Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Educação e Humanidades
Faculdade de Educação

Eliane Nascimento Pereira

Integração da aprendizagem formal, não formal e informal mediada por
convergência de mídias em um programa de inglês para restaurantes

Rio de Janeiro
2015

Eliane Nascimento Pereira

Integração da aprendizagem formal, não formal e informal mediada por
convergência de mídias em um programa de inglês para restaurantes

Tese apresentada, como requisito parcial
para obtenção do título de Doutora, ao
Programa de Pós-graduação em Políticas
Públicas e Formação Humana da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Área de concentração: Formação Humana
e Cidadania.

Orientadora: Profa. Dra. Eloiza da Silva Gomes de Oliveira
Coorientadora: Profa. Dra. Izaura Maria Carelli

Rio de Janeiro
2015

CATALOGAÇÃO NA FONTE
UERJ / REDE SIRIUS / BIBLIOTECA CEH/A

P436

Pereira, Eliane Nascimento.
Integração da aprendizagem formal, não formal e informal mediada por
convergência de mídias em um programa de inglês para restaurantes / Eliane
Nascimento Pereira. – 2015.
170 f.
Orientadora: Eloiza da Silva Gomes de Oliveira
Coorientadora: Izaura Maria Carelli
Tese (Doutorado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de
Educação
1. Educação– Teses. 2. Língua inglesa– Teses. 3. Turismo – Teses. I.
Oliveira, Eloiza da Silva Gomes de. II. Carelli, Izaura Maria. III. Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Educação. IV. Título.

es

CDU 37.016:811.111

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta
tese, desde que citada a fonte.
___________________________________
Assinatura

_______________
Data

Eliane Nascimento Pereira
Integração da aprendizagem formal, não formal e informal mediada por
convergência de mídias em um programa de inglês para restaurantes
Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção
do título de Doutora, ao Programa de Pós-graduação em
Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração:
Formação Humana e Cidadania.
Aprovada em: 23 de outubro de 2015.
Orientadoras:
_______________________________________________
Profa. Dra. Eloiza da Silva Gomes de Oliveira (Orientadora)
Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ
_______________________________________________
Profa. Dra. Izaura Maria Carelli (Coorientadora)
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE
Banca Examinadora:
_______________________________________________
Profa. Dra. Wânia Clemente de Castro
Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ
________________________________________________
Prof. Dr. Orlando Vian Junior
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
________________________________________________
Prof. Dr. Jorge Bidarra
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE
Rio de Janeiro
2015

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho ao meu filho Humberto, que no início desta jornada tinha apenas
dois anos e que agora, com seis, já se manifesta: “Mãe você só estuda, estuda, estuda! Já
terminou mãe? Vamos brincar!”. Te amo filho!

AGRADECIMENTOS

Quatro anos se passaram. Foi uma jornada com grandes desafios emocionais, pessoais,
profissionais, científicos e institucionais. Foi também um grande desafio para mim como
cidadã. Tenho absoluta certeza de que estes não poderiam ser superados sem a ajuda de
pessoas que Deus providenciou para que no momento certo estivessem ao meu lado. Por isso,
primeiramente agradeço a Deus por Sua divina providência, por Sua infinita misericórdia e
pela vida de cada pessoa com quem tive o privilégio de conviver para chegar a este momento
de conclusão do doutorado.
Ao meu amado filho Humberto, que no fim já estava um pouco impaciente, mas que é
o motivo da minha alegria, benção de Deus na minha vida e que me faz buscar ser uma pessoa
melhor a cada dia.
À minha família, repleta de mulheres fortes e batalhadoras que servem de inspiração.
Ao meu pai, mesmo dez anos após sua partida, cujo sorriso, amor e compromisso com minha
formação estarão sempre na memória.
À família IBR que Deus me deu de presente e que em momentos difíceis orou e esteve
comigo.
À Eloiza, um agradecimento carinhoso por aceitar o desafio de orientar uma pessoa
com formação hard em uma pesquisa interdisciplinar, por confiar no meu potencial, pela
paciência e compreensão.
À Izaura, minha amiga, que foi minha teacher no primeiro ano de graduação em 1995,
se tornou minha colega de trabalho no DETAE, em 2004, foi minha coorientadora do
mestrado na UFSCar, em 2006, e aceitou ser minha coorientadora do doutorado, em 2011. A
nossa trajetória de trabalho juntas não supera a relação de amizade. Por isso, não poderia
deixar de expressar meu eterno agradecimento pelo companheirismo, pelas reflexões sobre
questões científicas e da vida, pelo carinho, pela compreensão nos momentos de dificuldades
e dor e pelo “chicotinho” que me trazia de volta à realidade da elaboração de uma tese.
Em nome da Renata, agradeço a todos os amigos queridos, pelo carinho, pelo
incentivo, pela compreensão, pelo envolvimento nas lutas profissionais e por sempre
acreditarem que este momento chegaria.
Ao Dario que, com seu exemplo de superação, foi o canal para que eu conhecesse a
Michelle Bronzatti, que me ajudou em vários momentos de crises, além de apertar e soltar
alguns parafusos.

Aos professores do colegiado do Curso de Ciência da Computação da Unioeste-Foz do
Iguaçu que se organizaram para que eu pudesse me dedicar nestes dois últimos anos
exclusivamente ao doutorado.
Aos acadêmicos de Ciência da Computação, Haron, Juliane, Gustavo, Denise,
Eduardo, Francisco, George, Pedro, Ingo e Thiago que participaram na elaboração dos
aplicativos. O resultado não seria o mesmo sem a participação de cada um deles.
Aos profissionais e empresas que, de forma voluntária, participaram desta pesquisa.
Agradeço aos professores do PPFH que ministraram aula no Dinter e aos colegas de
turma. Gostaria de expressar que a mudança de área foi um desafio, embora a experiência,
que possivelmente poucos podem vivenciar, tenha sido enriquecedora.
Antecipadamente peço desculpas, porque a tarefa de agradecer nominalmente é difícil.
Então agradeço a todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para que este momento
chegasse.

Viver é mais que participar do curso biológico da vida. Exige compromisso com sua
psicologia, ética, estética e afetos. Exige fé, esperança, amor. É possível estar vivo e não
viver. Assim como é possível viver para além da vida, de modo a inspirar e motivar outros
mesmo depois da morte.
Marcelo Gomes

RESUMO

PEREIRA, E. N. Integração da aprendizagem formal, não formal e informal mediada por
convergência de mídias em um programa de inglês para restaurantes. 2015. 170 f. Tese
(Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana área de concentração: Formação
Humana e Cidadania) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
O Turismo no Brasil tem potencial de expansão considerando a biodiversidade natural
que o país oferece em relação a outras regiões turísticas do mundo. O Turismo é classificado
como um serviço oferecido por profissionais. Nesse sentido, espera-se que as empresas do
ramo compreendam a necessidade de investir na qualificação destes profissionais, pois a
qualidade do serviço prestado é definida pelos momentos da verdade em que o profissional
está interagindo com o cliente. Nesses denominados momentos da verdade a comunicação é o
fator decisivo para que o serviço seja oferecido com qualidade. Sendo assim, no contexto do
Turismo internacional, a qualificação dos profissionais denominados de alto contato no que
tange à comunicação em uma língua estrangeira se torna imprescindível. Considerando o que
foi exposto, o objetivo geral desta pesquisa foi estabelecer um modelo para um programa de
qualificação dos profissionais de alto contato em língua inglesa que atuam em restaurantes,
integrando as áreas de qualidade e qualificação profissional para o Turismo, educação
corporativa, aprendizagem de línguas e convergência de mídias. Para atingir esse objetivo,
realizamos um estudo de caso dividido em duas atividades que foram analisadas sob a ótica da
Teoria da Atividade. A primeira atividade teve como objeto a identificação e a integração das
áreas citadas anteriormente, resultando nas diretrizes que orientaram a elaboração do
programa proposto. Nesta atividade, também identificamos um protocolo de atendimento dos
profissionais que atuam nos restaurantes, que corresponde às tarefas comumente executadas
para atender e interagir com o cliente. Com o propósito de associar o conteúdo abordado no
programa à atuação diária dos profissionais, realizamos uma análise de necessidades por meio
de um questionário com vinte e cinco profissionais de quatro restaurantes. Com a análise de
necessidades foi possível avaliar o protocolo de atendimento na ótica dos profissionais, assim
como identificar seu perfil, sua percepção em relação à língua inglesa para sua profissão e a
vivência deles com tecnologia. A segunda atividade adotou como regra as diretrizes definidas
na primeira atividade, tendo como objeto o desenvolvimento das mediações de aprendizagem
do programa, resultando no modelo final do Programa de Língua Inglesa para Restaurantes
(PLIR). Neste sentido, as mediações foram elaboradas a partir dos conceitos de aprendizagem
formal com aulas presenciais e materiais impressos; não-formal, a partir de atividades na
modalidade MALL (Mobile Assisted Language Learning) e CALL (Computer Assisted
Language Learning ); e informal, propondo materiais e ferramentas disponíveis na web.
Desta forma, o programa irá operacionalizar a convergência de mídias, oferecendo ao
profissional a possibilidade de compor sua própria trajetória de aprendizagem com esta
diversificação de materiais. Além dos resultados obtidos na execução das duas atividades,
concluímos que o desenvolvimento de uma pesquisa interdisciplinar constitui um desafio
complexo, que demanda o comprometimento e o diálogo entre as áreas na busca por uma
verdadeira integração e não imposições conceituais e metodológicas de uma ou outra área.
Palavras-chave: Qualidade e qualificação profissional para o Turismo. Educação corporativa.
Convergência de mídias. Inglês para fins específicos.

ABSTRACT

PEREIRA, E. N. Integrating formal, non-formal and informal learning mediated by media
convergence in an English program for restaurants. 2015. 170 f. Tese (Doutorado em
Políticas Públicas e Formação Humana área de concentração: Formação Humana e Cidadania)
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
Biodiversity increases the potential of the tourism expansion in Brazil, compared to
other countries. Tourism is classified as a service, offered by a wide range of professionals.
Therefore, companies are expected to understand the need of investing in professional
qualification, because the service quality is defined by the interaction between professionals
and customers. At the moment of truth, communication plays a decisive role for service
quality. In international tourism, communication in foreign language is an indispensable
requirement for these professionals. Taking that into consideration, this research aims at
defining a methodology for an in-service English program for professionals who work in
restaurants, integrating the areas of service quality and tourism professional qualification,
workplace learning, language learning and media convergence. In order to achieve this goal, a
case study has been conducted, divided into two selected activity systems which were
analyzed, using Activity Theory. The first activity system aimed to identify and integrate the
concepts and principles of the areas described, resulting in guidelines, used to develop the
English program. In this activity, we have identified a working protocol for the professionals
who work in restaurants, which means the daily tasks performed to interact with customers.
Aiming at relating tasks to English program contents, the analysis of the needs was conducted
by interviewing 25 professionals from four different restaurants. This step allowed us to check
if the professionals confirmed the protocol, as well as their personal profiles, their perception
related to English as a working tool and the daily use of technology. The second activity
adopted the guidelines set in the first activity as a rule. The development of the learning
mediation tools for the English program was the object, resulting in the final methodology of
English Language Program for Restaurants. In this sense, the mediation tools were based on
formal learning concepts with onsite classes and printed materials; non-formal, based on
MALL (Mobile Assisted Language Learning) and CALL (Computer Assisted Language
Learning) activities; and informal, proposing materials and tools available on the web. Thus,
the program will incorporate the concepts of media convergence, offering the professionals
the possibility to define their own learning path, using different resources. Beyond the results
achieved in implementing the two activities, we conclude that the development of an
interdisciplinary research is a complex challenge which demands commitment and dialogue
among the scientific areas, searching for true integration without conceptual and
methodological constraints of either area.
Keywords: Quality and tourism professional qualification. Workplace learning. Media
convergence. English for Specific Purposes.
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INTRODUÇÃO

Os chamados setores produtivos da economia podem ser divididos em três conforme
Melo et al (1998), primário - relacionados às atividades de agricultura, pecuária, entre outros,
que fornecem matéria prima; secundário - que transforma o que é produzido pelo setor
primário em produtos que podem ser comercializados; e, por fim, terciário - que corresponde
à prestação de serviços e está ligado diretamente a produtos não matérias, por exemplo,
serviços de alimentação e bebidas, transporte, Turismo, comércio de forma geral. De acordo
com a World Travel & Tourism Council (WTTC1) esse último setor é o que mais cresce na
economia mundial, em especial nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, a exemplo
dos dados apresentados a seguir no Brasil.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além de gerar
emprego, renda e de receber grandes investimentos, o setor de serviços tem contribuído com
mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) nos seguintes percentuais: 2009 com 68,5%,
2010 com 66,6%, 2011 com 67%, 2012 com 68,5% e 2013 com 69,4%2.
No contexto desse setor de serviços está o Turismo que, segundo a Organização
Mundial de Turismo (OMT) (2003, p. 18), é definido como o conjunto de atividade “das
pessoas que viajam e permanecem em lugares fora de seu ambiente habitual por não mais de
um ano consecutivo para lazer, negócios ou outros objetivos”.
Segundo dados do Benchmarking Travel & Tourism in Brazil realizado pela WTTC,
em 2013 o setor de Turismo no Brasil, somando o impacto direto, indireto e induzido,
contribuiu com 9,3% do PIB. Em termos de empregos diretos e indiretos, o setor gerou, no
mesmo período, 8,6% dos empregos. Ainda de acordo com a WTTC, o setor absorve mais
pessoas em comparação com outros setores, como o automobilístico, o de serviços financeiros
e de comunicações, e tem, para a próxima década, uma perspectiva de crescimento de 5,8%,
isto é, 1% a mais do que outros setores da economia.
O Brasil oferece diferentes pontos turísticos que podem atrair cada vez mais os turistas
estrangeiros, além de possuir um grande potencial de expansão dada a biodiversidade
oferecida nas regiões brasileiras, sendo que o país detém um quinto das espécies da Terra e
tem 67 parques nacionais abertos à visitação (BRASIL, 2013, p.3). O desenvolvimento de
1

Disponível em: http://www.wttc.org. Acesso em: 01 de junho de 2014.

2

O PIB referente ao ano de 2014 não foi elencado por ser um ano atípico no Brasil, pois foi realizada a Copa do
Mundo.

18

uma estratégia de Turismo nessas áreas está sendo promovido junto ao Ministério do Meio
Ambiente e Ministério do Turismo. Nesse sentido, além da visitação, propõe-se a conservação
da natureza bem como a geração de emprego e renda para a população da região visitada.
Um exemplo de cidade brasileira que explora a biodiversidade ambiental em seu
Turismo é Foz do Iguaçu, no Paraná, que possui uma grande área do Parque Nacional do
Iguaçu. No parque são oferecidos atrativos voltados ao Turismo de aventura, conscientização
e conservação ambiental. A escolha da cidade de Foz do Iguaçu deve-se ao fato de lá estar a
comunidade da qual faço parte há 33 anos, desde 1982, quando meu pai foi trabalhar na usina
hidrelétrica de Itaipu. Minha família permaneceu na cidade e, em 2002, ingressei como
docente na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste – Campus Foz do Iguaçu.
Dessa forma, tenho como dever de cidadã e docente universitária o compromisso de retribuir
à cidade o que ela me proporcionou até o momento.
Segundo os dados do Inventário da Oferta Turística de Foz do Iguaçu3 de 2013, o
município atualmente tem seu ciclo de desenvolvimento econômico no Desenvolvimento
Sustentável – Turismo – Comércio – Eventos. No dia 12 de maio de 2014, a International
Congress and Convention Association4 (ICCA) divulgou que Foz do Iguaçu foi a terceira
cidade brasileira que mais recebeu eventos internacionais, no ano anterior. Convém lembrar
que a cidade, em edições anteriores estava em quinto lugar, se apresenta como a principal
cidade brasileira, não capital, na realização de eventos internacionais e ocupa a 34ª colocação
entre as Américas e a 161ª posição no mundo. O presidente do Iguassu Convention & Visitors
Bureau – ICVB, Fernando Martin declarou que “o ranking da ICCA comprova o bom
andamento profissional do destino Iguaçu no mercado internacional. Nossa cidade aparece
constantemente entre as grandes metrópoles, normalmente com muito mais estrutura para
eventos, e há anos só ficamos atrás de capitais”5.
Além do setor de eventos, Foz do Iguaçu tem seu potencial turístico ampliado no que
tange à geração de energia e às questões ambientais. No contexto de geração de energia, a
usina hidroelétrica de Itaipu Binacional é considerada a maior usina hidroelétrica do mundo
em geração de energia. Nas questões ambientais, tem-se o Parque Nacional do Iguaçu, que foi

3

Disponível em: http://www.pmfi.pr.gov.br/ArquivosDB?idMidia=63230. Acesso em: 01 de julho de 2014.

4

International Congress and Convention Association (ICCA) é a entidade que classifica as cidades que mais
recebem eventos internacionais no mundo.

5

Disponível em: http://clickfozdoiguacu.com.br/foz-iguacu-noticias/foz-do-iguacu-e-a-terceira-cidade-que-maisrecebe-eventos-internacionais-no-brasil. Acesso em: 01 de junho de 2014.
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o primeiro parque do Brasil a ser constituído pela UNESCO6, em 1986, como patrimônio
natural mundial7.
O potencial turístico de Foz do Iguaçu também se destaca em relação às Cataratas do
Iguaçu, que foram aclamadas uma das sete maravilhas da natureza em 2011. A cidade se
constitui geograficamente no centro da América Latina, posição geopolítica estratégica para o
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), fazendo fronteira com Argentina e Paraguai.
Também, conta com o privilégio de ser banhada por dois rios, o Rio Paraná, que é o segundo
maior rio da América do Sul, e o Rio Iguaçu.
A população da cidade é composta por miscigenações variadas, em que povos de
diferentes lugares do mundo trazem de seus países de origem suas culturas, seus hábitos, seus
costumes e sua culinária. A convivência destes povos é pacífica e não há relatos de conflitos
étnicos e religiosos na cidade, que possui como atrativo turístico um templo budista, uma
mesquita e uma catedral da igreja católica, além de templos de outras denominações
religiosas.
Segundo dados do perfil da demanda turística de estrangeiros no Brasil, realizada pelo
Ministério do Turismo (BRASIL, 2013), referentes aos anos de 2006 a 2012, Foz do Iguaçu
foi a segunda cidade mais visitada pelos turistas estrangeiros para lazer, superada somente
pelo Rio de Janeiro. Em 2012 caiu para o terceiro lugar, mantendo-se o Rio de Janeiro em
primeiro e Florianópolis em segundo lugar.
No entanto, o atrativo turístico, além da infraestrutura e da beleza natural, deve
oferecer serviços de qualidade para seus turistas, pois isso pode impactar na construção da
imagem do destino turístico visitado, levando o turista a voltar (ou não) e a divulgar para
amigos e familiares sua boa (ou má) experiência. Tudo irá depender da qualidade dos
serviços.
De forma geral, a visibilidade que o Brasil obteve com a Copa das Confederações e a
Copa do Mundo de 2014 ocasionou resultados positivos para o setor, assim como revelou
pontos que necessitam ser melhorados principalmente em relação ao Turismo internacional.
As pesquisas resultantes da Copa do Mundo 2014 divulgadas na web, como por
exemplo, G18, DataFolha9, UOL10 e O Globo11, mostram que a hospitalidade do povo
6

Disponível em: http://whc.unesco.org/en/statesparties/br Acesso em: 06 de julho de 2014.

7

Disponível em: http://whc.unesco.org/en/list/355 Acesso em: 06 de julho de 2014.

8

Disponível em: http://goo.gl/H847RP. Acesso em 25 de agosto de 2014.

9

Disponível em: http://goo.gl/7mh7ia. Acesso em 25 de agosto de 2014.
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brasileiro foi considerada pelos turistas estrangeiros o maior ponto positivo do seu período de
estadia no Brasil. Em relação a esta questão Serra (2005, p. 47) destacou que:
[...] o Brasil tem, em seu favor, o fato de ter o povo brasileiro, considerado um dos
mais hospitaleiros do mundo. Na verdade, esta ‘ética do bem-receber’ é
consequência do jeitinho brasileiro de ser, jeito este que destaca, no mundo, o
brasileiro como povo amistoso, alegre, de fácil relacionamento. Isto caracteriza a
diferença. O Brasil tem condições de ser o melhor do mundo na qualidade em
serviços!

As pesquisas também revelaram os problemas que ocorreram na Copa do Mundo
2014, do ponto de vista dos turistas estrangeiros, que elencaram problemas com o transporte,
trânsito, preços altos, segurança, sujeira nas ruas e falta de informação como alguns deles.
Uma reclamação recorrente dos turistas estrangeiros foi a dificuldade de comunicação
por causa do idioma. O fato de funcionários e de poucos brasileiros falarem outro idioma
gerou insatisfação e até mesmo situações constrangedoras aos turistas estrangeiros. A partir de
relatos registrados em O Globo12:
- Não peguei um único taxista que fale inglês ou espanhol até agora - reclamou o
turista britânico Paul Willis. – E eles insistem em falar português com você, só que
mais devagar, como se isso fizesse alguma diferença.
- Nathaniel [...] nos táxis, nem sempre consegue se fazer entender. Além disso, a
maioria dos restaurantes não possui cardápios bilíngues, e os garçons não falam
inglês. Mesmo sabendo um pouco de português, ele encontra dificuldades para
decifrar o que são determinados pratos [...]

As situações vivenciadas por estes turistas podem gerar uma falha no processo de
hospitalidade, impactando diretamente na avaliação da qualidade dos serviços prestados pelo
setor de Turismo, na venda de outros produtos turísticos e na recomendação que estes turistas
podem fazer do serviço, seja positivo ou negativo.
Dentro da perspectiva de que a qualidade dos serviços do setor de Turismo está ligada
à qualificação dos profissionais, o Ministério do Turismo (MTur) estabeleceu no Plano
Nacional do Turismo (PNT) 2013-2016 (BRASIL, 2013) ações para qualificação dos
profissionais com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços e a da hospitalidade

10

Disponível em: http://goo.gl/hfGO4n. Acesso em 25 de agosto de 2014.

11

Disponível em: http://goo.gl/mIbaf8. Acesso em 25 de agosto de 2014.

12

Disponível em: http://goo.gl/mIbaf8. Acesso em 25 de agosto de 2014.
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prestada ao turista. Andrade e colaboradores (2008) destacam a importância de iniciativas
para qualificação dos profissionais do setor, dizendo que:
[...] cursos de treinamento e aperfeiçoamento profissional surgem como uma
ferramenta efetiva que deve ser usada para qualificar o trabalhador do setor de
Turismo no Brasil, porém não é uma tarefa simples [...] À medida que ações de
qualificação do capital humano forem implementadas se poderá evidenciar o real
impacto sobre a qualidade do produto turístico ofertado nos municípios brasileiros.
(ANDRADE et al, 2008, p. 174).

Na literatura da área de Turismo e Hotelaria frequentemente deparamos com o
conceito de hospitalidade que, segundo Chon e Sparrowe (2003, p. 1), pode ser definido como
“satisfazer e servir”. Castelli (2010) ressalta que:
[...] comunicar é transmitir, receber, trocar, compartilhar palavras, pensamentos e
emoções. É possível afirmar que quem se comunica pratica a hospitalidade. Nesse
caso, a comunicação é um processo de interação que pressupõe a existência de
pessoas hospitaleiras, capazes de abrir suas mentes e seus corações para ouvir o que
o outro tem a dizer (CASTELLI, 2010, p.169).

Partindo da constatação de Castelli (2010) de que a hospitalidade é percebida pelo
cliente por meio da comunicação, seja ela na forma verbal ou não, é que se estabelece a
relevância de definição de estratégias para qualificar os profissionais que atuam no Turismo
para que estes recebam de forma adequada os turistas estrangeiros, no que se refere à
comunicação em uma língua estrangeira.
Para tanto, em relação à comunicação, busca-se qualificar os profissionais que
exercem atividades de alto contato (ou linha de frente – front office), ou seja, atividades em
que necessariamente o turista participa interagindo diretamente com o professional (CAON,
2008). A delimitação de profissionais que exercem atividades de alto contato é difícil, devido
à amplitude dos serviços oferecidos que segundo Lohmann e Panosso Netto (2008, p. 387)
incluem:
•

transporte até o destino e dentro da região turística; aluguel de veículos; estadia em
um cruzeiro marítimo; passeio em um bondinho ou teleférico;

•

hospedagem seja em hotel, pousada, hostel, entre outros. De acordo com as
características do equipamento, há outros serviços, como refeições, recreação,
áreas de lazer, saunas, piscinas, salas de ginástica e outras comodidades;

•

oferecimento de alimentos e bebidas;

•

recreação e entretenimento;
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•

vendas de passagens e/ou pacotes turísticos, prestação de informações para sanar
as dúvidas dos turistas, câmbio de moeda nacional por estrangeiros ou vice-versa,
e venda de suvenires e artesanatos em geral.

