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RESUMO 
 
Este trabalho propõe reflexões sobre as tecnologias de informação e comunicação que se fazem cada vez mais presentes 
na sala de aula de língua estrangeira e fora dela também. Ferramentas tecnológicas como a Plataforma Duolingo 
oferecem  vantagens de uso em relação a tempo, espaço e custo benefício para o aprendizado da língua inglesa. São 
muitos os casos de pessoas que não dispõem de tempo para dedicar a aulas em uma escola de idiomas no estilo de 
ensino tradicional. Além disso, também são muitos os que não têm os recursos financeiros necessários para estudar uma 
segunda língua. Neste sentido, essa pesquisa analisou a Plataforma Duolingo, a qual oferece gratuitamente a  
oportunidade do estudo de diversos idiomas por um aplicativo de smartphone ou website. O acesso à internet e 
o download do programa são os únicos requisitos para a utilização da ferramenta, que conta com mais de 40 milhões de 
alunos cadastrados apenas para aulas de inglês. Considerando que a língua inglesa é atualmente um requisito importante 
para a formação de um indivíduo, principalmente para o mercado de trabalho, a Plataforma Duolingo é uma ferramenta 
que pode auxiliar no processo de  ensino-aprendizagem da língua inglesa em sala. Desta forma, o presente trabalho 
pretende investigar como o uso da internet pode, por meio desse aplicativo, potencializar o ensino e a aprendizagem 
nesse idioma. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O uso da tecnologia e seu avanço está cada vez maior no contexto social. A população mundial, na 

maioria jovens e adolescentes, não sabem mais viver sem o uso da tecnologia, da internet e de seus 

benefícios. Pode-se perceber um grande crescimento de seu uso não somente em ambiente externo, mas 

em ambientes internos como dentro das escolas. Os professores veem tentando adaptar-se ao uso da 

tecnologia como ferramenta incrementadora de ensino-aprendizagem na sala de aula, por meio das salas 

de informática, retroprojetor, aparelho de som, internet, televisão e, até mesmo, o uso do celular pessoal. 

Tornando a aula mais dinâmica e interativa, atraindo a atenção dos alunos na hora de passar o conteúdo, 

fazer pesquisas, trabalhos individuais e/ou em grupos.  
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Nas aulas de Língua Estrangeira o professor precisa fazer com que o aluno tenha contato externo 

com a língua, o que hoje em dia com o uso da internet se torna mais fácil. Por isso a tecnologia é uma 

ferramenta primordial para o aprendizado de línguas e o seu uso traz aos alunos uma excelente 

oportunidade de desenvolver melhor as suas dificuldades e aprimorar as suas habilidades já adquiridas.  

O inglês, visto como a língua universalmente mais usada, é de grande influência na inclusão social e 

de sobrevivência no mundo plano, globalizado e democratizado em que vivemos. Quem se comunica em 

Inglês, tem um maior acesso às informações e possui um quesito a mais na conquista de um emprego. Por 

essas razões comprova-se a importância da Língua Inglesa nas escolas e o uso da tecnologia pode ajudar a 

melhorar o ensino-aprendizagem no ambiente escolar, se usado de forma correta.  

Assim, por meio deste trabalho, faz-se importante analisar este tema e verificar a forma mais 

adequada, segura e propulsora do uso da tecnologia como ferramenta na sala de aula diante de uma ampla 

variedade. Vendo que os professores necessitam do auxílio de uma boa ferramenta de ensino e diante de 

opções avaliadas, a Plataforma Duolingo se sobressai como a melhor indicação pessoal na internet. É uma 

ferramenta tecnológica inovadora que pode ser incorporada em métodos tradicionais e utilizadas para 

complementar o ensino e aprendizado de inglês, e que precisa ser melhor compreendida. Este trabalho é 

de grande relevância aos educadores que querem e precisam da ajuda da tecnologia para ensinar e fazer 

com que aumente as chances de o aluno aprender o idioma no contexto escolar, especialmente se for 

necessário instigar ou resgatar o interesse do aluno no aprendizado da Língua Inglesa. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 A TECNOLOGIA E A EDUCAÇÃO 

   

Atualmente, vivemos em um mundo intelectual via internet onde a maioria dos lares 

brasileiros tem acesso a informação do mundo inteiro através de um clique. A tecnologia tem sido 

muito usada na aquisição de conhecimentos e como recurso de comunicação instantâneo, por isso é 

considerada uma ferramenta muito importante para auxiliar em qualquer área da educação. 

