram confeccionados com base nas discussões realizadas 

no GEALIN e, em especial, nos trabalhos de Abdalla (2013) e Simões (2014). Foram 

elaborados três questionários: Percepção Inicial, Perfil do Guia de Turismo e 

Percepção Final. O questionário de Percepção Inicial (Apêndice A), composto por 10 

questões, sendo 5 abertas e 5 fechadas, foi aplicado no primeiro dia de aula do 

curso e objetivou identificar as necessidades digitais dos participantes, 

especialmente com o uso do WhatsApp em tarefas laborais dos guias; o tipo de 

aparelho utilizado; as formas de acesso à internet e as expectativas em relação ao 

curso.  O questionário do Perfil do Guia de Turismo (Apêndice B), composto por 12 

questões, sendo 6 abertas e 6 fechadas, também foi aplicado no primeiro dia de aula 

do curso e teve como objetivo a geração de dados pessoais dos participantes, além 

de identificar suas experiências pessoais e acadêmicas com a língua espanhola e 

com a profissão de guia de turismo. E o questionário de Percepção Final (Apêndice 
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C), composto por 11 questões, sendo 5 fechadas e 6 abertas, foi aplicado no 

penúltimo dia de aula do curso e teve como objetivo coletar informações sobre quais 

tarefas laborais via Whatsapp os alunos eram capazes de realizar em espanhol, 

além da geração de dados sobre o conhecimento tecnológico final e aprendizado 

dos participantes, e sobre o uso do WhatsApp como rede social de comunicação 

durante o curso Esp@nhol Digit@l.  

 

3.3.2 As entrevistas 

 

A coleta de dados para as entrevistas foi feita por meio de gravação de áudio. 

Inicialmente, os dados foram coletados por meio de um gravador de áudio portátil 

que teve sua placa de áudio queimada, ocasionando a perda de dados gerados. 

Entretanto, para compensar essa perda, passei a utilizar o smartphone Samsung 

Note 4, aparelho de melhor configuração da marca no ano de 2015, que facilitou os 

processos de armazenamento e geração de dados das entrevistas. A seguir, 

apresento as entrevistas e seus procedimentos de geração e armazenamento: 

 

3.3.2.1 Entrevista sobre o Curso Esp@nhol Digit@l 

 

A entrevista sobre o curso Esp@nhol Digit@l (Apêndice D) foi composta por 

11 perguntas abertas que questionaram individualmente os participantes sobre os 

arquivos compartilhados no grupo do WhatsApp; sobre o uso do WhatsApp na 

resolução de tarefas e como rede social de comunicação. Além disso, os alunos 

foram questionados sobre o impacto do WhatsApp no seu aprendizado, vida pessoal 

e profissional, e lhes foi solicitado que comparassem o curso Esp@nhol Digit@l com 

outros cursos dos quais os alunos participaram e utilizaram o WhatsApp. A entrevista 

inicialmente foi realizada na antepenúltima aula do curso. Então, devido à perda dos 

dados com a queima da placa do gravador de audio, essa entrevista foi refeita, 

também individualmente, após o término do curso, utilizando o smartphone Samsung 

Note 4.  
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3.3.2.2 Entrevista sobre as tarefas avaliativas do Curso Esp@nhol Digit@l 

 

As entrevistas sobre as tarefas avaliativas do curso Esp@nhol Digit@l foram 

as mais prejudicadas com a queima da placa do gravador de áudio, uma vez que 

elas foram feitas ao final de cada uma das quatro tarefas destinada à avaliação. 

Sendo assim, ao refazê-las, optei por questionar os alunos sobre as 4 tarefas 

avaliativas de uma forma geral, ou seja, sobre as quatro tarefas destinadas à 

avaliação. A entrevista (Apêndice E) foi composta por 5 perguntas abertas que 

questionavam sobre as tarefas do curso no tocante ao aprendizado, motivação, 

desenvolvimento da expressão oral, nível de dificuldade e adequação à profissão de 

guia de turismo. Os procedimentos de geração, armazenamento e segurança dos 

dados foram os mesmos da entrevista sobre o curso. 

 

3.4 Coleta de Prints de Interações Realizadas no Grupo Esp@nhol Digit@l 

 

A coleta de prints de interações do grupo Esp@nhol Digit@l foi realizada 

antes, durante e depois do curso, pois o grupo do WhatsApp foi criado desde o 

convite aos participantes e continua existindo e sendo administrado por mim. Os 

prints coletados foram de interações do docente com os discentes e entre os 

próprios discentes. No total, foram 10 prints selecionados para a análise de dados. 

Essa seleção teve como critério a possibilidade de responder às perguntas de 

pesquisa. 

 

3.5 Os procedimentos da análise dos dados 

 

Nesta subseção, descrevo os procedimentos da análise dos dados gerados 

por meio de questionários, entrevistas e prints da telas dos smartphones 

compartilhados no grupo do Whatsapp do curso Esp@nhol Digit@l. Esses dados 

foram analisados sob a perspectiva do ensino de línguas para fins específicos, redes 

sociais aplicadas à educação e sala de aula invertida, possibilitando uma 

interpretação dos resultados, na qual os dados foram transformados em informações 

qualitativas e quantitativas, com o objetivo de verificar o perfil tecnológico e as 

percepções dos alunos sobre o uso do WhatsApp em um curso de EFE. Para melhor 

visualizar a análise, retomo as perguntas de pesquisa: 



120 

 

 

1. Qual o perfil tecnológico dos alunos para o uso do WhatsApp antes e durante 

o curso de Esp@nhol Digit@l?  

2. Quais as percepções dos alunos no curso de Esp@nhol Digit@l sobre o 

potencial do WhatsApp para a aprendizagem, 

a- com material compartilhado via essa rede social? 

b- com o suporte da própria rede social? 

c- com o suporte dos colegas de curso? 

d- com o suporte do professor? 

e- ao final do curso? 

 

Os dados sobre as necessidades, lacunas e desejos dos alunos foram 

constantemente atualizados em um processo de análise de necessidades 

permanente como recomendam Ramos, Lima-Lopes e Gazotti-Valim, (2004). Esse 

procedimento foi realizado por meio do WhatsApp, interagindo com os alunos e 

observando as interações entre os alunos no grupo do curso Esp@nhol Digit@l. 

Como já mencionado neste trabalho, os instrumentos de pesquisa utilizados 

para gerar os dados foram duas entrevistas e três questionários, os quais, segundo 

Van der Maren (1995), podem ser chamados de dados suscitados pelo investigador, 

uma vez que ele interferiu para obtê-los. Os demais dados coletados foram 10 prints 

da tela dos smartphones do grupo do WhatsApp do curso Esp@nhol Digit@l. Esses 

dados, também segundo Van der Maren (1995), podem ser chamados de dados 

invocados pelo investigador, já que são fenômenos que existem independentemente 

da ação do investigador.  

O procedimento inicial para a análise de dados foi a realização da transcrição 

das duas entrevistas de pesquisa. Em segundo lugar, codifiquei todas as perguntas 

dos questionários e entrevistas para uma melhor apresentação dos dados da 

seguinte forma: 

 

a- Entrevista sobre o Curso Esp@nhol Digit@l (EC), com questões de 1 a 11. 

b- Entrevista sobre as Tarefas Avaliativas do Curso Esp@nhol Digit@l (ET), 

com questões de 1 a 5. 

c- Questionário de Perfil (QP), com questões de 1 a 12. 

d- Questionário de Percepção Inicial (QPI), com quesões de 1 a 10. 
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e- Questionário de Percepção Final (QPF), com questões de 1 a 11. 

Para responder às duas perguntas de pesquisa, sistematizei uma associação 

das perguntas dos questionários e entrevistas em que as respostas fornecidas pelos 

alunos direta ou indiretamente as respondiam. A seguir, apresento um quadro de 

sistematização que associa as perguntas de pesquisa a perguntas dos questionários 

e das entrevistas em que as respostas fornecidas pelos alunos respondiam as duas 

perguntas de pesquisa55: 

Quadro 12: Associação das Perguntas de Pesquisa com as Perguntas dos 
Questionários e Entrevistas 

Associação das Perguntas de Pesquisa com as Perguntas dos Questionários e Entrevistas 

Qual o perfil tecnológico dos alunos para o uso do 
WhatsApp antes e durante o curso de EFE?  

 

1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7,8, 9 (QPI) 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 (QPF) 
2, 5 (ET) 
10 (EC) 

Quais as percepções dos alunos no curso  Esp@nhol 
Digit@l sobre o potencial do Whatsapp para a 
aprendizagem,  
 

a- com o material compartilhado via essa rede 
social?  
 

b- com o suporte da própria rede social?  
  

c- com o suporte dos colegas de curso? 
 
 

d- com o suporte  do professor?  
 
 

e- ao final do curso? 
 

 

 
 
 
 
1 (ET); 1,2,3,4,5,8(EC) 
 
 
1, 10, 11(QPF); 2,3,4,5  (ET); 8 (EC) 
 
 
3,4,5 ,8 (EC); 2,3 (ET) 1, 11 (QPF);  
 
 
7,8,11(EC); 11 (QPF); 2 (ET);  
 
 
6,7(QP); 10 (QPI); 8,9 (QPF); 1 (ET) 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017 

 

Os tópicos abordados nas questões dos questionários e entrevistas que 

ajudaram a responder à primeira pergunta da pesquisa, na qual identifiquei o perfil 

tecnológico dos alunos para o uso do Whatsapp antes e durante o curso de 

Esp@nhol Digit@l foram: configuração dos smartphones dos alunos; acesso 

cotidiano à internet via smartphone; uso via smartphone do sistema wifi de locais 

onde os guias de turismo exercem suas atividades laborais; redes sociais utilizadas 

                                                           
55 Os números que antecedem as siglas são referentes aos números das questões dos questionários 

e das entrevistas. 
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pelos guias de turismo além do Whatsapp; redes sociais utilizadas no contexto 

laboral dos guias além do Whatsapp; redes sociais utilizadas pedagogicamente pelos 

guias; tempo de uso do Whatsapp; arquivos compartilhados via WhatsApp; tarefas 

laborais realizadas pelos guias utilizando o Whatsapp; relevancia da configuração 

dos smartphones dos alunos durante a execução de tarefas durante o curso; tipo de 

acesso à internet utilizado para baixar os arquivos e desenvolver as tarefas do curso; 

locais de acesso à internet com sistema wifi utilizados para acessar os arquivos e 

desenvolver as tarefas do curso durante a atividade de guia de turismo; redes sociais 

utilizadas como apoio para desenvolver as tarefas do curso; frequência do uso do 

Whatsapp para acessar os arquivos e desenvolver as tarefas do curso; tipos de 

arquivos compartilhados pelo WhatsApp durante o curso; tarefas laborais realizadas 

em espanhol utilizando o Whatsapp; aspectos positivos e negativos do curso; 

motivação para aprender espanhol utilizando o WhatsApp para desenvolver as 

tarefas do curso; facilidade e/ou dificuldade na resolução das tarefas do curso e 

interferência do uso do Whatsapp na vida pessoal e / ou profissional dos alunos. 

Os tópicos abordados nas questões dos questionários e entrevistas que 

ajudaram a responder à segunda pergunta da pesquisa, na qual identifiquei as 

percepções dos alunos no curso Esp@nhol Digit@l sobre o potencial do Whatsapp 

para a aprendizagem com o material compartilhado via rede social, com o suporte 

dos colegas de curso, com o suporte do próprio aplicativo, com o suporte do 

professor e ao final do curso foram: opinião sobre os arquivos compartilhados 

durante o curso; arquivos que influenciaram no aprendizado da língua espanhola dos 

alunos; tipos de arquivos preferidos pelos alunos; tipos de arquivos com pouca 

aceitação dos alunos; tipos de arquivos que mais promoveram a aprendizagem; 

opinião sobre o uso do Whatsapp como rede social de comunicação no curso 

Esp@nhol Digit@l; opinião sobre o uso do WhatsApp na resolução das tarefas do 

curso Esp@nhol Digit@l; interferência do uso do Whatsapp na vida pessoal e/ou 

profissional dos alunos; aprendizagem sobre a língua espanhola na resolução das 

tarefas; motivação para aprender espanhol utilizando o WhatsApp para desenvolver 

as tarefas; desenvolvimento da expressão oral na língua espanhola na resolução das 

tarefas; facilidade ou dificuldade na resolução das tarefas; influência da configuração 

dos smartphones dos alunos na comunicação e na execução das tarefas durante o 

curso; classificação da aprendizagem na língua espanhola no curso Esp@nhol 

Digit@l; aspectos positivos e negativos do curso Esp@nhol Digit@l; avaliação de 
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das quatro habilidades em espanhol); classificação da experiência de aprendizagem 

na língua espanhola; expectativa de aprendizagem no curso Esp@nhol Digit@l; 

avaliação das quatro habilidades em espanhol após o curso Esp@nhol Digit@l; 

classificação da aprendizagem da língua espanhola em um curso Esp@nhol Digit@l 

e aprendizagem sobre a língua espanhola nas tarefas. 

Somado a esses dados suscitados, relacionei também os dados invocados 

(prints da tela dos smartphones) com os tópicos definidos para responder as duas 

perguntas de pesquisa. 

Na próxima seção, apresento a discussão do conjunto dos resultados obtidos 

a partir dos procedimentos descritos acima. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, apresento e discuto os resultados da análise dos dados 

coletados com o objetivo de responder às duas perguntas de pesquisa. 

Em primeiro lugar, apresento os dados que possibilitaram a resposta à 

primeira pergunta de pesquisa, que investiga o perfil tecnológico dos alunos para o 

uso do Whatsapp antes e durante o curso Esp@nhol Digit@l. E, em segundo lugar, 

apresento as percepções dos alunos no curso de Esp@nhol Digit@l sobre o 

potencial do Whatsapp para a aprendizagem com o material compartilhado via essa 

rede social, como suporte dos colegas, com o suporte da própria rede social, com o 

suporte do professor e ao final do curso.  

 

4.1  O Perfil Tecnológico dos alunos para o Uso do Whatsapp antes e durante o 

Curso Esp@nhol Digit@l 

 

Nesta subseção, apresento o perfil tecnológico dos participantes da pesquisa 

para a utilização do Whatsapp antes e durante o curso Esp@nhol Digit@l. Para isso, 

questiono os alunos sobre a configuração dos smartphones dos alunos; acesso 

cotidiano à internet via smartphone; uso via smartphone do sistema wifi de locais 

onde os guias de turismo exercem suas atividades laborais; redes sociais utilizadas 

pelos guias de turismo além do Whatsapp; redes sociais utilizadas no contexto 

laboral dos guias além do Whatsapp; redes sociais utilizadas pedagogicamente pelos 

guias; tempo de uso do Whatsapp; arquivos compartilhados via WhatsApp; tarefas 

laborais realizadas pelos guias utilizando o Whatsapp; relevancia da configuração 

dos smartphones dos alunos durante a execução de tarefas durante o curso; tipo de 

acesso à internet utilizado para baixar os arquivos e desenvolver as tarefas do curso; 

locais de acesso à internet com sistema wifi utilizados para acessar os arquivos e 

desenvolver as tarefas do curso durante a atividade de guia de turismo; redes sociais 

utilizadas como apoio para desenvolver as tarefas do curso; frequência do uso do 

Whatsapp para acessar os arquivos e desenvolver as tarefas do curso; tipos de 

arquivos compartilhados pelo WhatsApp durante o curso; tarefas laborais realizadas 

em espanhol utilizando o Whatsapp; aspectos positivos e negativos do curso; 

motivação para aprender espanhol utilizando o WhatsApp para desenvolver as 
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tarefas do curso; facilidade e/ou dificuldade na resolução das tarefas do curso e 

interferência do uso do Whatsapp na vida pessoal e / ou profissional dos alunos. 

Na primeira pergunta do Questionário de Percepção Inicial (1QPI), questionei 

os alunos sobre qual modelo de smartphone eles utilizavam e solicitei que o 

descrevessem. O objetivo dessa pergunta era verificar o conhecimento tecnológico 

dos alunos e se a configuração de seus aparelhos facilitaria ou dificultaria a 

comunicação e a resolução das tarefas do curso via Whatsapp. 

No quadro abaixo, apresento as respostas dos alunos. 

 

Quadro 13: Descrição dos Smartphones pelos Participantes da Pesquisa 

 

Participantes 
da Pesquisa 

Configuração do Smartphone 

G1  Samsung Twin 

G2 LGL5, Android 4.0.4, Câmera superior 

G3 Nokia 530 

G4 Nokia Lumine 730 

G5 LG L5 

G6 LG L3 

G7 Samsung Galaxy Corel Plus 

G8 LG E435F 

G9 Samsung, tira foto, Android 

G10 Moto G, sistema Android 

Guia 11 LG, L3, Redes sem fio, wi-fi, bluetooth, redes móveis, aplicativos, local e 
segurança e ajustes de chamadas 

Guia 12 Windows Phone 8 

Guia 13 Windows Phone 8, Lumia 702, sistema Windows 8 

Guia 14 Motorola G segunda geração. O celular tem capacidade para 2 chips, porém no 
momento só utilizo o da operadora Oi. Ele possui uma boa memória interna de 
14GB e também utilizo um cartão de memória de 2GB. A câmera é de 8MP na 
parte de fora e a frontal é de 2MP. 