Cada serviço prestado pelo Turismo envolve uma gama de profissionais como por
exemplo, taxistas, recepcionistas, camareiras, garçons, profissionais de educação física, entre
outros. Todavia, a forma de interação de cada profissional diferenciará seu nível de
comunicação com o turista e determinará a qualificação requerida a partir do perfil de contato
(alto ou baixo) esperado.
Como destacam Andrade et al (2008, p. 174) a qualificação dos profissionais “não é
uma tarefa simples” e a educação formal, em alguns aspectos, não é suficiente para qualificar
o profissional para o mercado de trabalho ou qualificá-lo em relação às características
específicas requeridas pelas empresas, pois ela não consegue acompanhar de forma rápida os
avanços sociais, tecnológicos e econômicos do mundo de hoje e que são exigidos pelo
mercado de trabalho. Outro aspecto que deve ser levado em consideração e que pode
estabelecer uma barreira para qualificação profissional é o financeiro, ou seja, os custos de
cursos de curta ou longa duração e as pós-graduações para qualificar um profissional são
algumas vezes elevados e em alguns casos o profissional necessita se ausentar do seu local de
trabalho por um determinado período, tornando-se inviável para algumas empresas esta
estratégia de qualificação.
Além de questões metodológicas, logísticas e financeiras é imprescindível considerar
o perfil do profissional, sua identidade, o que ele considera realmente necessário aprender,
quais são os fatores que contribuem para sua aprendizagem, de forma a envolver o
profissional e motivá-lo em relação a sua qualificação.
No que concerne à qualificação profissional, um recurso a ser investigado como
mediador do processo é o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), que
envolvem tecnologias como telefone, rádio, televisão, computador, web, smartphone e
Internet no processo de ensino e aprendizagem.
No contexto do uso de computadores como mediação da aprendizagem, o ensino de
línguas se apropriou desta tecnologia iniciando a área de Computer Assisted Language
Learning (CALL), explorando os recursos e mídias para desenvolver as habilidades
linguísticas, a saber, produção e compreensão oral, produção e compreensão escrita.
Os avanços tecnológicos têm influenciado e promovido o surgimento de novas áreas
de pesquisa na educação e têm possibilitado a continua evolução em áreas de pesquisas já
existentes. A melhora em vários equipamentos tecnológicos e o surgimento de outros, como
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por exemplo, notebook, laptop, sensores, tecnologias móveis, rede sem fio, entre outras,
contribui diretamente para estas pesquisas. Os equipamentos atuais permitem uma maior
mobilidade sem deixar de lado o poder de processamento (MORAN; DOURISH, 2001), que
na realidade aumenta a cada novo equipamento que surge no mercado.
Dentre essa gama de opções de novas tecnologias e áreas de pesquisas, uma área que
vem se destacando atualmente é a chamada computação ubíqua, frequentemente chamada de
computação pervasiva (MORAN; DOURISH, 2001), que prioriza o desenvolvimento de
aplicações que podem ser acessadas “em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer forma”.
Com essa frase é possível perceber a sua forte ligação com as tecnologias de comunicação
sem fio.
No contexto educacional, o uso da computação ubíqua fez surgir o chamado mobile
learning (m-learning) que permite o acesso a informações e materiais de ensino por meio de
dispositivos móveis (ALLY, 2009), utilizando as mesmas premissas de “em qualquer lugar, a
qualquer hora, de qualquer forma”.
Gu; Gu e Laffey (2011) destacam a importância do m-learning na educação
continuada de profissionais em face das suas premissas, possibilitando o alcance de um
público maior de profissionais devido a sua maior flexibilidade de interação.
A pesquisa e aplicação de m-learning estão crescendo visivelmente em nível mundial
(ALLY, 2009). No entanto, ainda há muito a se pesquisar, definir e entender sobre m-learning
explorando sempre suas vantagens, mas nunca deixando de lado o objetivo principal que é o
de mediar o processo de ensino e aprendizagem com qualidade.
Aplicando m-learning ao contexto de ensino de línguas surgiu o Mobile Assisted
Language Learning (MALL), que pode promover o desenvolvimento das habilidades
linguísticas citadas anteriormente, atrelado à flexibilidade de acesso que os dispositivos
móveis possuem.
Quando se trata de aplicação de tecnologia na educação, é notório que se constitui de
uma iniciativa por vezes interdisciplinar. Entre os autores que apresentam a questão da
pesquisa interdisciplinar, encontram-se Reynaut e Zononi (2011, p.149) que definem este tipo
de pesquisa como o “desafio de cooperação entre especialidades que pertencem a áreas
científicas muito mais distantes entre si” para analisar um mesmo objeto científico ou para
tratar uma questão em comum a várias especialidades.
Reynaut e Zononi (2011, p.144) alegam ser “necessária uma reconstrução intelectual”
para estabelecer um projeto de interdisciplinaridade, segundo estes autores é indispensável
estabelecer metodicamente um percurso para promover a interdisciplinaridade.
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Diante do exposto, a hipótese dessa pesquisa foi a de que é possível integrar as
necessidades comunicacionais de língua inglesa por meio da construção de um programa de
qualificação profissional da área de Turismo mediado por tecnologias. O termo programa
nesta pesquisa não é sinônimo de um software, mas refere-se ao resultado final da tese que
estabeleceu um modelo composto por mediações tecnológicas para formas diferentes de
aprendizagem, conforme será apresentado nos capítulos seguintes. O termo programa é
encontrado na literatura na área de qualificação para o Turismo.
A pergunta central que norteou a pesquisa foi: como integrar as necessidades de
comunicação em língua inglesa focada no contexto de atuação do profissional, os conceitos de
aprendizagem e tecnologias em um programa para qualificação de profissionais de alto
contato?
O objetivo geral da pesquisa foi definir um modelo para um programa de qualificação
de profissionais de alto contato em língua inglesa que atuam em restaurantes. Tendo como
objetivos específicos:
(a) Definir diretrizes para o programa de língua inglesa, integrando as áreas citadas
anteriormente, para desenvolver as habilidades linguísticas de produção e
compreensão oral.
(b) Elaborar as mediações de aprendizagem para compor a metodologia do programa,
operacionalizando as diretrizes definidas para ele.
(c) Identificar a dinâmica de trabalho e as contradições que surgiram à medida que a
equipe interdisciplinar se apropriou dos artefatos teóricos que fundamentam o
programa.
Esta tese está organizada em seis capítulos, além da introdução, a conclusão e
considerações finais, as referências bibliográficas e apêndices. No capítulo 1, apresentamos o
conceito de qualidade de serviço turístico e sua relação com a qualificação profissional,
metodologias para qualificação e ações governamentais relacionadas.
No capítulo 2, elencamos as abordagens de aprendizagem adotadas pela educação
corporativa, iniciativas que utilizam as TICs para mediá-las, assim como as condições, formas
de reconhecimento, validação e certificação da educação corporativa tendo em vista as
diferentes formas de aprendizagem.
No capítulo 3, descrevemos exemplos de como as TICs vem sendo apropriadas como
mediação para a aprendizagem. Em seguida apresentamos o design instrucional com papel de
auxiliar no planejamento do processo de ensino. Retomando o contexto de comunicação em
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uma língua estrangeira, apresentamos algumas diretrizes para aprendizagem de língua, a
abordagem de Inglês para Fins Específicos e a sua integração com as TICs.
O capítulo 4 detalha aspectos metodológicos e operacionais adotados na elaboração
desta pesquisa.
No capítulo 5 e 6, descreveremos pela ótica da Teoria da Atividade (TA) as atividades
realizadas no contexto desta pesquisa, assim como os resultados obtidos e as discussões em
termos de contradições das atividades.
Finalizando, a tese com a conclusão e considerações finais, elencamos as limitações da
pesquisa e indicativos de trabalhos futuros para dar continuidade à pesquisa iniciada nesta
tese.
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1

QUALIDADE PARA O TURISMO E SUAS IMPLICAÇÕES

Neste capítulo duas questões serão exploradas: Como definir e mensurar qualidade no
âmbito do setor de Turismo? Qual é a relação de qualidade dos serviços e a qualificação do
profissional?
Para definir o termo de qualidade no setor de Turismo é importante retomar que esse
setor se enquadra no setor de serviço ou terceiro setor. Desta forma, destaca-se que um
serviço é algo intangível, “ou seja, um serviço qualquer é apenas uma experiência que o
cliente vivencia” (CAON, 2008, p.7, 27). O mesmo autor destaca que a avalição da qualidade
do serviço é realizada pelo cliente, dada a “comparação entre a expectativa que o cliente tem,
antes de passar pela experiência do serviço, e a percepção que ele tem do que foi a
experiência do serviço”.
Lohmann e Panosso Neto (2008, p.195-196) ressaltam que “a insatisfação com o
serviço é causada por uma diferença entre as expectativas do consumidor e a qualidade do
serviço percebida”. Sendo a mensuração da qualidade realizada por meio de informações
colhidas em pesquisas com o cliente.
Caon (2008, p. 32) relata que na literatura o número de dimensões para avaliar a
qualidade pode variar de 5 a 18 dimensões. O autor destaca algumas dimensões que estão
ligadas diretamente aos recursos humanos da empresa prestadora de serviço, a saber:
•

Velocidade- rapidez para iniciar o atendimento, rapidez para executar o
atendimento/serviço;

•

Competência- capacidade técnica da organização para prestar o serviço;

•

Atendimento- atenção dada pelos funcionários de contato, disposição para entender e
auxiliar o hospede, simpatia, educação e cortesia dos funcionários de contato com o
hospede;

•

Integridade- honestidade, sinceridade e justiça com que o hospede é tratado, confiança
de que o prestador honrará a garantia do serviço caso algo de errado ocorra;

•

Comunicação- habilidade de o prestador de serviço comunicar-se com o hóspede
numa forma desejável.
Para Serra (2005), a permanência de uma empresa que produz bens e serviço no

mercado está pautada em sua qualidade, ressaltando que o fator humano é determinante para a
qualidade, visto que é ele que proporciona o serviço e constrói os produtos, definindo,
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portanto, a qualidade dos mesmos. A autora destaca que a qualidade do serviço para o cliente
é percebida na qualidade técnica que representa os aspectos tangíveis do serviço, como por
exemplo, cardápio, e na qualidade humana que são os aspectos emocionais do serviço como,
por exemplo, soluções de reclamações.
A questão que se apresenta aqui é qual a relação entre a qualidade percebida pelo
cliente e os profissionais que prestam o serviço? Essa relação representa os aspectos
emocionais do serviço que são revelados no momento da interação do profissional com o
cliente. Neste sentido, a comunicação é fundamental.
De acordo com Chon e Sparrowe (2003, p.11), os fatores que determinam a avaliação
dos clientes a respeito dos serviços prestados e recebidos se vinculam aos seguintes
elementos: tangibilidade, credibilidade, responsabilidade, garantia e empatia. Para eles, “a
maioria desses fatores são resultado da interação humana, [pois] a maneira como um
funcionário se comporta durante o momento do serviço contribui muito para a percepção da
qualidade do serviço”.
A pessoa que presta o serviço é quem determina, em grande parte, a maneira pela
qual o cliente o percebe. É dela que depende todo o processo de acolhida do cliente,
e, consequentemente, a própria rentabilidade da empresa. Por isso, as empresas
prestadoras de serviços devem apontar, fundamentalmente, a qualidade do elemento
humano, condição da competitividade e sobrevivência da empresa, já que a
excelência do serviço depende de como esse elemento humano está interagindo com
os clientes (SERRA, 2005, p. 46).

Caon (2008) corrobora com a opinião de Serra quando afirma que os Recursos
Humanos (RH), ou capital humano, profissionais ou mão de obra conforme também
referenciado na literatura da área de Turismo, são altamente relevantes quando se trata da
procura pela qualidade na prestação de serviço que está diretamente ligado à vantagem
competitiva da organização no mercado no qual se encontra inserido.
No setor de Turismo, o impacto da inclusão de novas tecnologias, em especial a
Internet, tem se expandido. No entanto, mesmo automatizando alguns setores e atividades do
Turismo, geralmente as pessoas não gostam de ser atendidas por aquela voz gravada que dá
opções e mais opção, sendo que algumas vezes não resolve o problema ou no final do
atendimento encaminha a questão para uma pessoa resolver. O fato é que o Turismo sempre
irá necessitar de mão de obra humana qualificada, pois o turista quer hospitalidade, quer ser
bem atendido e se sentir acolhido, algo que as máquinas ainda estão longe de conseguir
oferecer.
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Lohmann e Panosso Neto (2008, p.67) ressaltam que a hospitalidade é um conceito
presente em vários setores, não se limitando a empresas de hospedagem, mas estando ligado
intimamente ao setor de Turismo. Os autores definem a “hospitalidade por bom acolhimento,
boa comida, atendimento às suas necessidades básicas e especiais, compreensão e
oferecimento de um leito para dormir”.
Com este conceito de hospitalidade em mente é possível afirmar que os profissionais
do Turismo devem ter atitude hospitaleira, cortesia, discrição, amabilidade, autocontrole, ter
habilidades e conhecimentos suficientes para desempenhar suas tarefas na empresa (CAON,
2008).
Castelli (2010, p.123) vai além da definição do termo de hospitalidade. Ele define um
processo de hospitalidade (Quadro 1) com as seguintes atividades:
•

Receber: significa recepcionar bem os viajantes ou visitantes;

•

Hospedar: significa bem acolher o viajante ou visitante, trazendo-os para dentro do lar,
do estabelecimento, da cidade ou do país por algumas horas ou por alguns dias;

•

Alimentar: significa disponibilizar para o visitante os alimentos e as bebidas que
integram a oferta gastronômica do lar ou do estabelecimento;

•

Entreter: significa dar oportunidade ao visitante para a inclusão e a integração com a
comunidade no âmbito familiar, público e comercial, mediante atividades lúcidas; e

•

Partir: significa despedir-se do visitante, deixando as portas abertas para um próximo
encontro.

Quadro 1 – Processo da hospitalidade

Receber

Alimentar

Despedir-se
Hospitalidade

Hospedar

Entreter

Fonte: CASTELLI, 2010, p.123.

Segundo Castelli (2010, p. 171-172), a hospitalidade “é percebida, em especial, por
meio das formas clássicas de comunicação (verbal e não verbal) ”. O autor afirma ainda que
“o processo da hospitalidade está fortemente imbricado com o processo de comunicação [...]
dificilmente se exerce a hospitalidade sem que haja, concomitantemente, uma excelente
comunicação”.
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No setor turístico esta comunicação é primordial no chamado momento da verdade
(hora da verdade ou ainda momento do contato), que nada mais é do que o período em que o
cliente está interagindo com algum colaborador da empresa e consequentemente construindo
sua percepção da qualidade do seu serviço. Segundo Serra (2005, p. 62) “o sucesso da
empresa depende da qualidade desses momentos”.
Considerando o contexto do setor de Turismo descrito até o momento, a qualidade dos
serviços prestados está ligada diretamente à qualificação dos profissionais, em especial no que
tange à comunicação, por ser a concretização da hospitalidade, segundo os autores apontados
anteriormente. Logo, no caso do Turismo internacional, é essencial que os profissionais sejam
proficientes em uma língua estrangeira a fim de que a interação com o cliente seja
hospitaleira. Nesse sentido, é necessário destacar que o setor de Turismo emprega uma mão
de obra diversificada, por vezes excluída do mercado formal e pouco qualificada, o que torna
crucial a existência de um programa de qualificação profissional.
Buscando atender as demandas da área no tocante à qualidade e à qualificação
profissional, o governo brasileiro estabeleceu duas ações no Plano Nacional do Turismo 20132016 (BRASIL, 2013) relacionadas à qualificação dos profissionais para o setor de Turismo
com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados ao turista, corroborando a
opinião dos autores citados anteriormente e afirmando que a qualidade do setor está ligada à
qualificação dos profissionais.

1.1

Qualificação dos profissionais para o Turismo

Antes de iniciar a descrição de como se dá a qualificação dos profissionais para o
Turismo, cabe neste ponto uma apresentação de termos que são utilizados por vezes como
sinônimos e apresentados de forma recorrente, não só na literatura da área de Educação,
Pedagogia, Sociologia ou Economia, por exemplo, mas também na literatura das áreas de
Turismo e Hotelaria, são os seguintes termos educação, qualificação, formação, treinamento e
capacitação profissional. No contexto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB (1996) a educação e a educação profissional são explicitadas como a seguir:
Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações
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culturais muitas vezes, com caráter de sinonímia, em qualificação profissional,
educação profissional, capacitação profissional, formação profissional e
treinamento.
§ 1º. [...]
§ 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
[...]
Art. 39º. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao
trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de
aptidões para a vida produtiva.

Flores (2002, p. 36) destaca que o termo treinamento está associado a “exercitar,
habituar e acostumar um empregado no desempenho de suas funções” assim como é utilizado
para aperfeiçoar habilidades e reciclar conhecimentos a respeito de formas diferentes e novas
de se realizar uma determinada tarefa. Segundo este autor, algumas empresas entendem que a
qualificação dos profissionais é uma despesa desnecessária devido à alta rotatividade dos
empregados no setor, beneficia uma empresa concorrente em caso de demissão deste
empregado e é algo bom apenas para o empregado que, ao término do treinamento o
profissional, pode solicitar um aumento, entre outros fatores que fazem com que as empresas
não invistam na qualificação dos seus profissionais.
O mercado de trabalho não abastece a Hotelaria e o Turismo com candidatos
treinados dentro das especificações que o hotel ou a agência deseja, devendo o Setor
de Recursos Humanos dar treinamento introdutório aos novos empregados para
conscientizá-los dos padrões delineados pela direção do hotel. A reciclagem é,
também, uma forma de adequar o hotel aos novos equipamentos e tecnologias
disponíveis no mercado e os empregados precisam estar constantemente atualizados.
(FLORES, 2002, p.34).

O termo qualificação profissional segundo Lima e Lopes (2005) são capacidades
tácitas adquiridas por meio de treinamento, transmitidas pela linguagem e constituídas no
cotidiano diário no local de trabalho e fora dele. Os autores alertam ainda que “não podemos
tratar a qualificação como algo exclusivamente do mundo do trabalho ou do mundo da
educação. Trata-se de percebê-la como um ponto de interseção para o qual devem confluir
diversas abordagens e contribuições, entre elas a dos sujeitos trabalhadores” (LIMA; LOPES,
2005, p. 15).
No diz respeito à formação, Serra (2005) adverte que formar um profissional não é
simplesmente um treinamento capaz de ensinar e condicionar o profissional a executar uma
única forma de operação, não considerando variações nesta operação. O que se espera na
verdade, segundo a autora, é que o profissional seja “autônomo e não autômato”, ou seja, que
ele tenha capacidade de “tomar as decisões adequadas” nos chamados momentos da verdade.
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No entanto, se a empresa de hospitalidade tem como premissa e reconhece a qualidade
como o diferencial para seus serviços ela passa a ver a qualificação de seus profissionais
como investimento e não despesa. Seguindo a premissa da relação direta entre qualidade dos
serviços prestados com qualidade do profissional que presta o serviço, temos que os
chamados profissionais de alto contato devem ter prioridade no momento da qualificação.
Segundo Caon (2008), os profissionais de alto contato necessitam ter algumas
características comportamentais (cortesia, discrição, amabilidade, por exemplo) e pessoais
(autocontrole emocional e físico em situações de estresse, valores pessoais, autoimagem, por
exemplo) que podem ser observadas no momento do recrutamento e são essenciais, pois a
questão técnica pode ser desenvolvida por meio de qualificações promovidas pelo próprio
setor de recursos humanos da empresa, já as citadas anteriormente são inerentes à constituição
da identidade do próprio indivíduo.
O setor de recursos humanos vem utilizando os programas de qualificação, também,
como uma tática para atrair, motivar, reconhecer e promover a permanência dos profissionais
nos empreendimentos de hospitalidade sendo uma estratégia para reduzir a rotatividade
(TANKE, 2004), visto que a literatura revela e o mercado confirma a alta rotatividade dos
profissionais neste setor.
Nesta pesquisa, decidimos utilizar o termo qualificação por ser o que melhor
representa a proposta do programa elaborado, ou seja, desenvolver as habilidades de produção
e compreensão oral em língua inglesa dos profissionais de alto contato que atuam em
restaurantes.
Apresentarei a seguir dois modelos genéricos para qualificação de profissionais
encontrados na literatura, e que foram utilizadas como referência na elaboração do programa
proposto nesta pesquisa, a fim de que esteja em consonância com os modelos praticados
atualmente nas empresas no sentido de qualificação de seus profissionais.
O primeiro modelo estabelece quatro etapas, a saber (VAN DER WAGEN; DAVIES,
2003, p. 71):
1. Preparar: definição de aspectos logísticos do treinamento, local, horário, data,
recursos necessários para sua realização, esclarecimento do seu objetivo, sua
importância, como se dará, como será avaliada a aprendizagem do trainee,
identificar os obstáculos ao aprendizado;
2. Apresentar (mostrar e explicar o porquê): o que e como fazer, além de dizer a
importância de seguir determinados procedimentos ou padrões;
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3. Praticar (observar, praticar e perguntar): fazer com que o trainee execute o que
aprendeu e fazer perguntas para avaliar o seu aprendizado. Apresentar
“feedback positivo a fim de encorajar o trainee";
4. Empregar (monitorar e avaliar a competência no local de trabalho): avaliação a
longo prazo do sucesso do treinamento e da competência adquirida pelo
trainee.
O segundo modelo proposto por Tanke (2004) é apresentado no Quadro 2. O autor
alerta para os possíveis problemas que podem ocorrer em relação ao processo:
•

Transmitir excesso de informações.

•

Não direcionar para as necessidades específicas do cargo.

•

Considerar as necessidades dos empregados horistas como menos importante se
comparado com os gerentes.

•

Instrutores despreparados para conduzir o processo.

•

Explicações muito técnicas ou uso de terminologias que não são familiares.

•

Falta de paciência do instrutor, cada pessoa aprende em um ritmo diferente, possuindo
sua própria curva de aprendizagem.

•

Falha em incluir mecanismos de feedback.
Quadro 2 – Elementos para elaboração de um programa de treinamento
Avaliação e verificação
das
necessidades
de
treinamento
Preparar o plano de
treinamento

Preparar o trainee

Estabelecer
metas
objetivos de treinamento

&

+selecionar métodos de instrução
+selecionar o meio de treinamento
+ selecionar o local de treinamento
+ selecionar o instrutor

Conduzir o
treinamento

Avaliar
o
treinamento

Fonte: TANKE, 2004, p. 193

Observamos que nos dois modelos apresentados existem semelhanças, assim como
existe uma liberdade na definição de algumas questões como, por exemplo, a abordagem
pedagógica a ser adotada no programa, a carga horária e o local.
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1.2

Proficiência em línguas na certificação profissional para os garçons

Tendo em vista o crescimento do setor de Turismo no Brasil, como citado no capítulo
1, e a expectativa brasileira de promover cada vez mais o setor oferecendo serviços com
padrões de qualidade internacional, foi criada a Lei Nº 11.637, de 28 de dezembro de 2007,
que “dispõe sobre o programa de qualificação dos serviços turísticos, que instituirá o Selo de
Qualidade Nacional de Turismo, destinado a classificar os padrões dos serviços de empresas
ou entidades prestadoras de serviços turísticos no território nacional”.
O Selo de Qualidade Nacional de Turismo (SQNT) é um referencial para o turista
balizar sua decisão no momento da aquisição de um serviço turístico, impulsiona a
competitividade e diferencia os serviços prestados pelas empresas do setor, fazendo com que
as empresas busquem mecanismos de melhorias na qualidade dos seus serviços. Assim como,
o SQNT é uma maneira utilizada para gerar políticas públicas da qualidade no setor.
O MTur (BRASIL, 2010) estabeleceu um termo de referência que define os alicerces
para o desenvolvimento do SQNT, instituindo os requisitos mínimos de qualidade necessários
para que as empresas possam alcançá-lo e, desta forma, consigam se distinguir das demais
que não possuem tais requisitos. A participação da empresa no processo de certificação de
qualidade é voluntária.
Existem três certificações definidas pelo Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro) e amparadas pelo MTur. São certificações de
competências e ocupações no Turismo; do sistema de gestão da segurança no Turismo de
aventura; e do sistema de gestão da sustentabilidade para meios de hospedagem.
No contexto desta pesquisa será detalhada a certificação de competências e ocupações
no Turismo que certifica pessoas segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) especificamente a Norma Brasileira (NBR) que se refere aos garçons. As
certificações estabelecidas pela ABNT-NBR, dentro do escopo do público-alvo desta pesquisa
são detalhadas na Quadro 3.
Quadro 3 – Normas e certificações para setores específicos do Turismo

Referência
da Norma
ABNT
NBR
15018:2004

Título

Descrição da ocupação

Turismo - Garçom em Ocupa-se, principalmente, da recepção e
função
polivalente
- acolhimento ao cliente, do serviço de
Competência de pessoal
alimentos e bebidas e dos cuidados com a
arrumação do ponto de venda ou serviço.
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ABNT
Turismo - Garçom em Ocupa-se, principalmente, da acomodação
NBR
função
especializada
- do cliente à mesa, do serviço de alimentos e
15019:2004 Competência de pessoal
bebidas, da finalização de pratos, do
preparo e adição de molhos, flambagens,
apresentação da conta e recebimento do
pagamento.
Fonte: ABNT-NBR 15018:2044 e ABNT-NBR 15019:2004.

