
Proficiência 2019.2 – Francês – Ciências Humanas e Sociais - M 

Expectativa 

 

Question 1 

O objetivo de sua pesquisa foi apresentar a utilização do twitter em uma aula de linguística geral, 
no primeiro ano de licenciatura; Acompanhar os estudantes na descobe rta de seu papel de 
agente da aprendizagem (levar os estudantes a ter um papel ativo na aprendizagem); Propor 
atividades de interação e de reflexão relativamente informal, via twitter, a fim de levar os alunos 
à apropriação das noções de linguística (integração acadêmica), como também proporcionar uma 
maior aproximação/ligação entre eles e com o professor  (integração social). 

Romper com o modelo de aulas muito diretivo, essencialmente baseado em aulas expositivas e exercícios de 
aplicação. 
 

Question 2 

Thierry quis verificar em que medida os estudantes, fiéis utilizadores de redes sociais, 
especialmente de Facebook, iriam utilizar o twitter, nas aulas de lingüística, para tanto se 
perguntou: - se os estudantes publicariam suas mensagens via computador ou por telefone 
celular, tablete; - se as trocas via twitter favoreceriam o contato entre o estudantes entre si e 
estudantes e professor de forma a sustentar a integração social dos estudantes. Por último, o 
pesquisador se interroga sobre a forma que se dariam as  reflexões nas mensagens do twitter e 
se trariam ganhos para sua aprendizagem. 

 

Question 3 

 O curso de linguística durou 12 semanas, com 2 horas de aulas por semana. Foi criada uma 
conta twitter, da qual os estudantes deveriam se inscrever. O twitter, no e ntanto, não foi utilizado 
de forma contínua durante o semestre. Os estudantes tinham tarefas a realizar, tanto em relação 
ao seu conhecimento sobre o funcionamento da língua (Encontre exemplos de frases que dizem 
respeito à sonoridade de palavras da língua), quanto de suas experiências pessoais (Você já 
vivenciou situação de mal-entendido por utilizar palavra cujo sentido não foi compartilhado com 
seu interlocutor?), e quanto ao seu sentido de observação (Sair em busca de ícones, símbolos 
indícios). Algumas tarefas exigiam uma breve pesquisa. Em todo caso, tratava-se de suscitar 
interação e reflexão, de despertar a consciência metalinguística dos estudantes.   

Foram propostas 21 tarefas, divididas entre 28 de setembro e 14 de dezembro. Os estudantes 
eram sempre incitados a participar, mas não havia previsão de avaliação para esse trabalho.  

 

Question 4 

Os resultados não foram muito animadores.  A participação foi muito fraca, bem abaixo do 
esperado (inferior a 0,80). Dois estudantes declararam ter realizado as  tarefas, mas não tê-las 
publicado no twitter. Ainda mais, se considerarmos que 75% das mensagens foram enviadas por 
5 estudantes. Dos 28 estudantes inscritos no curso, apenas 24 se inscreveram na conta do 
twitter criado para a realização das tarefas. 174mensagens foram enviadas entre 28 de setembro 
e 14 de dezembro. No que tange à integração social, os resultados são meio desanimadores. 
Mesmo que os alunos tenham o sentimento de que o Twitter melhorou a relação professor - 
estudante, na relação entre os pares, não funcionou. Consequência direta da pouca participação.  

Além das razões expostas, parece que as caracterisiticas do twitter (impossibilidade de criar 
grupos e gerenciar diferentes níveis de confidencialidade). O fato de os estudantes terem um 
acesso limitado à internet desempenhou papel determinante. Mesmo assim, as tarefas se 
mostraram muito produtivas no plano cognitivo. Os estudantes que participaram ou 
acompanharam as interações ficaram com o sentimento de ganho no plano da aprendizagem.   

 

Question 5 

Enquanto aguardam por instruções explícitas e indicações metodológicas, eles [os estudantes] 
desenvolvem estratégias que podem ser inadequadas.Temos que reconhecer que, em geral, o 
ensino na universidade é ainda baseado em aulas expositivas do conhecimento, constituindo o 
único objeto das aulas o que, convenhamos, não facilita a tarefa dos estudantes e acaba por 
levar alguns a desistir.  
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