Mudanças ocorrem a todo momento, alterando o nosso comportamento, nossa forma de se 

relacionar com as pessoas e, consequentemente, de sermos influenciados.  

Muitos pesquisadores veem propondo o conjunto a Tecnologia e a Educação principalmente 

para o ensino de línguas, como: Leffa, Paiva, Skinner, Warschauer e Watson. Estes teóricos 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

defendem a ideia de que o computador não deve ser usado em sala de aula como um mero 

instrumento, mas sim como um material essencial ao professor e elemento decisivo no processo de 

aprendizado.  

Segundo Warschauer (1996) e Leffa (2006) em seus estudos, a Aprendizagem da Língua 

Mediada pelo Computador (CALL – Computer Assisted Language Learning) foi um dos primeiros 

recursos tecnológicos usado na aprendizagem de línguas. Permite aos professores que facilitem o 

processo de aprendizagem de seus alunos, porque proporciona à eles um melhor desenvolvimento 

de suas habilidades para aprender de forma independente, analisar informações e pensar 

criticamente. O CALL é um material de reforço da instrução obtida em sala de aula. A 

aprendizagem mediada pelo computador oferece oportunidades de interação comunicativa e 

reflexões sobre o uso da linguagem na contemporaneidade. 

Em base, Warschauer (1996) diz que a aprendizagem por computador teve início da década de 

60, onde as aulas eram ministradas em laboratórios ligados a um grande computador central. No 

contexto histórico, o CALL divide-se em três fases: O CALL Behaviorista, O CALL Comunicativo 

e o CALL Integrativo.  

No CALL Behaviorista, segundo Warschauer (1996) a aprendizagem era feita com muitas 

repetições e reforço positivo, considerados necessários para a formação de hábitos linguísticos. O 

objetivo principal era a exatidão. O ensino da Língua Inglesa era voltado para a gramática, tradução 

e o audio-lingual. Porém, no início da década de 1980, o CALL Behaviorista foi prejudicado, pois, 

com a introdução de microcomputadores no mercado, principalmente com a chegada da Apple II, 

bastante utilizada não só nas universidades como também em escolas de ensino médio e 

fundamental nos Estados Unidos. Surgiram novas possibilidades de aprendizagem. E, de acordo 

com o Behaviorismo de Skinner (1976), estruturas básicas da língua devem ser praticadas até a 

automatização, conseguido através de exercícios de repetição. 

No entando, como diz Warschauer (1996), na década de 1980 surge CALL Comunicativo que 

dá lugar aos jogos, simulações, reconstruções de textos, discussões significativas. A língua alvo era 

usada com exclusividade, criando assim, um ambiente natural de aprendizagem da língua ensinada. 

O objetivo principal era ter mais fluência no idioma. O ensino da Língua Inglesa era voltado para a 

abordagem comunicativa.  

No final da década de 80, surgiu o CALL Integrativo onde as novas tecnologias 

possibilitaram uma comunicação integrada entre professores e alunos. Um período voltado a 

multimídia, o CD-ROM e a internet que possibilitou ao aprendiz de línguas aprender em suas quatro 
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habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. O objetivo principal era mais ação. O ensino da Língua 

Inglesa era baseado em conteúdos, para fins específicos e acadêmicos. 

Estudos feitos por pesquisadores no Brasil, como Paiva (2001-2006) e no exterior, mostram 

que a inclusão da tecnologia hoje em dia nas escolas é uma ótima opção de ensino, mas não pode 

ser feita de qualquer maneira no contexto escolar. É necessário que haja uma capacitação e uma 

análise das ferramentas tecnológicas antes de explorá-las pedagógicamente com os alunos. Todavia, 

durante a formação acadêmica dos professores de língua inglesa, eles não são preparados para fazer 

o uso das ferramentas tecnológicas em sua prática docente. Esses conhecimentos são adquiridos 

normalmente no dia-a-dia ou frequentando algum curso de informática básica. O letramento 

eletrônico é um pré-requisito para que o professor possa usufruir das vantagens do mesmo.  

Paiva (2001) diz respeito que as escolas tradicionais exigem que os alunos aprendam regras 

gramaticais para passar em provas e exames, uma vez que, nas provas sejam elas na escola ou em 

concursos a única habilidade exigida é a leitura e a escrita, deixando de lado as outras habilidades. 