O requisito de falar uma língua estrangeira nas certificações ABNT, Quadro3, somente
é tratado nos anexos das normas, ou seja, não é exigido e/ou avaliado para se obter a
certificação. No entanto, a comunicação é um requisito básico para promover uma interação
adequada com os turistas, estando presente em todas as normas ABNT do setor do Turismo
em que o profissional tem o contato direto com o turista. Essa estratégia da certificação é
incompreensível, quando se trata em conquistar um público maior no mercado do Turismo
internacional e proporcionar maior qualidade no atendimento para este público. Mas a partir
dessas normas é possível entender a restrição de temas abordados em iniciativas de
qualificação como descritas na seção anterior.
Apesar da certificação estabelecida pela ABNT, o governo federal reconhece a
necessidade da comunicação em uma língua estrangeira como fator decisivo para a boa
avaliação de qualidade dos serviços prestados pelo Turismo. Para tanto, estabeleceu
iniciativas para a qualificação dos profissionais do Turismo em língua estrangeira, tendo em
vista os eventos mundiais que o Brasil recebeu ou irá receber nos próximos anos e que serão
descritos no capítulo 4.
No entanto, iniciativas focadas apenas em um ou outro evento não são suficientes para
que o Brasil possa expandir o setor de Turismo internacional de acordo com seu verdadeiro
potencial, em especial pelo fato de possuir uma biodiversidade incomum em relação a outros
países. É necessário que a qualificação dos profissionais do Turismo internacional seja algo
contínuo, assim como os investimentos em infraestruturas adequadas.
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2

EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Buscamos entender neste capítulo como as empresas estão lidando com as constantes
mudanças econômicas, políticas, sociais, assim como com as descobertas da ciência e o
desenvolvimento das tecnologias uma vez que todas essas mudanças e evolução geram
impacto nas organizações, no mercado de trabalho e na forma com que um trabalho é
executado, dentre outros fatores. Por conta disso, de forma mais frequente, as organizações
devem buscar a qualificação dos seus profissionais no sentido de torná-los aptos frente a essas
mudanças.
O investimento na qualificação dos profissionais, segundo Meister (1999), se torna
relevante devido ao fato de uma organização conseguir manter efetivamente sua vantagem
competitiva em relação aos seus concorrentes investindo na qualificação de seus profissionais,
investindo no capital intelectual da empresa. Kyndt; Dochy e Nijs (2009) corroboram o
pensamento de Meister afirmando que uma organização deve ter a capacidade de aprender e
de reagir rapidamente às mudanças econômicas e à flexibilidade do mercado posto que, dessa
forma, ela irá conseguir se manter competitiva.
No contexto das organizações, a educação continuada profissionais é denominada
educação corporativa, sendo que a organização passa a ter um controle direto do processo de
aprendizagem dos seus profissionais, conectando de forma concreta a aprendizagem com as
necessidades estratégicas da organização, segundo Meister (1999).
Moraes e colaboradores (2006) destacam, por exemplo, que executivos fazem
investimentos em sua qualificação profissional para obter retorno em três aspectos:
profissional (reconhecimento), organizacional (ascensão na carreira dentro da empresa) e
qualidade de vida (equilíbrio entre trabalho e não trabalho).
Ao refletir sobre a definição e a importância da educação corporativa para as
organizações, percebemos diferentes motivações, ou imposições do mercado, para que os
profissionais de variados setores busquem sua qualificação. No contexto desta pesquisa, por
exemplo, apresentamos no capítulo 1 que a qualidade do serviço prestado pelo setor de
Turismo é explicitada diretamente pela qualificação do profissional, pois é a partir da
interação com o profissional durante a prestação de um serviço que o turista constrói a
percepção da qualidade do serviço recebido. Portanto, empresas que atuam nesse setor devem
qualificar seus profissionais para obter vantagem competitiva no mercado.
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Diferentes autores - WERQUIN (2010), KYNDT; DOCHY; NIJS (2009), DIB (1987),
GARCÍA-PEÑALVO; COLOMO-PALACIOS; LYTRAS (2012) - destacam alguns pontos
importantes sobre aprendizagem, seja no contexto da qualificação de profissionais ou de
forma mais genérica:
•

As pessoas estão constantemente adquirindo conhecimento, seja no seu cotidiano
familiar, no trabalho, em qualquer lugar e em todo tempo.

•

A aprendizagem nos moldes formais não consegue acompanhar de forma rápida e
efetiva a evolução da ciência, da sociedade, da tecnologia, da empresa e da
economia.

•

O custo financeiro da aprendizagem formal como estratégia para a qualificação dos
profissionais para as empresas é considerado um investimento alto.

•

O profissional decide aprender quando compreende que aquele conhecimento
realmente é necessário para sua atuação profissional. Para tanto, ele precisa
identificar rapidamente a relação do que está sendo aprendido com a sua atuação
profissional, o que pode não ocorrer de forma clara na aprendizagem formal.

Considerando o contexto das organizações e os destaques elencados anteriormente é
que se pauta a ampliação do conceito de aprendizagem constituída de dois outros conceitos:
aprendizagem não formal e informal que estão alinhadas diretamente no que os profissionais
têm interesse em aprender, nas necessidades das empresas e do mercado de trabalho. Singh
(2005) afirma que a aprendizagem continuada ou ao longo da vida inclui esses três conceitos
de aprendizagem. Esses outros conceitos de aprendizagem promovem a qualificação dos
profissionais no próprio ambiente de trabalho, o que para as empresas torna-se mais atrativo.
Além disso, a aprendizagem não formal e informal pode auxiliar na solução de
problemas como motivação dos profissionais a aprenderem, a falta de qualificação para
algumas categorias profissionais, a falta de qualificação formalmente certificada e
reestabelecer a autoconfiança para que o profissional volte à aprendizagem formal
(WERQUIN, 2010).
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2.1

Definições e mediações

Iniciamos esta seção com Dib (1987), que destaca o distanciamento da educação
formal em relação às reais necessidades dos alunos e da comunidade para nosso contexto do
profissional e de sua empresa. Nesse sentido, o autor destaca a importância do
reconhecimento da aprendizagem não formal e informal para realizar essa aproximação da
realidade. Os conceitos de educação são definidos por Dib (1987, p 300-301) da seguinte
forma:
•

Formal - corresponde a um modelo sistemático, organizado, estruturado e
administrado de acordo com um determinado conjunto de leis e normas. Apresenta um
currículo rígido no que diz respeito a objetivos, conteúdos e metodologia. As aulas são
realizadas na modalidade presencial, envolvendo professor, aluno e instituição.
Confere grau e diploma de acordo com as regulamentações vigentes.

•

Não formal - adota uma abordagem não presencial na maioria das vezes, comunicação
não contigua, não requer presença frequente dos alunos, redução do contato entre
aluno e professor. O autor destaca duas características desse conceito de educação: (a)
centralização do processo de aprendizagem no aluno, com a identificação das suas
necessidades; e (b) utilização imediata da aprendizagem para o crescimento pessoal e
profissional do aluno.

•

Informal - diferente da educação formal e, particularmente, da educação não formal,
embora em certos casos seja capaz de manter uma relação estreita com ambas. Esse
conceito de educação não possui definição organizada e sistemática da aprendizagem,
não define necessariamente os objetivos e temas normalmente abarcados pelos
currículos tradicionais, é destinado a alunos tanto quanto para ao público em geral e
não impõe obrigações. Não tem controle sobre as atividades realizadas, não
necessariamente leva à obtenção de graus ou diplomas, tendo o papel de
complementar tanto a educação formal quanto a não formal.
Há uma tênue distinção entre esses conceitos de aprendizagem, que pode ser

determinada por meio da forma como a atividade é realizada, segundo Dib (1987, p.306). O
autor exemplifica sua afirmação da seguinte forma: uma visita a um museu de ciência pode
ser considerada educação informal, se decorrente da decisão pessoal e espontânea de um
estudante, uma vez que não está diretamente relacionada às suas atividades escolares. No
entanto, se essa visita faz parte de um currículo estabelecido, exigindo dos alunos um relatório

38

escrito e incluindo avaliações pelo professor, ou tutor, em seguida, a atividade provavelmente
se enquadra na educação formal ou na educação não formal.
Dib (1987, p. 305) elenca alguns exemplos de atividades compreendidas pela
educação informal, a saber, visita a museus e exposições; ouvir rádio ou assistir televisão com
programação educacional ou temas científicos; ler textos científicos, educativos e
tecnológicos como jornais ou revistas; participar de conferências ou eventos sobre um tema de
interesse; ou ainda atividades que podem ocorrer na casa do aluno como utilizar jogos
científicos ou educacionais, manipulação de kits e experiências.
Singh (2005) também apresenta as definições dos três conceitos de aprendizagem, com
destaque para definição do conceito de aprendizagem informal a qual pode ser referida,
segundo o autor, como aprendizagem experiencial e pode até certo ponto ser entendida como
não intencional e incidental. Ainda segundo esse autor, termos como aprendizagem anterior
ou experiência prévia também são usados apontando para validação dos resultados da
aprendizagem já adquirida.
Werquin (2010, p. 21-22) utiliza o termo aprendizagem no lugar de educação, porém a
conceituação é consonante. Em sua opinião, a definição dos conceitos de aprendizagem se
baseia no tripé contexto, resultado e reconhecimento que, além de revelar a diferença
existente entre cada fator, formaliza os conceitos de aprendizagem da seguinte maneira:
•

Formal - ocorre em um ambiente organizado e estruturado, com objetivos, tempo e
recursos explicitamente definidos, sendo que ao final do processo uma validação é
realizada e uma certificação é obtida.

•

Não formal - aprendizagem obtida por meio de atividades planejadas não
estabelecendo explicitamente os objetivos, duração e recursos de apoio. Não tem
obrigatoriamente uma avaliação e certificação do conhecimento obtido.

•

Informal - resulta de atividades diárias relacionadas ao cotidiano de trabalho, família
ou lazer. Não é organizada ou estruturada em relação a objetivos, tempo ou recursos
de apoio. Não tem avaliação e certificação do conhecimento obtido.
Para Werquin (2010) a aprendizagem não formal está inserida entre a aprendizagem

formal e informal. A Figura 1, apresenta características que podem ajudar a distinguir melhor
os conceitos de aprendizagem.
García-Peñalvo; Colomo-Palacios e Lytras (2012) ressaltam que a aprendizagem
informal é composta às vezes de fragmentos construídos a partir da observação de como as
outras pessoas fazem as coisas, ou de perguntas, tentativa e erro, compartilhamento de
histórias com os outros e conversas casuais.
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Figura 1 – Contínuo de aprendizagem do formal para o informal13
Aprendizagem

Aprendizagem

Aprendizagem

Formal

Não formal

Informal

Aprendizagem

Aprendizagem não

intencional

intencional

Aprendizagem
fortemente
estruturada por
disciplina ou área

Aprendizagem não
é fortemente
estruturada por
disciplina ou área

Aprendizagem
fortemente
estruturada em
termos curriculares

Aprendizagem não
planejada e não
tem uma forma
determinada

Regulamentada
pelo Estado

Aberta para o
mercado

Provedores são
públicos ou
credenciados pelo
estado

Provedores
privados sem
restrição do
mercado

Mecanismos de
garantia de
qualidade

Não possui
mecanismos de
garantia de
qualidade

Fonte: WERQUIN, 2010, p.25.

Encontramos na literatura trabalhos que apresentam formas de promover a
aprendizagem não formal e informal. Em linhas gerais, especialmente quando se trata da
aprendizagem informal, as pesquisas destacam a questão da interação entre os profissionais
compartilhando experiências, gerando novos conhecimentos, inovando na solução de
problemas. A evolução das TICs, a Internet e a web são facilitadores para a troca de
informação, conhecimento e de interação entre as pessoas, tendo um papel importante no
contexto da aprendizagem não formal e informal.
Selwyn (2008) ressalta que as redes sociais, iniciadas com a Web 2.0, são espaços
democráticos de expressão e interação entre os usuários, sendo ambientes potencialmente
favoráveis para a aprendizagem informal. O autor destaca a rede social Facebook, por sua
capacidade de conectar os alunos uns com os outros e em novas redes de aprendizagem
13

Tradução minha.
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colaborativa, e o Second Life, que é um jogo RPG online multiplayer no qual os jogadores
interagem uns com os outros em um mundo virtual 3D a partir da criação de avatares que são
personagens criados por eles mesmos. Nesse mundo virtual, os jogadores têm liberdade para
encontrar outros jogadores, participar de atividades individuais ou em grupo, criar e
comercializar itens e serviços com outros.
De Laat (2011) destaca o impacto e a necessidade das conexões sociais no modo como
as pessoas aprendem e no conteúdo desse aprendizado tanto na modalidade não formal quanto
na formal. Em seu artigo, o autor destaca o contexto social da aprendizagem informal. Para
tanto, apresenta a aprendizagem em rede como sendo uma ferramenta importante na
aprendizagem organizacional. Por aprendizagem em rede, o autor se refere ao uso das
relações sociais (mediada pelas TICs) para promover as conexões colaborativas ou de
cooperação entre os alunos e os recursos de aprendizagem. O autor também faz a ligação
direta da aprendizagem informal com o conhecimento tácito, que é adquirido na prática do dia
a dia e de forma espontânea, termo utilizado no contexto de pesquisas de gestão do
conhecimento.
García-Peñalvo; Colomo-Palacios e Lytras (2012) apontam um conjunto de pesquisas
que utilizam para aprendizagem informal blogs, wikis, sistema de gestão do conhecimento,
aprendizagem em rede e comunidade de prática. Os autores destacam que as atividades
sociais que ocorrem na Web 2.0, criam um ambiente de troca de informações por trás dessas
atividades que são uma fonte perfeita para realização da aprendizagem informal.
Dando continuidade à pesquisa de rede de aprendizagem como forma de mediar a
aprendizagem informal, Schreurs e De Laat (2014) desenvolveram e aprimoraram a
ferramenta Network Awareness Tool (NAT) que se baseia em teorias de análise de redes
sociais, capital social e comunidade de prática. O objetivo da ferramenta consiste em
estabelecer e explorar uma rede de aprendizagem informal para servir de subsídio para
solução de problemas, gerar novos conhecimentos e inovação dentro das organizações
promovendo a aprendizagem informal.
Os projetos apresentados anteriormente demonstram explicitamente a contribuição que
o avanço na tecnologia trouxe para a operacionalização das estratégias de aprendizagem não
formal e informal. No entanto, existem questões a serem estudadas e formalizadas, como as
que serão abordadas na próxima seção.
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2.2

Condições, reconhecimento, validação e certificação

Na literatura, encontramos algumas condições que podem influenciar o processo de
aprendizagem dentro do ambiente de trabalho, com destaque para a pesquisa realizada por
Kyndt; Dochy; Nijs (2009, p.374) que, por meio da aplicação de um questionário para 1.162
empregados de 31 empresas diferentes, chegaram a uma relação de cinco condições:
•

Feedback de outras pessoas (grupo de trabalho, proposta de ideias, debriefings) e
aquisição de conhecimento (convidados, palestrantes, resultado de questionamentos,
decisões e atribuições importantes).

•

Novas abordagens de aprendizagem (experiências de aprendizagem, aprendizagem
permanente, tarefas complexas, etc.) e os itens relativos à existência de meios de
comunicação (internet, telefone e e-mail).

•

Passar pela fase de treinamento (pessoa de contato, buddy system, plano de
desenvolvimento pessoal).

•

Treinar outros funcionários e as ferramentas para fazer isso (treinar estagiários
externos, funcionários e voluntários, registros da empresa, manual de qualidade, etc.)

•

Aquisição de informação (biblioteca, CD-ROMs, comunidade de prática e reuniõestrade union meeting).
No entanto, os autores advertem que as condições identificadas acima possuem

diferenças significativas em grupos diferentes de profissionais, considerando seu gênero,
idade, níveis de escolaridade, funções diferentes na empresa, tempo de serviço, tipos de
organizações, tamanho ou porte da empresa. São indicativos apenas de condições que podem
auxiliar na aprendizagem, mas de forma alguma são padrões para todos os casos, uma vez que
a identidade diversificada dos profissionais e as empresas terão um impacto sobre essas
condições.
Marsick (2009, p.273) realizou um estudo amplo na tentativa de estabelecer alguns
apontamentos em relação a como apoiar, mais especificamente, o processo de aprendizagem
informal. Essas questões vão ao encontro ao que Kyndt; Dochy; Nijs (2009) afirmam. Dentre
os pontos destacados pela autora estão:
– a identidade do indivíduo, ou seja, suas crenças, valores, histórias e suas relações
sociais influenciam suas estratégias e abordagens de aprendizagem; e
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– os fatores organizacionais como liderança, estrutura, cultura, sistemas, práticas,
incentivos e recompensas podem estimular, quando adequados, o processo de
aprendizagem no local de trabalho.
Van Der Heijden et al (2009) destacam três condições que incentivam a aprendizagem
informal no local de trabalho, a saber, interação com o superior, o valor da aprendizagem para
o trabalho e as redes internas e externas que o profissional participa. Além das características
organizações e as características individuais de cada profissional. Alguns itens apontados
pelos autores corroboram com o descrito por Kyndt; Dochy; Nijs (2009) e Marsick (2009),
assim, adotaremos como diretriz do nosso programa o uso de mediações que possam
contemplar o processo de aprendizagem informal e não formal, como descreveremos
posteriormente.
Outros pontos importantes, quando se trata da aprendizagem não formal e informal no
processo de qualificação de profissionais, estão centralizados no reconhecimento, validação e
certificação do conhecimento, competências, habilidades e experiências adquiridas por meio
destas formas de aprendizagem. Na literatura, algumas pesquisas com relatos de experiências
e propostas são encontradas, como os passos definidos por Werquin (2010, p. 8) para o
reconhecimento da aprendizagem não formal e informal:
•

Identificação e documentação do que as pessoas sabem e fazem.

•

Estabelecimento do que as pessoas sabem e fazem, autoavaliação pessoal. Nessa fase
existe uma formalização significativa e é possível envolver um avaliador externo.

•

A partir do estabelecimento do que as pessoas sabem e fazem, avaliar se satisfazem
certos requisitos, pontos de referência ou padrões.

•

Certificação do que as pessoas sabem e fazem, a partir do passo 3, por meio de um
documento que certifique.

Reconhecimento pela sociedade da certificação obtida, passo 4.
Colardyn e Bjornavold (2004, p. 88) apresentam os esforços desenvolvidos na Europa
para definir um conjunto de princípios comuns a serem aplicados a fim de garantir a qualidade
da validação da aprendizagem não formal e informal. Os três princípios destacados pelos
autores são:
•

Confiança (transparência do procedimento; transparência dos padrões/normas e
critérios de avaliação, disponibilidade de informações);

•

Imparcialidade (responsabilidade dos certificadores);

•

Credibilidade (inclusão das partes interessadas no processo).
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Os autores fazem menção a normas, padrões e procedimentos de certificação de
competências pessoais realizadas com base nos seguintes certificadores: ISO, Computer
Driving License, da Finlândia, que é um teste de proficiência em Tecnologia da Informação
(TI); Associação para a Certificação de Competências profissionais (ACVC), da França; e
Swedish Information Technology (SWIT), da Suécia, que seguem procedimentos europeus ou
internacionais capazes de garantir a legitimidade da validação (ou certificação) das
competências profissionais.
Annen (2013) destaca a importância e a necessidade do estabelecimento de padrões
educacionais e profissionais no âmbito de reconhecimento, validação e certificação da
aprendizagem não formal e informal. A autora apresenta e compara uma série de iniciativas
utilizadas na Europa para o reconhecimento da aprendizagem informal como, por exemplo,
National Vocational Qualifications (NVQs), European Business Competence License
(EBC*L), European Computer Driving License (ECDL) e Advanced Information Technology
Training System (AITTS). Estes exemplos podem ser utilizados como referências para a
posterior validação e certificação das habilidades linguísticas de são produção e compreensão
oral a serem desenvolvidas no programa proposto nesta pesquisa.
Este capítulo apresentou a importância bem como as definições, condições, atividades
e mediações das aprendizagens não formal e informal. Além disso, buscou tratar dos desafios
de reconhecer, validar e certificar o resultado da aprendizagem não formal e informal, que
perpassam iniciativas semelhantes ao definido na educação formal e por certificações obtidas
por meio de provas elaboradas a partir de padrões e perfil profissional de uma determinada
área, como as propostas pela ABNT.

Em nossa pesquisa faremos uma adaptação dos

conceitos da aprendizagem formal, não-formal e informal de acordo com as mediações
tecnológicas que serão utilizadas em cada tipo de aprendizagem.
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3

CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS PARA APRENDIZAGEM

As TICs estão permeando várias áreas da nossa vida, sendo a educação uma delas.
Diferentes pesquisas foram e são realizadas no intuito de incorporar as TICs ao processo de
ensino e aprendizagem em diferentes disciplinas.
Algo que reforça de maneira evidente o avanço do uso das TICs está expresso na
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada em 201314 pelo IBGE, por
exemplo, até 2012 a pesquisa considerava apenas o computador como meio de acesso à
Internet, em 2013 foram agregados o celular, o tablet e dados sobre a expansão do uso de
outros equipamentos como meio de acesso à Internet.
Conforme dados da PNAD 2013, o aumento do uso do celular em comparação a 2008
foi de 49,4%, o percentual de pessoal que usa celular em 2013 foi de 75,2%. Outro dado
revelado no PNAD foi que 48% dos domicílios brasileiros tinham acesso à Internet, dos quais
88,4% por meio de computador e 11,6% por meio exclusivamente de outros equipamentos.
As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste têm um percentual de utilização acima de 53%, as
regiões Norte e Nordeste possuem um percentual acima de 37%. A região Norte foi a que
registrou o maior número de acesso à internet exclusivamente por meio de outros
equipamentos. O tablet, de acordo com o PNAD 2013, é um equipamento pouco utilizado
pelos brasileiros e apenas 10,8% dos domicílios possuem este equipamento.
Vale ressaltar que o ensino e a aprendizagem de línguas sempre fez uso das
tecnologias, tendo início com o uso das tecnologias audiovisuais criadas como, por exemplo,
os gravadores portáteis e videocassetes que possibilitavam ouvir um áudio ou ver um vídeo,
exercitando a compreensão oral, a contextualização de uma situação de uso da língua por
meio de imagens, repetição, e ouvir a pronúncia de um nativo ou a pronúncia de outra pessoa,
além do professor(a).
O uso de computadores para aprendizagem de línguas estrangeira teve seu início
fortemente marcado nos anos 1970 a partir da chamada aprendizagem de línguas assistida por
computador ou, em inglês, Computer Assisted Language Learning (CALL) (GÜNDÜZ,
2005). Essa modalidade possibilita promover as habilidades linguísticas de produção e
compreensão oral, produção e compreensão escrita. Segundo Bax (2003), a modalidade

14

Disponível em: biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv93373.pdf. Acesso em 30 de abril de 2015.
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requer uma mudança nas atitudes, na abordagem e na prática dos professores e alunos, que vai
exigir mais integração dos procedimentos administrativos e programas.
A evolução tecnológica e a rápida expansão do mercado dos dispositivos móveis, mais
recentemente os smartphones e tablets, promoveram o surgimento de outra modalidade de
aprendizagem mediada pelas tecnologias móveis. De acordo com Vosloo (2012) e Ally
(2009), a mobile learning (m-learning) envolve o uso de tecnologias móveis, sozinhas ou
combinadas com outras TICs, para o acesso a aplicativos, informações e materiais para
aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar.
De acordo com Vosloo (2012), o m-learning pode contribuir de forma expressiva para
o processo de ensino e aprendizagem. Dentre as várias contribuições possíveis, destacamos as
seguintes: ampliar o alcance e a equidade da educação; facilitar o aprendizado personalizado;
fornecer feedback imediato e avaliação; garantir o uso produtivo do tempo nas salas de aula;
construir novas comunidades de aprendizes; conectar a aprendizagem formal e informal;
minimizar a interrupção do ensino em áreas de conflito e desastres; auxiliar alunos com
deficiência.
O desenvolvimento de projetos de m-learning apresenta alguns desafios como o custo
e a conectividade limitada (PALALAS, 2011). Elias (2011) elenca outros fatores a serem
considerados: variedade de dispositivos; velocidade de download e acesso limitado à Internet;
tela de pequenas dimensões com uma baixa resolução, cor e contraste; difícil entrada de dados
via texto; dispositivos com memória limitada.
No âmbito da aprendizagem de língua estrangeira, o uso dos dispositivos móveis é
denominado Mobile Assisted Language Learning (MALL) e pode ser usado para apoiar a
aquisição de vocabulário e de gramática, para desenvolver as práticas de leitura e pronúncia
(KWON; LEE, 2010). O MALL pode também promover o desenvolvimento de diferentes
habilidades linguísticas, assim como o CALL.
As diferentes mídias disponíveis, sejam tradicionais ou por meio das TICs, fizeram
surgir uma abordagem híbrida de uso classificada por Jenkins (2008) como convergência de
mídias15, “por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes
midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório
dos públicos dos meios de comunicação [...]” (JENKINS, 2008, p. 29).