Guia 15 Samsung Uin 

Guia 16 Windows 

Guia 17 LG Prime 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

De acordo com as descrições dos smartphones apresentadas no quadro 

acima, a grande maioria dos participantes somente sabia informar o modelo do 

smartphone.Os participantes  G10 e G13 informaram, além do modelo, o sistema 

operacional. G2, G9, G11 e G14, além de informar o modelo e o sistema operacional 

do smartphone,conseguiram apresentar pelo menos uma função do aparelho. O 

conhecimento das funções e do sistema operacional do smartphone são de extrema 

importância para o desenvolvimento da comunicação e da resolução das tarefas do 

curso, uma vez que durante o curso os alunos tinham que associar as funções  do 
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Whatsapp com as funções dos smartphones para desenvolver os exercícios, as 

tarefas do curso e se comunicarem entre eles e com o professor.  

Como 11 dos 17 alunos não souberam descrever a configuração de seus 

respectivos smartphones, só durante o desenvolvimento do curso que poderia se ter 

a informação se seus aparelhos dificultariam ou facilitariam a comunicação e o 

desenvolvimento das tarefas do curso. A expectativa era de que os alunos de uma 

formal em geral possuissem smartphones de baixa configuração, uma vez que em 

sua grande maioria, eles apresentavam um baixo poder aquisitivo. 

Durante o desenvolvimento do curso Esp@nhol Digit@l foram identificados 

relatos nos quais a configuração dos smartphones dos alunos dificultou, mas 

também facilitou a comunicação e a resolução das tarefas.  

A seguir, apresento as transcrições desses relatos: 

G2: ”Foram tarefas fáceis! Minha dificuldade foi acompanhar por causa do 
meu celular”. (5ET) 
 
G2: “A configuração facilitou e dificultou a comunicação e a excecução das 
tarefas do curso porque durante o curso tive que trocar de celular, pois 
estava travando muito devido a falta de espaço. Depois, com a compra do 
novo celular ficou mais fácil acompanhar o grupo do Whatsapp!” (1QPF) 
 
G2: “A configuração do meu celular que tava travando devido a quantidade 
de arquivos, mas pra questão didática tava bem tranquilo! Tava bem legal 
pra acompanhar!” (2ET) 
 
G2: “Acompanhar pelo celular a quantidade de arquivos, o celular antigo 
estava sempre cheio e por isso travava.” (11QPF) 

  

Nas passagens acima, G2 apresenta o problema de acumular o uso 

profissional e acadêmico do Whatsapp. Como descrito no perfil dos participantes da 

pesquisa, G2 é guia de turismo nacional atuante, técnico em informática e utiliza o 

WhatsApp em seu contexto laboral de forma assídua. A partir do momento em que 

G2 passou a utilizar o WhatsApp também de forma acadêmica, devido ao excesso 

de materiais compartilhados acumulados, seu smartphone começou a apresentar 

problemas técnicos dificultando sua comunicação no curso e, mesmo G2 sendo 

técnico em informática, o problema só foi resolvido com a troca do aparelho. 

Uma baixa configuração de smartphone, somada a um baixo conhecimento 

tecnológico do aluno dificultavam o desenvolvimento da comunicação e das tarefas 

do curso, como relatado abaixo por G3: 

 

G3: “Não, porque o Windows Phone não compartilha os arquivos de vídeos 
ou músicas e textos das redes sociais, compartilhando somente links”. 
(1QPF) 
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G3 é guia de turismo pré-serviço e declara não conhecer as configurações de 

seu smartphone. Essa falta de habilidade em manipular tecnologia ficou em 

evidencia quando G3 teve que compartilhar arquivos pelo Whatsapp, tendo o 

Windows Phone como sistema operacional de seu smartphone, uma vez que a 

maioria dos alunos do curso utilizavam o sistema operacional Android. 

O problema do uso do sistema operacional Windows Phone por alguns 

participantes da pesquisa também foi registrado por meio de prints. 

A seguir, apresento dois registros: 

 

Figura 14: Configuração Windows 1 
 

 
Fonte: WhatsApp, 2015 
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Figura 15: Configuração Windows 2 
 

 
Fonte: WhatsApp, 2015 

 

A partir dos dois registros acima, fica em evidência a importância do 

planejamento para cursos que utilizam tecnologia, pois assim como ela pode ajudar, 

ela também pode dificultar e atrasar o desenvolvimento do curso. No caso do 

planejamento do curso Esp@nhol Digit@l, não foi levado em consideração os 

diferentes sistemas operacionais de acordo com o modelo dos smartphones 

utilizados pelos alunos. No total, treze alunos utilizavam o sistema operacional 

Android, e quatro, o sistema operacional Windows Phone. Os quatro alunos que 

possuiam smartphones com sistema operacional Windows Phone, inicialmente, 

apresentaram um desenvolvimento mais lento em relação aos colegas que possuiam 

o sistema operacional Android. Entetanto, durante o curso,  esses alunos se deram 

suporte em rede, tanto on-line, via Whatsapp, quanto off-line, em sala de aula, e 

conseguiram potencializar seu desenvolvimento no curso. Nesse caso, os alunos 

com maior conhecimento tecnológico ajudaram os alunos com perfil tecnológico 

menos desenvolvido. 

No caso de G4, a melhora no desenvolvimento durante o curso só foi possivel 

com a troca do celular e do sistema operacional como relatado abaixo: 
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G4: “Não, porque tinha um modelo difícil (Noquia Luminia). Quando troquei 
o celular pelo sistema Android, consegui pesquisar melhor e compartilhar 
com o grupo”. (1QPF) 

 

Ainda sobre o relato de G4, não é possível afirmar se foi o celular ou sistema 

operacional Android ou ambos que ajudaram G4 a melhorar seu desenvolvimento no 

curso. Porém, como o problema de configuração mais comum foi o de diferença 

entre sistemas operacionais, o uso do sistema operacional Windows Phone acaba 

ficando em evidência. 

A configuração dos smartphones utilizados pelos alunos também facilitou o 

desenvolvimento das tarefas e da comunicação no curso de acordo com os excertos 

abaixo: 

G10: “Sim, porque tive a possibilidade de baixar os arquivos com espaço 
suficiente para vê-los”.  (1QPF) 
 
G11: “Sim, pois as mensagens, áudios e vídeos chegavam com facilidade 
ao meu smartphone e conseguia também baixá-los” (1QPF) 
 
G14: “Sim, porque o smartphone que utilizo possui configurações e 
ferramentas que auxiliam na comunicação e na execução de tarefas com 
uma memória interna boa e câmera com uma qualidade boa também.” 
(1QPF) 
 
G15: “Sim, até coloquei as configurações do meu celular em espanhol.” 
(2ET) 

 

Os participantes dos curso foram orientados a colocar o teclado dos seus 

smartphones em espanhol para o desenvolvimento das tarefas do curso Esp@nhol 

Digit@l. Essa função de troca de idioma do teclado está disponível em qualquer 

smartphone e facilita o desenvolvimento da compreensão escrita e de 

conhecimentos na ortografia e no vocabulario da língua meta. 

 

G16: “Sim, facilitou bastante tanto receber como mandar arquivos.” (1QPF) 
 
G17: “Sim, trocas de informações e explicações sobre o conteúdo, além de 
receber conteúdos diversos muito além da sala de aula .” (1QPF) 

 

Nesses dois últimos excertos que abordam a importância da configuração dos 

smartphones para a resolução das tarefas do curso Esp@nhol Digit@l, G16 e G17 

expõem as ações de recebimento e envio de materiais, além de orientações 

pedagógicas fora da sala de aula. Essas práticas contextualizam a essência da sala 

de aula invertida. 
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Depois de conhecer parcialmente as configurações dos smartphones dos 

participantes da pesquisa, era necessário saber que forma de acesso à internet os 

alunos tinham em seu cotidiano, pois como tanto o docente quanto os discentes, 

durante o curso, fariam uso indiscriminado do WhatsApp no tocante à hora e local, o 

acesso permanente a internet facilitaria o desempenho de ambos no curso.  Sobre a 

conexão de internet, na questão 2 do Questionário de Percepção Inicial (2QPI), os 

participantes do curso foram questionados sobre que tipo de acesso a internet eles 

tinham em seu cotidiano. O Gráfico 4.1 apresentou os seguinte resultados: 

Gráfico 4.1: Formas de Acesso à Internet antes do Curso 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

No gráfico 4.1, a posição vertical indica as formas de acesso à internet, e a 

posição horizontal o número de alunos que fez uso daquela forma de acesso à 

internet. De acordo com o gráfico, a forma de acesso à internet mais frequente entre 

os alunos foi via sistema wi-fi em suas próprias casas. Logo em seguida, totalizando 

12 alunos, as formas de acesso mais comuns foram via pacote de dados pré-pago e 

sistema de wi-fi em lugares públicos. Esse resultado mostrou-se interessante, pois já 

ter a possibilidade de acesso à internet fora da sala de aula em lugares específicos 

como casa e lugares públicos oportuniza condições de aprendizagem que se 

mostram ideais para o desenvolvimento da sala de aula invertida, base do curso 

implementado para eles.   



131 

 

Em relação às formas de acesso menos frequentes, as conexões via pacote 

de dados pós-pago e de sistema de wi-fi no trabalho e na casa de amigos foram as 

menos comuns. A baixa incidência do uso de pacote de dados pós-pago é justificada 

pelo também baixo poder aquisitivo dos alunos, uma vez que essa forma de acesso 

é mais custosa que as demais. O acesso à internet via sistema wi-fi na casa de 

amigos é mais uma opção para quem realiza um curso com uso indiscriminado do 

WhatsApp no tocante à hora e local, porém, o acesso à internet via sistema wi-fi no 

trabalho é de extrema importância uma vez que o WhatsApp é um instrumento de 

trabalho dos guias de turismo. O trabalho itinerante de guia de turismo leva-o a 

utilizar frequentemente o sistema wi-fi de meios de hospedagem, bares e 

restaurantes.   

Na questão 2 do Questionário de Percepção Final (QPF), os alunos guias 

participantes da pesquisa foram questionados sobre que forma de acesso à internet 

eles utilizaram para baixar os arquivos e desenvolver as tarefas durante o curso. O 

objetivo dessa pergunta era saber de que forma se deu o acesso à internet por parte 

dos alunos durante o curso.  

O Gráfico 4.2 apresentou os seguintes resultados: 

 

 Gráfico 4.2 Formas de Acesso à Internet durante o Curso 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Os resultados apontaram poucas mudanças no comportamentos dos alunos 

em relação às formas de acesso à internet antes do curso.O acesso à internet via 

pacote de dados pré-pago passou a ser a forma de acesso mais utilizada entre os 

alunos durante o curso. Essa forma de acesso à internet é a mais comum porque os 

alunos podem fazê-la a qualquer hora e em qualquer lugar, seguindo os principios da 

aprendizagem móvel. Na segunda e terceira posições estão o acesso à internet via 

sistemas wi-fi em casa e lugares públicos, respectivamente. A forma de acesso 

menos comum entre os alunos continuou sendo via pacote de dados pós pago. 

Como já comentado, além de ser uma das formas de acesso à internet mais caras 

para um público com baixo poder aquisitivo, devido às novas funcionalidades do 

Whatsapp,como a chamada de voz e a videoconferencia, o acesso à internet via 

pacote de dados pós pago tem caido em desuso, inclusive, entre usuários mais 

privilegiados economicamente. 

No tocante a lugares que proporcionam acesso à internet via sistema de wi-fi, 

muitos locais que o guia de turismo frequenta na execução de seu oficio ofertam 

esse meio de acesso à internet. Dessa forma, na questão 3 do Questionário de 

Percepção Inicial (3QPI), os alunos foram questionados sobre em que locais eles 

costumavam utilizar o sistema de wi-fi durante a prática de seu oficio.  O Gráfico 4.3 

apresentou os seguintes resultados: 

Gráfico 4.3 Locais de Acesso à Internet no Contexto Laboral dos Guias 
 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Entre os locais com acesso à internet utilizados pelos guias em seu contexto 

laboral, os meios de hospedagens como hotéis, pousadas e albergues são os mais 

utilizados pelos guias participantes da pesquisa antes de começar o curso. Nesses 

locais, os guias costumam  fazer check in e check out dos turistas, além de buscá-los 

para a realização de passeios. Todas essas ações podem ser facilitadas com o uso 

do WhatsApp. 

Na questão 3 do Questionário de Percepção Final (3QPF), os participantes da 

pesquisa foram questionados sobre em que locais eles realizaram as tarefas do 

curso durante o exercício da profissão de guia. O gráfico 4.4 apresentou os 

seguintes resultados. 

Gráfico 4.4 Locais de Acesso à Internet Utilizados para a Resolução das Tarefas do 

Curso no Contexto Laboral dos Guias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Em relação aos dados apresentados sobre os locais com acesso à internet 

utilizados pelos guias em seu contexto laboral antes do início do curso, não houve 

mudança no tocante aos acesso em bares, restaurantes, cafeterias e agencias de 

viagens. Os dados apresentados mostram uma pequena diminuição no acesso à 

internet em recepções de meios de hospedagem como hotéis, pousadas e 

albergues, e um aumento significativo no acesso à internet via sistema de wi-fi de 

ônibus de turismo. O ônibus de turismo pode ser considerado o “habitat laboral” dos 

guias de turismo. O aumento da utilização de sistema de wi-fi de ônibus de turismo 

pelos participantes da pesquisa para a resolução das tarefas mostra que a prática da 
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aprendizagem móvel foi concretizada ao extremo. Os participantes da pesquisa que 

passaram a utilizar o sistema wi-fi dos ônibus de turismo eram, em especial, guias de 

turismo em serviço. De acordo com o relato dos próprios guias, a realização das 

tarefas do curso dentro do horário e local de trabalho foi possível durante as viagens 

intermunicipais de turismo dentro do pequeno território do estado de Sergipe. Os 

percursos duravam em torno de uma a três horas e ocorriam no inicio da manhã ou 

no final de tarde, quando os turistas estavam sonoletos, por acordarem demasiado 

cedo, ou cansados, depois de um dia inteiro de atividades de lazer. Essa 

indisposição dos turistas para realização de dinâmicas dentro do ônibus de turismo 

ou atendimento de serviço de bordo possibilitou um ócio para os guias de turismo 

que foi transformado em ócio produtivo com a realização das tarefas do curso. 

Ainda sobre o perfil tecnológico dos participantes da pesquisa, na questão 4 

do Questionário de Percepção Inicial (4QPI), os alunos foram questionados sobre 

quais redes sociais eles utilizavam, além do Whatsapp. O objetivo dessa pergunta 

era saber, a partir das características e da forma de uso das redes sociais utilizadas 

pelos alunos, como poderiam ser exploradas as funcionalidades do Whatsapp 

semelhantes às funcionalidades dessas redes sociais. O Gráfico 4.5 apresentou os 

seguintes resultados: 

Gráfico 4.5 Redes Sociais Utilizadas pelos Alunos 
 

 

    Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Entre as redes sociais utilizadas pelos alunos, o Facebook ocupou a primeira 

posição com o dobro do número de alunos em relação à segunda colocada, o 

Instagram, seguidas por Youtube, Google + e Twitter. A primeira colocação do 

Facebook corroborou os dados relatados por Finardi e Porcino (2016, p.93), nos 

quais, em setembro de 2013, o Facebook continuou sendo a rede social campeã de 

acessos, com mais de 76 milhões de usuários brasileiros, dos quais 

aproximadamente 47 milhões eram assíduos, o que fez do Brasil o terceiro país do 

mundo no ranking de acesso diário a essa rede social, atrás apenas dos Estados 

Unidos e da India. Segundo Gomes (2014), o WhatsApp tem crescido mais rápido 

que o Facebook nos últimos anos, mas continua atrás do Face que lidera as redes 

sociais com 1,44 bilhão de usuários. 

Em relação às características e formas de uso das redes sociais utilizadas 

pelos alunos e, de acordo com a classificação de redes sociais de Ponce (2012), 

tanto Facebook, assim o como o Google + podem ser consideradas redes sociais 

horizontais ou gerais, pois estão voltadas para qualquer tipo de usuário, sem definir 

uma temática. Essas redes sociais têm como características comuns a criação de 

um perfil, o compartilhamento de conteúdos e a criação de listas de contatos. No 

tocante ao Facebook, as funcionalidades semelhantes ao Whatsapp são o bate-papo 

digitado, o compartilhamento de fotos e videos e arquivos em pdf, gravação de 

videos e a função de geolocalização para o aplicativo do Facebook em dispositivos 

móveis. Já para o Google +, as funcionalidades semelhantes às do Whatsapp são 

compartilhamento de fotos e o bate-papo digitado.  