O professor de língua inglesa muitas vezes não está nem preparado para mediar conhecimentos, por 

falta de uma formação adequada que não atende aos pré-requisitos básicos para um profissional de 

língua estrangeira.  

Paiva (2006) em Memórias de Aprendizagem de Professores de Língua Inglesa comenta que, 

principalmente, a competência comunicativa do professor é deixada de lado, pois os cursos de 

língua estrangeiras ministrados nas universidades são acoplados com os cursos de língua 

portuguesa. A resolucão dos cursos de Letras com dupla habilitação não especifica as horas 

determinadas para cada uma delas e muitos dos alunos, que vêm de escolas de ensino básico, não 

investiram em um ensino de língua Inglesa de qualidade. Como resultado, podemos ver que que 

neste contexto, reforçamos a ideia da importância de se aprender línguas estrangeiras por meio das 

quatro habilidades.  

Sem falar das escolas e instituições de ensino que, a sua maioria em concordância com Paiva 

(2006) e pela legislação, não oferecem tempo suficiente de aprendizado. O número de horas 

dedicadas à Língua Estrangeira é reduzido, raramente ultrapassando duas horas semanais. De 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Brasil (1998), para o ensino fundamental, 

preveem que o ensino de língua inglesa tenha como foco principal a leitura, o que na realidade não 

acontece por má formação profissional podendo inviabilizar o ensino das quatro habilidades 

comunicativas. O ensino nas escolas prioriza os conteúdos voltados para um ensino repetivivo e não 

contextualizado, da gramática pela gramática e, às vezes, da tradução. Deixando de lado todas as 
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outras habilidades: oral, escrita, leitura e produção textual. Portanto, é preciso garantir o 

engajamento dessas habilidades dentro do ensino da Língua Estrangeira.  

  
Se, por um lado, podemos culpar o professor por não dar ao aprendiz um ensino de 
qualidade, por outro, não podemos deixar de ver ambos como vítimas das relações de poder. 
O professor mal formado é ele próprio vítima de currículos inadequados1, vítima de sua 
situação econômica, vítima de um contexto desfavorável que não lhe dá acesso a falantes ou 
a tecnologias que possam compensar essa ausência de contato com uma comunidade de 
prática em língua estrangeira. Sem o domínio de sua ferramenta básica, fica difícil a qualquer 
pessoa exercer sua profissão com competência. (ANDRADE, apud, PAIVA, 2005, p.150) 

 

Para reverter essa situação, sabe-se que o que deve se fazer é ensinar ao aluno as quatro 

habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Mas por outro lado, está um sistema que não dá ao professor 

condições para exercitar o seu papel como educador. Andrade (2014) diz que verdade é que não 

existe o “melhor método” ou o “método perfeito”, até porque a eficácia depende de cada professor 

analisar o perfil da sua sala de aula e verificar as condições escolares para atuar da melhor maneira 

dentro da formação global do indivíduo.  

 

 

2.2 O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 

 

Andrade (2014) reconhece que o letramento é construído pelas experiências do dia-a-dia, um 

processo contínuo na qual o indivíduo se habitua a interpretar situações diversas e compreender os 

seus significados. Pautado em competências e habilidades para lidar com situações de linguagem 

que aparecem no dia-a-dia por não ter, ainda, adquirido tal competência. No letramento digital, 

interage-se relaizando práticas de leitura e escrita que diferem das práticas tradicionais, ou seja, é 

saber pesquisar, selecionar, aprender constantemente, construir, transformar, reconstruir e 

compartilhar conhecimentos, sempre atualizando recursos disponiveis na web, seja para a vida 

pessoal ou profissional.  