15

Destaco o termo convergência de mídias por se tratar de um conceito fundamental na definição da proposta do
programa desta pesquisa.
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Jenkins (2008, p. 30) destaca que a “a convergência não ocorre por meio de aparelhos,
por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de
consumidores individuais e em suas interações sociais com outros”. A cultura da
convergência dos meios de comunicação, por meio da qual novas e velhas mídias interagem,
transporta o consumidor de mídia a um papel mais ativo e faz com que ele busque
informações e relacione essas informações, utilizando todos e quaisquer tipos de redes ou
meios de comunicação disponíveis e não se prendendo a apenas uma mídia. Esse consumidor,
por conseguinte, torna-se participativo e faz conexão com outros consumidores tornando-se
capaz de expressar de forma pública seus pensamentos.
Partindo dos pilares de convergência de mídias, inteligência coletiva e cultura
participativa, segundo Jenkins, as instituições estão se reinventando e “os educadores estão
reavaliando o valor da educação informal” (JENKINS, 2008, p.50). O autor, no entanto,
expressa sua preocupação em relação à exclusão digital que pode acarretar problemas no que
concerne à participação de uma parcela da população uma vez que que o acesso à internet não
é mais a questão crucial no processo de exclusão digital que é determinado pelas práticas
culturais e as relações sociais, políticas, econômicas, entre outras, que permitem a produção e
o consumo de informações. “Estamos entrando numa era de longa transição e de
transformação no modo como os meios de comunicação operam. Não haverá nenhuma caixa
preta mágica que colocará tudo em ordem novamente” (JENKINS, 2008, p.52-53).
A caixa preta a que Jenkins se refere seria um único aparelho que convergiria toda
forma de comunicação. Sabbatini concorda com Jenkins ao destacar que “a introdução de
novas mídias não ‘mata’ a antiga, mas simplesmente a desloca, mudando seus conteúdos, sua
audiência ou seu status social, com uma tendência de complementação, mais do que
substituição” (SABBATINI, 2011, p.4).
Sabbatini (2011, p.13) também ressalta que “pensar na cultura da convergência em
relação à educação, [...], é pensar também em um movimento em direção ao ensino informal,
com o distanciamento em relação aos aspectos institucionalizantes da educação”.
Na literatura, encontramos diferentes trabalhos que fazem uso da convergência de
mídias na educação. A seguir serão mencionados alguns. Basso (2003, p. 8), em sua tese,
propôs a Pedagogia Digital que estabelece uma “equação conectar-informar-conhecer,
demanda outro suporte educativo”, o suporte a que se refere o autor são as TICs oferecidas
com os “e”, que agregam infraestruturas educacionais e conhecimento em rede sob demanda.
Nogueira (2008), em sua pesquisa, utilizou textos verbais com imagens e vídeos
streaming como forma de consolidação do “estar junto virtual” na EAD.
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As inquietações e indagações do aprendiz podem ser descritas e enviadas ao
professor, que reflete e envia sugestões, orientações, atividades e demais matérias
que possam auxiliar o aprendiz na resolução dos problemas.
Diante da interação do professor com os alunos, do suporte constante oferecido por
ele, que desafia cognitivamente seus alunos para refletirem sobre e nas suas ações
profissionais, fica fácil entender o motivo do ‘estar junto’, pois mesmo virtualmente,
os alunos contam e percebem a presença constante do professor. (NOGUEIRA,
2008, p.267).

Okada; Okada e Santos (2008, p.1) apresentam em sua pesquisa “metodologias e
interfaces interativas para aprendizagem colaborativa aberta e construção coletiva de
conhecimentos em cibercomunidades”, que demandam o uso de diferentes mídias como
mediação.
A importância dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) persiste por
possibilitar em um mesmo ambiente o uso de várias mídias e a integração de conteúdos e
comunicação:
Chamamos de interfaces de conteúdos os dispositivos que permitem produzir,
disponibilizar, compartilhar conteúdos digitalizados em diversas linguagens: texto,
som, imagem. Tais formatos podem ser também apresentados como mixagem, ou
seja, mistura de linguagens, a exemplo dos conteúdos audiovisuais que podem
misturar imagens, textos e som. Estes por sua vez podem ser apresentados em
diversos suportes como via hipertextos, multimídia ou hipermídia.
E chamamos de interfaces de comunicação àquelas que contemplam a troca de
mensagens entre os interlocutores do grupo ou da comunidade de aprendizagem.
Estas podem ser síncronas, isto é, contemplam a comunicação em tempo real
(exemplos: chats, web conferências, entre outras). Podem ser assíncronas, isto é,
permitem a comunicação em tempos diferentes (exemplos: fóruns, listas de
discussão, blogs e wikis entre outras). (SANTOS, 2009, p. 5664).

No contexto do uso de convergência de mídias na educação, encontramos o termo
blended learning (b-learning) definido como “método de aprendizagem que utiliza uma
combinação de diferentes recursos, especialmente uma mistura de aulas presenciais e
materiais de aprendizagem online” 16.
Em se tratando da aprendizagem de línguas o b-learning seria a associação de CALL
ou MALL com aulas presenciais, ou seja, integrando a convergência de mídias e a forma de
aprendizagem tradicional para a aprendizagem de língua, explorando as vantagens das duas
formas de aprendizagem: a digital e presencial.
Marsh (2012) afirma que hoje em dia b-learning refere-se a qualquer combinação de
diferentes métodos de aprendizagem, ambientes de aprendizagem e estilo de aprendizagem.

16

Disponível em: http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/blended-learning. Acesso em 4 de
abril de 2014.
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Para a autora, o b-learning seria a criação de um ambiente de aprendizagem ‘ótimo’ que
aproveitaria ao máximo as oportunidades e ferramentas disponíveis para aprendizagem.
Prebianca, Cardoso e Finardi (2014, p. 5, 50) utilizam o termo “hibridizar a educação”
e explicam que ele significa “significa incorporar as TICs ao ensino presencial, face a face,
usando-as como mediadoras no processo de construção do conhecimento”. As autoras
afirmam que “abordagens híbridas de ensino de inglês, que incorporem o uso de TICs ao
ensino de inglês, podem ser ferramentas importantíssimas no desenvolvimento da
competência linguística em inglês e do letramento digital com a consequente inclusão
sociodigital desse indivíduo na sociedade da Infoera”.
Para Marsh (2012, p.4), a b-learning apresenta vantagens como possibilitar uma
experiência de aprendizagem individualizada, oferecer suporte à aprendizagem mais
personalizado, apoiar e incentivar a aprendizagem de forma independente e colaborativa,
aumentar o envolvimento dos alunos na aprendizagem, permitir estilos diferentes de
aprendizagem, fornecer um lugar para praticar a língua-alvo para além da sala de aula e de
forma menos estressante, fornecer estudo flexível (a qualquer hora ou em qualquer lugar, para
atender as necessidades dos alunos), ajudar os alunos a desenvolverem valiosas e necessárias
habilidades de aprendizagem para o século XXI.
O objeto desta pesquisa, que será apresentado nos capítulos 5 e 6, tem como proposta
a integração de diferentes plataformas para apoiar o processo de aprendizagem formal, não
formal e informal de língua inglesa pelos profissionais do Turismo. Por isso utilizamos o
termo convergência de mídias, por se tratar do uso de smartphones, tablets, Internet, web e
material impresso para promover a aprendizagem dos profissionais. A seção que segue
apresentará alguns conceitos utilizados para o desenvolvimento das atividades digitais.

3.1

Design instrucional e TICs

A aprendizagem pode ocorrer de forma variada, conforme apresentado no capítulo 2,
sendo o “design instrucional utilizado como forma de planejamento com o objetivo de apoiar
o processo de aprendizagem ... baseado nos princípios de aprendizagem humana” (GAGNÉ et
al, 2005, p.16). O design instrucional associado às TICs, no que tange à aprendizagem
continuada, possibilita:
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[...] para os estudantes: personalização do conteúdo de acordo com as necessidades
do aluno ou da sua atuação profissional, adaptação às características individuais de
estilo de aprendizagem do aluno e suas preferências, mapeamento do conhecimento
preexistente do aluno para o conteúdo instrucional, ajudar os alunos a interagirem de
forma eficaz uns com os outros. (GAGNÉ et al, 2005, p. 215).

Os autores ressaltam também que há necessidade da contextualização do design
instrucional, ou seja, é importante identificar as condições externas e os aspectos
socioculturais do ambiente em que a aprendizagem ocorre e de que modo eles afetam o
resultado da aprendizagem bem como quais os impactos no design das atividades de
aprendizagem.
Filatro e Piconez (2007) corroboram a opinião de Gagné et al (2005), dizendo que as
TICs propiciam para o design instrucional
[...] mecanismos de efetiva contextualização, caracterizados por: maior
personalização aos estilos e ritmos individuais de aprendizagem; adaptação às
características institucionais e regionais; atualização a partir de feedback constante;
acesso a informações e experiências externas à organização de ensino; possibilidade
de comunicação entre os agentes do processo (professores, alunos, equipe técnica e
pedagógica, comunidade); e monitoramento automático da construção individual e
coletiva de conhecimentos (FILATRO; PICONEZ, 2007, p. 3).

Um dos modelos de referência utilizados para o design instrucional, de acordo com
Gagné et al (2005, p.21), é o ADDIE, acrônimo das suas cinco fases escritas em inglês, a
saber, Analyze (análise), Design (projeto), Develop (desenvolvimento), Implement
(implementação) e Evaluate (avaliação) (Figura 2). Estas fases podem ser descritas como:
•

Análise: identificar as necessidades de aprendizagem, definir seus objetivos, aspectos
motivacionais, tarefas relacionadas ao processo de aprendizagem, condições e
restrições existentes no processo.

•

Projeto: com base na fase de análise será especificado em detalhes um planejamento
para guiar o desenvolvimento das atividades de aprendizagem.

•

Desenvolvimento: esta fase refere-se à preparação propriamente dita das atividades e
dos materiais de aprendizagem.

•

Implementação: pode ter dois enfoques, a saber, um em teste piloto para avaliação do
que está em fase de desenvolvimento e outro no planejamento para o lançamento bemsucedido ao final do desenvolvimento completo.

•

Avaliação: o objetivo é determinar se o que foi proposto como solução realmente
resolveu o problema previamente estabelecido.
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Figura 2 – Modelo ADDIE
Projeto

Desenvolvimento

Análise

Implementação

Avaliação

Fonte: GAGNÉ et al, 2005, p.21.

No contexto de design instrucional para mobile-learning (m-learning), encontramos
autores que apresentam princípios para apoiar este processo.
Uma proposta de framework para o m-learning pode ser encontrada em Ally (2009).
Este modelo destaca a necessidade de análise de alguns aspectos para o m-learning, a saber, o
dispositivo (device): refere-se à parte física; à técnica e à característica funcional dos
dispositivos móveis; o aprendiz (learner): destaca as habilidades cognitivas individuais do
aprendiz como memória, conhecimento prévio, aspectos emocionais, os motivacionais e o
social: relaciona-se aos processos sociais, às interações e às cooperações sociais.
Como interseção entre estes eixos Ally (2009) destaca:
•

usabilidade que faz a interseção entre os dispositivos e os aprendizes,
considerando aspectos de portabilidade, forma de disponibilização das
informações, aspectos relacionados ao conforto psicológico e de satisfação;

•

tecnologias sociais corresponde a como os dispositivos estabelecerão a
comunicação e a colaboração entre os usuários e os sistemas;

•

metodologia de aprendizado que define qual teoria pedagógica será adotada
e como o ensino será promovido;

•

processo de aprendizado móvel que corresponde à interseção dos três
grandes aspectos propostos no framework, que tem como objetivos
promover uma maior colaboração entre os aprendizes, o acesso a
informação e a contextualização do aprendizado.
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Gu; Gu e Laffey (2011) identificam princípios para o desenvolvimento de m-learning
para a educação continuada que podem nortear seu desenvolvimento, a saber, conteúdoprático e fragmentado; atividades- fragmentadas e simples; e usabilidade- consistente e
simples.
Elias (2011) define o Universal Instructional Design (UID) que são princípios
utilizados para os sistemas de aprendizagem. Tais princípios consistem em oferecer conteúdo
no formato mais simples possível; usar computação em nuvem para armazenamento e
compartilhamento de arquivos; fragmentar o conteúdo em pequenos pedaços; procurar
maneiras originais de uso dos recursos multimídia e dos dispositivos a fim de compensar as
limitações de hardware; permitir que os alunos sejam responsáveis por ilustrar o mundo real
nos cursos; manter a interface simples; usar software de código aberto; fornecer ajuda para
reduzir os erros do aluno por meio de treinamento just-in-time e de apoio quando necessário;
usar sistemas de SMS disponíveis e outras tecnologias assistivas específicas para dispositivos
móveis; estimular o uso de diferentes métodos de comunicação; agrupar os alunos de acordo
com suas tecnologias e/ou preferências; enviar regularmente lembretes, pedidos, questionários
e perguntas aos alunos; explorar o conteúdo gerado pelo aluno.
Dentro do contexto de ensino de línguas, as tecnologias dos dispositivos móveis
oferecem inúmeras práticas (CHINNERY, 2006): ensino de vocabulário e de gramática,
práticas de leitura e de pronúncia (KIM, 2009), adotando soluções híbridas, com conteúdo no
próprio dispositivo móvel e/ou outros disponibilizados também na Internet.
Segundo Kwon e Lee (2010), há quatro princípios para a elaboração de m-learning no
ensino de inglês como uma segunda língua: utilizar atividades para ensino de Inglês e de
processos de ensino para estruturar conteúdos; contextualizar a aprendizagem; considerar as
características dos dispositivos móveis quando for realizada a elaboração da interface gráfica;
elaborar o design do conteúdo para múltiplos dispositivos e distribuição de conteúdo com
design para diferentes dispositivos.
Como apresentado na seção anterior, outra área de uso das TICs na educação é o blearning. Para orientar o processo de design instrucional de b-learning para ensino de língua
inglesa encontramos na literatura alguns autores que contribuem com esse tema, como
descreveremos a seguir.
Carman (2005, p.2) estabelece 5 (cinco) ingredientes importantes no processo de blearning, que são: 1) atividades síncronas; 2) atividades online individuais a qual cada aluno
pode realizar no seu ritmo e no seu tempo; 3) atividades colaborativas a qual todos podem
interagir com todos; 4) feedback em relação a progresso da aprendizagem; e 5) materiais de
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referência que podem ser acessados pelos participantes para corroborar com o avanço da
aprendizagem.
Marsh (2012, p.15-18) propõe um modelo com objetivos de utilização eficaz e
eficiente do tempo de sala de aula, mais oportunidades para usar o inglês fora da sala de aula e
o máximo de oportunidades de revisão e reciclagem para melhorar a aprendizagem. O modelo
é composto por três partes descritas a seguir:
•

Online: Preparação para sala de aula- o vocabulário deve ser estudado e praticado
antes da aula presencial; preparar o (a) estudante para interação com falantes nativos
em diferentes contextos, vozes e sotaques; possibilitar que o(a) estudante desenvolva
suas habilidades linguísticas em seu próprio ritmo e tempo. Para isso é necessário
explorar os diferentes materiais e mídias disponíveis na Internet direcionando o(a)
estudante a sites relacionados ao contexto de estudo. Estimular o(a) estudante a buscar
novos materiais e criar uma dinâmica de colaboração entre os demais participantes,
sejam compartilhando materiais e por meio de discussões em fóruns, chats e/ou
videoconferência.

•

Em sala: enfoque na comunicação- na aula presencial o professor enfatiza a
comunicação e estimula o uso da linguagem em atividades em pares ou em grupo, com
o objetivo desenvolver a habilidade de produção e compreensão oral. O professor pode
propor discussões sobre temas de interesse dos(as) alunos(as) e encorajá-los a trazer e
preparar temas para discussão em grupo.

•

Online: revisão, extensão e consolidação- os estudantes podem revisar e consolidar a
sua aprendizagem da língua em seu próprio ritmo e tempo; podem ser motivados e
estimulados a interagirem online com falantes nativos, como também podem ser
estimulados também a desenvolver suas habilidades de leitura e escrita por meio de
blogs e wikis.
Peachey (2013, p.71-73) define práticas e recomenda que as atividades online sejam

relevantes e aplicáveis ao contexto de trabalho dos participantes do curso. Uma vez concluída
a atividade, alguma forma de feedback deve ser oferecida; as atividades e os mediadores do
curso devem estimular a interação entre os participantes; utilizar tecnologias livres e de acesso
aberto; utilizar conteúdos de materiais de acesso livre, como jornais, blogs, wikis; utilizar o
paradigma flipped, que propõe que o participante estude o tema da aula presencial
antecipadamente, possibilitando que as aulas presenciais tenham uma dinâmica maior;
elaborar atividades que estimulem a autonomia e reflexão dos participantes; ao longo do
desenvolvimento estabelecer quais habilidades que os participantes necessitam desenvolver e
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avaliar que o design definido garanta isso; avaliar o design e estar pronto para alterá-lo
quando necessário entre outros.
Dudeney e Hockly (2013) destacam que no design é importante a decisão em relação à
divisão da carga horária do curso presencial e online assim como as atividades e o
cronograma de execução das mesmas nessas duas modalidades. Os autores apresentam a
necessidade de expor nas aulas presenciais as ferramentas digitais e atividades online para que
os participantes possam ter contato com essa modalidade e obter confiança para utilizá-las
posteriormente, sendo este momento decisivo para o sucesso do b-learning. Além disso, as
aulas presenciais devem explorar atividades em grupo que promovam a socialização e
interação do grupo.

3.2

Aprendizagem de línguas estrangeiras

Considerando que os interesses do profissional de alto contato do Turismo e de sua
empresa são o desenvolvimento das habilidades de produção e compreensão oral em uma
língua estrangeira, faz-se necessário o uso de uma abordagem de ensino de línguas que seja
capaz de direcionar a aprendizagem para essas duas habilidades, que permita a
contextualização da linguagem de acordo com a realidade de utilização da língua no cotidiano
diário do profissional e que possa abordar questões socioculturais do local turístico em que o
profissional se insere.
No entanto, também é necessário identificar diretrizes de aprendizagem de línguas que
possam ser adotadas como referências para o programa que iremos propor a fim de que
estejamos em consonância com a área de aprendizagem de línguas. Para tanto, nas seções que
seguem estaremos apresentando as alternativas utilizadas na pesquisa que desenvolvemos.

3.2.1 Aprendizagem de Línguas para Fins Específicos

A abordagem de Línguas para Fins Específicos (LinFE, em português) se apresenta
como uma alternativa adequada para estabelecer as necessidades comunicacionais dos
profissionais de alto contato.
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LinFE é uma abordagem que possui uma ou mais das características a seguir
(CELANI, 2008, p. 418): considerar as razões e necessidades de aprendizagem dos alunos;
construir capacidades básicas e habilidades específicas; usar o conhecimento prévio ou o
conhecimento que os alunos possuem para situações de aprendizagem; dar voz aos alunos,
fazendo a linguagem ser significativa, permitindo aos alunos entender as razões da
aprendizagem; ajudar os alunos a desenvolver individualmente estratégias para a
aprendizagem e promover uma mudança de hábitos de estudo.
Celani (2008, p.418) afirma que “o conteúdo, material didático e a metodologia são
determinadas pelos interesses, o contexto social e o conhecimento prévio dos alunos [...], a
língua não é o objeto da aprendizagem, mas o resultado, o produto da interação mútua entre o
aluno e o mundo exterior”.
Desta forma, torna-se imprescindível na abordagem LinFE a realização da análise de
necessidades para nortear a aprendizagem da língua alvo. Dentre as diferentes formas de se
elaborar a análise de necessidades, Munby (1981) propôs um modelo denominado
Communication Needs Processor (CNP). Os elementos que fazem parte do modelo são:
informações sobre a identidade e linguagem dos participantes, conhecimento das necessidades
de comunicação e identificação dos mecanismos para desenvolver as necessidades de
comunicação, dentre outros.
Hutchinson e Waters (1987) defendem a análise de necessidades centrada na
aprendizagem e na situação alvo que, de forma simplificada, são orientadas por questões que
vão identificar fatores relacionados ao processo de aprendizagem (local, período,
participantes, estilos de aprendizagem, entre outros) e a como o aluno irá utilizar a língua que
vai estudar. Essas questões vão estabelecer as necessidades, desejos e lacunas (needs, wants,
lacks), segundo os autores.
Sprenger (1997) e Amorim (2011) desenvolveram, em suas pesquisas dentro do
contexto do Turismo, a análise de necessidades resultando na identificação das tarefas. De
forma ampla, são identificadas as tarefas do cotidiano de atuação que o aprendiz executa e no
qual necessariamente faz uso da língua (NUNAN, 1989).
Para realizar a análise de necessidades, utilizaremos o levantamento das tarefas
desempenhadas pelos profissionais, estabelecendo os objetivos e conteúdos ligados
diretamente a sua atuação diária. No caso deste projeto, a aprendizagem será direcionada aos
profissionais de restaurantes e o que se deseja é desenvolver as habilidades de produção e
compreensão oral, focadas no contexto de uso da linguagem, ou seja, nas situações em que o
profissional deve interagir com o turista estrangeiro trocando informações ou recebendo
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questionamentos. Assim temos o contexto de uso de um conjunto de funções linguísticas e
expressões próprias utilizadas pelos profissionais na execução das suas tarefas profissionais
diárias, como também um vocabulário para expressar características socioculturais da região
turística na qual ele está inserido.

3.2.2 Diretrizes para aprendizagem de línguas

No contexto do processo de ensino, de aprendizagem e avaliação de proficiência de
uma língua, um parâmetro que se tornou referência mundial para o ensino e avaliação é o
Common European Framework – CEF – (CEF, 2013), resultante de pesquisas realizadas
desde 1971 por professores e pesquisadores da Europa e de outros continentes. A proposta do
documento é apresentar diretrizes de referência, como o próprio nome diz, e não estabelecer
uma fórmula pronta para os processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação de
proficiência de uma língua.
No CEF são estabelecidos níveis de proficiência denominados por usuário básico
(basic user), usuário independente (independent user) e usuário proficiente (proficient user),
representados respectivamente pelas letras A, B e C, sendo que cada nível é subdividido em 1
e 2 compondo no total seis níveis, a saber, A1, A2, B1, B2, C1, C2.
A descrição dos níveis utiliza uma Escala Global (Global Scale - GS), que indica as
competências necessárias para se comunicar, habilidades e conhecimento relacionados à
aprendizagem da língua e competências, situações (pessoais e organizacionais, por exemplo) e
contextos (escolar, trabalho, social, Turismo, entre outros) em que a comunicação deve
ocorrer.
A GS baseia-se em um conjunto de afirmações que descrevem o que o aprendiz deve
ser capaz de fazer para ser considerado naquele nível de proficiência. Este formato de
apresentação do nível demonstra para os aprendizes o valor da aprendizagem e que eles são
capazes de atingir as metas de um determinado nível. No Quadro 4, apresentamos o nível A1.
Vale destacar que os cursos propostos pelo governo federal estão associados aos dois níveis
básicos do CEF.
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Básico

Quadro 4 – GS do A1
• Capaz de entender e usar expressões cotidianas e frases básicas visando a
satisfazer as necessidades fundamentais de comunicação.
• Capaz apresentar-se e apresentar outras pessoas, capaz de fazer e
A1 responder perguntas pessoais, como por exemplo, onde mora, falar sobre
pessoas que conhece e coisas que possui.
• Capaz de interagir de forma simples com outras pessoas, desde que a
outra pessoa fale devagar e claramente e esteja propensa a colaborar.
Fonte: CEF, 2013.

O GS apresenta também uma escala dividida em três áreas compreensão (ouvir e ler),
fala (interação e produção com fala) e escrita (Quadro 5). Estas áreas são utilizadas para
avaliação, planejamento de cursos e de materiais.
O CEF também orienta em relação à carga horária de ensino guiado necessária para
alcançar os objetivos de cada nível, referindo-se a ensino guiado para a aprendizagem formal,
como aulas presenciais e advertindo que é possível ocorrerem variações de aluno para aluno,
considerando diferentes fatores como idade, motivação, conhecimento prévio, horas de estudo
individuais do aluno, entre outros. Para o nível A1 a carga horária recomendada é de 90 a 100
horas.

Fala

Compreensão

Quadro 5 – Áreas de avaliação CEF nível A1
Ser capaz de reconhecer palavras do cotidiano e frases básicas sobre
Ouvir
questões pessoais, família e quando a outra pessoa falar devagar e
claramente.
Ser capaz de compreender substantivos mais usados, palavras e frases
simples, por exemplo, de avisos, cartazes e panfletos.
Ler

Interação falada

Escrita

Produção da fala
Escrita

Ser capaz de se comunicar de forma simples, desde que a outra pessoa esteja
disposta a repetir ou reformular as frases em um ritmo mais lento, e ajude a
formular o que se deseja dizer. Ser capaz de fazer perguntas simples sobre o
cotidiano e ser capaz de responder a estas perguntas.
Ser capaz de utilizar frases e expressões simples para descrever onde vive e
pessoas que conhece.
Ser capaz de escrever coisas simples como um cartão postal, de um
determinado feriado. Preencher formulários com dados pessoais, como por
exemplo, nome, nacionalidade e endereço de um registro de hotel.

Fonte: CEF, 2013.

Uma das questões incentivadas pelo CEF é a de que todo o processo de elaboração da
atividade de aprendizagem de língua seja fundamentado nas necessidades, motivações,
características e contexto dos alunos. Para tanto um conjunto de perguntas deve ser elaborado:
1) O que os alunos precisam fazer com a língua?
2) O que eles precisam aprender para serem capazes de usar a linguagem para
atingir os fins desejados?
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3) O que os faz querer aprender?
4) Qual é o perfil dos alunos (idade, sexo, escolaridade, entre outros)?
5) Que conhecimentos, habilidades e experiências os professores possuem?
6) Quais recursos educacionais a que eles têm acesso: livros didáticos, obras de
referência, meios audiovisuais, computador e software, entre outros?
7) Quanto tempo eles têm para dedicar à aprendizagem (ou estão dispostos ou são
capazes)?
O capítulo que segue apresenta alguns trabalhos correlatos à nossa pesquisa, no que
concerne às áreas de qualificação dos profissionais que atuam em restaurantes, ao uso de TICs
no ensino de línguas e aos materiais de renomadas editoras que foram desenvolvidos
especificamente para o ensino da língua inglesa para o público-alvo da nossa pesquisa.
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4

TRABALHOS CORRELATOS

Os trabalhos elencados nas seções que seguem estão atrelados a iniciativas das áreas
de Turismo (seções 4.1 e 4.2) e do ensino de línguas utilizando ou não tecnologias (seções 4.3
e 4.4). Ao longo dos capítulos anteriores, outros exemplos de pesquisas relacionados foram
descritos como forma de apontar a lacuna que existe em relação à integração de alguns
aspectos no processo de ensino e aprendizagem para profissionais atuantes no mercado como,
por exemplo, o uso dos conceitos de aprendizagem informal e não formal.