Ainda sobre as redes sociais utilizadas pelos alunos e, de acordo com a 

classificação sobre as redes sociais elaborada por Ponce (2012), o Instagram, o 

Youtube e o Twitter podem ser consideradas redes sociais verticais ou 

especializadas, pois o Instagram e o Youtube são focadas no compartilhamento de 

conteúdos, e o Twitter em atividades. O Twitter é classificado como uma rede social 

de microblogging e suas funcionalidades semelhantes as do Whatsapp são o envio e 

publicação de mensagens de texto,compartilhamento de videos e fotos, gravação de 

videos ao vivo56, publicação de emotions e a geolocalização. 

No tocante às redes sociais de compartilhamento, o Youtube é classificado 

com uma rede social de compartilhamento de vídeos e o Instagram como rede social 

de compartilhamento de fotos. Ambas funções de compartilhamento também podem 

                                                           
56 Essa função é realizada por meio do Periscope. 
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ser executadas pelo WhatsApp. No contexto do turismo, o Instagram e o Youtube se 

destacam, pois muitas empresas de turismo utilizam essas redes sociais para 

divulgar seus produtos por meio de videos e do aperfeiçoamento das fotos que o 

Instagram oferece. O protagonismo das redes sociais Instagram e WhatsApp no 

universo do turismo foi ratificado com a preferência dos alunos por essa duas redes, 

depois do Facebook, como resposta à quarta questão do Questionário de Percepção 

Inicial (4QPI).   

Na questão 5 do Questionário de Percepção Inicial (5QPI), os alunos foram 

questionados sobre quais redes sociais eles costumavam utilizar para comunicação 

em seu contexto laboral, além do WhatsApp. O Gráfico 4.6 apresentou os seguintes 

resultados: 

 

Gráfico 4.6 Redes Sociais Utilizadas pelos Alunos no Contexto Laboral 

 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

O Gráfico 4.6 mostra a forte presença do Facebook no contexto laboral dos 

alunos. Logo em seguida estão o Instagram e Youtube que, como comentado neste 

trabalho, são redes sociais muito utilizadas entre empreendedores da área do 

turismo. A diminuição do número de participantes da pesquisa para o uso dessas 

redes sociais no contexto laboral é justificada pelo fato de que dos dez guias de 

turismo em serviço participantes do curso, oito trabalham como guias prestadores de 

serviço para agências de turismo e dividem seu tempo com outro oficio diferente da 

área do turismo. Dessa forma, apenas dois guias exercem a profissão de forma 



137 

 

autônoma e plena, acumulando funções de agente de viagens e se auto divulgando 

por meio dessas redes sociais. Entre os motivos apontados pelos participantes da 

pesquisa para uso dessas redes sociais no contexto laboral estão: entrar em contato 

com agências de turismo, com turistas e colegas guias de turismo; ver videos de 

lugares que irão visitar a trabalho; acompanhar informações relacionadas ao turismo; 

postar fotos de atrativos turísticos e suas respectivas descrições; divulgar o estado 

de Sergipe e realizar pesquisas. Nota-se, que, com a exceção do Twitter, as redes 

sociais utilizadas no contexto pessoal dos alunos são praticamente as mesmas 

utilizadas no contexto profissional, o que mostra o poder de alcance e conexão de 

redes sociais como Facebook e Instagram em relação às demais. 

Depois de ter conhecimento de como os participantes da pesquisa utilizavam 

redes sociais em seu contexto pessoal e laboral, era necessário saber também se 

esses alunos já haviam tido alguma experiência pedagógica com essas redes. 

Sendo assim, na sexta questão do Questionário de Percepção Inicial (6QPI), 

questionei os alunos se eles haviam utilizado alguma rede social em algum curso 

que eles participaram. Dos 17 participantes da pesquisa, somente oito alunos 

tiveram experiência pedagógica com o uso de redes sociais, sendo cinco com o 

Whatsapp e três com o Facebook. As experiências pedagógicas relatadas com o 

Facebook tratavam de tarefas pontuais de disciplina Técnica de Guiamento. Já com 

o Whatsapp, as experiências relatadas pelos alunos mesclavam o uso pedagógico 

dessa rede social com suas funções comunicativas, que são a essência dessa rede 

social. Em outras palavras, os alunos utilizavam mais essa rede social para se 

comunicar do que com fins pedagógicos. Os relatos tratavam de grupos do 

Whatsapp criados pelos próprios alunos, as vezes com a inserção de alguns 

professores, para tratar somente de informes sobre o curso. 

Ainda sobre o uso de redes sociais, na questão 4 do Questionário de 

Percepção Final (4QPF), os participantes da pesquisa foram questionados se haviam 

utilizado alguma rede social com suporte para a resolução das tarefas, o gráfico 4.7 

apresentou os seguintes resultados. 
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Gráfico 4.7 Redes Sociais Utilizadas pelos Alunos como Suporte na Resolução das 

Tarefas 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Os dados analisados anteriormente, excluindo o WhatsApp, trouxeram 

informações sobre as redes sociais mais utilizadas pelos alunos de forma pessoal; 

as mais utilizadas em seu contexto laboral, e aquelas que já foram utilizadas 

pedagogicamente. O gráfico acima que trata das redes sociais mais utilizadas no 

suporte para a resolução das tarefas do curso, apresenta o Facebook empatado com 

o Youtube  deixando o Instagram no quarto posto. O Facebook liderou em todos os 

contextos e o Instagram, que foi a segunda mais utilizada de forma pessoal e 

laboralmente, acabou perdendo postos para o Youtube e para o Google57 como 

suporte para a resolução das tarefas. Essa perda de posições do Instagram para o 

Google+ e para Youtube, no tocante ao suporte para resolução de tarefas, é 

justificada pelo fatos dessas duas redes sociais serem as mais utilizadas de uma 

forma em geral por estudantes para realizar pesquisas acadêmicas. Além disso, a 

essência do instagram não é a informação, mas sim, o compartilhamento de fotos. 

Ainda nesta subseção, apresento dados em que os participantes da pesquisa 

comparam suas experiências pedagógicas com o Whatsapp em outros cursos, com 

as experiências pedagógicas no curso Esp@nhol Digital. 

Depois de identificar o perfil tecnológico dos participantes da pesquisa no 

tocante às configurações de seus smartphones, acesso à internet no contexto laboral 

                                                           
57 Os alunos interpretaram o Google + como sinônimo do Google . 
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e uso e experiências pedagógicas com redes sociais; era necessário também 

identificar o perfil tecnológico específico em relação à rede social foco desta 

pesquisa, o Whatsapp.  

Na questão 7 do Questionário de Percepção Inicial (7QPI), os participantes da 

pesquisa foram questionados há quanto tempo eles utilizavam o Whatsapp. O 

Gráfico 4.5 apresentou os seguintes resultados: 

 

Gráfico 4.8 Tempo de Uso do Whatsapp pelos Alunos 

 

 
    Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 
 

De acordo com o Gráfico 4.8, a grande maiorias dos alunos já utilizavam o 

Whatsapp há mais de um ano e apenas 3 alunos há menos de um ano. Esse dado 

reitera o motivo de escolher a rede social Whatsapp para investigar com fins 

pedagógicos, pois se trata de uma rede social já conhecida pelos alunos. Somado a 

isso, a própria recomendação de Paula e Azevedo (2015) que orientam à 

simplicidade tecnológica quando da adoção da sala de aula invertida, ou seja, a 

escolha por tecnologias familiares aos alunos. 

Na questão 10 da Entrevista sobre o Curso (10EC), os alunos foram 

questionados se haviam utilizado o WhatsApp em algum curso que participaram e 

lhes foi pedido que comparassem com as experiências pedagógicas do curso 

Esp@nhol Digit@l. De acordo com os depoimentos dos participantes da pesquisa 

sobre suas experiências com o uso do WhatsApp em outros cursos que eles 
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participaram, essa rede social tem sido utilizada da seguinte forma: como rede social 

meramente comunicativa; grupos do WhatsApp que perdem o foco de sua proposta 

inicial; os grupos do WhatsApp geralmente são criados pelos alunos; professores 

criam grupos do WhatsApp, mas não planejam o curso, e professores exercendo 

uma posição passiva dentro do grupo do WhatsApp em relação aos alunos e à 

própria rede social. 

Ainda sobre o uso do WhatsApp, na quinta questão do Questionário de 

Percepção Final (5QPF), os participantes da pesquisa foram questionados sobre a 

frequência com que eles utilizavam o WhatsApp para acessar os arquivos e 

desenvolver as tarefas do curso. Nos depoimentos os alunos relataram que faziam 

uso cotidianamente do WhatsApp. Esses dados mostram que essa rede social pode 

propiciar o contato permanente de seus usuarios com a língua meta e proporcionar 

momentos de aprendizagem formal, não formal e informal. A adoção de práticas não 

formais e informais no curso Esp@nhol Digit@l oportunizou aos alunos o estudo da 

língua espanhola a qualquer hora e em qualquer lugar, motivando principalmente 

aqueles que enfrentavam jornadas longas de trabalho e estudo diariamente. 

Na pergunta número 8 do Questionário de Percepção Inicial (8QPI), 

questionei os alunos sobre que tipos de arquivos eles costumavam compartilhar via 

WhatsApp. O objetivo dessa pergunta era saber com que tipos de arquivos os alunos 

estavam mais familiarizados para poder iniciar o processo de compartilhamento de 

materiais do curso via WhatsApp. As opções de tipos de arquivos expostos na 

questão 8 foram: mensagens de texto digitadas por você; mensagens de texto 

disponíveis na rede; mensagens de áudio gravadas por você; mensagens de áudio 

disponíveis na rede; fotos; videoclipes; vídeos disponíveis na rede; vídeos 

elaborados por você; filmes; notícias de jornais e revistas, músicas e shows. 

No gráfico abaixo, os tipos de arquivos compartilhados via Whatsapp antes de 

começar o curso pelos 17 alunos participantes da pesquisa. 
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Gráfico 4.9 Tipos de Arquivos Compartilhados via WhatsApp antes do Curso 
 

15

10

11

9

16

9

7

6

1

12

10

2

-1 1 3 5 7 9 11 13 15 17

MENSAGENS DE TEXTO DIGITADAS PELOS ALUNOS

MENSAGENS DE TEXTO DIGITADAS DISPONÍVEIS NA …

MENSAGENS DE ÁUDIO GRAVADAS PELOS ALUNOS

MENSAGENS DE ÁUDIO DISPONÍVEIS NA REDE 

FOTOS

VIDEOCLIPES

VÍDEOS DISPONÍVEIS NA REDE

VÍDEOS ELABORADOS PELOS ALUNOS

FILMES

NOTICIAS DE JORNAIS E REVISTAS

MÚSICAS

SHOWS

Tipos de Arquivos Compartilhados via 
Whatsapp antes do Curso

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

 

De acordo com o Gráfico 4.9, os seis tipos de arquivos mais compartilhados 

pelos alunos para se comunicar foram: fotos; mensagens de textos digitadas pelos 

alunos; notícias de jornais e revistas; mensagens de áudio gravadas pelos alunos; 

mensagens de texto digitadas disponíveis na rede e músicas, ambas mencionadas 

por 10 alunos. Observe-se que os arquivos que os alunos costumavam compartilhar 

via Whatsapp eram arquivos que exigiam menor conexão e configuração dos 

smartphones. Essa informação corrobora os dados encontrados no próprio QPI, no 

qual os participantes informaram ter, de uma forma em geral, acesso restrito à 

internet e smartphones de baixa configuração.  

Em relação aos arquivos menos compartilhados pelos alunos antes do curso, 

os dados apontaram os filmes; os shows; os vídeos elaborados pelos alunos; os 

vídeos disponíveis na rede; os videoclipes e as mensagens de audio disponíveis na 

rede. Justamente arquivos maiores que, por consequencia, exigiam smartphones 

com melhor configuração e uma rede de wifi com sinal mais potente. O fato é que 

durante as aulas do curso Esp@nhol Digit@l, por diversas vezes, presenciei os 

alunos baixando os arquivos do curso durante as aulas para aproveitar o sistema de 

wi-fi da escola que possuia um sinal de internet satisfatório. 
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Na Questão 6 do Questionário de Percepção Final (QPF), os alunos foram 

questionados sobre que tipo de arquivos eles compartilharam via WhatsApp durante 

o curso. O Gráfico 4.10 apresentou os seguintes resultados: 

Gráfico 4.10 Tipos de Arquivos Compartilhados via WhatsApp durante o Curso 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

O Gráfico 4.10 mostra que os seis tipos de arquivos mais compartilhados via 

Whatsapp durante o curso Esp@nhol Digit@l foram mensagens de texto digitadas 

pelos alunos; mensagens de áudio gravadas pelos alunos; vídeos elaborados pelos 

alunos; fotos; músicas e videoclipes.  

Em relação aos arquivos compartilhados antes dos curso, as mensagens 

digitadas pelos alunos mantiveram a primeira posição, pois o bate papo digitado é a 

primeira e mais tradicional forma de comunicação via WhatsApp. As mensagens de 

áudio gravadas pelos alunos passaram da terceira para a segunda posição. Essa 

mudança ocorreu devido à realização de exercicíos e das tarefas avaliativas com 

essa forma de comunicação, incluindo as orientações do professor para com os 

alunos para a realização das próprias tarefas. O terceiro tipo de arquivo mais 

compartilhado durante o curso foram os vídeos elaborados pelo próprios alunos. 

Essa mudança brusca de terceiro menos compartilhado antes do curso para o 

terceiro mais compartilhado durante o curso também ocorreu devido à realização das 

tarefas avaliativas.  
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Sobre as músicas e os videoclipes, pode-se afirmar que são tipos de arquivos 

que promovem o aprendizado por meio do entretenimento. A escolha dos alunos por 

esses tipos de arquivos refletem seus desejos (wants), identificados durante o curso 

por meio de um processo de análise de necessidades permanente, como sugerem 

Ramos, Lima-Lopes e Gazotti-Valim (2004). Ainda que dez dos dezessete 

participantes da pesquisa fossem guias de turismo em serviço e tivessem a 

consciência de necessidades (HUTCHINSON; WATERS, 1987) mais desenvolvida, 

externando-as de forma coerente, durante o curso, eles também apresentaram o 

desejo de trabalhar com músicas e videclipes do mundo hispânico, justificando-as 

como forma de entretenimento. 

No tocante aos 5 tipos de arquivos menos compartilhados durante o curso, os 

dados apresentaram: shows, filmes, mensagens de áudio disponíveis na rede, 

notícias de jornais e revistas; mensagens de textos disponíveis na rede e videos 

disponíveis na rede. As noticias de jornais e revistas foram o terceiro tipo de arquivo 

mais compartilhado via Whatsapp pelos alunos antes do curso. Porém, durante o 

curso, somente 6 alunos compartilharam esse tipo de arquivo. Acredito que os 

demais alunos não conseguiram fazer a relação entre esse tipo de arquivo com o 

objetivo do curso Esp@nhol Digit@l que orientava o compartilhamento de arquivos 

somente em espanhol e de preferência na área de turismo. Ainda sobre esse dado, 

penso que faltou por parte do docente a apresentação de sitios de jornais e revistas 

do universo hispânico na área de turismo para que os alunos criassem o hábito de 

leitura dessas fontes de informação e, consequentemente, o hábito de 

compartilhamento desses arquivos dentro do grupo Esp@nhol Digit@l.  

É notório que os tipos de arquivos menos compartilhados durante o curso, 

como shows e filmes, apresentam uma maior extensão em minutos, e, 

consequentemente, um maior tamanho para ser compartilhado. Além disso, as 

mensagens de audio, texto e vídeos disponíveis na rede exigem o download e, por 

consequencia, o consumo do pacote de dados, somado a boas configurações de 

internet e dos smartphones. Essa questão técnica orientou o comportamento dos 

participantes da pesquisa no tocante ao comportilhamento de arquivos da seguinte 

forma: quando os alunos estavam fora da escola sede do curso optavam por 

compartilhar arquivos de menor tamanho, que não exigiam uma maior configuração 

dos seus smartphones e uma melhor conexão de internet, com exceção daqueles 
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que estavam relacionados às tarefas avaliativas ou especificamente aos seus 

desejos. 

Depois de identificar o tempo de uso e os tipos de arquivos compartilhados via 

WhatsApp, era necessario saber como os guias participantes da pesquisa utilizavam 

o WhatsApp em seu contexto laboral. Para isso, na questão 9 do Questionário de 

Percepção Inicial (9QPI), listei tarefas laborais dos guias de turismo e solicitei aos 

alunos participantes da pesquisa que marcassem aquelas que já tivessem realizado 

utilizando o WhatsApp.  

O Quadro 14 apresenta os seguintes resultados a essa pergunta: 

 

Quadro 14: Tarefas Laborais dos Guias de Turismo Executadas via Whatsapp pelos 

Participantes da Pesquisa antes do Curso Esp@nhol Digit@l 

 

TAREFA LABORAL NÚMERO DE GUIAS 

Tirar dúvidas entre os colegas guias de turismo sobre assuntos locais que 
são apresentados aos turistas. 