Na visão de Andrade (2014), os professores especificamente podem utilizar tanto em sala de 

aula nas aulas presenciais quanto a distância ou, até mesmo, hibridizá-los. Permitindo que os 

educadores também estejam mais próximos das atividades extra classe dos alunos, uma vez que, os 

mesmos têm acesso a essas mídias e ao mesmo tempo permitindo que eles estejam mais próximos 

do uso real da língua inglesa. Os computadores podem modelar retrospectivamente, 

prospectivamente ou simultaneamente os processos físicos e cognitivos requeridos para a percepção 

e produção linguística. 
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Do ponto de vista de Andrade (2014), a tecnologia posibilita na educação uma expansão de 

novos horizontes culturais e geográficos. Por meio dela os professores de língua inglesa podem 

trazer para a sala de aula a vivência e o contato internacional, como: jornais com notícias 

internacionais, entrevistas, blogs, vídeos, canais de comunicação, músicas, livros, documentos, 

contato nas redes sociais, revistas digitalizadas, sites, ferramentas de busca, compartilhamento de 

informações, cursos e aulas online, e muitos outros. Logo, a internet diminui a distância entre a 

realidade do aluno e o uso da língua inglesa, aumentando a prática e evoluindo no seu 

desenvolvimento fisico, cognitivo e psicológico, apenas fazendo com que eles visualizem essa 

utilidade da língua em seu cotidiano. Quando mais emergido o aluno estiver ou quanto maior for o 

contato dele com a língua inglesa e a realidade, maior será o seu aprendizado.  

No contexto escolar e universitário, Andrade (2014) garante que geralmente os alunos têm 

mais conhecimento da área da tecnologia de informação em comparação com os educadores. 

Sobretudo, ao adquirir ou o professor que já possui o letramento eletrônico, o professor tem 

vantagens em relação a outros grupos de profissionais tendo em suas aulas um ensino diferente e 

inovador, melhorando e atraindo a interação com os alunos por meio do campo cibernético que eles 

adoram. Tornando assim um ambiente de aprendizagem eclético que oferece oportunidade, estímulo 

e autonomia aos alunos dentro e fora da sala de aula.  

Dinate desta Revolução nesse cenário cibernético, o papel do educador no que diz Maria de 

Andrade (2014, apud MORAN, 2009, p. 2) continua sendo importante, não como informador mas 

como mediador e organizador  do processo. O professor é um pesquisador – junto com os alunos – e 

articulador de aprendizagens ativas, um conselheiro de pessoas diferentes, um avaliador dos 

resultados. O papel dele é mais nobre, menos repetitivo e mais criativo do que na escola 

convencional. Os professores podem ajudar os alunos incentivando-os, a saber, perguntar, a enfocar 

questões importantes, a ter critérios na escolha de sites, de avaliação de páginas, a comparar textos 

com visões diferentes. Os professores podem focar mais a pesquisa do que dar respostas prontas. 

Podem propor temas interessantes e caminhar dos níveis mais simples de investigação para os mais 

complexos; das páginas mais coloridas e estimulantes para as mais abstratas; dos vídeos e narrativas 

impactantes para os contextos mais abrangentes e assim ajudar a desenvolver um pensamento 

arborescente, com rupturas sucessivas e uma reorganização semântica contínua.  

 

 

2.3 A PLATAFORMA DUOLINGO 
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2.3.1 A Plataforma 

 

 Em conformidade com a website da Plataforma Duolingo, dois fundadores foram 

responsáveis pela criação do sistema. O Guatemalteco CEO Luis Von Ahn é professor da Carnegie 

Mellon University, inventor dos CAPTCHAs e um MacArthur Fellow. Ele vendeu duas empresas 

para a Google e ministrou palestras TED populares. O outro fundador é o Suíço CTO Severin 

Hacker, formado em Ciências da Computação na ETH Zurich em 2006 e concluiu o doutorado na 

Carnegie Mellon University em 2014.  

 Sediada em Pittsburgh nos Estados Unidos, consoante com as informações da Plataforma 

Duolingo na website, esta ensina idiomas sem custo e, em troca, os alunos traduzem a web. Ao 

navegar pela internet, nos depararamos o tempo todo com sistemas captcha – aquelas lacunas em 

que você digita uma sequência de letras distorcidas, a fim de provar que é um ser humano e não um 

robô. Esse mecanismo de segurança, que tem por objetivo prevenir fraudes e spam, surgiu em 2000 

– e foi criado por Luis Von Ahn. Mais tarde, Ahn criou uma atualização da ferramenta chamada de 

recaptha. A diferença é que, quando o usuário digita a sequência de letras, está ajudando a 

digitalizar livros – decifrando trechos escaneados que programas não conseguem identificar. O 

Duolingo funciona com a lógica similar ao recaptcha. Enquanto se aprende uma língua, o usuário 

está ajudando a traduzir um pedacinho da internet.  