4.1

Qualificação profissional para garçons

Os serviços oferecidos pela indústria do Turismo abrangem transporte, hospedagem,
oferecimento de alimentos e bebidas, recreação, entretenimento, vendas de passagens ou
pacotes turísticos, prestação de informações, câmbio de moeda, venda de suvenires e
artesanatos em geral.
Para cada serviço prestado diversos profissionais estão envolvidos como, por exemplo,
taxistas, recepcionistas, camareiras, garçons, profissionais de educação física, agentes de
Turismo, entre outros. Consequentemente, a interação de cada um desses profissionais –
considerados de alto contato - com o turista se dará de diferentes formas.
Os profissionais de alto contato necessitam ter habilidade de comunicação
desenvolvida, pois devem compreender e reconhecer as necessidades dos clientes, falar com
clareza e de forma cortês, com simpatia, conforme descrito pelos autores anteriormente.
Assim, é imperativo que estes profissionais sejam qualificados em relação à habilidade de
comunicação.
O profissional de alto contato selecionado como público-alvo para esta pesquisa foi o
garçom, visto que este é um profissional de alto contato que necessita de qualificação em uma
língua estrangeira para atuar de forma hospitaleira e acolhedora ao atender um turista
estrangeiro. Embora exista uma divisão de trabalho nas organizações de A&B, com maitre,
chefe de fila, garçom e cumim, esta divisão não é visível externamente, ou seja, pois quando o
cliente solicita algo qualquer um desses profissionais irá atendê-lo.
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O garçom, que aqui é vendedor, para realizar seu trabalho com sucesso, deve
conhecer muito bem a empresa em que trabalha, os produtos e serviços colocados à
disposição dos clientes, pois ele é o real representante da empresa perante a
clientela. Dentro do possível, deveria conhecer também as características da
clientela para poder, nas suas sugestões, adaptar melhor os produtos aos clientes.
(PACHECO, 2002, p. 91).

Ao buscar na literatura programas de qualificação direcionados para esse público
encontramos a série do Centro de Produções Técnicas (CPT) que oferece cursos de
treinamentos à distância composto por um manual impresso e videoaulas em DVD. Junto ao
manual é enviado um cartão-resposta para avaliação do aluno que deve ser respondido ao
final do curso e enviado para o CPT. Caso o aluno obtenha 70% (setenta por cento) de acerto
ele receberá o certificado do curso.
O curso a distância para Treinamento de Garçom do CPT (FERREIRA, 2008)
apresenta questões comportamentais adequadas à função de garçom, relacionadas à postura e
higiene, por exemplo, e questões técnicas como, por exemplo, dobradura de guardanapos e
alinhamentos de mesa.
Como a proposta da nossa pesquisa tem enfoque na interação do garçom com o turista
estrangeiro, o aspecto mais importante nesse contexto são as tarefas realizadas que necessitam
obrigatoriamente de comunicação, logo, segundo Ferreira (2008), deve compreender as
tarefas de reserva de mesa, chegada do cliente, apresentação do cardápio, anotação do pedido,
reclamações do cliente, fechamento da conta, despedida do cliente.
Segundo o Instituto de Culinária da América (ICA, 2004, p. 124-138) as etapas do
serviço de um garçom, utilizando o recorte da comunicação, compreendem:
•

Cumprimentando e acomodando: dar boas vindas, verificar se o cliente tem reserva,
em alguns restaurantes; depois acomodar o cliente de maneira adequada de acordo
com o número de pessoas.

•

Bebidas: enquanto anota o pedido das bebidas ele deve repetir o pedido para
confirmar. Após anotar deve pedir licença e sair, dizendo ao anfitrião: ‘Obrigado.
Estarei de volta em breve com o seu pedido’.

•

Apresentação do cardápio e anotação de pedidos: informar prato especial, indisponível
ou substituições. Aguardar e voltar à mesa dizendo: ‘Gostariam de fazer o pedido
agora?’ ou ‘Estão prontos para fazer o pedido?’. Verificar se há pedidos especiais ou
complementares (carne ao ponto, bem passado, retirada ou substituição de algum
ingrediente). O garçom deve sempre ter uma boa noção dos ingredientes dos pratos do
cardápio, assim como da maneira como eles são preparados, pois podem ser
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questionados a respeito. Os clientes têm fortes preocupações que requerem respostas
claras e evidentes, entre elas, informações nutricionais, preparações alternativas
envolvendo substituições de algum ingrediente, questões alérgicas podem causar risco
de vida e não devem ser negligenciadas estas informações ao cliente.
•

Apresentação da carta de vinhos e anotação dos pedidos: em alguns restaurantes,
depois do pedido da comida, o garçom apresenta a carta de vinhos. O garçom deve
saber nome, safra e local na adega. Perguntar quando o vinho deve ser servido.

•

Oferecer bebidas digestivas para depois da refeição (chá, café, conhaque, licores ou
vinhos digestivos).

•

Apresentação da conta, perguntar a forma de pagamento (dinheiro ou cartão de débito
ou de crédito).

•

Despedida: a equipe de garçons deve estar preparada para fornecer qualquer
informação que possa ser solicitada como localização dos toaletes e dos telefones,
informações turísticas, ou informações sobre como chegar a um determinado local.

•

Os clientes podem querer levar as sobras da refeição (comida para cachorro, conforme
jargão da área).
Pacheco (2002, p. 91-95) destaca que as tarefas dos garçons compreendem recepcionar

o cliente, acomodar, oferecer aperitivo, informar como funciona o restaurante (à la carte,
buffet, rodízio), apresentar o cardápio. Os garçons devem fazer sugestões utilizando frases
como ‘Estou certo de que o senhor apreciará a sugestão do chefe: [...]’, oferecer vinho e,
juntamente com o café, sugerir ao cliente um licor, um conhaque ou até mesmo uma
aguardente branca como poire. Por serem consideradas digestivas essas bebidas são
consumidas no mundo inteiro ao término da refeição. O autor também destaca algumas frases
corretas a serem utilizadas:
•

Gostaria de tomar um aperitivo?

•

Gostaria de experimentar o aperitivo da casa?

•

Prefere um whisky sour ou uma caipirinha?

•

Posso sugerir um aperitivo?

•

Estou certo de que apreciaria a sugestão do chefe

•

Está tudo bom, mas minha sugestão é [...]

•

Posso ajudar a escolher o jantar?

•

Um vinho branco seco acompanharia muito bem esses pratos.

•

Posso ajudar a escolher um vinho para o jantar?
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•

Este prato combina perfeitamente com um vinho tinto da região ...
Ferreira (2002, p.51), assim como Pacheco, entende que o garçom é um vendedor de

alimentos e bebidas (A&B) e, como tal, deve ter noções de técnicas de venda, de como
abordar e conhecer os clientes, conhecer os pratos, as bebidas e formas de servir, os preços e
as normas do seu local de trabalho. A autora também destaca que existem diferenças nas
tarefas que os garçons executam que são associadas às características de cada restaurante, seu
tamanho, número de funcionários, tipo de serviço (rodízio ou à la carte, por exemplo). A
mesma autora indica algumas tarefas que são ‘básicas e gerais’: recepcionar o cliente e
acomodá-lo oferecendo alternativas de mesas, apresentar o cardápio, oferecer um aperitivo,
anotar o pedido, oferecer sobremesa e cafezinho; quando solicitado, fechar e receber a conta e
despedir-se do cliente.
Os autores citados anteriormente destacam que além das tarefas que os garçons
executam, e que podem mudar de estabelecimento para estabelecimento, eles também terão
que lidar com situações adversas como as reclamações. Estas podem estar relacionadas à
comida ou bebida que não correspondem ao que foi pedido, ao padrão do restaurante, à
expectativa do cliente, à apresentação esperada, ao preço cobrado, ao modo de preparo, algo
estragado, atendimento demorado ou lento, falta de higiene, demora para trazer a nota, erro na
no preço cobrado a mais ou valor diferente ao do cardápio, troca de talheres, pratos, copos e
toalha, líquido derramado sobre a mesa ou na roupa do cliente, entre outras situações. Nestes
casos, o garçom é o primeiro a ser acionado para resolver o problema.
As tarefas exercidas pelos garçons revelam as suas necessidades em relação à
linguagem utilizada para interagir com o cliente, possibilitando focar o estudo de uma língua
estrangeira no seu contexto de uso.
Um fato interessante em relação aos autores citados nesta seção é que indicam apenas
questões referente à operacionalização do trabalho do garçom e dão indícios de que a
habilidade de comunicação deve ser dominada para que a venda dos produtos seja realizada.
Por outro lado, não fazem comentários em relação à comunicação em língua estrangeira como
habilidade para exercer a profissão. Como já havíamos constatado, ao analisar as normas de
certificação dos profissionais. Outro ponto relevante é que apenas o material da CPT
(FERREIRA, 2008) apresentou a proposta de vídeo aulas em DVD.
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4.2

Qualificação de profissionais para o Turismo no âmbito governamental

Nesta seção, sem pretensões de análise política, econômica ou social, serão
apresentadas iniciativas governamentais para a qualificação de profissionais para o Turismo,
contexto relacionado diretamente a esta pesquisa.
Em 2005 a Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu criou o Programa de Capacitação e
Qualificação para o Turismo com foco em vendas e Marketing (Protur) que recebeu recursos
do Governo Federal por meio do MTur para sua implantação. Sendo que “o objetivo principal
do projeto é a qualificação de profissionais voltados para a produção e gestão da cadeia
produtiva do Turismo” (CORREA; GODOY, 2008, p.167).
Dentre os diferentes cursos ofertados no contexto do Protur, estava o de “Noções
básicas de Inglês” com objetivos de:
[...]
• proporcionar ao participante a ressignificação de sua área de atuação,
oportunizando o aprendizado de idioma que irá auxiliá-lo não apenas no próprio
desenvolvimento profissional, mas também na informação e serviços de qualidade
que estará oferecendo ao Turismo;
• oferecer no decorrer do curso aprendizagem do vocabulário básico necessário
para informar sobre cultura, gastronomia, passeios, eventos, hotéis, restaurantes,
compras e entretenimento. (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2008, p.4).

A carga horária do curso de Inglês proposto foi de 16 horas/aula com um público
máximo de 70 pessoas, dividido em quatro módulos, sendo os dois primeiros voltados para a
pronúncia e os dois últimos voltados para o conteúdo gramatical. A carga horária do curso foi
bem reduzida e não foram oferecidos recursos adicionais para complementar a aprendizagem.
Novamente outra iniciativa que não tem foco na peculiaridade do contexto de atuação
profissional nem na comunicação.
No âmbito do Ministério da Educação, tendo em vista a educação profissional, foi
estabelecido pela Lei Federal no 12.513, de 26 de outubro de 2011, o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) com os seguintes objetivos:
I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional
técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação
inicial e continuada ou de qualificação profissional;
II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação
profissional e tecnológica;
III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da
articulação com a educação profissional;
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IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do
incremento da formação e qualificação profissional;
V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de
educação profissional e tecnológica.
VI - estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e
as políticas de geração de trabalho, emprego e renda.

O Pronatec disponibiliza cursos gratuitos em instituições públicas federais, estaduais e
municipais, no Sistema S (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT), e em instituições
privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio.
Para atingir os objetivos propostos no programa são ofertados cursos técnicos, para
quem concluiu o ensino médio e para quem está matriculado no ensino médio, com duração
mínima de um ano, e formação inicial e continuada ou qualificação profissional para
trabalhadores, estudantes de ensino médio e beneficiários de programas federais de
transferência de renda, com duração mínima de dois meses.
Os cursos técnicos ofertados no eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer17 são:
Agenciamento de Viagem, Cozinha, Eventos, Guia de Turismo, Hospedagem, Lazer e Serviço
de Restaurante e Bar, todos com carga horária de 800 horas.
No contexto de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, no eixo
Turismo, Hospitalidade e Lazer18, os cursos ofertados são: Agente de Informações Turísticas,
Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Garçom (Cumim), Barista,
Bartender, Camareira em Meios de Hospedagem, Cerimonialista e Mestre de Cerimônias,
Churrasqueiro, Condutor Ambiental Local, Condutor Cultural Local, Condutor de Turismo de
Aventura, Condutor de Turismo de Pesca, Copeiro, Cozinheiro, Garçom, Mensageiro em
Meio de Hospedagem, Organizador de Eventos, Pizzaiolo, Recepcionista de Eventos,
Recepcionista em Meios de Hospedagem, Salgadeiro, Sommelier e Sushiman, com carga
horária variando entre 160 e 400 horas.
Tendo em vista os grandes eventos que o Brasil recebeu e receberá como, por
exemplo, a Copa do Mundo 2014 e as Olímpiadas 2016, o Ministério do Turismo, em parceria

17

Disponível em: http://pronatec.mec.gov.br/cnct/et_turismo_hospitalidade_lazer/et_turismo_hospitalidade_
lazer.php. Acesso em: 5 fevereiro 2013.

18

Disponível em: http://pronatec.mec.gov.br/fic/et_turismo_hospitalidade_lazer/et_turismo_hospitalidade_
lazer.php Acesso em: 5 fevereiro 2013.
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com o Ministério da Educação, definiu o Pronatec Copa19 com o objetivo de qualificar os
profissionais para ingressarem no mercado de trabalho do Turismo e o Pronatec Copa na
Empresa que tem como premissa promover a melhoria na qualificação dos profissionais que
já estão no mercado, por demanda do empregador. Nesse sentido, foram ofertados cursos
ligados aos diversos setores do Turismo assim como cursos de inglês, espanhol e libras. Os
cursos do Pronatec Copa e Pronatec Copa na Empresa se restringem a 120 municípios, o qual
a cidade de Foz do Iguaçu fez parte.
Os cursos oferecidos na lista apresentada na página do Pronatec Copa não estão
incluídos cursos de língua estrangeira. Na listagem dos cursos do Pronatec Copa na Empresa
estão relacionados três cursos voltados para a língua inglesa:
1. Inglês aplicado a serviços turísticos – básico: compreende e produz mensagens
orais e escritas em língua inglesa em nível básico, no setor turístico, com vistas
a atender às demandas e expectativas dos clientes de forma a atendê-lo com
objetividade e cordialidade. Esclarece dúvidas usuais no setor turístico e
apresenta as principais informações referentes à região em que atua.
Compreende e produz gêneros textuais básicos do setor turístico. Reconhece
variações culturais e linguísticas do universo em inglês. Usa estruturas da
língua inglesa em situações comunicativas reais. Com carga horária mínima de
180 horas, tendo como requisito mínimo de escolaridade o ensino fundamental
II incompleto (5ª a 8ª série);
2. Inglês básico: compreende e usa expressões familiares e cotidianas, assim
como enunciados muito simples, que visam a satisfazer necessidades
concretas. Apresenta-se e apresenta a outros. Faz perguntas e dá respostas
sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o local onde vive, as pessoas que
conhece e as coisas que tem. Comunica-se na língua inglesa de modo simples,
se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. Com carga
horária mínima de 160 horas e requisito mínimo de escolaridade o ensino
fundamental II incompleto;
3. Inglês intermediário: compreende frases isoladas e expressões frequentes
relacionadas com áreas de prioridade imediata como informações pessoais e
familiares simples, compras, meio circundante. Comunica-se em tarefas
simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação direta sobre

19

Disponível em: http://pronateccopa.turismo.gov.br Acesso em: 5 fevereiro 2013.
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assuntos que lhe são familiares e habituais. Descreve sua formação, o meio
circundante e, ainda, refere-se a assuntos relacionados com necessidades
imediatas. Com carga horária mínima de 160 horas e requisito de escolaridade
mínima do ensino fundamental II incompleto.
Na descrição dos cursos propostos pelo governo federal não é possível observar que
haja alguma recomendação ou indicativo para que os cursos de inglês estabeleçam uma
abordagem focada nas necessidades de atuação do profissional, ou seja, voltada para a
contextualização da linguagem durante as tarefas executadas pelo profissional em seu
cotidiano de atuação. De igual modo, também não há enfoque nas habilidades linguísticas
essenciais para promover uma comunicação adequada com o turista, que são as habilidades de
produção e compreensão oral, visto que a comunicação é crucial para estes profissionais de
alto contato, como relatamos anteriormente.

4.3

LinFE e TICs

Na tentativa inicial de trazer elementos relacionados às TICs para o programa que
iremos elaborar, encontramos disponível na página web da British Broadcasting Corporation
(BBC) dois projetos “Mi Vida Loca20” (Figura 3) e “La Mappa Misteriosa21” (Figura 4).
Destacamos estes dois projetos da BBC por utilizarem o recurso de vídeo fragmentado
em episódios para mediar o processo de ensino e aprendizagem do espanhol e do italiano,
respectivamente. Desta forma, os projetos estão categorizados como CALL.
Ambos os projetos são implementados utilizando a tecnologia Adobe Flash e podem
ser acessados em qualquer navegador web que possua compatibilidade com o plugin da
tecnologia, Todavia, caso o navegador não possua o plugin, o usuário deve instalá-lo. Esse
tipo de tarefa de instalação não é necessário quando a tecnologia HTML5 é utilizada, que
disponibiliza recursos semelhantes ao do Adobe Flash. Por este motivo as mediações
elaboradas na categoria CALL da nossa pesquisa fará uso do HTML5.

20

Disponível em: http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/. Acesso em: 5 fevereiro de 2015.

21

Disponível em: http://www.bbc.co.uk/languages/italian/. Acesso em: 5 fevereiro de 2015.
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Figura 3 – Tela inicial do Mi Vida Loca

Fonte: BBC, 2015.
Figura 4 – Tela inicial do Mappa Misterioso

Fonte: BBC, 2015.

As propostas dos projetos da BBC (Figuras3 e 4) possuem a abordagem LinFE, na
medida em que exploram o enredo da história para apresentar a linguagem de forma
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contextualizada. Conforme as cenas são exibidas, os conceitos da linguagem vão se
revelando.
Os vídeos nesses projetos foram elaborados de modo a possibilitar a interatividade do
usuário ao longo das cenas, por meio de opções de escolhas, perguntas e repostas e caixa de
diálogos. O usuário então participa do roteiro dos vídeos decidindo alguns elementos da
história. Ao longo das cenas são introduzidos vocabulários e elementos gramaticais das
línguas. Além disso, o usuário tem controle de progresso das cenas, podendo avançar ou
retornar a um determinado momento do vídeo. Também são oferecidas legendas da língua
materna e da língua alvo do estudo. Estes são alguns dos elementos de interatividade e
facilidades oferecidas aos usuários em ambos os projetos.
Na categoria MALL, citaremos dois aplicativos Kantoo Inglês (Figura 5) e British
Council Taxi Drivers (Figura 6) que inspiraram nossa proposta. Os aplicativos estão
disponíveis para plataforma Android e IOS.
Figura 5 – Telas do Kantoo Inglês

(a)
(b)
(c)
(d)
Legenda: (a) tela inicial com a opção de conteúdo do módulo; (b) introdução do vocabulário a ser estudado na
sequencia; (c) apresentação do vocabulário; (d) exemplo de um dos exercícios propostos no aplicativo.
Fonte: Kantoo Inglês, 2015.

O aplicativo Kantoo Inglês foi desenvolvido para os usuários brasileiros. O enredo
envolve quatro personagens que moram no mesmo apartamento e estudam inglês com um
professor brasileiro. A interatividade nesse aplicativo se dá com atividades em que são
apresentadas situações de uso da língua pelos quatro personagens em seu cotidiano com
vídeos, imagens estáticas e som. Nas atividades, o usuário deve escolher respostas para
algumas situações do cotidiano dos personagens. Com essas atividades o usuário exercita a
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produção e a compreensão oral e memoriza o vocabulário, podendo avaliar seu progresso de
aprendizagem.
Figura 6 – Telas do British Council Taxi Drivers

(a)
(b)
(c)
(d)
Legenda: (a) apresentação das unidades; (b) opções de atividades relacionadas a uma unidade; (c) apresentação
do tema da unidade som, imagem e texto; (d) exemplo de um exercício.
Fonte: British Council Taxi Drivers, 2015.

O aplicativo Taxi Drivers foi desenvolvido com roteiro focado em situações de uso do
táxi, ou seja, o público-alvo são os taxistas. Ele oferece, além da aprendizagem de língua
inglesa, as línguas árabe, chinesa, italiana e japonesa. O conteúdo é dividido em unidades que
apresentam a opção de ver diálogos contextualizados a situações profissionais do taxista, com
imagens estáticas, som e texto escrito; exercícios para aquisição de vocabulário e gramática e
exercícios para prática da fala. Os exercícios são interativos possibilitando que o usuário
responda as questões por meio de múltipla escolha e “drag and drop” (arrastar e soltar), por
exemplo. O usuário pode verificar o progresso da aprendizagem, por meio das soluções dos
exercícios.
Na sequência iremos apresentar algumas pesquisas que tratam de LinFE associada a
TICs conduzidas no contextos de CALL, MALL ou B-learning e relacionadas ao contexto dos
serviços prestados pelo Turismo e seus profissionais.
Kern (2013) apresenta em sua pesquisa a experiência de um curso para taxista na
Turquia. O curso partiu da iniciativa de uma associação de taxista com o desejo de atender de
maneira eficiente os turistas que falam inglês. Sendo assim, o objetivo do curso é melhorar as
habilidades de produção e compreensão oral em inglês dos taxistas. O curso foi composto por
aulas presenciais e o uso da plataforma Posterous para a criação de um blog com materiais
escritos e podcasts que podem ser acessados de forma online ou offline pelo computador ou
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por dispositivos móveis. O conteúdo do curso foi estruturado a partir dos elementos de uma
corrida de táxi típica – do momento em que o passageiro entra no táxi até o momento em que
ele é deixado no local de destino. Ao longo do curso, com o auxílio dos participantes, foram
adicionados novos diálogos.
Souza (2015) relata a atividade composta por meio de aula presencial, e-mail e
WhatsApp para aprendizagem de língua inglesa, mais especificamente a comunicação no
contexto de uso de uma situação de check-in para alunos da área de hotelaria.
Figueiredo e Silva (2015) descreve o uso do teletandem como uma atividade que pode
contribuir de forma positiva na aquisição do inglês para alunos de Turismo e hotelaria. A
pesquisa relata a colaboração entre alunos brasileiros e alemães cuja aprendizagem por meio
do teletandem ocorre na interação dos pares em sessões de conversação, desenvolvendo a
habilidade de produção e compreensão oral, dentre outros.
Sampaio Júnior (2015) em seu estudo de caso teve como objetivo identificar as
contribuições que o uso do Whatsapp pode trazer ao processo de ensino aprendizagem de
espanhol para guias de Turismo utilizando a teoria de aprendizagem do construtivismo.
Laborda (2010) aplica Webquests como tecnologia para mediar o desenvolvimento da
comunicação oral face a face de estudantes do curso de Turismo. Os Webquests são tarefas
baseadas em pesquisas na internet com objetivo de adquirir informações para resolver um
problema. Essas informações são discutidas em sala de aula com interações em um grupo de
estudantes, em pares de estudantes e entre estudantes e professores. A seguir apresentaremos
o resultado da pesquisa de materiais de inglês destinados aos profissionais de restaurantes
brasileiros elaborados por editoras renomadas da área.

4.4

Material didático de inglês para profissionais de restaurantes brasileiros

Considerando a necessidade dos profissionais da área de Turismo, as editoras
nacionais e internacionais publicaram materiais didáticos destinados especificamente para
esses profissionais, alguns destes materiais serão apresentados a seguir.
A série Encounters - English here and now (HOLDEN, 2012) classificados de A1 a
B1, publicada pela editora Macmillan e composta de quatro livros e CDs, é destinada a
profissionais que atuam em restaurantes, lanchonetes, hotéis, escritórios e lojas que atendam
turistas estrangeiros.
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A editora Oxford, procurando atender a esses mesmos profissionais citados acima,
lançou uma série com dois livros intitulados por Welcome to Brazil (FENTON; MCLARTY,
2011, POHL; STOTT, 2011).
A editora Cengage Learning lançou o material intitulado Inglês para Copa e
Olimpíadas: guia para profissionais de serviço (ONODERA, 2012), também para um público
variado de profissionais que oferecem serviços.
Os materiais que apresentaremos a seguir foram elaborados especificamente para o
setor de restaurante, diferente dos anteriores. Pensando nos garçons, a editora Cambridge
lançou o que denominou de complementação profissional: uma série em quatro volumes,
sendo a do garçom intitulada Table for two (SANTOS, 2011). Em cada unidade, os alunos
aprendem novo vocabulário - palavras e expressões necessárias para o seu trabalho - e
sistematicamente praticam a produção e compreensão oral, consolidando a linguagem
adquirida nas unidades.
A editora Pearson lançou o material intitulado English Around Restaurants
(ESCOBAR, 2011), destinado ao setor de restaurantes.
O SENAC lançou uma série intitulada Turismo Receptivo com livros específicos para
diferentes profissionais que prestam serviço na área de Turismo. O livro Inglês para bares e
restaurantes (RUBIO, 2012) oferece os áudios das unidades no site http://goo.gl/zUNOgM,
mas não disponibiliza um CD com o material. No site é possível encontrar os áudios de todos
os livros da série, não havendo qualquer tipo de controle de acesso para verificar se o usuário
adquiriu ou não o material impresso.
Quadro 6 – Relação de editoras e produção de material para Turismo
Editora
Material Didático
CD CALL
Macmillan
Encounters
Sim Não
Cengage Learning Inglês para Copa e Olimpíadas
Sim Não
Oxford
Welcome to Brazil
Sim Não
Cambridge
Table for two
Sim Não
Pearson
English Around Restaurants
Sim Sim
Senac
Inglês para bares e restaurantes Não Não
Fonte: A autora, 2014.