14 

Informar ao turista o câmbio do dia. 5 

Solicitar dos colegas guias de turismo contatos do trade turístico local. 11 

Realizar contato com os turistas / clientes para divulgar pacotes turísticos; 
informar e confirmar horários de passeios e compartilhar fotos retiradas nos 
smartphones dos guias de turismo e dos turistas durante os passeios. 

10 

Entrar em contato e negociar preços com fornecedores de serviços de apoio 
ao turismo como bares, restaurantes, hotéis, agências de turismo, casas de 
show, casa de câmbio, etc. 

9 

Realizar denúncias contra agências de turismo e pessoas que estejam 
promovendo a atividade de guia de turismo de forma ilegal. 

6 

Saudar e se apresentar como pessoa e profissional aos turistas. 7 

Apresentar um roteiro aos turistas. 7 

Narrar fatos históricos aos turistas.  4 

Instruir aos turistas a chegar a um lugar de seu interesse. 8 

Elaborado pelo autor, 2017. 

De acordo com o quadro 14, a tarefa laboral mais frequente realizada pelos 

guias de turismo na língua materna via Whatsapp era tirar dúvidas entre os colegas 

guias de turismo sobre assuntos locais que são apresentados aos turistas. E a 

menos frequente erra narrar fatos históricos aos turistas. É importante salientar que 

os guias 3 e 12 não realizaram nenhuma das tarefas antes do curso por serem guias 

pré serviço e também por não terem tido a oportunidade de realizar quando alunos 

do curso de guia de turismo. Já o Guia 12 apresentou um fato distinto. O Guia 12 é 

um guia serviço formado como guia de turismo regional desde 2005, porém nunca 

havia atuado na profissão e durante sua formação de guia não existia o Whatsapp. 

Outra observação importante é que os alunos foram questionados sobre a realização 



145 

 

das tarefas em sua língua materna58, e não na língua meta. Porém, ainda nesta 

subseção serão apresentados dados informando as tarefas laborais que os 

participantes da pesquisa se consideram aptos a fazer via Whatsapp e em espanhol. 

A partir das tarefas listadas no quadro 18, infere-se que os alunos guias de 

turismo terão a necessidade de saber utilizar o WhatsApp para: escrever mensagens 

de texto; gravar mensagens de áudio; gravar mensagens de vídeo; utilizar sitios de 

conversão de moedas; compartilhar coletivamente mensagens de áudio, video e de 

texto; compartilhar sua geolocalização; compartilhar fotos e enviar contatos do trade 

turístico. 

Ainda sobre as tarefas laborais dos guias de turismo, na questão 7 do 

Questionário de Percepção Final (7QPF), os participantes da pesquisa foram 

questionados sobre quais tarefas laborais dos guias de turismo, eles conseguiam 

realizar em espanhol utilizando o Whatsapp. 

O quadro abaixo apresenta os seguintes resultados: 

 

Quadro 15: Tarefas Laborais dos Guias de Turismo que os Participantes da 

Pesquisa se consideram Aptos a Realizar em Espanhol e Utilizando o 

Whatsapp 

 

TAREFA LABORAL GUIA EXECUTOR 

Tirar dúvidas entre os colegas guias de turismo sobre assuntos locais que são 
apresentados aos turistas. 

13 

Informar ao turista o câmbio do dia. 8 

Solicitar dos colegas guias de turismo contatos do trade turístico local. 9 

Realizar contato com os turistas / clientes para divulgar pacotes turísticos; 
informar e confirmar horários de passeios e compartilhar fotos retiradas nos 
smartphones dos guias de turismo e dos turistas durante os passeios. 

10 

Entrar em contato e negociar preços com fornecedores de serviços de apoio ao 
turismo como bares, restaurantes, hotéis, agências de turismo, casas de show, 
casa de câmbio, etc. 

10 

Realizar denúncias contra agências de turismo e pessoas que estejam 
promovendo a atividade de guia de turismo de forma ilegal. 

6 

Saudar e se apresentar como pessoa e profissional aos turistas.59 12 

Apresentar um roteiro aos turistas. 10 

Narrar fatos históricos aos turistas.  4 

Instruir aos turistas a chegar a um lugar de seu interesse. 10 

Elaborado pelo autor, 2017. 

Ao comparar o quadro das tarefas laborais realizadas pelos alunos em sua 

língua materna e utilizando o Whatsapp (quadro 14), com o quadro das tarefas 

                                                           
58 A aplicação desse questionário foi realizada no primeiro dia de aula. Então, o contexto deixava claro que as 
tarefas eram na língua materna. 
59 As tarefas destacadas em negrito foram as escolhidas também para a avaliação do curso. 
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laborais que os alunos se consideram aptos a fazer em espanhol e utilizando o 

Whatsapp (quadro 15), percebe-se, que, em ambos os quadros, a tarefa laboral mais 

frequente realizada pelos guias de turismo na língua materna foi tirar dúvidas entre 

os colegas guias de turismo sobre assuntos locais que são apresentados aos 

turistas. E a menos frequente foi narrar fatos históricos aos turistas. Entretanto, ainda 

comparando as respostas de ambos os quadros, as tarefas laborais nas quais houve 

um aumento considerável de números de participantes da pesquisa que se 

consideraram aptos a realizá-las em espanhol e utilizando o Whatsapp foram: 

Informar ao turista o câmbio do dia; Saudar e se apresentar como pessoa e 

profissional aos turistas; Apresentar um roteiro aos turistas e Instruir aos turistas a 

chegar a um lugar de seu interesse.Essas tarefas nas quais houve um aumento do 

número de participantes da pesquisa se colocando como aptos a realizá-las via 

Whatsapp e em espanhol foram justamente aquelas tarefas que foram designadas 

pelo docente como avaliativas no curso Esp@nhol Digit@l. Infere-se, então, que a 

adequação e as orientações das práticas pedagógicas realizadas durante o curso 

atenderam as necessidades e ao perfil tecnológico dos alunos. Além disso, as 

configurações dos smartphones e de acesso à internet, juntamente com a 

disponibilidade de sistemas de wifi para os alunos dentro e fora da sala de aula 

também possibilitaram o preenchimento dessas necessidades durante o curso. 

Como resposta à primeira pergunta de pesquisa, foi constatado que os 

participantes da pesquisa possuiam distintos perfis tecnológicos, os quais podiam 

facilitar ou dificultar o desenvolvimento dos alunos no curso. Esses perfis coincidiam 

no fato de todos serem usuários do WhatsApp, um dos pré-requisitos para 

participação no curso. Somado a isso, depreendeu-se que,  a identificação e 

atualização constante de informações sobre o perfil tecnológico dos alunos é 

fundamental para o desenvolvimento de um curso que faz uso de redes sociais como 

o WhatsApp e, além disso, a modificação desse perfil durante o curso implica na 

adequação do planejamento do curso no tocante ao programa, às tarefas e às 

avaliações.  

Na próxima subseção, respondo à segunda pergunta de pesquisa que trata 

das percepções dos alunos no curso Esp@nhol Digit@l sobre o potencial do 

Whatsapp para a aprendizagem. 
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4.2 As percepções dos alunos no Curso Esp@nhol Digit@l sobre o potencial 

do Whatsapp para a aprendizagem 

 

Nesta subseção, apresento as percepções dos alunos no curso Esp@nhol 

Digit@l sobre o potencial do Whatsapp para a aprendizagem com o material 

compartilhado via aplicativo; com o suporte da própria rede social; com o suporte dos 

colegas de curso, com o suporte do professor e ao final do curso. 

 A seguir, apresento os registros dos dados que abordaram esses tópicos e os 

analiso de acordo com a fundamentação teórica escolhida para esta tese. Inicio a 

discussão com o tema material compartilhado via aplicativo. 

 

4.2.1 As Percepções dos alunos no curso Esp@nhol Digit@l sobre o potencial do 

Whatsapp para a aprendizagem com o material compartilhado via aplicativo 

 

O material compartilhado via WhatsApp durante o curso Esp@nhol Digit@l é 

também denominado aqui neste trabalho de arquivos, ou especificado pelos arquivos 

das Teleaulas Ensino Médio espanhol, dos vídeos de músicas hispânicas e das 

sopas de letras. 

Inicio apresentando as percepções dos alunos sobre o potencial do WhatsApp 

para a aprendizagem com o material compartilhado via aplicativo de uma forma 

geral: 

G3: “Os arquivos compartilhados são muito bons! Eles ajudam muito a gente 
porque basta conectar que a gente está aprendendo alguma coisa nova.” 
(1EC) 

 
G4: “Eu achei os arquivos bem interessantes, bem didáticos, facilitavam o 
aprendizado e estimulavam também porque eram de várias formas, não 
atendiam um padrão só, então atendiam a todos os gostos. Para mim 
mesmo, eu gostei de todos do que foram compartilhados. Achei bom! “(1EC) 

 

G3 exalta a facilidade de acesso à informação via os arquivos compartilhados 

no curso. G4 relata que os materiais compartilhados durante o curso pela rede social 

Whatsapp eram de várias formas e não atendiam um padrão só. Essa observação de 

G4 confirma que a proposta do curso Esp@nhol Digit@l de trabalhar com mídias 

variadas objetivava atender as necessidades profissionais e pessoais dos alunos, e 

contemplar os diferentes estilos de aprendizagem (GIOVANNINI, A. et al., 1996, 

p.128).  
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Ainda sobre os materiais compartilhados, G4 ressaltou a importância dos 

arquivos compartilhados durante o curso Esp@nhol Digit@l terem sido focados no 

propósito do curso, pois é muito comun em grupos do WhatsApp o compartilhamento 

de arquivos que fogem dos objetivos dos grupos, ocasionando conflitos, 

desmotivação e evasão de seus membros. O problema da perda de foco de arquivos 

compartilhados em grupos do WhatsApp foi um dos resultados da pesquisa de 

Bounik e Deshen (2014), na qual, os pesquisadores detectaram o excesso de 

mensagens sem fins pedagógicos trocadas pelos alunos no grupo do WhatsApp. 

O foco nos objetivos do material compartilhado no curso Esp@nhol Digit@l foi 

também ressaltado por G5 que relatou amazená-los para posteriores consultas. Já 

G9 externou suas percepções sobre os materias compartilhados via WhatsApp 

afirrmando que se não fosse por eles, ela poderia ter  evadido do curso: 

 

G9: “A minha opinião é que os arquivos foram importantes para o curso, né? 
De suma importância porque se não houvesse esses arquivos, eu não 
prosseguiria no curso”.  (1EC) 
 
G11: “Ah, os arquivos compartilhados, eu achei muito interessante porque 
eram sempre ligados ao turismo e querendo ou não, eu adquiri muito 
conhecimento com os arquivos, como eu já falei a questão de palavras que 
eu não conhecia, quando o senhor compartilhava, eu sempre prestava a 
atenção nelas, justamente quando eram frases, verbos que eu não conhecia 
como utilizava, então eu acho que me ajudou muito. E não só a questão dos 
verbos, mas por ser também ligado ao turismo. Ai então eu sempre ia 
adquirindo conhecimento”. (1EC) 

 
G11: “Quando eu recebia um arquivo era como se fosse um uma especie de 
despertadozinho me avisando que eu tinha que fazer uma tarefa” (2EC). 
 
 

No excerto acima, G11 expõe a questão da interdisciplinaridade que envolve o 

Ensino de Línguas para Fins Específicos. Nesse caso, o ensino de língua espanhola 

com as questões da área de turismo. Além disso, a própria área de turismo é 

interdisciplinar, pois engloba conhecimentos na área de geografia, história, 

administração, línguas estrangeiras, entre outras. A importância dada por G11 ao 

conhecimento interdisciplinar das áreas de espanhol e turismo mostra a consciência 

de necessidades abordada por Hutchinson e Waters (1987) neste trabalho. 

G11 também relatou que o recebimento de arquivos via Whatsapp funcionava 

como uma especie de “despertadozinho” informando que havia alguma tarefa para 

fazer. Ou seja, a forma de recebimento de material compartilhado no curso também 

servia como lembrete de atividades e tarefas do curso. Essa característica de 
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recebimento de material fora da sala de aula é uma das essência da sala de aula 

invertida, prática pedagógica adotada no curso Esp@nhol Digit@l. 

 
G13: “Eu achei os arquivos bem rápidos, didáticos e precisos! Gostei bem! 
Eu achei interessante!” (1EC) 
 
G14: “Eu tive a possibilidade de conhecer um pouco mais a língua, adquirir 
vocabulário através dos arquivos e conhecer novas culturas por meio dos 
vídeos.” (1EC) 
 
G15: “Minha opinião é de que os arquivos foram de grande importância 
porque retratavam o mundo em espanhol”.  (1EC) 
 
 

Os relatos de G14 e G15 corroboram a afirmação de García (2000, p.77) de 

que os arquivos de mídia colocam os estudantes em contato, ainda que de forma 

virtual, com a realidade linguística e cultural dos hispanos falantes. 

Depois de expor as percepções dos alunos sobre os materiais compartilhados 

de forma generalista, apresento, agora, as percepções dos alunos especificando o 

tipo de material, como referenciado na seção da Metodologia da Pesquisa. Inicio 

com o material Teleaula Ensino Médio Espanhol. 

As Teleaulas Ensino Médio Espanhol são também mencionadas nas 

transcrições abaixo como Telecurso. Esse material foi o que teve maior aceitação 

entre os alunos. 

G2: “Os arquivos ajudaram bastante, principalmente os arquivos voltados às 
aulas do curso. Porque a gente tinha sempre os vídeos das aulas. Você 
colocava os vídeos dos verbos, números.. e a gente já chegava na aula 
sabendo,né? Sabendo o que iria ocorrer... Tudo antes não é?’ (1EC). 

 

No excerto acima, G2 contextualiza a essência de uma das práticas 

pedagógicas adotadas no curso Esp@nhol Digit@l, a sala de aula invertida, na qual 

os alunos têm acesso aos conteúdos fora da sala de aula e os aprofunda dentro da 

sala de aula. 

G2: “...Mas os vídeos didáticos foram os que mais gostei! O Telecurso, tinha 
um que explicava as direções, outro, as datas.”.(3EC) 

 

Na transcrição acima, G2 cita dois temas extremamente comuns quando se 

trabalha com o Ensino de Espanhol para Fins Específicos na área de turismo. O 

tema “direções” é ministrado com o objetivo de ensinar os guias a orientar os turistas 

a chegarem a algum lugar; e o tema “datas”, para ensinar os guias de turismo a 

organizar roteiros turísticos. 
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G4: “Olhe, eu particularmente, eu gostei daqueles que eram do Telecurso. 
Eu achei assim que eles, para meu interesse foram os que mais gostei 
porque me acrescentaram mais, os outros eram bons assim, cada um fazia 
você ir um pouco mais além, mas os do Telecurso eram bem específicos, 
ensinava mesmo aquilo que a gente necessita, então, foi o que eu gostei 
mais”. (3EC) 

 

Na passagem acima, G4 relata a especificidade dos arquivos de Telecurso 

enviados para o grupo do WhatsApp do curso. Como já comentado na Metodologia 

da Pesquisa deste trabalho, os alunos recebiam fragmentos das aulas do Telecurso 

com os temas a serem estudados para a resolução das tarefas. Para  Dudley-Evans 

e St. John (1998), esse procedimento de especificação de conteúdo faz parte das 

atribuições do professor que deve atuar como designer e avaliador. Já na sala de 

aula invertida, Azevedo (2015) denomina esse procedimento de curadoria de 

conteúdo. Além disso, a fragmentação das Teleaulas as deixava com duração de 

menos de seis minutos, como recomendado por Paula e Azevedo (2015). 

 
G5: “Eu gostei muito dos vídeos da Teleaulas... que acabaram auxiliando no 
meu vocabulário...é uma forma de você interagir ao mesmo tempo que você 
está assistindo.” (3EC) 
 
G6: “Os arquivos compartilhados, eu achei interessante porque eram como 
se fossem professores dando aula, eram on-line não é? (1EC) 
 
G7: “Eu achei muito bem interessantes os arquivos, principalmente na parte 
voltada para o Telecurso. Que refoçava muito a questão assim de coisas 
básicas. Coisas necessárias que eu achei fundamental aprender.”  (1EC) 
 
G7: “Influenciaram! Principalmente os do Telecurso. Eles me fizeram 
relembrar coisas básicas que eu havia esquecido quando estudei espanhol. 
Então, para mim foi muito bom!” (2EC) 
 
G7: “Os arquivos que mais gostei foram os do Telecurso e alguns que 
mostravam um guia guiando em espanhol.” (3EC) 

 

O relato de G7 mostra o direcionamento do ensino de espanhol para a área 

de guia de turismo, que contextualiza o Ensino de Espanhol para Fins Específicos. 