 Na website também está disponível o nome dos vários investidores interessados na criação, 

como: Union Square Ventures, Ashton Kutcher, Tim Ferriss, New Enterprise Associates, Kleiner 

Perkins, Caufield & Byers e o Google Capital. A Plataforma Duolingo ganhou prêmios como: 

iPhone App of the Year, 2013; Google's Best of the Best, 2013; TechCrunch's Best Education 

Startup, 2014; e Google's Best of the Best, 2014. 

 Segundo estudos feitos pela City University of New York disponibilizados na website e dados 

colhidos pela empresa Duolingo Effectiveness Study (2012), comprovam que a Plataforma Duolingo 

realmente funciona. Mais de 50 milhões de pessoas usam o Duolingo para aprender idiomas. A 

Plataforma conta com uma ampla variedade de línguas.  

 Comandado de 20 países diferentes e acessível universalmente, Duolingo Effectiveness 

Study (2012) calcula que mais de 1,2 bilhão de pessoas estão aprendendo um idioma e, segundo a 

website, a maioria delas estão de fato fazendo isso para ter acesso à oportunidades melhores. 

Infelizmente, aprender um idioma é caro e inacessível para a maioria. Por isso criaram a Plataforma 
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Duolingo, para que todos possam ter uma oportunidade. A Língua Inglesa está em destaque, com 

45.1 milhões de alunos usuários das aulas de Inglês. Ao todo, 64% dos usuários são homens e 36% 

são mulheres.   

 A website informa ao usuário que ele pode utilizar a Plataforma em qualquer hora e lugar 

para estudar, muitos na correria do dia a dia usam entre o intervalo do trabalho, no ônibus, na fila de 

espera, na hora do lanche, hora do almoço e também nos finais de semana para ocupar o tempo 

ocioso. O melhor de tudo é que o uso do aplicativo ou website não tem custo, é gratuito – free 

acesso e download através da internet.  

 Na website da Plataforma Duolingo anuncia-se que o principal objetivo é oferecer à todos o 

acesso à uma experiência de um tutor particular através da tecnologia. A empresa pode inclusive 

analisar como essas milhões de pessoas aprendem ao mesmo tempo e, a partir disso, criar um 

sistema educacional mais eficaz, adaptando-se a cada aluno. A empresa também destaca que trinta e 

quatro horas de prática do Duolingo equivale a um semestre inteiro de estudo.  

Do ponto de vista de Skinner (2005) o comportamento é controlado por estímulos de diversas 

maneiras. Dizemos que o organismo aprende e armazena regras. O experimento sensorial permite 

que o indivíduo lembre-se mais facilmente pelo estímulo, todavia, quando lembramos do que 

vimos, naturalmente buscamos na nossa memória uma imagem representativa que foi armazenada 

provavelmente por um condicionamento operante – estímulo e resposta. Se, por exemplo, todos os 

dias um indivíduo for estimulado a ver uma maçã e dizer o nome “maçã”, quando ele estiver em 

frente à maçã, ele automaticamente reconhecerá a maçã e irá dizer o nome “maçã”.  

Skinner, em seu livro Questões Recentes na Análise Comportamental, cita o exemplo de um 

mestre oriental ensinando o leitor a realizar uma dobradura. Dentre as instruções dadas pelo mestre, 

ele comenta que: 

 

Naturalmente você não poderia fazer as dobraduras sozinho. Se fosse algo muito simples 
(como por exemplo um avião de papel) você poderia ser capaz de fazer, mas aprender uma 
forma mais complexa exige um pouco mais. O mestre lhe dá uma nova folha de papel e 
toma uma para si. Dessa vez ele olha para você e espera. Você tem de fazer a primeira 
dobra. Quando você faz, ele faz a mesma coisa. Ele está dizendo: “Certo”. Você faz outra 
dobra, e novamente ele o segue, mas depois da seguinte ele simplesmente espera. Ele está 
dizendo: “Errado”. Você tenta outra dobra, e ele ainda espera. Finalmente você pára. Você 
não é capaz de fazer a próxima dobra. Talvez ele então faça para você, mas ele vai ensiná-lo 
mais rapidamente se ele fizer só uma parte, apenas o suficiente para que você possa 
continuar. Finalmente você completa um segundo pombo. Ainda não é capaz de fazer um 
sem ajuda, mas à medida que faz outros, precisará de cada vez menos e finalmente nenhuma 
ajuda. O mestre cumpriu sua tarefa. Você sabe fazer um pombo de origami. (SKINNER, 
2005, p. 123) 
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O mesmo fez Skinner (1995), no início, em seu experimento comportamental com ratos. Ele 