MALL
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
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Figura 7 – Telas do aplicativo da série Encounters

Fonte: Aplicativo Encounters, 2014.

Cardoso (2015) apresenta o resultado de uma revisão sistemática cujo objetivo é
identificar, no Brasil, os trabalhos que se baseiam na aplicação de TICs ao ensino de LinFE. A
pesquisa foi realizada considerando o período de 2010 a 2014 no portal de periódicos e banco
de teses da Capes. O resultado mostrou que maior parte das pesquisas é voltada para os
docentes de línguas, sua formação inicial e continuada, revelando a carência de pesquisas com
foco nos profissionais em contexto de trabalho, na aprendizagem e desenvolvimento da língua
mediada pelas TICs (CARDOSO, 2015).
A busca por materiais de inglês elaborados por editoras demonstrou que em alguns
casos foram elaborados materiais que levaram em consideração as necessidades específicas de
uma categoria de profissional, associando a linguagem ao seu contexto de trabalho.
Por outro lado, se torna claro que o uso das TICs nos materiais produzidos pelas
editoras não está consolidado. Considerando o uso de convergência de mídias, observamos
que a associação da mídia impressa ao uso de CD foi adotada em todos os materiais, exceto os
do SENAC. Em relação à CALL e à MALL dos materiais encontrados, apenas o Encounters
da Macmillan possui MALL (Figura 7) com poucos recursos e mídias. O material da editora
Pearson English Around Restaurants é o único que apresenta CALL, conforme Quadro 6.
Desta forma, percebemos uma lacuna tanto no meio acadêmico quanto no meio
comercial do uso das TICs para mediar a LinFE. A proposta da nossa pesquisa tem o intuito
de corroborar a integração destas áreas.
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5

ASPECTOS METODOLÓGICOS E OPERACIONAIS DA PESQUISA

Adotamos o estudo de caso para a condução da pesquisa, considerando que permite
que o objeto de estudo seja analisado no seu ambiente real (YIN, 2005), em contraponto aos
experimentos, cujo objeto é separado do seu ambiente e cuidadosamente preparado em
laboratório.
No estudo de caso, o pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre os
acontecimentos (YIN, 2005), que é outra característica que contribuiu para a escolha do
estudo de caso nesta pesquisa.
Reynaut e Zononi (2006) corroboram com a utilização do estudo de caso em pesquisas
interdisciplinares, por considerar que por meio dele é que se estabelece uma comunicação
entre as disciplinas à medida que uma linguagem em comum é definida respeitando os
conceitos científicos de cada área.
No estudo de caso, os dados são obtidos a partir de seis fontes, de acordo com Yin
(2005), a saber, documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação direta,
observação participativa e artefatos físicos. Esses métodos de coleta de dados podem ser
utilizados de forma integrada como, por exemplo, questionários e observação participativa. A
escolha de uma ou outra forma de coleta de dados deve ser feita com base no objetivo
estabelecido, com o ambiente e os participantes envolvidos na pesquisa.
Tendo em vista que um dos objetivos específicos desta pesquisa é identificar a
dinâmica de trabalho e as contradições que surgiram à medida que a equipe interdisciplinar se
apropriou dos artefatos teóricos que fundamentam a pesquisa, decidimos adotar uma
abordagem qualitativa para análise dos dados posto que, conforme Minayo (2012, p. 21), “o
objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores
quantitativos”, tratando das relações individuais e coletivas, da motivação, dos significados,
crenças, enfim, de elementos da realidade social.
As seções que seguem apresentarão, respectivamente, o contexto em que foi
desenvolvida a pesquisa, a caracterização dos participantes, a identificação dos instrumentos
utilizados para a coleta dos dados e, por fim, os procedimentos para análise dos dados.
Destacamos que a pesquisa teve início em 2011 e que a elaboração dos vários protótipos dos
aplicativos foi realizada ao longo desses quatro anos.
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5.1

Contexto da pesquisa

Retomamos neste momento os três objetivos específicos desta pesquisa apresentados
anteriormente na introdução desta tese:
(a) Definir diretrizes para o programa de língua inglesa, integrando as áreas citadas
anteriormente, para desenvolver as habilidades linguísticas de produção e
compreensão oral.
(b) Elaborar as mediações de aprendizagem para compor a metodologia do programa,
operacionalizando as diretrizes definidas para o mesmo.
(c) Identificar a dinâmica de trabalho e as contradições que surgiram à medida que a
equipe interdisciplinar se apropriou dos artefatos teóricos que fundamentam o
programa.
Considerando os objetivos específicos, dividimos o contexto desta pesquisa em dois:
contexto empresarial e contexto científico. Nas seções que seguem, descrevemos ambos.

5.1.1 Contexto empresarial

O contexto desta pesquisa serão os restaurantes que, segundo Lohmann e Panosso
Netto (2008, p.387), têm o objetivo de oferecer alimentos e bebidas para satisfazer as
necessidades humanas, “como também para aproximar as pessoas por meio da oferta de um
local aconchegante e agradável, com ou sem música no ambiente, [...] oferecido com um bom
serviço que atenda- e até supere- a expectativa do visitante”.
Pacheco (2002) destaca que a comunicação do profissional que atua no restaurante
com o cliente é a tradução da qualidade do atendimento, ou seja, a comunicação reflete para o
cliente a qualidade do serviço prestado pelo profissional e, consequentemente, do restaurante
uma vez que o profissional é a imagem do restaurante frente ao cliente.
Logo, a comunicação, como dito anteriormente, é referendada como essencial para os
profissionais dos restaurantes, que são considerados profissionais de alto contato por
interagirem diretamente com o cliente representando a empresa em que trabalha.
A estrutura organizacional de um restaurante possui variações de uma empresa para
outra, mas como o foco da pesquisa são os profissionais de alto contato do restaurante, nos
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deteremos nas funções de maitre, chefe de fila, garçom, cumim. Embora a divisão de trabalho,
do ponto de vista das tarefas, não seja percebida pelo cliente, ela denota uma hierarquia dentro
da empresa, indo de funções mais gerenciais àquelas operacionais, seguindo os elencados
anteriormente. A seguir descrevemos a definição das funções de cada profissional de acordo
com sua divisão de trabalho no atendimento dos clientes nos restaurantes.
O maitre, auto definido pelos participantes, define como será o mise-en-place
(utensílios para a refeição, sua disposição à mesa e organização do local), auxilia na definição
do cardápio, coordena a distribuição dos garçons no restaurante, supervisiona o ambiente e o
trabalho realizado pelos garçons, é responsável pela qualidade do serviço avaliando a
necessidade de qualificação da sua equipe, atende as reclamações, entre outras tarefas.
O chefe de fila, auto definido pelos participantes, recepciona o cliente e encaminha-o
até a mesa de sua preferência ou que seja operacionalmente melhor para o restaurante.
Também pode exercer tarefas semelhantes às do maitre e até substituí-lo quando o mesmo não
estiver presente.
O cumim, auto definido pelos participantes, auxilia o garçom, levando ao cliente o
pedido, limpando e colocando a mesa, entre outras tarefas.
As tarefas exercidas por cada função têm variações dependendo da empresa, mas é
importante entender a dinâmica das tarefas realizadas por estes profissionais, pois os mesmos
nortearão a elaboração do conteúdo do programa proposto nesta tese.

5.1.2 Contexto científico

Como estamos tratando de uma pesquisa interdisciplinar, temos o contexto científico
da pesquisa de que faz parte o Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento de Tecnologias
Aplicadas à Educação – DETAE – da Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus Foz
do Iguaçu, cuja criação, em 2004, tem o objetivo de:
[...] desenvolver ferramentas e tecnologias que sejam aplicadas às diversas
modalidades da educação, tais como: e-learning, educação especial, sistemas tutores
inteligentes, inclusão digital, formação continuada, educação escolar complementar,
jogos educativos, produção de materiais didáticos, entre outros. Dentre as
repercussões esperadas estão: - O emprego das tecnologias disponíveis na
universidade à comunidade provendo dessa forma o estreitamento da relação entre
elas; - Contribuição social através da aproximação de ferramentas e tecnologias
educacionais aos alunos do ensino fundamental, médio e da educação especial; -
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Desenvolver o uso de diferentes tecnologias, aplicando-as à educação continuada de
profissionais de várias áreas de conhecimento, e ao ensino de graduação e pósgraduação; - Aplicar técnicas avançadas como Inteligência Artificial no
desenvolvimento de aplicativos educacionais; - Distribuir o conhecimento gerado e
disponível dentro da universidade através da produção de material didático de
qualidade; - Produção científica e participação em eventos relacionadas às linhas de
pesquisa do grupo22.

Em sua formação, o grupo interdisciplinar contou com membros vindos das áreas de
Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Física e Letras. Sou membro deste grupo de
pesquisa desde sua criação.
No contexto do DETAE, diferentes alunos de graduação do curso de Ciência da
Computação participaram da pesquisa desta tese, por meio de trabalhos de conclusão de
curso, iniciação científica remunerada e voluntária, como também, projetos de estágios
supervisionados obrigatórios. A seção que segue apresentará de forma explicita os
participantes desta pesquisa.

5.2

Participantes

Os participantes atuam no contexto empresarial ou científico. Logo, estão ligados a
instituições diferentes ou são colaboradores externos que contribuíram com seu conhecimento
científico, de mundo ou profissional com a pesquisa. A colaboração dos participantes foi
motivada por diferentes perspectivas e com papéis específicos no processo de
desenvolvimento da pesquisa, conforme descreveremos posteriormente nos capítulos 6 e 7.

5.3

Procedimentos para geração de dados

Os instrumentos usados para geração dos dados foram questionário (Apêndice A),
observação participante e avaliação de usabilidade (Apêndice B). Os dados originaram-se ao
longo do estudo de caso conduzido. A seguir, apresentamos cada um deles.

22

Disponível em: http://plsql1.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=55387088TWRF08. Acesso
em: 3 de fevereiro de 2013.
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5.3.1 Questionário

O questionário (Apêndice A) foi elaborado e dividido em partes para identificar:
o perfil dos profissionais que atuam nos restaurantes e que é nosso público-alvo potencial;
o conhecimento prévio do profissional em relação à língua inglesa;
a situação-alvo (como, por que, quando e o que o profissional reconhece como necessidade de
aprendizagem da língua inglesa para exercer sua profissão) e as necessidades de
aprendizagem (interesse em aprender a língua, como eles aprendem, quais atividades
colaboram para sua aprendizagem); e por fim, a vivência com tecnologia (computador,
Internet e dispositivos móveis).
O questionário trouxe dados que nortearam a elaboração do conteúdo do programa, o
desenvolvimento e a definição das mediações que pudessem, na ótica dos profissionais,
contribuir com a aprendizagem associando-as às formas de aprendizagem formal, não formal
e informal do programa proposto.
Para as perguntas referentes à definição do conteúdo do programa, adotamos dois
contextos: o primeiro trata da qualificação dos profissionais, que apresenta o protocolo
(tarefas) executado pelos garçons para atender os clientes, a classificação da atuação do
garçom como um vendedor de alimentos e bebidas, situações adversas que ocorrem ao longo
do atendimento, como por exemplo, reclamações ou solicitações de informações sobre a
cidade e o segundo é o LinFE que por meio da elaboração e aplicação de um questionário
possibilitará a análise de necessidades dos profissionais, ou seja, as necessidades linguísticas
da língua inglesa para oferecer um atendimento de qualidade aos turistas estrangeiros, para
tanto considerados as pesquisas de Sprenger (1997), Masin (2009), Souza (2009), Onodera
(2010) e Amorim (2011) para fundamentar a elaboração do questionário.

5.3.2 Observação participante

Em termos gerais, a observação permite que o pesquisador obtenha dados e utilize “os
sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e
ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar” (MARCONI;
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LAKATOS, 2010, p.173). Esse nível de informação, possivelmente, não seria obtido por meio
de entrevistas ou questionários.
A observação participante, que é uma forma específica de observação, é definida por
Minayo (2013, p.70) “como um processo pelo qual um pesquisador se coloca como
observador de uma situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica”.
O pesquisador é “observador e ator” ao mesmo tempo (CASTRO, 2006, p. 113). Ele
faz parte e interage com o grupo e ao longo desta interação obtem dados e tenta compreender
o ambiente da pesquisa. Minayo (2013, p. 70) destaca que o “observador faz parte do contexto
sob sua observação e, sem dúvida, modifica esse contexto, pois interfere nele, assim como é
modificado pessoalmente”. A observação participante dessa pesquisa foi realizada ao longo
de todo o processo por meio da participação e anotações das reuniões com os participantes, da
elaboração dos documentos de requisitos dos aplicativos desenvolvidos e da avaliação de
usabilidade baseado no trabalho de Olivário Neto (2013).

5.4

Instrumento para análise dos dados

Como instrumento para análise dos dados foi utilizada a Teoria da Atividade – TA
(ENGESTRÖM, 1999) - que propõe um modelo triangular para estudar as diferentes práticas
humanas, que nessa teoria é denominada por atividade, como processos de desenvolvimento,
sendo uma teoria com enfoque interdisciplinar.
Esta teoria tem sido utilizada em diferentes áreas de conhecimento como, por
exemplo, educação, antropologia, sociologia, linguística, interação humano computador,
aprendizagem mediada por computador e desenvolvimento de sistemas computacionais como
pode ser observado em Carelli (2003), Sprenger (2004), Motta (2004), De Feijter et al (2011),
Park (2011), Kaptelinin e Nardi (2012), Miller (2012), Ash (2014), Mwanza (2001), entre
outros.
O modelo triangular do sistema de atividade é composto por sujeito, objeto,
comunidade, instrumentos, regras e divisão de trabalho, organizados conforme disposto na
Figura 8. Esses elementos possibilitam entender a dinâmica da realização de uma atividade
sociocultural de forma ampla.
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O sujeito é um indivíduo ou um grupo de pessoas que estão ligadas por
compartilharem um mesmo objeto ou motivação para concretizar um objetivo, desta forma
protagonizam uma atividade humana.
O sujeito faz parte de uma comunidade, que por sua vez revela seu contexto
sociocultural. A relação do sujeito com a comunidade é mediada por regras que impactam na
maneira com que a atividade é realizada. Tanto as regras como as relações sociais na
comunidade podem ser explícitas ou implícitas.
Os instrumentos são ferramentas mediadoras utilizadas para transformar o objeto em
resultado. Essas ferramentas podem ser algo físico, como um computador, ou algo abstrato,
como a linguagem. Seu uso pode ampliar ou limitar as habilidades humanas.
A divisão de trabalho define as responsabilidades e os papéis do sujeito, que
participam de uma comunidade e que realizarão a atividade.
A TA apresenta elementos para realizar a análise de uma atividade humana, que
podem ser aplicados em diferentes contextos e de formas distintas. Não existe um método
padrão e rígido a ser utilizado. Por isso ela é considerada uma meta teoria, a qual dá origem a
outras teorias conforme sua aplicação e interpretação em contextos diferentes, como
demonstram os trabalhos citados anteriormente que aplicaram a TA.
Figura 8 – Sistema de atividade
Instrumentos

Sujeito

Objeto

Regras

Resultado

Divisão de trabalho
Comunidade

Fonte: ENGESTRÖM, 1999, p.31.

A partir dos dados gerados estaremos definindo os sistemas de atividade que
possibilitaram cumprir com os objetivos geral e específico estabelecidos nesta pesquisa.
ENGESTRÖM (1999) ressalta que o processo de construção do objeto na TA, não
ocorre de forma isolada ou harmoniosa, pelo contrário, é “um processo dialógico e
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colaborativo no qual diferentes perspectivas e vozes se encontram, entram em desacordo e se
integram” (ENGESTRÖM,1999, p. 182).
Destacaremos, também, as contradições (Quadro 7) de cada atividade realizada que, de
acordo com Engeström (1999), são tensões ou desequilíbrios entre os diferentes elementos do
sistema da atividade e atividades circunvizinhas, não são facilmente identificadas e não são
problemas e falhas, mas podem ser identificadas a partir da identificação dos problemas e
falhas no sistema da atividade.
Quadro 7 – Níveis hierárquico da atividade e das contradições
Orientação
Execução
Nível
Motivo
Comunidade
Atividade
Meta
Ação
Condições
Operação
Fonte: ENGESTRÖM, 1999, p.33.

Indivíduo
Humano/Máquina

Automaticidade
Geralmente
inconsciente
Consciente
Inconsciente

Ruptura
Contradições
Problemas
Falhas

As contradições têm papel fundamental nos sistemas de atividades por provocarem
mudanças e desenvolvimento na atividade (ENGESTRÖM, 1999). Além disso, a medida que
vão surgindo e se tornando complexos os conflitos impactam nos sujeitos, fazendo com que
ocorram questionamentos e distanciamento das regras estabelecidas, permitindo uma
evolução da atividade, visto que a atividade não é constituída linearmente devido às
contradições.
Nos capítulos 6 e 7 serão apresentados os resultados da pesquisa que cumpriram com
os objetivos geral e específicos da pesquisa. Para tanto dividimos os resultados em dois
sistemas de atividades, a saber, o primeiro sistema trata da definição das diretrizes para o
Programa de Língua Inglesa para Restaurantes (PLIR), e o segundo sistema foi
denominado por desenvolvimento do PLIR.
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6

DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE LÍNGUA INGLESA
PARA RESTAURANTES (PLIR)

Neste capítulo, apresentamos o sistema da atividade de definição de diretrizes do
Programa de Língua Inglesa para Restaurantes (PLIR). Esta atividade cumpriu o primeiro
objetivo específico desta tese que é definir diretrizes para o programa de língua inglesa,
integrando as áreas de qualidade e qualificação profissional no Turismo e educação
corporativo, especificado na introdução desta tese.
No que diz respeito à definição das diretrizes do PLIR, esta pesquisa se constitui
interdisciplinar na medida em que explora “ao mesmo tempo as virtudes das especializações
disciplinares [...] e a força de uma perspectiva integradora, de conjunto, [...]” (CASANOVA,
2006, p.13).
Partindo do modelo triangular de Engeström (1999), definimos o modelo triangular da
atividade em tela conforme visto na figura 9. Logo a seguir, descrevemos cada elemento do
sistema da atividade.
Figura 9 – Sistema identificação e integração de princípios
Qualidade e qualificação profissional no Turismo
Educação corporativa

Autora da tese

Regras

Identificação e
integração de
conceitos e

Restaurantes de Foz do Iguaçu/PR

Fonte: A autora, 2015.

Diretrizes
do PLIR

Divisão de trabalho
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6.1

Instrumentos

Para cada área de conhecimento adotada como mediação da atividade, foi realizada a
ação de revisão da literatura. Para operacionalizar esta ação foram identificados livros, artigos
científicos, documentos governamentais, leis e normas da ABNT relacionados às áreas. Em
seguida, uma análise qualitativa dos materiais selecionados foi realizada com intuito de
entender os conceitos e princípios norteadores das áreas, passando para a identificação de
“pontos de encontro e as convergências entre as áreas” (REYNAUT; ZONONI, 2011, p.144),
para então gerar as diretrizes que vão orientar a elaboração do PLIR.
Inicialmente, buscamos entender como a área de Turismo definia a qualidade dos
serviços turísticos, qual a relação da qualidade com a qualificação dos profissionais, como as
organizações implementam a qualificação profissional, se havia ações governamentais que
promovem a qualidade dos serviços e como se dá a formalização da qualificação do
profissional por meio da certificação pessoal, descritos nos capítulos 1, 2, 3 e 4.
O estudo revelou que há uma ligação direta entre qualidade dos serviços turísticos e
qualificação dos profissionais da área. Desta forma, as organizações empenham esforços para
esta qualificação e a literatura apresenta diferentes metodologias para que ela se processe no
contexto do ambiente de trabalho. No entanto, percebemos que são propostas que abarcam
geralmente o contexto da aprendizagem formal. Em outras palavras, não fornecem estratégias
diversificadas para que seus profissionais escolham uma forma de aprendizagem que se
adapta melhor ao seu perfil ou mesmo ferramentas que possam interagir para desenvolver
amplamente seu potencial de aprendizagem, para além da aprendizagem formal. Como os
exemplos apresentados anteriormente. As metodologias apresentadas identificam algumas
diretrizes relevantes que estaremos adaptando ao nosso contexto.
Como o Turismo oferece diferentes serviços, consequentemente são vários
profissionais que os executam, em especial os denominados profissionais de alto contato que
são aqueles que interagem face a face com o cliente e que têm papel fundamental na avaliação
da qualidade pelo turista. Entre esses profissionais estão recepcionistas, taxistas, camareiras,
guias de Turismo e profissionais que trabalham em agências de viagens. Neste projeto,
trataremos dos profissionais que atuam nos restaurantes.
No caso específico dos garçons, a qualificação é centralizada em questões
operacionais, como descrito nos exemplos anteriormente citados, que define um protocolo de
atendimento ao cliente contendo tarefas a serem executadas. Ao observar o protocolo de
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atendimento fica explícito que para o garçom a comunicação é realmente essencial para sua
atuação profissional diária, pois mesmo nas tarefas de anotar o pedido, servir e fechar a conta
ele necessita verificar, respectivamente, se o pedido foi anotado corretamente, repetindo suas
anotações para o cliente, e se as refeições servidas estão conforme o cliente pediu. Além
disso, quando o cliente solicita a conta, o garçom deve oferecer-lhe um café ou uma
sobremesa além de, ao entregar a conta ao cliente, perguntar se ela está correta. Ressaltamos
que como este programa visa às funções essenciais, excluímos tarefas que exigiam uma
linguagem mais complexa como gerenciar um cliente inconveniente, por exemplo.

6.2

Sujeito

Esta atividade teve como sujeito a autora da tese, que desenvolveu esta pesquisa
fundamentada no percurso das disciplinas cursadas no programa de pós-graduação
interdisciplinar de políticas públicas e formação humana.
Sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste) - Campus Foz do Iguaçu. Já no meu trabalho de conclusão do curso
desenvolvi um ambiente de simulação cujo objetivo era auxiliar no processo de aprendizagem
dos conceitos apresentados na disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, a
qual possui uma gama extensa de teorias relacionadas ao funcionamento dos diversos e
diferentes componentes internos do computador (PEREIRA; SILVA; SILVA, 1999). Sou
professora do curso em que me formei desde julho de 2002. Membro do DETAE desde sua
criação em 2004. Cursei mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação na Universidade Federal de São Carlos-UFSCar. Minha pesquisa no mestrado
teve como desafio desenvolver um ambiente capaz de promover a coautoria do professor na
elaboração de um jogo educacional que explorasse os temas transversais e uma base de
conhecimento de senso comum, assim como, ser uma ferramenta também para aquisição de
conhecimento de senso comum (PEREIRA et al, 2008). Nesta pesquisa de doutorado busquei
fazer a interface entre as áreas disciplinares, integrar de forma concreta as disciplinas em um
processo de desenvolvimento do programa proposto, gerenciamento do processo de
desenvolvimento da pesquisa observando de forma participativa de todas as etapas da
pesquisa, sendo também responsável por realizar a avaliação de usabilidade dos aplicativos
digitais construídos e de outros materiais.
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6.3

Objeto

O objeto dessa atividade foi a identificação e integração dos princípios e conceitos das
áreas de qualidade e qualificação profissional no Turismo e educação corporativa (Figura 9).

6.4

Regras e divisão de trabalho

Com base nas metodologias de qualificação profissional descritas nas seções 1.1 e 4.1,
estabelecemos ações a serem executadas nesta atividade, a saber: tendo em vista a perspectiva
dos profissionais, analisar as necessidades de qualificação em língua inglesa, identificar
questões relacionadas a estratégias e mediações para aprendizagem, aderência das TICs e
definir o objetivo do programa.
Na análise de necessidades temos como objetivo propiciar a contextualização da
linguagem às necessidades de comunicação do profissional, pois isso é considerado um fator
motivacional importante para a aprendizagem de uma língua estrangeira, sendo que o
profissional decide aprender quando reconhece que aquele conhecimento é importante para
sua atuação profissional, ou seja, concretizando a aplicação do que aprendeu no seu cotidiano
de trabalho, conforme descrito na introdução do capítulo 2.
Além disso, os profissionais dos restaurantes farão a avaliação do protocolo de
atendimento dos garçons cujo intuito é identificar se o protocolo reflete a realidade da atuação
do profissional a fim de que, a partir do protocolo, seja possível definir o vocabulário e as
funções linguísticas de que esses profissionais necessitam para se comunicar com o cliente,
compondo então o conteúdo do PLIR. Chegamos ao protocolo com as tarefas que envolvem
obrigatoriamente a comunicação dos garçons com os clientes, representado no Quadro 8, e
que podem sofrer variações dependendo das características dos serviços oferecidos pelo
restaurante.
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Quadro 8 – Protocolo de atendimento do garçom

•
•
•
•
•
•
•
•

Recepcionar o cliente no restaurante
Oferecer bebidas
Apresentar o cardápio
Anotar o pedido
Resolver reclamações e situações adversas
Fechar a conta
Fazer reserva
Dar informações turísticas e adicionais

Fonte: A autora, 2014.