 

G9: “Eu não tenho um que mais gostei, mas os vídeos, aquelas Teleaulas 
foram essenciais para tirar dúvidas!” (3EC) 
 
G10: “ As aulas do Telecurso são bem didáticas.” (3EC) 
 
G11:” Eu gostava muito dos vídeos que o senhor mandava do Telecurso. 
Ah, eu aprendi demais com aqueles vídeos do Telecurso. A pronúncia 
principalmente! Eu melhorei muito minha pronúncia depois daquelas 
Teleaulas. Eu ouvia quando eles falavam em português e depois em 
espanhol, eu achava interessante a facilidade da mudança de uma 
linguagem para outra. Eu aprendi demais!” (3EC) 
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O relato de G11 contextualiza a abordagem contrastiva Espanhol-Português 

utilizada nas Teleaulas. Essa abordagem que compara a língua meta com a língua 

materna via semelhanças e diferenças foi um dos principais fatores para a grande 

aceitação das Teleaulas pelos alunos. 

 

G17: “ Gostei de todos, mas principalmente das Teleaulas”. (3EC) 

 

Depois das Teleaulas Ensino Médio Espanhol, os vídeos de músicas 

hispânicas foram o segundo tipo de material compartilhado via WhatsApp mais 

aceito entre os participantes da pesquisa.  

 

G2: “ Eu gostei mais do vídeo, os vídeos... Porque tinha uns vídeos voltados 
para a música”. (3EC) 
 
G3: “ Eu gostei mais das músicas!”. (3EC) 
 
G3: “ Aprendi mais com as músicas porque pude ouvir as músicas e ver a 
letra ao mesmo tempo porque junta uma coisa com a outra e aprende”. 
(5EC) 
 
 

Na transcrição acima, G3 relata a visualização das letras das músicas 

compartilhadas. Nessa prática, primeiramente os alunos recebiam os videos 

somente com a música e, dias depois, outro vídeo com a legenda em espanhol. Esse 

procedimento visava primeiramente o desenvolvimento da compreensão oral e, logo 

em seguida, da compreensão escrita. Quando os alunos se interessavam muito pela 

música, era compartilhado também no grupo um video com a tradução para o 

português. 

G4: “Gostei dos arquivos das músicas”. (4EC) 
 
G5:”Os arquivos, e o que mais me agradou foram as músicas porque a 
gente não cansa de escutar.” (1EC) 
 
G6: “Das músicas. Foi o tipo de arquivo preferido!”. (3EC) 
 
G7: “Eu achei muito bem interessantes os arquivos, principalmente na parte 
da música.Que refoçava muito a questão assim de coisas básicas. Coisas 
necessárias que eu achei fundamental aprender.”  (1EC) 
 
G10: “Os arquivos de música influenciaram pela questão da sonoridade, a 
gente aprende como se pronuncia determinadas palavras”. (3EC) 
 
G12: “Para mim de muita valia mesmo porque são músicas e arquivos de 
telejornal e que acontece, você consegue absorver o máximo possível de 
informação oral, principalmente na questão oral, você escuta vários 
sotaques, cantado, cada um tem uma forma de cantar, tem a ligação das 
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palavras. Quando a gente escuta no dia a dia, a gente não consegue fazer 
isso! É muito interessante! Para mim, tudo muito válido!” (1EC) 

 

No excerto acima, G12 relata que os arquivos compartilhados focavam na 

habilidade de compreensão oral e que esses materiais compartilhados apresentavam 

falas com diversos sotaques do mundo hispânico. A ênfase no trabalho para o 

desenvolvimento da habilidade de compreensão oral seguiu a consciência de 

necessidades minha e dos alunos, além da própria legislação da área, cuja Seção I 

que trata do Cadastro no Capítulo III, o Artigo 15 da Portaria 27 de 30 de janeiro de 

2014 informa que o guia de turismo deverá possuir grau de conhecimento suficiente 

na língua estrangeira que incluir no seu cadastro, para a adequada condução de 

grupo de pessoas, com bom grau de compreensão e expressão oral. Em relação aos 

materiais compartilhados que apresentavam diferentes sotaques hispânicos, como 

apresentado neste trabalho, os turistas que mais visitam o Brasil são de origem 

hispânica, principalmente da Argentina. Dessa forma, muitos arquivos que foram 

enviados para os alunos eram autênticos e de nacionalidade argentina. 

 

G12: “Música, porque sou fascinada por música latina”. (3EC) 
 
G14: “Gostei muito das músicas, porque tinha novas palavras sempre”. 
(3EC) 
 
G17: “ Gostei de todos, mas principalmente das músicas ”. (3EC) 

 

Como já comentado neste trabalho, a grande maioria das músicas 

compartilhadas durante o curso foram selecionadas pelos alunos. Esse processo de 

seleção reflete os desejos (wants) dos alunos que, para Hutchison e Waters (1987, 

p. 53-54) representam o que o discente de fato almeja aprender. Ainda segundo os 

autores, nem sempre os desejos dos discentes correspondem às expectativas dos 

docentes ou da instituição. No caso dos discentes do curso Esp@nhol Digit@l, ainda 

que fossem bastante conscientes de suas necessidades, por serem em sua maioria 

guias em serviço, eles não deixaram de manifestar seus desejos de aprendizagem 

da língua espanhola por meio de fontes de entretenimento. 

Ainda sobre os vídeos de músicas hispânicas, apresento um print que retrata 

as percepções dos alunos. 
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Figura 16: Novela compartilhada como material do curso 
 

 
Fonte: WhatsApp, 2015. 

 
 

A figura 16 mostra os comentários dos guias G11 e G12 sobre um material 

compartilhado durante o curso. A conversa entre os guias trata sobre uma novela, 

seus atores e músicas, e é realizada em português, espanhol e com o uso de 

emoticons. 

 Como já mencionado neste trabalho, no curso Esp@nhol Digit@l, os alunos 

foram orientados a compartilhar materiais no grupo do WhatsApp do curso como 

uma forma de avaliação qualitativa. As únicas exigências eram que esse materiais 

compartilhados pelos alunos estivessem em espanhol e que fossem 

preferencialmente relacionados à área do turismo.  Para finalizar esta subseção, 

apresento um material sugerido por um aluno do curso Esp@nhol Digit@l: a sopa de 

letras. 

Abaixo, apresento um print sobre a sopa de letras 
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Figura 17: Material sugerido pelo aluno 
 

 
Fonte: Whatsapp, 2015 

 

O print da figura 17 apresenta um material sugerido e compartilhado por um 

dos participantes do curso: a sopa de letras. Esse material que possui caracteríticas 

lúdicas, proporcionou o desenvolvimento lexical dos alunos na área de guiamento. 

A sopa de letras é um excelente material para o desenvolvimento lexical dos 

alunos, porém, essa, em especial, apresentava um erro de informação sobre 

geografia. A sopa de letras tratava a capital de Cuba, La Habana, como uma capital 

sul americana. Sendo que Cuba é um país da América Central. O erro de informação 

dessa sopa de letras serviu para mostrar e orientar os alunos que a internet possui 

um universo de materiais, entretanto, precisamos sempre avaliá-los antes de adotá-

los. 

Finalizando está subseção, os resultados apresentados indicam que, o 

material compartilhado via WhatsApp no curso Esp@nhol Digit@l  parece ter  se 

mostrado com um grande potencial de aprendizagem para os alunos uma vez que 

propiciaram diversidade e autonomia de escolha, externando e contextualizando 

suas necessidades e desejos por meio do compartilhamento de arquivos. Entretanto, 

essa autonomia de fornecimento de materiais ofertadas aos alunos deve ser 

supervisionada pelo docente para evitar que sejam compartilhados materiais 

descontextualizados ou com erros de informação.  
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4.2.2 As Percepções dos alunos no curso Esp@nhol Digit@l sobre o potencial do 

WhatsApp para a aprendizagem com o suporte da própria rede social  

 

Nesta subseção, apresento as percepções dos alunos sobre o potencial do 

WhatsApp para a aprendizagem com o suporte da própria rede social. Esse suporte 

da própria rede social implica em suas funções tecnológicas como: gravações de 

audio e vídeo; reproduções de áudio e video; realização de fotos; video conferência; 

armazenamento de arquivos e compartilhamento de documentos e dos mais 

diversos tipos de mídia. Essas funções tecnológicas aumentam o potencial de 

aprendizagem com o uso do WhatsApp fazendo com que os alunos se motivem com 

sua aplicação pedagógica e o personifiquem nas declarações de suas percepções 

como se observa abaixo: 

 

G3: “Então, o Whatsapp, ele ajudou porque qualquer dúvida que a gente 
tinha, a gente ia lá no Whatsapp, olhava e quando a gente via ali os arquivos 
dava para ter uma ideia de como fazer as tarefas”. (8EC) 
 
G3: ”Porque sempre que a gente tem dúvida, o Whatsapp sempre tem 
alguma resposta!”. (2ET) 
 

Nas passagens acima, G3 relata a importancia do Whatsapp para a resolução 

das tarefas, com destaque para a função de armazenamento de arquivos e 

personifica o aplicativo ao afirmar que ele tem uma resposta sempre que há dúvida. 

G6: “Consegui! Até porque a gente pergunta com é que faz a pronuncia, e a 
gente tem um retorno. Porque tem a parte de audio também!”. (3ET) 
 
G7: “Consegui, consegui e principalmente assim, em algumas falas, eu 
repetia e eu treinava em coisas que eu tinha dificuldade porque meus 
professores de espanhol me cobravam na pronúncia do R, do vibrar, eu 
pronunciava igual a JOTA, o A VECES, antigamente eu falava VEZES, 
então era uma coisa que eu voltava, que via a pronúncia, que via as 
pessoas explicando a uma outra pessoa, eu achei muito bom!!!!!!” 
 
 

Nas transcrições de G6 e G7, percebe-se que o uso do WhatsApp na 

resolução das tarefas do curso possibilta o feed back com suporte imediato das 

atividades dado pelas gravações feitas no aplicativo. 

 
G10: “Foi sensacional porque você vai fazer as tarefas quando você tem 
tempo e tem aquela possibilidade de tirar aquela dúvida ali na hora”.  (8EC) 

G10: Achei fácil porque, primeiro tinha o roteirozinho, né? Passo a passo; 
segundo porque a gente tinha o apoio dos vídeos; tinha o apoio da aula 
presencial; e ainda mais do apoio de tirar dúvidas pelo Whats. Então, acho 
que não teve dificuldade para cumprir as tarefas. O suporte foi bom!. (5ET) 
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G10: “Porque tive a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas – de 
pronúncia e significado das palavras através do Whats e também nas aulas 
presenciais.” (10QPF) 
 
G14: “Por ser uma vez por semana, achei ótimo por questão de 
deslocamento. Porém, mesmo o curso sendo apenas presencial em uma dia 
da semana, tínhamos a possibilidade de tirar dúvidas e ter acesso a 
arquivos via WhatsApp”. (11QPF) 
 
 

No relato acima, G14 valoriza o fato de haver somente um encontro presencial 

por semana e poder tirar dúvidas e ter acesso ao material do curso via WhatsApp. 

Ou seja, G14 tinha preferencia pelo curso à distância. 

G14: “Sim, porque a todo momento tinham arquivos novos, novo 
vocabulário, novas palavras e conteúdo diferente.” (2ET) 
 
G15: “Sim, facilitou a forma mais prática da comunicação pelo aplicativo 
WhatsApp com a maneira tecnológica de compartilhamento de arquivos.” 
(1QPF) 

 

 Já G15 destaca a praticidade que o suporte do WhatsApp possui para a 

comunicação. 

 
G16: “Sim, e qualquer dúvida eu tenho o arquivo lá guardadinho”. (4ET) 
 
G16: “Facilitou o acesso com outros colegas de profissão e tirar dúvidas”. 
(10QPF) 
 

Nas transcrições acima, G16, além de relatar o uso do WhatsApp para tirar 

dúvidas do curso, expõe o aumento de sua network via curso e do arquivamento de 

informações para posteriores consultas. 

 

G17: “Porque você fica com o WhatsApp gravado ali! Você acerta, você 
corrige, você envia novamente, então, tem como você apagar e revisar, 
então, essa parte do WhatsApp é uma mão na roda para tudo. Porque não é 
só a escrita! É você ouvir também, né?Não é só passar, você escrevendo. 
Você recebe como vídeo, você recebe como som. Você corrige o som que 
você fez ali! Então, é uma ferramenta indispensável hoje em dia.” (8EC) 

 

Nessa penúltima transcrição sobre o uso do WhatsApp para a resolução de 

dúvidas nas tarefas do curso, G17 contextualiza varias funções do WhatsApp 

durante a resolução das tarefas. Funções como gravação, envio e recebimento de 

arquivos de áudio e vídeo. 
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Para finalizar esta subseção, o relato de G8 expõe a autonomia de 

aprendizagem que o suporte da própria rede social propocionava quando os alunos 

produziam seus próprios vídeos. 

G8: “Eu aprendi com os vídeos que eu mesma fiz”. (3EC) 

De acordo com as percepções dos alunos, as diversas funções tecnológicas 

do WhatsApp aumentam o potencial de aprendizagem com o suporte dessa rede 

social em situações de feed back imediato e auto avaliação com os mais diversos 

tipos de mídia. 

 

4.2.3 As percepções dos alunos no curso Esp@nhol Digit@l sobre o potencial do 

WhatsApp para a aprendizagem com o suporte dos colegas de curso 

  

O potencial do WhatsApp para a aprendizagem com o suporte dos colegas 

pode ser interpretado a partir do apoio técnico e do conhecimento de língua 

compartilhado entre os alunos. Um exemplo comum de apoio técnico dado entre os 

alunos era quando eles apresentavam diferentes sistemas operacionais instalados 

em seus smartphones. Nesse caso, as diferenças de configurações entre o sistemas 

operacionais Android e Windows Phone. 

Abaixo, um relato de G3 sobre a dificuldade de manipulação com o sistema 

operacional Windows Phone: 

G3: “ Não, porque o Windows Phone não compartilha os arquivos de vídeos 
ou músicas e textos das redes sociais, compartilhando somente links”. 
(1QPF) 

 

G3 é guia de turismo pré-serviço e, por meio do relato acima, percebe-se a 

dificuldade de manipulação com o sistema operacional de seu smartphone. Essa 

falta de habilidade em manipular esse sistema operacional ficou em evidencia 

quando G3 teve que compartilhar arquivos pelo WhatsApp, tendo o Windows Phone 

como sistema operacional de seu smartphone, uma vez que a maioria dos alunos do 

curso utilizavam o sistema operacional Android. A limitação de G3 para compartilhar 

materiais via WhatsApp utilizando o sistema operacional Windows Phone foi pouco a 

pouco diminuindo com o suporte de colegas que também utilizavam o sistema 

operacional Windows Phone e possuiam um perfil tecnológico mais avançado. Essa 

rede de suporte ocorreu durante todo o curso de forma presencial na sala de aula e 
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on-line via WhatsApp, por meio de interações em suas contas individuais do 

WhatsApp. 

O potencial do WhatsApp para a aprendizagem com o suporte dos colegas de 

curso também foi comprovado por meio do conhecimento de língua apresentado por 

alguns alunos na execução das tarefas e exercícios do curso.  Esse conhecimento 

de língua servia como modelo ou suporte para os demais alunos fazerem suas 

próprias tarefas ou exercícios. 

Abaixo, as percepções dos alunos: 

  

G4: “Gostei do que foi postado pelos outros alunos no grupo. Eu até me 
supreendi com a qualidade das postagens de algumas pessoas. ” (4EC) 

G4: “Eu achei que facilitou bastante por causa da forma de envio, da 
pesquisa, ver o que os outros alunos já conseguiram fazer, se autoavaliar, é 
uma coisa que faz com que você queira melhorar um pouquinho mais. Uma 
pessoa que eu achei que foi fantástica no curso foi G11, porque quando eu 
vejo os arquivos de G11, eu sinto vontade de melhorar. Não é uma 
competição, ah, vou fazer melhor que ela ,não é isso! É assim, se ela 
conseguiu e aprendeu, eu vou me esforçar para fazer o meu melhor porque 
é possível! E eu achei bem interessante isso”! (8EC) 

 

Os relatos de G4 reforçam a questão da autoavaliação e a avaliação do 

conhecimento de língua entre os próprios alunos com as gravações de audio e video 

disponibilizadas em rede. Além disso, a possibilidade de ter em seus pares mais 

experientes o incentivo para progredir. 

A seguir, mais exemplos do suporte dos colegas por meio do conhecimento 

de língua: 

G10: “Por você trocar com os colegas e verificar em que nível você está, 
então, tudo isso motiva o aprendizado”. (2ET) 
 
G10: “...Até os vídeos dos colegas foi algo bem enriquecedor, que ai cada 
um vai passando uma informação, vai falando uma palavra em espanhol que 
você não conhece e ai você aprende”. (3EC) 

G10: “Acho que consegui, porque como a gente tinha que gravar o vídeo ou 
o áudio, então você acaba se esforzando para pronunciar tudo certinho. E 
tem também a facilidade de tirar a dúvida com você, e tem os vídeos do 
colegas para avaliar”. (3ET) 
 
G13: “Eu achei que foi eficiente! Foi bom! A principio, eu achava que não ia 
funcionar! Eu não olhava todo o dia o grupo, mas em uma dia só eu ia lá 
baixava tudo e fazia a tarefa! Foi tranquilo! Funcionou! Mesma coisa que eu 
tivesse em uma aula mesmo! Olhar as tarefas dos outros ajudava! Eu quase 
sempre mandava depois de alguem que havia mandado, para ver o modelo. 
Isso me ajudou muito!” (8EC) 
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G15: “Com vídeos produzidos por mim e pelos colegas do curso”. (5EC) 

 

Nos excertos acima, os guias enfatizam a praticidade com o uso do WhatsApp 

na resolução das tarefas e destacam a interação em rede com os colegas de curso. 