mostra que quando, por exemplo, um rato faminto pressiona a barra e recebe comida, e a frequência 

de pressão sobre a barra aumenta imediatamente, os psicólogos cognitivistas preferem dizer que o 

rato aprendeu uma regra. O rato aprende a saber que é capaz de lembrar que “pressionar a barra 

produz comida”. De fato, as contingências mudam o rato, e o que sobrevive consequentemente é um 

rato mudado.  

 À medida que utiliza-se a Plataforma Duolingo na website, percebe-se que em seu sistema 

de memorização é trabalhado em torno das quatro habilidades. O aluno, por exemplo, vê a imagem 

de um cachorro e escuta o nome cachorro repetidamente. Quando aparecer a imagem do cachorro 

novamente e a Plataforma perguntar para o aluno o que é, ele provavelmente irá responder que é um 

cachorro, por causa da cópia feita pelo indivíduo em sua memória a partir do comportamento 

operante feito pelo sistema do Duolingo.  

 É considerado que o aluno aprendeu quando ele armazena as informações na memória, em 

outras palavras é assim que ocorre a aprendizagem. Complementamos com Leffa (1988) quando ele 

exemplifica que a aprendizagem só ocorre quando o aluno tiver realizado a superaprendizagem, isto 

é, quando tiver automatizado a resposta; menos do que isso não é aprendizagem. Deste modo, 

quanto mais frequentemente associamos uma dada resposta a um dado estímulo mais 

provavelmente os associaremos outra vez. 

 Skinner (1995) resalta que entre a ação estimuladora do ambiente e a resposta do indivíduo, 

e as consequências e a mudança resultante no comportamento, eles podem ser então explicados pela 

análise comportamental, a ciência do cérebro e a ação conjunta da etologia – ciência que estuda os 

costumes humanos como fatos sociais.  

 Em conformidade com os estudos de Watson (1930), o autor Skinner (1995) afirma que o 

processo  de condicionamento operante é bem simples.  

 

Quanto mais frequentemente associamos uma dada resposta a um dado estímulo mais 
provavelmente os associaremos outra vez. Sendo assim, um reforçador positivo fortalece 
qualquer comportamento que o produza: um copo d’água, é positivamente reforçador 
quando temos sede e, se então enchermos e bebemos um copo d’água é mais provável que 
voltemos a fazê-lo em ocasiões semelhantes. Um reforçador negativo revigora qualquer 
comportamento que o reduza ou faça cessar: quando tirarmos um sapato que está apertado, 
a redução do aperto é negativamente reforçadora e aumenta a probabilidade de que ajamos 
assim quando um sapato estiver apertado. (SKINNER, 2003, p.43) 

  

 A Plataforma Duolingo é uma ferramenta tecnológica que pode ser incorporada em métodos 

tradicionais, trabalhando-se com o reforçamento positivo. Segundo a website da Plataforma e os 
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documentos disponibilizados também pelo website, as lições são organizadas em pequenas fases, 

fazendo com que o usuário se sinta dentro de um jogo tornando a aprendizagem mais interessante. 

O objetivo da Plataforma é marcar pontos com os acertos das questões, mas se acaso errar, o 

usuário vai perder vidas. O Duolingo é cronometrado e vai avançando de nível conforme os acertos. 

Possui correção automática na hora, contém imagens representativas, áudio, detectador de fala para 

resposta e questões dissertativas. 

 

O marcador do lexema também ajuda a proporcionar um feedback de correção. 
Pesquisadores educacionais mantém que respostas incorretas devem ser acompanhadas por 
explicações, não simplesmente um marcador de erro. [...] Se o Duolingo conseguir separar 
a resposta do estudante em partes do discurso e detectar um erro gramatical conhecido 
como este, ele providencia uma explicação clara. (SETTLES and MEEDER, 2016, p.1849) 
[TRADUZIDO POR NÓS] 

 

 A metodologia usada na Plataforma Duolingo está sendo estudada e testada por estudiosos e 

pessoas da área da tecnologia. Burr Settles (2016) e Brendan Meeder (2016)  também analisaram à 

fundo como a Plataforma Duolingo funciona e, a partir disso, fizeram um estudo que foi publicado 

em uma conferência em Berlin, Alemanha. Neste artigo publicado, ambos destacam diversas vezes 

a sua relevância no aprendizado. 