Para realizar o que foi proposto anteriormente foram elaboradas questões que fizeram
parte do questionário (Anexo A) respondido pela comunidade descrita na seção que segue.

6.5

Comunidade

A comunidade envolvida nesta atividade se enquadra no contexto empresarial, descrito
na seção 5.1.1, sendo composta por quatro empresas que atuam no ramo de restaurante na
cidade de Foz do Iguaçu/PR.
As Empresa 1 e Empresa 2 são exclusivamente do ramo de restaurantes, e as Empresa
3 e Empresa 4 são hotéis que possuem restaurantes à disposição dos hóspedes e abertos ao
público em geral (Quadro 9). O objetivo de aplicar o questionário em empresas com ramos
diversificados foi o de identificar possíveis diferenças nas tarefas exercidas pelos
profissionais, o que não ocorreu. Este fato demonstra que existe e que se segue um protocolo
que define as tarefas executadas pelos profissionais independentes do ramo de negócio da
empresa. Esse protocolo será avaliado pelos profissionais no que tange as tarefas que
envolvem especificamente a comunicação com o cliente, conforme descreveremos
posteriormente.
Todas as empresas oferecem cardápio em português e inglês, com serviço à la carte. A
Empresa 1 no período do inverno oferece rodízio de caldos e no almoço o serviço de comida a
quilo. A Empresa 2 oferece rodízio de massas. Eventualmente as empresas podem também
oferecer outros serviços promocionais por um período de tempo definido.
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Quadro 9 – Funções dos profissionais dos restaurantes
Identificação da
Função
Quantidade de
empresa
participantes
Garçom
2
Empresa 1
Maitre
1
Garçom
6
Empresa 2
Cumim
2
Maitre
2
Empresa 3
Garçom
6
Garçom
6
Empresa 4
Fonte: A autora, 2015.

No total de 25 profissionais dessas quatro empresas responderam ao questionário
(Anexo A), cuja parte inicial tinha o objetivo de identificar o perfil dos profissionais, que
passamos a descrever.
Gráfico 1 - Sexo dos profissionais

20%
F
80%

M

Fonte: A autora, 2015.

Dos 25 profissionais que participaram, 5 eram do sexo feminino e 20 do sexo
masculino (Gráfico 1), sendo que 40% têm faixa etária de 20 a 25 anos, 28% estão na faixa de
25 a 30 anos, 16% possuem de 35 a 40 anos e 16% estão acima de 41 anos (Gráfico 2).
Gráfico 2 - Faixa etária
40%
28%
16%

16%

0%
20 a 25
anos
Fonte: A autora, 2015.

25 a 30
anos

30 a 35
anos

35 a 40
anos

acima de
40 anos
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A predominância da escolaridade foi o ensino fundamental incompleto e ensino médio
incompleto, cada um com 28%. Ensino fundamental completo e ensino médio completo
tiveram a porcentagem de 16% cada um, sendo que 12% informaram ter graduação
incompleta (Gráfico 3).
Gráfico 3 - Escolaridade

28%

Ensino Fundamental
Incompleto
Ensino Fundamental Completo

28%

Ensino Médio Incompleto
16%

Ensino Médio Completo

16%
12%
0%

Curso Técnico
Graduação Incompleta

0%

Graduação Completa
Fonte: A autora, 2015.

Em relação ao tempo em que parou de estudar, 40% dos participantes não informaram.
Dos que responderam, 24% pararam de estudar de dois a cinco anos; 16% de cinco a dez
anos; 12% há menos de dois anos e 8% acima de dez anos (Gráfico 4).
Gráfico 4 - Tempo em que parou de estudar
24%
16%
12%
8%
0%
Menos de 2
anos

2 a 5 anos

5 a 10 anos

acima de 10
anos

Não informou

Fonte: A autora, 2015.

Em relação ao tempo que exercem a profissão, um participante não informou, 32%
atuam há menos de dois anos, 28% entre cinco e dez anos, 24% entre dois e cinco anos, e
12% exercem a profissão há mais de dez anos (Gráfico 5).
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Gráfico 5 - Tempo que exercem a profissão
32%
28%
24%
12%
1%
menos de 2 a 5 anos
2 anos

5 a 10
anos

acima de
Não
10 anos informou

Fonte: A autora, 2015.

Quando questionados se já fizeram algum curso na área de atuação profissional
(Gráfico 6), 40% disseram que já fizeram cursos relacionados à área como, por exemplo,
curso de garçom, de manipulação de alimentos, de atendimento, de vendas, de sommelier.
Declararam que não fizeram cursos na área, 36% dos participantes e 24% não responderam à
questão. Neste ponto, podemos verificar a possibilidade de esses profissionais adquirirem seu
conhecimento sobre as tarefas que devem exercer profissionalmente por meio da
aprendizagem informal e não formal, conforme apresentado no capítulo 2.
Gráfico 6 - Cursos relacionados a profissão
40%

36%
24%

Sim

Não

Não informou

Fonte: A autora, 2015.

Já exerceram outra profissão (Gráfico 7) 76% dos participantes, 20% informaram não
ter atuado em outra área e 4% não responderam à questão. As profissões elencadas foram
repositor em supermercado, motorista em concessionária, motoboy, chefe de bar, maitre,
barman, açougueiro, auxiliar de cozinha, servente de pedreiro, pintor, caseiro, mecânico
montador em barragem, pedreiro, costureiro, auxiliar de pintor, orientador de estacionamento,
coordenador de vendas, operador de caixa, camareira, buffeteira, secretaria, atendente, jovem
aprendiz na área de tecnologia da informação e técnico de informática. A maioria informou
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que atuou em outra profissão por tempo igual ou inferior a cinco anos, vale ressaltar que
conforme indicado anteriormente se trata de profissionais com faixa etária jovem, de vinte a
trinta anos, logo não é possível denotar uma rotatividade alta de profissões.
Gráfico 7 - Exerceram profissões diferentes anteriormente
76%

20%
4%
Sim

Não

Não informou

Fonte: A autora, 2015.

6.6

Execução da atividade

Para realizar esta atividade tivemos como ação a aplicação e a análise do questionário
(Anexo A) respondido pelos profissionais cujos perfis foram descritos na seção anterior.
Dividimos o restante da análise do questionário em necessidades de qualificação em língua
inglesa, estratégias e mediações para aprendizagem, aderência das TICs e objetivo do
programa.

6.6.1 Necessidades de qualificação em língua inglesa

Ao realizar a análise de necessidades de qualificação em língua inglesa, nosso
interesse foi o de validar as tarefas previamente elencadas no protocolo assim como
estabelecer as necessidades percebidas pelo profissional, sua motivação em participar de um
programa de qualificação de língua inglesa e sua opinião a respeito de atividades que
poderiam contribuir com seu processo de aprendizagem.
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Com base nas informações obtidas, o programa elaborado não teria apenas
características baseadas na visão da equipe interdisciplinar ou de pesquisas científicas, mas
estávamos dando voz aos profissionais, possibilitando que os mesmos pudessem contribuir
com a construção do programa. Promovendo, portanto, o que foi dito anteriormente, a
interseção do mundo do trabalho, da educação e dos sujeitos trabalhadores. Passamos a seguir
a apresentar o resultado da análise de necessidades.
Gráfico 8 - Forma de contato com o cliente
80%

12%

face a face

telefone

8%

Não informou

Fonte: A autora, 2015.

Os dados obtidos no questionário confirmaram que os profissionais dos restaurantes
são efetivamente profissionais de alto contato (Gráfico 8), pois 80% dos profissionais
informaram que o atendimento com o cliente é realizado face a face. Apenas 12% indicaram
que o contato também é realizado por telefone e 8% não responderam à questão. O resultado
confirma que estes profissionais necessitam ter qualificação em uma língua estrangeira
quando se trata do Turismo internacional. Nessa pesquisa trataremos da língua inglesa.
Gráfico 9 - Habilidades linguísticas importantes

84%

80%

4%

Ouvir
Fonte: A autora, 2015.

Falar

Assinalou todas
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Ao serem questionados sobre as habilidades linguísticas que consideram importantes
(Gráfico 9), 84% responderam falar e 80% consideraram que ouvir (compreender) o cliente é
importante, apenas 4% assinalaram que, além de ouvir e falar, também é necessário saber ler e
escrever em inglês. Logo, os profissionais têm consciência de que, em relação ao inglês, as
habilidades linguísticas de produção e compreensão oral são as mais importantes para
realizarem suas tarefas profissionais.
Gráfico 10 - Avaliação da habilidade de compreensão oral
52%

20%

20%
4%

Ouvir fraco

Ouvir regular

Ouvir bom

Ouvir ótimo

Fonte: A autora, 2015.

Os participantes foram submetidos a uma autoavaliação sobre suas habilidades em
língua inglesa, quando solicitamos que indicassem como ele considerava seu inglês em
relação a ouvir (compreensão), falar, ler e escrever. Apresentamos no questionário as quatro
habilidades para não induzir o participante à conclusão de que apenas a produção e
compreensão oral são essenciais para sua atuação profissional. No entanto, relataremos apenas
a avaliação destas duas habilidades que fazem parte do contexto da pesquisa.
Avaliaram como fraca a compreensão oral (Gráfico 10) 52% dos participantes,
consideram regular 20%, bom 20% e relataram ser ótima 4% dos participantes. Apenas 4%
não responderam à questão. O resultado desta questão revela dois aspectos: o primeiro
aspecto é que nos restaurantes que participaram da pesquisa todos oferecem o cardápio em
inglês o que pode promover a compreensão do cliente a partir apenas da indicação no próprio
cardápio do seu pedido; o segundo aspecto indica que o profissional pode estar se valendo da
aprendizagem não formal e informal para desenvolver sua compreensão oral mediada pela
vivência diária no atendimento de clientes estrangeiros que lhe permite desenvolver esta
habilidade. Estes aspectos são reforçados quando observamos que dos 40% dos participantes
que consideraram sua compreensão oral boa ou ótima, apenas um declarou ter feito curso de
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inglês, e o único participante que avaliou como boa sua fala respondeu que não fez nenhum
curso de inglês.
Gráfico 11 - Avaliação da habilidade de produção oral
64%

28%

Falar fraco

Falar regular

4%

0%

Falar bom

Falar ótimo

Fonte: A autora, 2015.

Em relação à habilidade de produção oral (Gráfico 11), 64% avaliam ser fraca, 28%
regular e 4% bom. Ninguém considerou a fala ótima e um participante não respondeu a
questão. A diferença entre a avaliação da produção e compreensão oral pode ser dada por três
aspectos, os dois citados anteriormente, cardápio em inglês e aprendizagem não formal e
informal. E o terceiro aspecto está relacionado à aprendizagem da fonética do inglês, pois
apesar do português compartilhar o mesmo alfabeto do inglês, a fonética de uma língua para
outra se diferencia, como destacado por Lieff, Pow e Nunes (2010). De um modo geral,
internalizamos os sons da nossa língua materna e, ao aprendermos uma língua estrangeira, é
necessário estabelecer uma estratégia para tornar consciente sua diferença fonética e adquirir
esses novos sons.
Gráfico 12 - Participou de um curso de inglês
56%

24%

Sim
Fonte: A autora, 2015.

Não

20%

Não informou
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Perguntamos aos participantes se eles já haviam feito algum curso de inglês ( Gráfico
12), 56% declararam não ter cursado, 24% disseram já ter feito ou estar fazendo e 20% não
informaram. Relembramos neste ponto a questão dos profissionais terem se apropriado dos
conceitos de aprendizagem não formal e informal para desenvolverem as habilidades já
adquiridas.
Ao questionarmos os participantes em relação às tarefas previamente elencadas,
apenas a tarefa de anotar uma reserva (Quadro 10) teve uma baixa porcentagem, denotando
ser uma tarefa pouco realizada nos restaurantes, ou realizada pela recepcionista do
restaurante, pelo setor de eventos ou pelo setor de reservas do hotel. As demais tiverem uma
porcentagem igual ou superior a 72%. Nenhuma outra tarefa foi sugerida pelos profissionais.
Cabe neste momento uma explicação em relação à diferença das tarefas elencadas no
protocolo de atendimento (Quadro 8) e as apresentadas no questionário (Quadro 10), esta
última foi o resultado da avaliação da especialista em linguística e aprendizagem de línguas
com a proposta de fragmentar algumas tarefas, para torná-las mais simples e objetivas.
Quadro 10 – Resposta a questão sobre as tarefas profissionais do dia a dia
Tarefas
Porcentagem
Receber os clientes

92%

Atender aos pedidos de bebida

96%

Descrever o horário de funcionamento

96%

Anotar os pedidos de entradas

92%

Explicar uma bebida

96%

Explicar um prato

92%

Desculpar-se e oferecer outra opção

88%

Recomendar uma sobremesa

96%

Atender um pedido complementar

84%

Atender uma reclamação

76%

Receber a conta

72%

Anotar uma reserva

44%

Dar informações turísticas

92%

Fonte: A autora, 2015.

Quando questionados sobre a vivência no atendimento de um cliente estrangeiro
(Quadro 11), a porcentagem de todas as tarefas reduziu, sendo que a tarefa de anotar uma
reserva manteve-se com a porcentagem menor. As tarefas 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 tiveram uma
porcentagem na faixa de 52% a 68%. As tarefas 1, 2, 3, 4 e 5 tiverem uma porcentagem igual
ou superior a 72%. Novamente, nenhuma outra tarefa foi sugerida pelos profissionais.
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Quadro 11 – Situações ao atender um estrangeiro
Atendimento de estrangeiro
Porcentagem
Receber os clientes
76%
Atender aos pedidos de bebida
84%
Descrever o horário de funcionamento
84%
Anotar os pedidos de entradas
72%
Explicar uma bebida
72%
Explicar um prato
64%
Desculpar-se e oferecer outra opção
64%
Recomendar uma sobremesa
56%
Atender um pedido complementar
60%
Atender uma reclamação
68%
Receber a conta
52%
Anotar uma reserva
28%
Dar informações turísticas
68%
Fonte: A autora, 2015.

Solicitamos aos participantes que relatassem quais foram as situações que vivenciaram
no restaurante durante o atendimento a um cliente estrangeiro e que não conseguiram
resolver. No Quadro 12, transcrevemos literalmente o registro dos participantes (P). Ao
analisar os relatos, duas situações têm um índice de recorrência maior, a saber, explicar um
prato e dar informações turísticas. Alguns participantes não responderam à pergunta.
Quadro 12 – Relato de situações não resolvidas
Empresa
Empresa 1

Relato

P1: Anotar os pedidos de entradas, desculpar-se e oferecer outra opção, atender uma
reclamação e dar informações turísticas.
P2: Atender um pedido complementar, atender uma reclamação e dar informações turísticas.
P3: Esclarecer duvidas [sic].
Empresa 2
P7: Pedi para uma pessoa qualificada para solucionar o problema. Porque eu não sabia falar.
P8: Detalhar um prato.
P10: Geralmente nós conseguimos solicitar todas as esegencias [sic] deles más [sic] a falta
de falar ou pronunciar o iglês [sic] melhor seria esencial [sic].
P12: Dar informação de um prato.
Empresa 3
P13: Aconteceu uma situação em que o hóspede queria saber o que estaria em seu prato,
como foi preparado, e o nome do prato, este cliente era um Indiano que tentou se comunicar
comigo em Inglês, mas não tive suscesso [sic] com ele até que uma pessoa do salão se
levantou e pediu se eu queria ajuda. Para mim foi vergonhoso, por não saber falar e entender
o inglês.
P14: Todas as perguntas que os clientes me fazer [sic], eu não sei responder.
P16: Explicar alguns pratos.
P17: Em que ele quer saber onde poderia para chegar até as cataratas, ou queria saber onde
poderia comer.
P20: Quando me pedio [sic] explicação sobre um prato de a lacarte [sic] e eu não soube
Empresa 4
explicar.
P21: Na maioria das vezes o que não entendo procuro com o metre [sic] a explicação. Mas
quase sempre consigo entender.
P23: Informar horário de funcionamento do café da manhã. Explicar como ir ao centro.
P24: Informar horario [sic] do café quais tipo de lanches o que tinha nos lanches.
P25: Dar informações turísticas.
Fonte: A autora, 2015.
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Em relação ao que os participantes gostariam de aprender em inglês para atender suas
questões profissionais (Quadro 13), os relatos reforçam as situações vivenciadas que não
conseguiram resolver, ressaltam a importância de compreender e saber falar com os clientes
assim como a necessidade de adquirir habilidades em língua inglesa para atender com
qualidade o cliente. Alguns participantes não responderam à pergunta.
Quadro 13 – Necessidade de aprendizagem
Empresa

Relato

Empresa 1

P1: Bom primeiramente eu gostaria de aprendera a falar o ingles [sic], pos [sic] o
ingles [sic] fluentemente fica facil [sic] pos [sic] já estaremos com o infles [sic] na
ponta da lingua [sic], porem [sic] o que nos tem ajudado é o cardapio [sic] de inglês.
P2: Gostaria de aprender tudo.
P4: Falar o inglês.
Empresa 2
P5: O essencial para atendelos [sic] bem.
P6: Também! Mais para também na vida privada para dar informações ou ajudar em
alguma situação!
P7: Tudo (para que eu possa solucionar meus proplema [sic] profissionais).
P8: Compreender certo e falar correto.
P9: Tudo voltado a restaurante.
P10: Tudo, pois falar o Iglês [sic] nessa profissão e esencial [sic]. Sem essa lingua [sic]
fica complicado atender o cliente.
P12: São muitas como: falar sobre as bebidas e comidas.
Empresa 3
P13: Palavras ou frases relacionadas ao A&B. Como por exemplo: pedir ao hospede
para assinar a comanda, explicar um prato que ele queira saber, etc.
P14: Gostaria de falar, entender e saber responder os clientes [sic].
P17: A falar melhor poder atender muito bem o cliente pra [sic] ele ficar feliz com o
nosso atendimento e saber falar qualquer coisas que ele perguntar.
P18: Aprender falar e entender o que eles falam.
P19: O básico.
P20: Sobre bebidas e alimentos.
Empresa 4
P21: Gostaria de aprender tudo aquilo que nescessito [sic] para um bom atendimento
com o cliente.
P23: Que explique diálogos mais usados para ficar mais simples.
P24: A falar e entender.
P25: Atualmente estou cursando inglês e busco na internet coisas que posso usar em
meu trabalho. Mas algo intensivo para garçons seria interessante.
Fonte: A autora, 2015.

Ao serem questionados sobre seu interesse e motivação em participar de um programa
de qualificação de língua inglesa (Quadro 14). Todos os que responderam à questão estão
interessados em se qualificar no idioma, sendo a motivação a busca em atender melhor o
cliente, obter um diferencial no mercado de trabalho - considerando que estamos em uma
cidade turística - e por ter como responsabilidade a necessidade de resolver as situações de
comunicação em língua inglesa quando um subordinado não o faz, como destacou um maitre.
Os profissionais têm a consciência de que a comunicação é papel fundamental para a
qualidade do atendimento ao cliente. Essa informação confirma o que define a literatura de
Turismo quando trata de qualidade.
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Quadro 14 – Interesse e motivação da aprendizagem
Empresa

Relato

Empresa 1

P1: Sim, porque hoje em dia o mercado de trabalho exige o ingles [sic] por nos ser uma
cidade turística.
P2: Gostaria para saber esplicar [sic] bem para o turista estrangeiro não ficar nas nuvens.
Empresa 2 P4: Fas [sic] muita falta.
P5: Sim, por precisão.
P6: Sim! Para atender melhor o cliente estrangeiro, para que aja comunicação entre ambos.
P7: Sim. Por que eu não sei nada e nem como falar com um cliente estrangeiro.
P8: Claro porque melhorar é muito importante
P9: Sim. Por qualificação.
P10: Consertesa [sic], porquê em minha area [sic] e tudo proque [sic] se o garçon [sic] não
saber responder o cliente seria eu que deveria solucionar o problema (maître) [sic]
Empresa 3 P12: Sim. Para poder sobresair [sic] em situação com essas.
P13: Sim, para aperfeicoar [sic] ainda mais o atendimento a um hospede ou cliente
estrangeiro e atingir metas pessoais.
P14: Concerteza [sic]! Para melhor atendê-los e para ter um melhor atendimento!
P16: Sim.
P17: O que mas [sic] quero porque eu vai me ajudar muito em qualquer setor de trabalho que
eu posso ter.
P18: Poder entender eles bem e muito importante pro meu trabalho.
P19: Conserteza [sic], porque facilitaria muito meu serviço.
Empresa 4 P20: Gostaria sim de aprender, por que passo muita dificuldade.
P21: Sim para desempenhar bem meu trabalho e assim poder agradar melhor nossos clientes.
P22: Sim, para melhorar profissionalmente.
P23: Sim, pois ajuda muito a entender o hóspede.
P24: Para melhorar a comunicação com os turistas e me ajudar profissionalmente
P25: Sim. Pois quando é focado em um determinado assunto, o intendimento [sic] é melhor.
Fonte: A autora, 2015.

6.6.2 Estratégias e mediações para aprendizagem

Alguns participantes indicaram questões que consideram contribuir com o processo de
aprendizagem de inglês, conforme relatos no Quadro 15. Dentre elas, a necessidade de um
curso com aulas, apresentação de exemplos simples e claros que possam ser aplicados ao seu
dia a dia profissional, uso de áudio e vídeo sem uso de texto, praticar a conversação, oferecer
aplicativos em dispositivos móveis, disponibilizar a tradução e permitir a leitura. Neste ponto
é importante ressaltar a presença de características que estão associadas à aprendizagem
formal, não formal e informal, além do destaque que os participantes dão em relação ao
alinhamento direto da língua com seu cotidiano de atuação profissional como fator que irá
favorecer a aprendizagem.
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Quadro 15 – Contribuição para aprendizagem
Empresa

Relato

P1: Eu acho que o ingles [sic] deveria ser aplicado desde a 1a serie [sic] para que todos
os estudantes já tenha [sic] um conhecimento melhor sobre esse idioma que hoje em
dia é fundamental para nos [sic] que estamos nesta função.
P2: Falta mais oportunidade tem muitas pessoas que não tem condições de pagar.
P5: Aplica da maneira que voces [sic] acham melhor.
Empresa 2
P6: Atendimento! Para que aja [sic] compreensão e saia tudo correto!
P8: Mais conversação.
P9: Audio [sic] e vídeo.
P10: Praticar ler a algo que esteja ao nosso alcanse [sic] pois tempo para nós no geral é
tudo.
P12: Uns aplicativos mais voltado [sic] para nossa área.
Empresa 3
P13: Um app (aplicativo) voltado especificamente ao nosso trabalho.
P14: Leitura e praticar.
P16: Maior eficiência no trabalho.
P18: Ouvir.
P20: Seria fazer um curso.
Empresa 4
P21: Aulas.
P23: Muita prática, com exemplos simples e claros que possamos usar no dia a dia.
P24: Ouvindo ingles [sic] e traduzindo.
P25: Sem texto e só conversação.
Fonte: A autora, 2015.
Empresa 1

Solicitamos que os participantes fizessem outros comentários e sugestões (Quadro 16),
os relatos reforçaram as características indicadas na questão anterior. A partir da análise de
necessidades foram definidas diretrizes a serem adotadas no programa e que serão
apresentadas posteriormente, que descreve os resultados da atividade.
Quadro 16 – Comentários e sugestões
Empresa
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3

Relato

P1: Na verdade o ingles [sic] sempre é um comentário a ser sugerio [sic] porem [sic]
poucos tem esse idioma fluente.
P6: Que seja bom para todos e que fazem sites, mandar aulas via WhatsApp, fazer que
o site seja de qualidade!
Nenhum participante respondeu.

Empresa 4

P21: Acho que o funcionario [sic] para desempenhar bem seu trabalho sempre tem que
estar bem informado de tudo para poder ajudar o cliente.
P24: Sim fazer audios [sic] em ingles [sic] e traduzidas para o português.
P25: Acredito que para aprender uma nova língua tem que exercitar todos os dias e
focar na conversação.
Fonte: A autora, 2015.

Os dados obtidos com a análise do questionário validam alguns aspectos encontrados
na literatura e que vão subsidiar a definição das diretrizes para o desenvolvimento do PLIR,
conforme apresentaremos posteriormente.
Visto que a aprendizagem formal não é suficiente para promover a qualificação
profissional, principalmente por acompanhar de forma assíncrona as mudanças e a evolução
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do mercado, buscamos na área de educação corporativa propostas que pudessem contribuir
para a sincronização das necessidades do mercado e da qualificação profissional e que
pudessem promover a interseção entre mundo do trabalho, da educação e os sujeitos
trabalhadores. Considerando o alerta de Lima e Lopes (2005, p.15) de que “não podemos
tratar a qualificação como algo exclusivamente do mundo do trabalho ou do mundo da
educação. Trata-se de percebê-la como um ponto de intersecção, para o qual devem confluir
diversas abordagens e contribuições, entre ela a dos sujeitos trabalhadores”.
Para tanto encontramos os conceitos de aprendizagem formal, não formal e informal.
Cada um desses conceitos de aprendizagem traz consigo estratégias que juntas diversificam as
atividades de aprendizagem, possibilitando atingir uma parcela maior de profissionais, visto
que cada um possui sua identidade e estratégia de aprendizagem. A variedade de plataforma
permite flexibilidade para a qualificação dos profissionais, uma vez que existe uma
diversidade de recursos para aprendizagem que não estão associadas fisicamente a um
ambiente ou a uma única modalidade de aprendizagem. A plataforma incorpora ao processo
de qualificação o compartilhamento de conhecimento entre os profissionais de modo que esse
novo conhecimento possa, posteriormente, ser agregado ao processo de aprendizagem
dinamizando e sincronizando as necessidades organizacionais.
No capítulo 2, descrevemos algumas iniciativas que utilizam esses conceitos de
aprendizagem. No entanto, nenhuma está voltada para o contexto da qualificação dos
profissionais do Turismo em uma língua estrangeira.