A praticidade com o uso do WhatsApp encontrada por eles, também foi relatada no 

resultado da pesquisa de Bere (2012), que investigou junto a alunos a comparação 

de uso do Whatsapp com a Learning Mangement System (LMS), como já 

referenciado neste trabalho 

Finalizando está subseção, os resultados apresentados indicam que, no 

tocante ao apoio técnico, os alunos que possuiam um perfil tecnológico mais 

avançado ajudavam os alunos com perfil tecnológico menos desenvolvido. Já em 

relação ao suporte dos alunos com conhecimento de língua, a troca de 

conhecimento proporcionada pelos videos produzidos pelos próprios alunos, nos 

quais eram expostos seus conhecimentos de língua, foi possível pelo fato de eles 

estarem em rede, conectando nós especializados ou fontes de informação. 

Entretanto, foi observado em sala de aula que os alunos que apresentavam um 

conhecimento de língua mais avançado, além de servirem de exemplo para os 

colegas,em alguns casos, intimidavam os alunos mais inseguros para gravar e 

compartilhar seu vídeos no grupo do WhatsApp do curso Esp@nhol Digit@l. 

 

4.2.4 As percepções dos alunos no curso Esp@nhol Digit@l sobre o potencial do 

WhatsApp para a aprendizagem com o suporte do professor 

 

Nesta susbseção, apresento os registros dos dados que destacam o potencial 

do WhatsApp para a aprendizagem com o suporte do professor no curso Esp@nhol 

Digit@l. Esse suporte se destaca pelo uso indiscriminado de hora local da atenção 

do professor para com os alunos, contextualizando práticas não formais e informais 

em um curso formal. 

Inicio apresentando os registros das percepções dos alunos que 

contextualizam a disponibilidade do professor: 

 

G3: “Tem o professor ali para tirar dúvidas a qualquer hora e em qualquer 
lugar ”. (2ET) 
 
 



160 

 

G3: “Termos diariamente o auxilio do professor que a qualquer hora e em 
qualquer lugar pode nos esclarecer as dúvidas que venham a surgir” 
(11QPF) 
 
G3: “ A gente está sempre conectado a qualquer hora e em qualquer lugar e 
sempre tem o professor alí para tirar dúvida...e foi muito bom! Foi muito 
importante!” (7EC) 
 
G3: “ Tem o professor ali...para tirar dúvidas a qualquer hora e em qualquer 
lugar”. (2ET) 
 
G4: “Como eu já tinha conversado com você (professor), a prontidão de te 
encontrar para tirar dúvida imediatamente , assim, fazia com que eu não me 
desestimulasse do curso porque tava ali naquele tempo que eu tinha para 
estudar e eu mandava uma pergunta ou gravava alguma coisa para você 
avaliar e você já fazia essa avaliação simultânea, então, não perdia o foco, 
eu corrigia imediatamente e isso facilita porque é como se firmasse o 
aprendizado, você não vai esperar para depois, até sem treinar, 
esquecer..achei muito bom!” (7EC) 
 
G4: “A disponibilidade do professor a qualquer hora para tirar dúvida e dar 
orientação”. (11QPF) 
 
G6: “Na resolução das tarefas, o envio das tarefas foi fácil, a gente fazia e 
na mesma hora enviava e tinha a possibilidade de fazer as alterações 
porque tínhamos o contato do professor, digamos assim, 24 horas. Então, 
isso facilitou muito a resolução da tarefa.” (8EC) 
 
G8: “E o senhor (professor) também 24 horas on-line com certeza motivou!” 
(2ET) 
 
G8: “Na minha visão não poderia ser melhor, o professor desempenhou 
bem o seu trabalho e bastante atencioso”. (11QPF) 
 

 
Nas transcrições acima referentes ao tópico Professor, G3, G4 e G8 relatam a 

importância de ter uma comunicação sincrônica e a qualquer hora e em qualquer 

lugar com o professor via Whatsapp.  

G11: “Eu achei interessante! É, por exemplo, quando você passava uma 
tarefa pelo Whatsapp, eu podia tirar mais dúvidas sobre a tarefa que eu não 
entendia. O senhor mandava passo a passo a tarefa, mas, às vezes, eu não 
conseguia entender, de certas coisas ou tópicos, ai eu tirava a dúvida com 
você, então, o Whatsapp, né? Ele ajudou muito!.” (8EC) 

 

Na transcrição acima, G11 descreve concomitantemente a importância do 

Whatsapp e do professor para tirar dúvidas na resolução das tarefas laborais do 

curso. 

G12: “O curso foi 100 % positivo tratando-se da atenção prestada em 
qualquer horário.” (11QPF) 

 

G14: “Eu acho que foi uma coisa boa por causa da facilidade, você tinha a 
qualquer hora do dia a comodidade. Não precisava se deslocar tanto e a 
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qualquer momento poderia tirar a dúvida com o professor. Eu gostei muito! 
Um meio fácil de comunicação o Whatsapp!” (11QPF). 

 

Os excertos acima relatam o uso indiscriminado do Whatsapp no tocante a 

hora e local por parte do professor. Essa prática acrescentou ao curso formal 

características de não formalidade e informalidade que foram possibilitadas pelo 

suporte sincrônico e assíncrono aos alunos por parte do professor. 

O suporte sincrônico e assíncrono do professor para com os alunos trouxe 

preocupações por parte de participantes da pesquisa como G10. Nas transcrições 

abaixo, G10 externa a mesma percepção que seus colegas sobre os benefícios do 

suporte do professor, mas ao mesmo tempo também expõe sua preocupação com o 

lado do professor que precisaria estar disponível o tempo todo. 

Abaixo, as percepções de G10: 

 

G10: “Eu me senti pela questão da praticidade! Por ser fácil! Por você fazer 
na hora que você tem tempo! Por você ter a facilidade de tirar a dúvida com 
o professor!” (7EC) 
 
G10: “Eu achei sensacional! Porque é como você sempre diz, um professor 
a qualquer hora e em qualquer lugar. Você vai fazer aquelas tarefas no 
momento que você tem tempo e tem a possibilidade de tirar aquela dúvida 
ali na hora, tendo você (professor) sempre conectado. Não houve nenhum 
momento que mandei algo para você (professor) que não tenha respondido 
logo. Agora, como eu tinha comentado com você (professor) assim. Isso 
também é uma preocupação de minha parte com o professor até de não 
incomodar o professor; de você achar que o professor está disponível 24 
horas, que o professor tem que acompanhar o seu ritmo, o seu tempo, que 
horário você vai fazer, mas eu acho assim que é uma ferramenta que facilita 
por vários motivos, por ter essa praticidade de falar com o professor fora da 
sala de aula, por ter a interação com os colegas, por ter a possibilidade, por 
exemplo, de trocar o teclado. Só o fato de você poder trocar o teclado para o 
espanhol e você já ir tendo aquele hábito de escrever em espanhol também 
é muito bom, então é muito positivo. A possibilidade de compartilhar 
arquivos em espanhol . Eu só vejo negativo é o lado do professor”.  (7EC) 
 

 Como já comentado neste trabalho, o uso de redes sociais na educação 

implica em praticas educativas não formais e informais que rompem com o 

tradicionalismo. Mas, sem dúvida que, de uma forma em geral, diante da grande 

demanda e poucas condições de  trabalho para o professor no Brasil, exigir que esse 

profissional esteja em estado de prontidão a qualquer hora e em qualquer lugar para 

se comunicar com os alunos via WhatsApp, seria desumano. Entretanto, acredito 

que se o professor for usuario assíduo dessa rede social, ele pode proporcionar 

momentos de aprendizagem informal e não formal, e preencher lacunas da 
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aprendizagem formal, pois, segundo Cross (1998), 80 % de nosso conhecimento é 

adquirido informalmente. 

Para finalizar esta subseção, apresento prints que retratam as percepções dos 

alunos sobre o potencial de aprendizagem do Whatsapp com o suporte do professor. 

 

Figura 18: Orientação via Whatsapp 

 

 
Fonte: WhatsApp, 2015. 

 
 

Na figura 18, apresento uma interação entre mim e o guia G10. Nessa 

interação, o guia G10 me enviou uma foto do texto de uma das tarefas avaliativas 

para correção. Em seguida, fiz a correção / orientação utilizando a caneta do Note 4 

e gravando 3 podcasts. O suporte do professor agradou a G10 que expressou suas 

percepções por meio de texto digitado e dois tipos de emoticons. 
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Figura 19: Suporte do professor 
 

 
 Fonte: Whatsapp, 2015 

 

No print da figura 19, o aluno agradece pelo suporte do professor, 

especialmente por ser em um horário não convencional, por volta das 23:30 da noite. 

O horário não convencional é reconhecido pelo próprio aluno a partir do momento 

em que o mesmo utiliza o emoticon do sono na comunicação. Essas práticas não 

convencionais do curso Esp@nhol Digit@l proporcionaram uma motivação extra 

para os alunos. 

Figura 20: O tempo do aluno 

 

 
  Fonte: WhatsApp, 2015. 
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A figura 20 mostra uma situação em que o guia G4 perdeu o prazo de 

orientação e envio de uma tarefa, mas mesmo assim, gostaria de obter as correções 

/ orientação para desenvolver seu aprendizado. O prazo e os passos para o 

desenvolvimento das tarefas eram estabelecidos por mim por uma questão de 

organização, porém, eu tinha consciência de que em um curso ministrado com a sala 

de aula invertida, o aprendizado personalizado habilita os estudantes a aprender no 

seu próprio ritmo dentro e fora da sala de aula.  

Finalizando esta subseção, pode-se afirmar que o potencial de aprendizagem 

do WhatsApp com o suporte do professor no curso Esp@nhol Digit@l se destacou 

não só pelo suporte dado aos alunos, mas também pelo conhecimento e atualização 

das necessidades desses alunos durante o curso com as interações via WhatsApp. 

A medida que essas necessidades foram atendidas, especialmente em horários não 

convencionais, a motivação dos alunos aumentou. 

Na próxima subseção, apresento as percepções dos alunos sobre o potencial 

de aprendizagem do Whatsapp ao final do curso Esp@nhol Digit@l.  

 

4.2.5 As percepções dos alunos sobre o potencial do WhatsApp para a 

aprendizagem ao final do Curso Esp@nhol Digit@l 

 

Nesta subseção, apresento as percepções dos alunos sobre o potencial do 

WhatsApp para a aprendizagem ao final do curso Esp@nhol Digit@l. Inicio 

apresentando as perspectivas de aprendizado dos alunos no curso Esp@nhol 

Digit@l. Em segundo, comparo as experiências de aprendizado dos alunos com a 

língua espanhola antes e depois do curso Esp@nhol Digit@l. Em terceiro, exponho o 

que os alunos consideram ter aprendido na língua espanhola durante o curso. Por 

fim, comparo o estágio das habilidades dos alunos antes e depois do curso 

Esp@nhol Digit@l. 

Na questão 10 do Questionário de Percepção Inicial (10QPI), os alunos foram 

questionados sobre o que esperavam aprender em um curso de espanhol para guias 

de turismo que utilizava o WhatsApp para a comunicação e execução das tarefas 

laborais. De acordo com as respostas dos participantes da pesquisa, notou-se a 

consciência de necessidade da maioria dos alunos ao almejarem aprender a língua 

espanhola contextualizada com sua profissão. Segundo eles, essa contextualização 
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implica também em utilizar o Whatsapp para adquirir informações e conhecimento 

necessários a sua profissão, além de aprender estrututras gramaticais. 

A informação acerca do conhecimento prévio sobre a língua espanhola pelos 

participantes da pesquisa foi gerada pela sétima questão do Questionário de Perfil 

(7QP). Nessa questão, os alunos foram questionados se haviam tido alguma 

experiência no aprendizado de espanhol e como a classificaria. 

O gráfico abaixo apresenta  os seguintes resultados. 

 

Gráfico 4.11 Experiência no Aprendizado de Espanhol dos Alunos antes do Curso 

Esp@nhol Digit@l 

 
Fonte:  Elaborado pelo autor, 2017. 

 

No total, dos 17 participantes da pesquisa, somente três nunca haviam 

estudado espanhol. Entre os que haviam estudado, sete consideraram sua 

experiência no aprendizado como boa; seis como regular, e somente um participante 

como péssima. 

Na questão 9 do Questionário de Percepção Final (9QPF), os participantes da 

pesquisa foram questionados como classificariam seu aprendizado na língua 

espanhola no curso Esp@nhol Digit@l. 

O gráfico abaixo apresenta os seguintes resultados. 
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Gráfico 4.12 Experiência no Aprendizado de Espanhol dos Alunos no Curso 
Esp@nhol Digit@l 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

O gráfico 4.12 mostra que oito alunos classificaram seu aprendizado com a 

língua espanhola no curso Esp@nhol Digit@l como excelente; oito, como boa; 

somente um, como regular, e nenhum, como péssimo. G2 foi o participante da 

pesquisa que classificou seu aprendizado de espanhol no curso como regular. G2 

justifica sua classificação de aprendizado de espanhol no curso como regular por 

causa dos problemas técnicos que teve com seu smartphone durante o curso. 

Depois de comparar as experiências de aprendizado da língua espanhola 

antes e durante o curso Esp@nhol Digit@l, na Questão 1 da Entrevista sobre as 

Tarefas (1ET), os alunos foram questionados sobre o que eles aprenderam sobre a 

língua espanhola na resolução das tarefas do curso Esp@nhol Digit@l, os alunos 

externaram que aprenderam diversas tarefas dos guias de turismo contextualizadas 

com a língua espanhola, além de estruturas gramaticais e vocabulario. 

G15 externou que aprendeu as semelhanças e diferenças entre o português e 

o espanhol. Já G4 afirmou que essas semelhanças geram uma certa facilidade em 

aprender a lingua e que durante o curso percebeu que a lingua espanhola não era 

difícil de aprender. G12 externou que é importante aprender o “gramaticalmente 

correto” e G17 afirmou perceber que as tarefas do curso foram passadas para os 

alunos da mais fácil para a mais difícil. 
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Se compararmos o que os alunos aprenderam com o que esperavam 

aprender, suas necessidades foram plenamente contempladas, uma vez que os 

conteúdos da língua espanhola foram contextualizados com a profissão de guia de 

turismo, inclusive com o uso laboral do WhatsApp.  

Além dessa classificação geral de aprendizado no curso, foram também 

gerados dados sobre as habilidades linguísticas em espanhol dos alunos antes e 

depois do curso Esp@nhol Digit@l.  

Na questão 6 do Questionário de Perfil (6QP), os participantes da pesquisa 

foram questionados como eles avaliavam cada uma de suas habilidades em 

espanhol antes do curso Esp@nhol Digit@l. 

O quadro 16 apresenta os seguintes resultados: 

 
Quadro 16: Habilidades na Língua Espanhola dos Participantes da Pesquisa antes 

do Curso Esp@nhol Digit@l 

 

Avaliação 
Habilidade de 

Compreensão Oral 
Habilidade de 

Expressão Oral 

Habilidade de 
Compreensão 

Escrita 

Habilidade de 
Expressão 

Escrita 

Ruim 3 5 2 4 

Regular 4 6 4 8 

Boa 8 5 11 5 

Ótima 2 1 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

De acordo com o quadro acima, as habilidades de compreensão oral e 

compreensão escrita foram classificadas como “boa”; já para as habilidades de 

expressão oral e expressão escrita, o conceito que prevaleceu foi o de “regular”. 

Nota-se que os alunos se consideravam menos aptos para se expressarem de forma 

escrita e oral.  

Como é comum entre os alunos brasileiros que estudam a língua espanhola, a 

habilidade que os alunos se consideravam mais aptos a realizar foi a de 

compreensão escrita. Isso ocorre pelo fato da língua espanhola ser uma língua neo 

latina assim como o português, língua materna dos participantes da pesquisa. 

A clasificação do conhecimento dos participantes da pesquisa na habilidade 

de expressão oral como  “regular” não atende às necessidades desse profissionais, 

pois as habilidades de compreensão e expressão oral são as mais exigidas nessa 

profissão. Somado a isso, a própria legislação da profissão, na Seção I, que trata do 

Cadastro no Capítulo III, o Artigo 15 da Portaria 27 de 30 de janeiro de 2014  informa 
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que o guia de turismo deverá possuir grau de conhecimento suficiente na língua 

estrangeira que incluir no seu cadastro, para a adequada condução de grupo de 

pessoas, com bom grau de compreensão e expressão oral 

Na questão 8 do Questionário de Percepção Final (8QPF), os participantes da 

pesquisa foram questionados como eles avaliavam cada uma de suas habilidades 

em espanhol após as práticas com o Whatsapp depois do curso Esp@nhol Digit@l. 