 
Estudantes clicam em um ícone para acessar lições de um novo material, ou para praticar 
um conteúdo aprendido anteriormente. [...] Depois de completar cada seção de habilidades, 
os estudantes “desbloqueiam” a próxima seção de habilidades mais avançadas. Esta é uma 
implementação da aprendizagem para o domínio nos moldes de um jogo, por meio da qual 
os estudantes devem atingir um certo nível de conhecimento antes de seguir para um novo 
material. (SETTLES and MEEDER, 2016, p.1849) [TRADUZIDO POR NÓS] 

 

 Por isso, a website sustenta aprender com o Duolingo é divertido e viciante. O ensino 

personalizado que a Plataforma apresenta, permite que cada usuário aprenda de uma forma 

diferente, independente se o aluno aprende de forma visual, auditiva, pela fala ou pela escrita, a 

Plataforma ensina com base nas quatro habilidades do ensino, todos por meio da repetição 

sustentado pelo sistema, conceituam Vesselinov (2012) e Grego (2012). 

 

2.3.2 A Plataforma Educacional 

 

 Como mencionado anteriormente, segundo a website da Plataforma Duolingo pode ser 

encontrado o sistema em forma de aplicativo IOS e Android, no Windows e website. Desde 2015, 

encontramos na página da web a Plataforma Duolingo Educacional disponibilizada aos educadores 
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e as escolas podendo ser usado dentro da sala de aula. Trata-se de um Projeto Integrado da empresa 

com escolas e professores ao redor do mundo, que tem como objetivo desenvolver a paixão por 

idiomas e ensinar de forma mais rápida. As aulas do Duolingo oferecem uma prática personalizada 

para cada aluno, permitindo um aproveitamento melhor do conteúdo apresentado em sala. Os 

professores podem acompanhar o progresso de seus alunos cadastrados em um painel de acesso do 

website, verificando seus pontos, seu nível e a quantidade de palavras que conhece, concedendo a 

possibilidade de comparar seu aprendizado. 

 Seguido das instruções de uso do sistema na website, para cadastrar os alunos o educador 

precisa entrar no website do Duolingo e procurar a Plataforma Escolar. Ele deve se cadastrar 

primeiro para criar as turmas e o idioma a ser aprendido. Depois ele adiciona o nome dos alunos e o 

e-mail para cadastro. O professor recebe um manual de instruções personalizadas para cada aluno, 

contendo o login e uma senha de acesso. O professor pode criar atividades de classe para serem 

feitas em sala ou tarefas para serem feitas em casa. Ambos os casos ele pode ver quantas das 

atividades os alunos completaram dentro do prazo ou atrasados, e quantos não terminaram. É 

possível, também, selecionar um tipo de conteúdo a ser praticado conforme a dificuldade e o nível 

que cada aluno possui.  

 Deste modo, conforme Skinner (1995-2005) estima-se que a partir do uso da Plataforma 

Duolingo, o educando pode sim aprimorar a sua aula trazendo para a sala de aula o uso da 

Plataforma e seu sistema como uma ferramenta propulsora do ensino-aprendizagem. Uma vez que, 

verificamos os pontos positivos impactantes entre os estudos da análise comportamental do 

indivíduo e o Behaviorismo, entendemos comprovadamente como ocorre o processo do ensino e da 

aprendizagem. E, perante toda essa investigação e assimilação dos estudos teóricos, da metodologia 

utilizada pela Plataforma Duolingo e o seus benefícios, percebe-se muitas vantagens de seu uso 

como um recurso pedagógico aos educandos e como auxílio para fazer com que o aluno pratique e 

aprenda a Língua Inglesa em suas multiplas habilidades. 