O quadro abaixo mostra  os dados dos alunos: 

 

Quadro 17: Habilidades na Língua Espanhola dos Participantes da Pesquisa depois 

do Curso Esp@nhol Digit@l 

 

Guias 
Habilidade de 
Compreensão 

Oral 

Habilidade de 
Expressão Oral 

Habilidade de 
Compreensão 

Escrita 

Habilidade de 
Expressão 

Escrita 

Ruim 0 0 0 0 

Regular 3 4 1 4 

Bom 9 11 11 10 

Ótimo 5 2 5 3 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 
 

De acordo com o quadro 17, nas quatro habilidades o conceito “bom” foi o que 

prevaleceu. Além disso, conceito “ótimo” foi referenciado por cinco alunos na 

habilidade de compreensão oral; cinco alunos na habilidade de compreensão escrita; 

dois alunos, na habilidade de expressão oral e três alunos na habilidade de 

expressão escrita. 

Em geral, as necessidades dos participantes da pesquisa no tocante às 

habilidades de compreensão e expressão oral foram atingidas. Para a habilidade de 

compreensão oral, dos dezessete participantes, nove a classificaram com o nivel 

“bom”; cinco, com o nível “ótimo”, e três, com o nível “regular”. Em relação à 

habilidade de expressão oral, que antes do curso Esp@nhol Digit@l foi classificada 

com o nível “regular”, por seis alunos; “ruim”, por cinco alunos; “bom”, por cinco 

alunos, e “ótimo”, por um aluno, ao final do curso, os alunos a classificaram com os 

seguinte níveis: onze, como “bom”; dois, como “ótimo”; quatro, como “regular” e 

nenhum como “ruim”. 

O desenvolvimento das habilidades de compreensão e expressão oral durante 

o curso se deu devido às atividades e tarefas do curso, principalmente nas tarefas 

avaliativas, por terem sido focadas nessas duas habilidades. 
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No tocante às habilidades de compreeensão e expressão escritas, que não 

tiveram um foco específico para seu desenvolvimento, como tiveram as habilidades 

de compreensão e expressão orais , os participantes da pesquisa obtiveram uma 

melhora consideravel de nível. Para a habilidade de compreensão escrita, antes do 

curso, onze participantes a classificavam com o nível “bom”; quatro, com o nível 

“regular” e dois, com o nível “ruim”. Depois do curso, onze continuaram considerando 

seu nível como “bom”; cinco, como “ótimo”, e somente um, como “regular”.Esse alto 

desenvolvimento dessa habilidade se deu pelo grande número de pesquisas na rede 

que os alunos tiveram que fazer para desenvolver as atividades e tarefas do curso. 

Os alunos foram expostos a muitas leituras autênticas na língua meta. 

Em relação à habilidade de expressão escrita, antes do curso, oito 

participantes da pesquisa classificaram seu nivel como “regular”; quatro, como 

“ruim”, e somente quatro como “boa”. Depois do curso, dez participantes 

classificaram sua habilidade de expressão escrita como “boa”; três, como “ótima”; 

quatro, como “regular” e nenhuma como “ruim”. O desenvolvimento não planejado da 

habilidade de expressão escrita se justifica pelo bate-papo digitado ser a primeira, 

mais tradicional e assídua forma de comunicação via Whatsapp, apesar do estímulo 

permanente de comunicação via arquivos de audio e vídeo durante o curso 

Esp@nhol Digit@l. 

Para finalizar esta subseção, apresento um print que trata sobre as 

percepções dos alunos sobre o potencial do Whatsapp para a aprendizagem ao final 

do curso Esp@nhol Digit@l 
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Figura 21: Percepção de aprendizado no curso 
 

 
Fonte: WhatsApp, 2015. 

 

 

A figura 21 apresenta a percepção do guia G10 sobre o curso. A postagem 

acima aconteceu depois que o curso Esp@nhol Digit@l havia terminado. Na 

postagem, o guia G10 relata estar guiando um grupo de 12 mexicanos e que as 

aulas do curso lhe serviram demasiado. G10 relata também que está aprendendo 

muito com a interações com os mexicanos. 

Concluindo esta subseção, acredito que o somatório de praticas pedagógicas 

formais, não formais e informais possibilitaram aos alunos mais horas de contato 

com a língua, proporcionando a esses um aprendizado efetivo e contextualizado com 

sua realidade profissional. 

Na proxima seção, trago as considerações finais desta tese. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para concluir este trabalho, apresento as considerações finais a partir dos 

resultados das percepções dos alunos sobre o uso do WhatsApp no curso Esp@nhol 

Digit@l para guias de turismo do estado de Sergipe.  

Sobre o perfil tecnológico, o conhecimento em tecnologia dos alunos e as 

configurações de internet e dos smartphones utilizados pelos alunos são 

peremptórios para seu desenvolvimento no curso, pois quando um desses pré-

requisitos, dois ou os três são baixos, atrasam seu desenvolvimento no curso e, 

consequentemente, os desmotivam. Ainda sobre o perfil tecnológico, quando os 

alunos não possuem um acesso à internet por um sistema de wi-fi próprio ou um 

avançado pacote de dados instalado em seus smartphones, um maior número de 

sistemas de wi-fi disponíveis a eles, seja em lugares públicos ou em casa de amigos 

ou parentes podem ser alternativas para facilitar seu desenvolvimento no curso. 

No tocante ao potencial do Whatsapp para a aprendizagem com o material 

compartilhado via essa rede social, tanto as necessidades quanto os desejos dos 

alunos podem ser externalizados com o compartilhamento dos materiais, a partir do 

momento que o professor oferece autonomia para os alunos exercerem essa prática. 

O problema da autonomia para fornecimento de materiais pelos alunos é quando 

esses não possuem maturidade intelectual em determinados temas e acabam 

escolhendo ou produzindo materiais com erros de conceito. Para evitar esse 

problema, se faz necessário o supervisionamento do professor sobre os materiais 

selecionados ou elaborados pelos alunos. Esse supervisionamento serve como uma 

especie de filtro para evitar o compartilhamento de materiais de qualidade 

questionável pelos próprios alunos. 

O potencial do WhatsApp para aprendizagem com o suporte dos colegas de 

curso pôde ser comprovado a partir da diferença do perfil tecnológico e dos 

conhecimentos de língua apresentados pelos alunos. Em ambos, os pares mais 

competentes ajudavam os menos competentes, porém, no caso dos conhecimentos 

de língua, esse suporte era indireto, pois não houve uma instrução direta de um 

aluno para outro, ou seja, as produções dos alunos mais competentes serviram 

somente de exemplo para os menos competentes. Entretanto, em alguns casos, os 

alunos menos competentes, depois de terem acesso às  tarefas em arquivos de 

aúdio e vídeo realizadas pelos pares mais competentes, se sentiam inseguros para 
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compartilhar suas tarefas no grupo do Whatsapp do curso Esp@nhol Digit@l. O fato 

é que a sistemática de publicações das tarefas avaliativas dos alunos no grupo do 

Whatsapp do curso tornavam públicas essas diferenças de conhecimentos de língua 

entre os alunos que tinham que ser pedagogicamente administradas pelo professor 

para não aumentar essas diferenças e não desmotivar os pares menos competentes. 

O suporte dos alunos dentro de um curso que faz uso do Whatsapp pode ser 

relacionado também ao próprio professor, uma vez que as gerações que vão à 

escola possuem um perfil tecnológico cada vez mais avançado. No caso do curso 

Esp@nhol Digit@l, havia um guia (G2) que era técnico em informática e realizava 

um curso superior na mesma área que em algumas situações assesorou o professor 

em questões de tecnologia. 

O potencial do Whatsapp para a aprendizagem com o suporte do professor no 

curso Esp@nhol Digit@l se destacou  pelo uso indiscriminado de hora e local do 

Whatsapp por parte do professor para atender os alunos, contextualizando práticas 

não formais e informais em um curso formal. Essas práticas informais motivaram os 

alunos e, concomitantemente, promoveram a atualização de suas necessidades.  

 Em relação ao suporte permanente via Whatsapp do professor para o aluno, 

seja esse síncrono ou assíncrono, é importante ressaltar que esse tipo de suporte  

pode gerar polêmica, quando lembramos das condições desse profissional na 

maioria das instituições do país, ou seja, a excessiva carga de trabalho e a falta de 

condições de várias naturezas que cercam esse trabalho. Porém, se lembrarmos da 

quantidade de alunos que nos procuram para tirar dúvidas no início ou no fim das 

aulas durante um curso, e os casos de timidez de alunos em cursos de línguas 

estrangeiras, talvez vejamos o uso do WhatsApp como uma forma de potencializar 

nosso trabalho, ou até mesmo, diminuir o trabalho de sala de aula com as práticas 

da sala de aula invertida. No caso do curso Esp@nhol Digit@l, os pares mais 

competentes e, principalmente, os pares menos competentes se mostraram 

eufóricos com esse tipo de suporte ofertado pelo professor. 

Em relação ao aprendizado dos alunos com o uso do WhatsApp no curso 

Esp@nhol Digit@l, as configurações dos smartphones e de internet; a adequação 

das tarefas laborais, e o suporte do professor para com os alunos de forma síncrona 

ou assíncrona foram fundamentais para promover um processo de ensino-

aprendizagem eficiente. 



173 

 

No estado de Sergipe, contexto macro desta pesquisa, o problema da baixa 

carga horária dos cursos técnicos de guia de turismo persiste e não há previsão de 

melhora, uma vez que as discussões pedagógicas sobre a grade curricular desses 

cursos não privilegiam as línguas estrangeiras, mesmo com todos os eventos 

internacionais ocorridos no país nos últimos anos e das obras de infraestrutura 

turística realizadas no próprio estado de Sergipe. Assim, as práticas pedagógicas 

não formais e informais do curso Esp@nhol Digit@l, como o uso pedagógico e 

indiscriminado de hora e local do WhatsApp podem proporcionar um maior contato 

dos alunos com a língua espanhola; dos alunos com o professor e dos alunos com 

os próprios alunos que juntas podem servir de modelo para amenizar o problema da 

baixa carga horária e ofertar um melhor suporte pedagógico para o processo de 

ensino-aprendizagem de EFE para guias de turismo daquele estado. 

A seleção e a elaboração de materiais é uma prática comum em cursos de 

Línguas para Fins Específicos. Nesses cursos, essas ações são executadas com o 

foco no atendimento das necessidades dos alunos. No tocante ao problema de falta 

de materiais específicos para o ensino de EFE para guias de turismo no estado de 

Sergipe, as práticas pedagógicas do curso Esp@nhol Digit@l como o 

compartilhamento e a elaboração de materiais pelos docentes, pelos discentes pré 

serviço e, em especial, pelos discentes em serviço, externaram e concretizaram as 

necessidades e desejos desses alunos, oportunizando tanto aos docentes quanto 

aos discentes, o acesso a materiais diversos e contextualizados que também servem 

de modelo para o processo de ensino-aprendizagem de EFE para guias de turismo 

daquele estado. 

Em relação à estratégia pedagógica, a adoção da sala de aula invertida com o 

uso do WhatsApp para o compartilhamento de materiais com os alunos do curso 

Esp@nhol Digit@l, de forma indireta, repetiu a experiência de Bergmann e Sams 

(2012), que são os cunhadores do termo sala de aula invertida e divulgaram para o 

mundo a prática de compartilhar arquivos com os alunos via internet. Essa prática 

pedagógica pode amenizar os problemas de baixa frequência de alunos 

matriculados em cursos noturnos, especialmente quando há profissionais guias de 

turismo em serviço matriculados ou de qualquer outra área que apresentem hora e 

local de trabalho não convencionais; e diminuir a evasão escolar, uma vez que o 

contato indiscriminado de hora e local dos docentes com os discentes via WhatsApp 

oportuniza a prática de análise de necessidades permanente como recomendado por 
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Ramos, Lima-Lopes e Gazotti-Valim (2004). Essa prática proporciona uma 

atualização permanente das necessidades e oportuniza tanto aos docentes quanto 

discentes a detecção de problemas de aprendizagem e o replanejamento imediato 

do curso. 

Por fim, espera-se que as práticas pedagógicas do curso Esp@nhol Digit@l 

possam servir de modelo para o Ensino de Espanhol para Fins Específicos para 

guias de turismo no estado de Sergipe. Além disso, que esse modelo contribua na 

formação linguística em espanhol dos guias daquele estado, deixando-os aptos a 

receber os turistas estrangeiros que virão em massa atraidos pelos grandes eventos 

internacionais e pelas facilidades de deslocamento aereo e terrestre desenvolvidos 

nos últimos anos. 
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APÊNDICE A – Questionário de Percepção Inicial 
 

Questionário de Percepção Inicial 

 

Este questionário visa coletar informações para a pesquisa que estou desenvolvendo 
no Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e 
Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agradeço 
antecipadamente a sua colaboração, assegurando-lhe que a sua identidade será 
preservada, e que as informações aqui coletadas serão utilizadas somente para fins 
pedagógicos. 

 
Nome:____________________________________________________________ 
 
E-mail / WhatApp:__________________________________________________ 
 
Data:_____________________________________________________________ 

 

1. Qual o seu smartphone? Descreva brevemente sua configuração. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
2. Que tipo de acesso à internet você utiliza cotidianamente em seu smartphone? 

(Assinale com um X, quantas opções forem necessárias)  
 

(   ) Uso um pacote de dados pré-pago. 
(   ) Uso um pacote de dados pós-pago. 
(   ) Tenho internet em casa com sistema wifi. 
(   ) Uso internet com sistema wifi no meu trabalho. 
(   ) Uso internet com sistema wifi na casa de parentes. 
(   ) Uso internet com sistema wifi na casa de amigos. 
(   ) Uso internet com sistema wifi em lugares públicos. 
(   ) Outra. Especifique: 

 
3. Caso você utilize a internet em seu smartphone durante sua atividade de guia de 

turismo, onde você costuma utilizar o sistema wifi do local? (assinale com um X, 
quantas opções forem necessárias) 

 
(   ) No ônibus de turismo. 
(   ) Na recepção de hotéis, pousadas, albergues,etc. 
(   ) Em bares, restaurantes, cafeterias, etc. 
(   ) Nas agências de turismo. 
(   ) Outro. Especifique: 

 



192 

 

4. Além do WhatsApp, você utiliza alguma das redes sociais listadas abaixo? 
(Assinale com um X, quantas opções forem necessárias)  

    
(   ) Twitter  
(   ) Instagram 
(   ) Facebook 
(   ) Google + 
(   ) SnapChat 
(   ) WeChat 
(   ) Youtube 
(   ) Orkut 
(   ) Outra. Especifique: 

 
5. Além do Whatsapp, você costuma utilizar em seu contexto laboral alguma das 

redes sociais citadas na pergunta 4 acima? 
 

Sim  (   )             Não  (   ) 
 

Relate:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

6. Você já utilizou o Whatsapp ou alguma das redes sociais citadas na pergunta 3 
acima em algum curso que você participou? 

 
Sim (   )             Não (   ) 

 
Relate:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

7. Há quanto tempo você utiliza o Whatsapp? 
 

(   ) menos de 1 ano 
(   ) mais de um ano 
(   ) há 3 anos 
(   ) menos de 7 anos 
(   ) há 7 anos 

 
 

8. Que tipos de arquivos você costuma compartilhar pelo WhatsApp? (assinale com 
um X, quantas opções forem necessárias) 

 
(   ) mensagens de texto digitadas por você 
(   ) mensagens de texto disponíveis na rede 
(   ) mensagens de áudio gravadas por você 
(   ) mensagens de áudio disponíveis na rede 
(   ) fotos 
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(   ) videoclipes 
(   ) vídeos disponíveis na rede 
(   ) vídeos elaborados por você 
(   ) filmes 
(   ) Notícia de jornais e revistas. 
(   ) músicas 
(   ) shows 
(   ) outro(s). Especifique:   

 
 

9. Quais das tarefas laborais abaixo você executou em seu oficio de guia de turismo 
(serviço ou pré-serviço) utilizando o Whatsapp? (assinale com um X, quantas 
opções forem necessárias). 

 
( ) Tirar dúvidas entre os colegas guias de turismo sobre assuntos locais que são 
apresentados aos turistas. 
(   ) Informar ao turista o câmbio do dia. 
(   ) Solicitar dos colegas guias de turismo contatos do trade turístico local.  
(  ) Realizar contato com os turistas / clientes para divulgar pacotes turísticos; 
informar e confirmar horários de passeios e compartilhar fotos retiradas nos 
smartphones dos guias de turismo e dos turistas durante os passeios 
(  ) Entrar em contato e negociar preços com fornecedores de serviços de apoio ao 
turismo como bares, restaurantes, hotéis, agências de turismo, casas de show, 
casas de câmbio, etc. 
(  ) Realizar denúncias contra agências de turismo e pessoas que estejam 
promovendo a atividade de guia de turismo de forma ilegal, etc. 
(   ) Saudar e se apresentar como pessoa e profissional aos turistas . 
(   ) Apresentar um roteiro aos turistas.  
(   ) Narrar fatos históricos aos turistas. 
(   ) Instruir aos turistas a chegar a um lugar de seu interesse. 
(   ) outra(s). Especifique:___________________________________________ 

 
 

10. O que você espera aprender em um curso de espanhol para guias de turismo que 
utiliza o Whatsapp para comunicação e execução de tarefas comunicativas 
laborais? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Adaptado do GEALIN, 2014 
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APÊNDICE B – Questionário de perfil do guia de turismo 
 

Questionário do perfil do guia de turismo 

 

Este questionário visa coletar informações para a pesquisa que estou desenvolvendo 
no Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e 
Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agradeço 
antecipadamente a sua colaboração, assegurando-lhe que a sua identidade será 
preservada, e que as informações aqui coletadas serão utilizadas somente para fins 
pedagógicos e de pesquisa. 

 
Nome:____________________________________________________________ 
 
E-mail / WhatApp:__________________________________________________ 
 
Data:_____________________________________________________________ 

 

1. Qual sua faixa etária? 
 

(   ) de 15 a 20 anos    
(   ) de 21 a 30 anos 
(   ) de 31 a 40 anos  
(   ) de 41 a 50 anos 
(   ) mais de 50 anos 

 
2. Você já estudou espanhol antes deste curso para guias de turismo? 

 
Sim  (   ) 
Não  (   ) 

 
Quando?__________________________________________________________ 

 
 

3. Se respondeu “sim” na pergunta 2 acima, assinale com um X o tempo que 
estudou espanhol: 

 
(   ) de 1 mês a 6 meses 
(   ) de 6 meses a 1 ano 
(   ) acima de 1 ano 
(   ) Quantos anos? 

 
 

4. Se você respondeu a pergunta 3 acima, assinale com um X onde você  estudou 
espanhol (marque quantas opções forem necessárias) 

 
(   ) aula particular 
(   ) curso de idiomas presencial 
(   ) curso de idiomas on line 
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(   ) fora do país 
(   ) Ensino Fundamental 
(   ) Ensino Médio 
(   ) Ensino Superior 
(   ) Outro. Qual?____________________________________________________ 

 
 

5. Você fala fluentemente outro idioma além do português? Qual (is)? 
(   ) espanhol 
(   ) inglês 
(   ) francês 
(   ) alemão 
(   ) italiano 
(   ) outro(s). Especifique:   

 
 

6. Assinale com um X como você avalia cada uma das suas competências em 
espanhol: 

 
●Compreensão oral (comprensión auditiva) 
(   ) Ótima 
(   ) Boa   
(   ) Regular 
(   ) Ruim 

 
 

●Produção oral (expresión oral) 
(   ) Ótima 
(   ) Boa   
(   ) Regular 
(   ) Ruim 

 
●Compreensão escrita (comprensión escrita) 
(   ) Ótima 
(   ) Boa   
(   ) Regular 
(   ) Ruim 

 
●Produção escrita (expresión escrita) 
(   ) Ótima 
(   ) Boa   
(   ) Regular 
(   ) Ruim 

 
7. Caso já tenha alguma experiência no aprendizado de espanhol, como a 

classificaria? 
(   ) excelente 
(   ) boa 
(   ) regular 
(   ) péssima 
8. Por quê? 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Caso você seja guia de turismo em serviço, há quanto tempo exerce a profissão 
de guia de turismo?  

 
(   ) Há menos de um ano 
(   ) Há mais de um ano 
(   ) Há menos de cinco anos 
(   ) Há mais de cinco anos 
(   ) Há mais de dez anos. 

 
10. Se você respondeu à pergunta 9 acima, assinale com um X se você já teve a 

oportunidade de utilizar a língua espanhola em sua atividade de guia de turismo? 
 
(   ) Sim.   (   ) Não. 
 
Relate a situação: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

11. Caso você seja guia de turismo em serviço, assinale com um X se você já perdeu 
alguma oportunidade de trabalho por não saber falar fluentemente a língua 
espanhola? 

 
(   ) Sim.   (   ) Não. 
 
 
Relate a situação: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
12. Além de sua profissão de guia de turismo (pré-serviço ou serviço), você exerce 

algum outro ofício? 
 
(   ) Sim                                   (   ) Não                                
 
Especifique: 
 
 

Adaptado do GEALIN, 2014 
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APÊNDICE C – Questionário de Percepção Final 
 

Questionário de Percepção Final 

 

Este questionário visa coletar informações para a pesquisa que estou desenvolvendo 
no Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e 
Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agradeço 
antecipadamente a sua colaboração, assegurando-lhe que a sua identidade será 
preservada, e que as informações aqui coletadas serão utilizadas somente para fins 
pedagógicos. 
 
Nome:__________________________________________________________ 
 
E-mail / WhatApp:________________________________________________ 
 
Data:___________________________________________________________ 

 

1. A configuração do seu smartphone facilitou a comunicação e a execução de 

tarefas durante o curso? 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Que tipo de acesso à internet você utilizou para baixar os arquivos e desenvolver 
as tarefas do curso? (assinale com um X, quantas opções forem necessárias)  

(   ) Uso um pacote de dados pré-pago. 
(   ) Uso um pacote de dados pós-pago. 
(   ) Tenho internet em casa com sistema wifi. 
(   ) Uso internet com sistema wifi no meu trabalho. 
(   ) Uso internet com sistema wifi na casa de parentes. 
(   ) Uso internet com sistema wifi na casa de amigos. 
(   ) Uso internet com sistema wifi em lugares públicos. 
(   ) Outra. Especifique: 

 
 

3. Caso você tenha utilizado a internet em seu smartphone durante sua atividade de 
guia de turismo, em qual (is) local (is) abaixo você usou a internet com sistema 
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wifi para acessar os arquivos e desenvolver as tarefas do curso? (Assinale com 
um X, quantas opções forem necessárias) 

(   ) No ônibus de turismo. 
(   ) Na recepção de hotéis, pousadas, albergues,etc. 
(   ) Em bares, restaurantes, cafeterias, etc. 
(   ) Nas agências de turismo. 
(   ) Outro. Especifique: 

 

 
4. Além do WhatsApp, você utilizou alguma das redes sociais listadas abaixo como 

apoio para desenvolver as tarefas do curso? (assinale com um X, quantas opções 
forem necessárias)  

(   ) Twitter  
(   ) Instagram 
(   ) Facebook 
(   ) Google + 
(   ) SnapChat 
(   ) WeChat 
(   ) Youtube 
(   ) Orkut 
(   ) Outra. Especifique: 

 
 

5. Relate com que frequência você utilizava o Whatsapp para acessar os arquivos e 
desenvolver as tarefas do curso? 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
6. Que tipos de arquivos você compartilhou pelo WhatsApp durante o curso? 

(Assinale com um X, quantas opções forem necessárias) 
(   ) mensagens de texto digitadas por você 
(   ) mensagens de texto disponíveis na rede 
(   ) mensagens de áudio gravadas por você 
(   ) mensagens de áudio disponíveis na rede 
(   ) fotos 
(   ) videoclipes 
(   ) vídeos disponíveis na rede 
(   ) vídeos elaborados por você 
(   ) filmes 
(   ) Notícia de jornais e revistas. 
(   ) músicas 
(   ) shows 
(   ) outro(s). Especifique:   
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7. Quais das tarefas laborais abaixo você consegue realizar em espanhol utilizando 
o Whatsapp? (Assinale com um X, quantas opções forem necessárias). 

 
( ) Tirar dúvidas entre os colegas guias de turismo sobre assuntos locais que são 

apresentados aos turistas. 
(   ) Informar ao turista o câmbio do dia. 
(   ) Solicitar dos colegas guias de turismo contatos do trade turístico local.  
( ) Realizar contato com os turistas / clientes para divulgar pacotes turísticos; 

informar e confirmar horários de passeios e compartilhar fotos retiradas nos 
smartphones dos guias de turismo e dos turistas durante os passeios 

(  ) Entrar em contato e negociar preços com fornecedores de serviços de apoio ao 
turismo como bares, restaurantes, hotéis, agências de turismo, casas de show, 
casas de câmbio, etc. 

( ) Realizar denúncias contra agências de turismo e pessoas que estejam 
promovendo a atividade de guia de turismo de forma ilegal, etc. 

(   ) Saudar e se apresentar como pessoa e profissional aos turistas . 
(   ) Apresentar um roteiro aos turistas.  
(   ) Narrar fatos históricos aos turistas. 
(   ) Instruir aos turistas a chegar a um lugar de seu interesse. 
(   ) outra(s). Especifique:___________________________________________ 

 
 

8. Assinale com um X como você avalia cada uma das suas competências em 
espanhol após as práticas com o WhatsApp durante o curso. 

 
●Compreensão oral (comprensión auditiva) 

 
(   ) Ótima 
(   ) Boa   
(   ) Regular 
(   ) Ruim 

 
●Produção oral (expresión oral) 

 
(   ) Ótima 
(   ) Boa   
(   ) Regular 
(   ) Ruim 

 
●Compreensão escrita (comprensión escrita) 

 
(   ) Ótima 
(   ) Boa   
(   ) Regular 
(   ) Ruim 

 
●Produção escrita (expresión escrita) 

 
(   ) Ótima 
(   ) Boa   
(   ) Regular 
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(   ) Ruim 
 
 

9. Como você classificaria sua aprendizagem na língua espanhola em um curso 
para guias de turismo que utilizou o WhatsApp para a comunicação e execução 
de tarefas? 

 
(   ) excelente 
(   ) boa 
(   ) regular 
(   ) péssima 

 

10. Por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11. Aponte os aspectos positivos e negativos do curso. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Adaptado do GEALIN, 2014 
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APÊNDICE D – Entrevista sobre o curso Esp@nhol Digit@l 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SOBRE O CURSO ESP@NHOL DIGIT@L 

 

1) Qual sua opinião sobre os arquivos compartilhados durante o curso? 

2) Os arquivos influenciaram no seu aprendizado com a língua espanhola? 

3) Que tipo de arquivo você mais gostou? 

4) Que tipo de arquivo você não gostou? 

5) Com que tipo de arquivo você acha que aprendeu mais? 

6) Com que tipo de arquivo você acha que aprendeu menos? 

7) Qual sua opinião sobre uso do WhatApp como rede social de comunicação no 

curso ESP@NHOL DIGIT@L? 

8) Qual sua opinião sobre o uso do WhatsApp na resolução das tarefas do curso 

ESP@NHOL DIGIT@L? 

9) Qual sua opinião sobre seu aprendizado com o uso do WhatsApp no curso 

ESP@NHOL DIGIT@L? 

10)Você utilizou o WhatsApp em algum outro curso que participou? Relate-o 

comparando com a experiência com uso do WhatApp no curso ESP@NHOL 

DIGITAL. 

11)O uso do WhatsApp neste curso interferiu em sua vida pessoal e / ou 

profissional? Relate. 
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APÊNDICE E – Roteiro da entrevista sobre as tarefas do curso Esp@nhol 

Digit@l 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SOBRE AS TAREFAS DO CURSO ESP@NHOL 
DIGIT@L 

 
 

1- O que você aprendeu sobre a língua espanhola nas tarefas? 

2- Você se sentiu motivado a aprender espanhol utilizando o WhatsApp para 

desenvolver as tarefas? Por quê? 

3- Você conseguiu desenvolver sua expressão oral na língua espanhola 

realizando as tarefas? 

4- Você acha que as tarefas poderão te ajudar no seu trabalho como guia de 

turismo? Por quê? 

5- Você achou fáceis ou difíceis as tarefas? Por quê? 
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ANEXO A - LINKS DOS VIDEOS DE ENTRETENIMENTO UTILIZADOS NO 
CURSO ESP@NHOL DIGIT@L 

 
 

a- Al Sur del mundo – Copa América 2015 Video Oficial: 

https://www.youtube.com/watch?v=V7-MCNhL2Vk 

b- 17 mejores publicidades argentinas: 

https://www.youtube.com/watch?v=4WQOuBYbmFI. 

c- Turismo Alagoas Espanhol: https://www.youtube.com/watch?v=w5B0NFgDsp4. 

d- Espacio Reservado – Diego Costa: 

https://www.youtube.com/watch?v=bBn62mNlVFE. 

e- Messi – La película [Trailer en Español 2015 HD]: 

https://www.youtube.com/watch?v=twe80YTC0uI. 

f- Video 3 – Los 10 lugares más turísticos de Argentina: 

https://www.youtube.com/watch?v=cUhorakNFhQ. 

g- Las mejores 6 publicidades graciosas Argentinas: 

https://www.youtube.com/watch?v=lvhog7gAU4Y 

h- Ciudades sede Copa América Chile 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=pRwh8hbEBCE 

i- c-h-i chi l-e le chi chi le le le viva Chile: 

https://www.youtube.com/watch?v=tdmCfVR_C-0 

j- Turista espanhol dá suas considerações quanto à Praça São Francisco: 

https://www.youtube.com/watch?v=9jVeGTB5MrM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V7-MCNhL2Vk
https://www.youtube.com/watch?v=4WQOuBYbmFI
https://www.youtube.com/watch?v=w5B0NFgDsp4
https://www.youtube.com/watch?v=bBn62mNlVFE
https://www.youtube.com/watch?v=twe80YTC0uI
https://www.youtube.com/watch?v=cUhorakNFhQ
https://www.youtube.com/watch?v=lvhog7gAU4Y
https://www.youtube.com/watch?v=pRwh8hbEBCE
https://www.youtube.com/watch?v=tdmCfVR_C-0
https://www.youtube.com/watch?v=9jVeGTB5MrM
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ANEXO B - LINKS DE VÍDEOS DE MÚSICAS HISPÂNICAS 
 
 

a- Maná “Mi verdade” dueto com Shakira (Vídeo oficial): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuupMrAhGXw. 

b- Caetano Veloso – Você é linda en español: 

https://www.youtube.com/watch?v=gafdrbwDaWs. 

c- Letra de mi cacharrito – Roberto Carlos: 

https://www.youtube.com/watch?v=gpaK7X7laQs. 

d- Alejandro Sanz – Corazón Partío (Letra): 

https://www.youtube.com/watch?v=eTFzzkBoyCw. 

e- Juanes, Para tu amor, Festival de Viña 2009: 

https://www.youtube.com/watch?v=xO0Jyavff64. 

f- Enrique Iglesias – Bailando [Letra]: 

https://www.youtube.com/watch?v=WnJu45RmWKo. 

g- Osmani Garcia Ft. Pitbull, Sensato - El Taxi (Official Video) - Reggaeton 

Cubaton: https://www.youtube.com/watch?v=qRp3-D3SMwI 

h- Dread Mar I - Tu Sin Mi [ Video Oficial HD Version ]: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5fHoAx12DY 

i- Camila – Abrázame: https://www.youtube.com/watch?v=atk2Ko3aRf4 

j- Camila, Wanessa Camargo - Abrázame / Me Abracé: 

https://www.youtube.com/watch?v=hO1ps5VgpvI 

k-  El Perdón - Nicky Jam y Enrique Iglesias [Official Music Video YTMAs]: 

https://www.youtube.com/watch?v=hXI8RQYC36Q 

l- Juan Luis Guerra - Bachata Rosa (Live): 

https://www.youtube.com/watch?v=STDG00mc9zk 

m- Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor, Festival de Viña 2006: 

https://www.youtube.com/watch?v=X_DtPqoaFXc 

n- lyrics shakira estoy aqui: https://www.youtube.com/watch?v=QyQi9QY6lqM 

o- Maná - "Mi Verdad" a dueto con Shakira (Video Oficial): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuupMrAhGXw 

p- Ricky Martin-Tal vez: https://www.youtube.com/watch?v=6Gq51DArRaI 

q- Shakira – Gitana: https://www.youtube.com/watch?v=QL8-8badzks 

r- Tardes Negras -Tiziano Ferro: https://www.youtube.com/watch?v=hVzqlv-0eFs 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuupMrAhGXw
https://www.youtube.com/watch?v=gafdrbwDaWs
https://www.youtube.com/watch?v=gpaK7X7laQs
https://www.youtube.com/watch?v=eTFzzkBoyCw
https://www.youtube.com/watch?v=xO0Jyavff64
https://www.youtube.com/watch?v=WnJu45RmWKo
https://www.youtube.com/watch?v=qRp3-D3SMwI
https://www.youtube.com/watch?v=a5fHoAx12DY
https://www.youtube.com/watch?v=atk2Ko3aRf4
https://www.youtube.com/watch?v=hO1ps5VgpvI
https://www.youtube.com/watch?v=hXI8RQYC36Q
https://www.youtube.com/watch?v=STDG00mc9zk
https://www.youtube.com/watch?v=X_DtPqoaFXc
https://www.youtube.com/watch?v=QyQi9QY6lqM
https://www.youtube.com/watch?v=ZuupMrAhGXw
https://www.youtube.com/watch?v=6Gq51DArRaI
https://www.youtube.com/watch?v=QL8-8badzks
https://www.youtube.com/watch?v=hVzqlv-0eFs