 Vesselinov (2012) e Grego (2012) amparados pelas suas pesquisas também reconhecem que 

a Plataforma Duolingo estabelece uma conexão naturalmente comportamental com o aluno por 

meio de seu sistema, fazendo com que o aluno fixe o conteúdo de Língua Inglesa de forma visual, 

auditiva, de forma escrita e falada por meio de exercícios de repetições e com reforçamento 

positivo.  Pela obeservação dos aspectos analisados, o aluno então progredirá ao fim do curso de 

forma favorável, autodidata e interativa.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O comportamento operante tende a ajudar no desenvolvimento intelectual do indivíduo no 

ensino da Língua Inglesa. Sob esta ótica, há de se dizer que as ferramentas tecnológicas auxiliam no 

processo ensino-aprendizagem, como no caso a Plataforma Duolingo e seu sistema recaptcha. Desse 

modo, é possível ver o processo do aluno como resposta, e podendo ainda dar a oportunidade de o 

professor ajudá-lo a se desenvolver melhor em todas as habilidades.  Em outras palavras, aponta-se a 

hibridificação entre o método tradicional de ensino e a tecnologia.  Serão necessárias pesquisas 

posteriores para poder finalizar a pesquisa científica. Uma vez que precisa-se avaliar o processo dos 

alunos como resposta, é preciso ser feita uma observação detalhada e testes com os alunos para 

poder comprovar a eficácia do sistema no ensino-aprendizagem. Avaliando assim, os reais 

benefícios da Plataforma Duolingo para o benefício dos alunos e dos professores.  

 

 

REFERÊNCIAS 

AHN, Luis V. e HACKER, Severin. Plataforma Duolingo: Plataforma de Ensino de Idiomas. 
Pittsburgh, 2012. Disponível em: <https://www.duolingo.com/>. Acesso em: 12 set. 2017.  
 
ANDRADE, Maria de. Ensino da Língua Inglesa e as Novas Tecnologias: Mediações 
Pedagógicas e Interação Social. Paraíba, 2014. Disponível em: 
<http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/6330/1/PDF%20-
%20Maria%20de%20Andrade.pdf>. Acesso em: 18 set. 2017. 
 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e 
quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira/Secretaria de Educação Fundamental. 
Brasília : MEC/SEF, 1998. Disponível em: 
<https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-09-lingua-estrangeira.pdf>. Acesso 
em: 5 ago. 2017.  
 
LEFFA, Vilson J. Metodologia do Ensino de Línguas. In BOHN, H. I.; VANDRESEN, P. 
Tópicos em lingüística aplicada: O ensino de línguas estrangeiras. Florianópolis: Ed. da UFSC, 
1988. p. 211-236. Disponível em: 
<http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/Metodologia_ensino_linguas.pdf>. Acesso em: 26 out. 
2017. 
 
LEFFA, V. J. A Aprendizagem de Línguas Mediada por Computador. In: Vilson J. Leffa. 
(Org.). Pesquisa em lingüística Aplicada: temas e métodos. Pelotas: Educat, 2006, p. 11-36. 
Disponível em: <http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/B_Leffa_CALL_HP.pdf>. Acesso em: 
19 out. 2017. 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

 
PAIVA, V.L.M.O. A WWW e o Ensino de Inglês. Revista brasileira de linguística aplicada, 
2001. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/262504692/PAIVA-V-L-M-O-a-Www-e-
o-Ensino-de-Ingles-Revista-Brasileira-de-Linguistica-Aplicada-2001-Vol-1-n-1-Pp93-116>. 
Acesso em: 23 ago. 2017. 
 
PAIVA, V.L.M.O. Memórias de Aprendizagem de Professores de Língua Inglesa. 
Contexturas, n. 9, p. 63-78, 2006. Disponível em: 
<http://www.veramenezes.com/narprofessores.htm>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
 
SKINNER, Burrhus F. Sobre o Behaviorismo. 5 ed. São Paulo: Cultrix, 1995.  
 
SKINNER, Burrhus F. Questões Recentes na Análise Comportamental. 5 ed. São Paulo: 
Papirus, 2005.  
 
VESSELINOV, Roumen e GREGO, John. Duolingo Effectiveness Study. Dezembro, 2012. 
Disponível em: <http://static.duolingo.com/s3/DuolingoReport_Final.pdf>. Acesso em: 5 ago. 
2017. 
 
WARSCHAUER, M. Computer-assisted Language Learning: An introduction. In S. Fotos 
(Ed.), Multimedia language teaching (pp. 3-20). Tokyo: Logos International, 1996. Disponível em: 
<http://slllc.ucalgary.ca/Brian/BibWarschauer.html>. Acesso em: 12 out. 2017. 
 

 