6.6.3 Aderência das TICs

As diferentes TICs e plataformas digitais, conforme capítulo 3, podem ser utilizadas
de forma integrada entre si ou de forma complementar. Isso nos leva à estratégia de
convergência de mídias em que velhas e novas mídias coexistem e contribuem para alcançar
os objetivos propostos para seu uso. No caso desta pesquisa para o desenvolvimento das
habilidades de produção e compreensão oral em língua inglesa.
Tendo em vista a disseminação do uso das TICs, incluímos no nosso questionário de
análise de necessidades perguntas para identificar o perfil do profissional em relação ao uso
das TICs. Desde o início, nossa proposta era a de agregar mediações de aprendizagem que
exploram a convergência de mídias, no entanto, era necessário avaliar o potencial de
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aderência das TICs pelos profissionais. Passamos então a apresentar as informações obtidas
referentes a este contexto nos questionários respondidos.
Perguntamos aos profissionais se, na rotina de trabalho, eles utilizavam algum tipo de
tecnologia como computador, celular ou tablet. Um participante não respondeu, 44%
relataram o uso e 52% disseram que não usam qualquer tipo de tecnologia (Gráfico 13).
Gráfico 13 – Utiliza alguma tecnologia no trabalho
Não
respondeu
4%
Não
52%

Sim
44%

Fonte: A autora, 2015.

Ao serem questionados se possuíam computador em casa, 64% disseram que sim e
28% afirmaram que não (Gráfico 14). Dois participantes não responderam a esta questão. Em
relação ao tempo que possuem computador em casa, 32% responderam que possuem
computador há aproximadamente entre cinco e dez anos; 20%, entre dois a cinco anos, e 4%,
há menos de dois anos. A quantidade de horas por semana em que utilizam o computador é de
menos de duas horas para 40%, acima de dez horas para 16%, entre duas a cinco horas para
12% e entre cinco a dez horas para 5%.
Gráfico 14 – Possui computador em casa?
Não
respondeu
8%
Não
28%

Sim
64%

Fonte: A autora, 2015.

Em relação ao celular, um participante não respondeu à questão, 80% responderam
que possuem celulares e 16% responderam que não possuem (Gráfico 15). Em relação ao
tempo de posso de celular, 36% disseram que o possuem de cinco a dez anos, 12% acima de
dez anos, 8% de dois a cinco anos e 4% há menos de dois anos. O tempo de uso do celular por
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semana é superior a dez horas para 28%, inferior a duas horas para 28% e entre cinco e dez
horas para 20%.
Gráfico 15 – Possui celular?
Não
respondeu
Não

4%

16%

Sim
80%

Fonte: A autora, 2015.

O acesso à internet é feito em casa para 80% dos entrevistados. Para 32%, o acesso é
no trabalho. 24% acessam na casa de amigos, 8% na casa de parentes e 8% em lan houses. O
tempo de uso da internet por semana é de menos de duas horas para 24%, acima de dez horas
para 24%, entre duas a cinco horas para 20% e entre cinco a dez horas para 16% (Gráfico 16).
Gráfico 16 – Acesso a Internet
em casa
80%

na casa de
no trabalho
amigos
32%
em lan
24% na casa de
parentes
houses
8%
8%

Fonte: A autora, 2015.

As perguntas relacionadas até o momento demonstram que os profissionais têm
familiaridade e utilizam o computador, o celular e a internet. A questão que segue tinha o
objetivo de identificar como essas TICs são utilizadas pelos profissionais, quais atividades
eles realizam e em que dispositivo, se eles utilizaram essas tecnologias em algum momento no
contexto da aprendizagem não formal e se já fizeram uso de recursos que podem ser adotados
para mediar a aprendizagem informal.
A porcentagem de atividades realizadas no computador e no celular está representada
no Quadro 17. Ler notícias, jogar e utilizar rede social são as atividades realizadas com mais
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frequência no computador. De modo geral o celular é utilizado com mais frequência do que o
computador para a maioria das atividades, excetuando os cursos online e jogos. No que diz
respeito ao tablet, não foi relatado seu uso para realizar qualquer atividade.
Quadro 17 – Atividades realizadas com TICs
Atividades
Cursos online
Estudar
Ler notícias em geral
Bate-papo (MSN, G-Talk, Skype, SMS)
Jogos
Compras
Download (baixar programas)
Rede social (Facebook, Twiter, Instagram, ou
outros)
E-mail (correio eletrônico)
WhatsApp
Fonte: A autora, 2015.

Computador
20%
16%
44%
28%
32%
24%
24%
32%

Celular
16%
28%
48%
48%
28%
24%
40%
48%

24%
-

36%
68%

A aprendizagem não formal e informal foram impulsionadas pelas TICs. Logo, para o
PLIR, propomos que as mediações da aprendizagem não formal e informal fizessem uso das
TICs.

6.6.4 Objetivo do programa

Com a análise de necessidades confirmamos o objetivo estabelecido inicialmente, que
é prover um programa de língua inglesa com atividades em plataformas distintas para
desenvolvimento das habilidades linguísticas de produção e compreensão oral.
A análise de necessidades revelou que os profissionais têm consciência da importância
da comunicação em língua inglesa para oferecer um atendimento de qualidade aos clientes.
Do ponto de vista dos profissionais, o foco da sua aprendizagem são as duas habilidades
linguísticas citadas anteriormente e, nesse sentido, é necessário oferecer atividades variadas
para mediar o seu processo de aprendizagem.
A seção a seguir apresenta quais foram os resultados, os conceitos norteadores e as
diretrizes estabelecidas como regras para o desenvolvimento do PLIR a partir da atividade
realizada.
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6.7

Resultado da atividade

Como resultado da atividade executada temos que, em relação à definição da
qualidade dos serviços turísticos, elaboramos um ciclo que estabelece os elementos e suas
relações para se alcançar a qualidade dos serviços (Figura 10). Contextualizando para o setor
de Turismo internacional, que é o mercado que queremos atingir, temos que a qualidade dos
serviços é medida pela diferença entre a expectativa do turista quando adquiriu o serviço e a
experiência vivenciada por ele ao usufruir do serviço. Sendo que para melhor qualificar o
serviço nesta vivência é necessário que o turista sinta que está sendo tratado com
hospitalidade e acolhimento o turista internacional, que é o mercado que queremos atingir,
temos que a qualidade dos serviços é medida pela diferença entre a expectativa do turista
quando adquiriu o serviço e a experiência vivenciada por ele ao usufruir do serviço. Sendo
que para melhor qualificar o serviço nesta vivencia é necessário que o turista sinta que está
sendo tratado com hospitalidade e acolhimento.
Figura 10 – Ciclo da qualidade dos serviços prestados pelo
Turismo

Fonte: A autora, 2014.

A hospitalidade e o acolhimento por sua vez são concretizados por meio da
comunicação, seja ela verbal ou não. Logo, os momentos da verdade, em que este
profissional, denominado de alto contato, se comunica com o turista, são aqueles em que o
turista constrói sua percepção da qualidade.
Logo, é fundamental que o profissional de alto contato tenha habilidade de
comunicação para interagir de forma clara com o turista permitindo satisfazer seus anseios e
servi-lo de acordo com os padrões esperados por ele. Essas questões foram confirmadas com a
análise de necessidades.
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Como descrito anteriormente, utilizaremos os conceitos de aprendizagem formal, não
formal e informal para compor o PLIR (Figura 11). No contexto desta pesquisa tomaremos
como definição de aprendizagem formal as aulas na modalidade presencial, envolvendo
professor e aluno, com objetivo, conteúdo e metodologia estabelecidos formalmente no PLIR.
Para a aprendizagem não formal adotaremos uma abordagem não presencial, com
comunicação não contigua, sem controle de frequência ou uso dos alunos, sem contato entre
aluno e professor. As mediações elaboradas estão centradas na aprendizagem do aluno, por
meio da identificação das suas necessidades e utilização da aprendizagem para seu
crescimento profissional.
A aprendizagem informal mantem relação e complementa a aprendizagem formal e
não formal, não sendo obrigatória e seu objetivo é explorar o conhecimento tácito do aluno,
ou seja, conhecimento adquirido na prática do dia a dia profissional e de forma espontânea.
Utilizará uma mediação capaz de promover a conexão entre os alunos, permitindo o
compartilhamento de perguntas, experiências de tentativa e erro, vivências, solução de
problemas. Em outras palavras, estimulará a colaboração e a cooperação entre os alunos.
Figura 11 – Estrutura inicial do PLIR
Programa de Língua
Inglesa para
Restaurantes (PLIR)

Mediações para
aprendizagem
formal

Mediações para
aprendizagem
não formal

Mediações para
aprendizagem
informal

Fonte: A autora, 2015.

Como proposta inicial, o programa PLIR será constituído de atividades formais, não
formais e informais no sentido de mediar respectivamente a aprendizagem formal, não formal
e informal (Figura 11).
Ressaltamos como resultado desta atividade as seguintes diretrizes para o PLIR:
•

Qualificação dos profissionais de alto contato é fundamental na determinação da
qualidade do serviço prestado no Turismo. A concretização da qualidade é dada pela
comunicação, logo, o foco da qualificação é a comunicação para promover a qualidade
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do atendimento com o objetivo de desenvolver as habilidades linguísticas de produção
e compreensão oral.
•

Uso de tarefas realizadas no cotidiano do profissional para tornar a aprendizagem
significativa, promovendo a motivação e o comprometimento com a aprendizagem da
língua.

•

Fragmentação, objetividade e simplicidade na apresentação do conteúdo.

•

Conteúdo apresentado de forma cíclica com diálogos contextualizados ao cotidiano
profissional, aumentando a complexidade à medida que o conhecimento da língua é
adquirido.

•

Abordagem de aprendizagem que propicie a aprendizagem formal, não formal e
informal.

•

Disponibilização de múltiplas mediações para a aprendizagem, propiciando a
construção de diferentes trajetórias de aprendizagem.

•

Busca ou elaboração de mediações para aprendizagem não formal e informal com o
uso das TICs, mantendo o foco nas tarefas executadas pelos profissionais.

•

Utilização de áudios, vídeos e imagens para contextualizar e apresentar a linguagem.

•

Disponibilizar o conteúdo na forma escrita em português e inglês.

•

Apresentação das diferenças fonéticas entre o português e o inglês, estimulando a
tomada de consciência e internalização dessas diferenças.

6.8

Contradições da atividade

As contradições que surgem no sistema de atividade são elementos que geram
mudanças e desenvolvimento da atividade. Como definimos um objetivo específico da
pesquisa no que tange à identificação das contradições vivenciadas, destacaremos a seguir
duas das contradições deste sistema de atividade.
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6.8.1 Comunicação em língua estrangeira

A falta de reconhecimento da comunicação como sendo uma característica a ser
tratada na qualificação dos garçons, para o atendimento de turistas estrangeiros, reflete na
certificação pessoal profissional estabelecida pela ABNT-NBR. As normas tratam a língua
estrangeira em seu anexo, tornando bem controverso todo o investimento governamental na
qualificação dos profissionais do Turismo no que tange à língua estrangeira assim como vai
contra os apontamentos dos turistas estrangeiros que visitaram o Brasil nos últimos eventos de
grande porte.
O que se esperava da certificação da ABNT-NBR em relação à língua estrangeira era
que houvesse uma norma específica tratando de garçom bilíngue que pudesse reconhecer esse
aspecto de forma a contribuir com a qualificação do profissional. Assim como a própria área
tratasse desse tema como um fator essencial a julgar pela definição de qualidade dos serviços
turísticos determinada pela área.
Mesmo nos programas propostos pelo governo federal para qualificação do Turismo
não foi possível observar que havia alguma recomendação ou indicativo para que os cursos de
inglês estabeleçam uma abordagem focada nas necessidades de atuação de um determinado
profissional, como é o foco do PLIR. Do mesmo modo, não se especifica a ênfase nas
habilidades de produção e compreensão oral, que são essenciais para a comunicação dos
profissionais de alto contato.
Nesse sentido, o setor de Turismo brasileiro, apesar de um alto potencial de expansão,
deixa a desejar na busca de um diferencial de qualidade internacional. Sendo assim, os
esforços na investigação da qualificação do profissional de alto contato no que tange à língua
estrangeira são necessários no contexto do Turismo internacional, salientando a relevância e
justificando a elaboração do PLIR, seguindo uma metodologia diferenciada integrando as
questões elencadas na seção anterior.

6.8.2 Dificuldade em realizar a análise de necessidades

Considerando as ações realizadas para o desenvolvimento da atividade, relatamos
nesta seção as contradições que surgiram ao longo deste processo. Iniciamos com a fase de
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análise das necessidades dos profissionais que atuam em restaurantes da cidade de Foz do
Iguaçu/PR. Para solicitar a participação das empresas, três abordagens foram adotadas, a
saber, envio de e-mail explicando a pesquisa, o contato telefônico e o contato pessoal quando
a empresa solicitava (Quadro 18). O contato inicial com as empresas foi feito por meio do
setor de recursos humanos (RH).
Quadro 18 – Relação de empresas contatadas
Tipo de Contato
E-mail
Telefone
Pessoalmente
X
X
X
Empresa 1
X
X
Empresa 2
X
X
X
Empresa 3
X
X
X
Empresa 4
X
X
Empresa 5
X
X
Empresa 6
X
X
Empresa 7
X
X
Empresa 8
X
X
Empresa 9
X
X
Empresa 10
Fonte: A autora, 2015.

Participou
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não

6.8.2.1 Empresas não participantes

Das dez empresas contatadas por e-mail e telefone, apenas a Empresa 6 retornou um email dizendo que não poderia participar da pesquisa devido à falta de pessoal para
acompanhar a atividade. As Empresas 7, 8, 9 e 10 informaram por telefone que repassariam o
questionário à gerência do setor de A&B ou à gerência administrativa e posteriormente
responderiam ao e-mail, o que não ocorreu.
A Empresa 6 acredita que trabalhos como o seu contribuem para o desenvolvimento
da nossa cidade, mas infelizmente não temos condições de acompanhar e nem de
possibilitar a aplicação de um questionário em nossa empresa, pois estamos com o
quadro de colaboradores reduzido e com um grande fluxo de atendimentos. (E-mail
do responsável pelo RH da Empresa 6).

Na Empresa 5 a chefe do setor de RH autorizou a pesquisa alegando que os garçons já
haviam solicitado ao RH curso de inglês. Após agendar, fui até a empresa para apresentar a
pesquisa à chefe de fila e a um garçom, que declararam ser a pesquisa relevante para sua
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profissão. Todavia, eles não responderam ao questionário e não deram retorno quando entrei
em contato pelo WhatsApp.

6.8.2.2 Empresas participantes

Na Empresa 1, entrei em contato por telefone com o gerente de A&B que mostrou
interesse pelo projeto, dizendo que para atender melhor o cliente seria importante o garçom
ter conhecimento de inglês. No entanto, solicitou que fosse apresentado o projeto para a
gerente geral da empresa. Entrei em contato com ela, por telefone, no dia seguinte e ela
reiterou a necessidade de o garçom ter conhecimento de inglês, permitindo a aplicação do
questionário. No entanto, não definiu uma data específica, pedindo que eu fosse à empresa e
falasse diretamente com cada garçom em horário de expediente. Em uma determinada data,
no início do experiente, consegui conversar com dois garçons que prontamente responderam
ao questionário. Outros três, com quem tive contato para explicar o projeto, também se
prontificaram a responder no horário do intervalo, mas não o fizeram. O subgerente que
estava presente na data solicitou que eu deixasse o questionário sob sua responsabilidade a
fim de que ele pedisse ao restante dos garçons que respondessem. Passada uma semana,
retornei à empresa e nenhum outro questionário havia sido respondido.
Na Empresa 2, o gerente agendou data e horário. Ao chegar à empresa, encontrei o
maitre que, junto com sua equipe de garçons e cumim, esperava para participar da pesquisa.
Após apresentação do projeto e de alguns questionamentos, todos – em um total de nove
participantes - responderam o questionário. Nessa empresa, um dos garçons relatou ter
respondido que não havia realizado curso de inglês mesmo já tendo feito. Ele justificou a
resposta explicando que, caso tivesse informado que já havia feito um curso, talvez não fosse
selecionado caso a empresa decidisse oferecer o curso aos empregados.
Na Empresa 3, o RH autorizou a aplicação do questionário e agendou data e horário.
No entanto, o primeiro contato pessoalmente foi com os maitres, um responsável pelo turno
da manhã e o outro pelo turno da noite. Após a apresentação do projeto, ambos demonstraram
entender e concordar com a necessidade de qualificação dos profissionais em língua inglesa e
se dispuseram a explicar o projeto para a equipe. Uma nova data foi agendada para aplicação
do questionário que foi respondido por sete funcionários da empresa.
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Na Empresa 4, o chefe do setor de RH informou por telefone que não seria possível o
contato direto com os funcionários, pois a empresa já havia tido problemas com pesquisas que
universitários de diversas áreas realizam junto aos funcionários. Todavia, colocou-se à
disposição para aplicar o questionário e devolvê-lo posteriormente. Então, após explicar o
projeto para o chefe do RH pessoalmente, deixei os questionários na empresa. Após uma
semana entrei em contato por telefone e o chefe informou que sete funcionários haviam
respondido. Então, ao todo, vinte cinco profissionais que atuam em restaurantes responderam
ao questionário.

6.8.2.3 Por uma política de participação

O que diferenciou a participação das empresas foi o reconhecimento do profissional
em relação ao comprometimento que a empresa possui no que diz respeito à sua qualificação
profissional. Em especial na Empresa 2, havia um clima organizacional de respeito ao
profissional, confirmado pelo relato de que a empresa constantemente e continuamente
oferece cursos de qualificação em diferentes áreas, fazendo com que o profissional se sinta
motivado e valorizado.
Na Empresa 3, os profissionais, segundo o relato do maitre do turno da noite, tinham
pouco tempo na empresa, sendo que, o mais antigo tinha apenas seis meses de contrato. O
relato dos maitres foi de que eles querem criar na equipe os sentimentos de reconhecimento
do papel do profissional e o comprometimento da empresa com a qualificação da equipe.
Entendemos, a partir dessas constatações, que para a implantação de um programa de
qualificação profissional em empresas deste ramo de negócio será necessário a associação de
uma política pública que incentive a participação das empresas ou dos profissionais. Sem isso,
possivelmente o programa proposto nesta tese será apenas mais uma de tantas iniciativas não
fecundas.
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7

DESENVOLVIMENTO DO PLIR

O segundo objetivo específico da pesquisa foi a elaboração propriamente dita do
programa que denominamos por Programa de Língua Inglesa para Restaurantes (PLIR),
disponibilizando atividades para desenvolver as habilidades linguísticas de produção e
compreensão oral. O termo programa foi utilizado porque não se trata de um curso presencial
nos moldes da aprendizagem formal, nem de um curso a distância com as modalidades CALL
ou MALL, mas a integração e diversificação de atividades e materiais em distintas
plataformas que consideram as necessidades de comunicação diária dos garçons, mediante o
oferecimento de materiais e de atividades impressas e digitais para dispositivos móveis
(tablets e smartphones) e computadores.
Para o sistema da atividade de desenvolvimento do PLIR (Figura 12), foi definido
como objeto o desenvolvimento das mediações de aprendizagem formal, não formal e
informal estabelecidas como modelo inicial (Figura 11) do programa resultante da atividade
descrita no capítulo anterior.
Como artefatos teóricos para mediar a elaboração dessa atividade, foram utilizadas a
abordagem de aprendizagem de inglês para fins específicos e a convergência de mídias. O
resultado da atividade foi o modelo final do PLIR.
Figura 12 – Sistema da atividade desenvolvimento do PLIR
Aprendizagem de inglês para fins específicos
Convergência de mídias

Desenvolvimento das
mediações das
aprendizagens formal,
não formal e informal

Equipe
interdisciplinar

Diretrizes
do PLIR

Comunidade
interdisciplinar

Programa de
Língua Inglesa
para Restaurantes

Divisão de trabalho

Fonte: A autora, 2015.

As seções que seguem destacam alguns elementos do sistema da atividade (Figura 12),
a execução da atividade, o resultado e as contradições identificadas.
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7.1

Sujeito

A equipe interdisciplinar constitui o sujeito envolvido na atividade que, por sua vez, é
composta pela autora da tese, pela especialista em linguística e aprendizagem de língua
inglesa, pela equipe de desenvolvedores e pelas consultoras nativas.
A especialista em linguística e aprendizagem de língua inglesa atua na área de
linguística aplicada, língua inglesa e tecnologias da informação e da comunicação no contexto
de ensino e aprendizagem. Sua experiência no ensino de inglês para os cursos de graduação
de Hotelaria e Turismo agregou sua percepção realística, resultado da sua trajetória de atuação
na área.
As consultoras nativas são duas pessoas falantes nativas da língua inglesa que
contribuíram voluntariamente com a avaliação da linguagem e suas peculiaridades, assim
como com a definição de termos culturalmente brasileiros como, por exemplo, rodízio.
A equipe de desenvolvedores são alunos de graduação do curso de Ciência da
Computação da Unioeste - Campus de Foz do Iguaçu. Esses alunos atuaram no
desenvolvimento dos aplicativos entre um e três anos como alunos de iniciação científica
voluntária ou remunerada, desenvolvendo seus trabalhos de conclusão de curso (TCC) ou
projetos de estágios obrigatórios (PEO) (Quadro 19). São alunos que estavam cursando do
segundo ao quarto ano do curso. A faixa etária destes alunos variou de 19 a 23 anos. Para o
desenvolvimento, eles utilizaram as tecnologias de HTML5 e Android. Todos tinham pouco
ou nenhum conhecimento destas tecnologias, o que foi um desafio motivador para eles por se
tratar de tecnologias não introduzidas na grade curricular do curso. Os alunos foram
incentivados a ter produção e participar de eventos científicos. Somando aos quatro TCC
como produções científicas, foram publicados dois resumos e quatro artigos resumidos. Além
disso, quando havia viabilidade financeira os próprios alunos apresentavam os trabalhos.
Quadro 19 – Distribuição de atividades em relação aos alunos
Tipo de Atividade
Número de
alunos
02
Iniciação Científica F. Araucária
01
Iniciação Científica PTI Inovatic
01
Iniciação Científica Voluntário
4
TCC
4
PEO
12
Total
Fonte: A autora, 2015.

Período
2012 – 2013
2014 – 2015
2015 – 2016
2011 – 2012
2013 e 2014
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7.2

Instrumentos e divisão de trabalho

Uma das mediações utilizadas foi a convergência de mídias que apresenta o retrato
atual da sociedade e da cultura digital, em que as pessoas não se prendem a apenas um tipo de
mídia, se tornam cada vez mais conectadas em redes, buscam e relacionam informações e
expressam publicamente seus pensamentos e seu cotidiano. Os conteúdos estão disponíveis
em diferentes mídias, sendo acessados em qualquer lugar e a qualquer momento. Logo, novas
e velhas mídias interagem e se complementam permitindo atingir um público bem maior do
que quando utilizadas isoladamente. A convergência de mídias no contexto desta pesquisa
será utilizada para mediar a elaboração das atividades formais, não formais e informais.
A outra mediação, a abordagem de línguas para fins específicos (LinFE), foi adotada
por corroborar as diretrizes estabelecidas na atividade descrita anteriormente e que nortearam
a realização desta atividade. Por exemplo, a diretriz que define a importância de considerar as
razões e necessidades de aprendizagem dos alunos foi cumprida quando utilizamos a análise
de necessidades de qualificação profissional que adotamos. Outras regras serão apresentadas
posteriormente quando detalharmos a execução da atividade.
Conforme dito anteriormente, identificamos a lacuna que existe na qualificação dos
profissionais de alto contato que atuam em restaurantes em relação à comunicação em língua
estrangeira. De Nosso objetivo foi o de integrar diretrizes de qualidade e qualificação
profissional para o Turismo, educação corporativa, abordagem aprendizagem de inglês para
fins específicos e de convergência de mídias. Partimos das áreas de qualidade e qualificação
profissional para o Turismo e educação corporativa para definir diretrizes e a estrutura inicial
do PLIR.
Em busca de uma abordagem de ensino de línguas que se adequasse à proposta do
programa, nos deparamos com a abordagem LinFE que tem como características, conforme
descrito na seção 3.2.1, considerar as necessidade de aprendizagem dos alunos de construir
capacidades básicas e habilidades específicas. Essas características foram incorporadas as
diretrizes propostas para o PLIR que têm o enfoque no desenvolvimento de duas habilidades
linguísticas especificamente, produção e compreensão oral.
Além disso, a abordagem propõe dar voz aos alunos, fazendo a linguagem ser
significativa, permitindo que eles entendam o motivo da aprendizagem. Portanto, no nosso
caso, o cotidiano de atuação profissional deve ser o ponto de partida para a elaboração do
conteúdo e das mediações do PLIR, que está em consonância com a análise de necessidades
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realizada e descrita no capítulo anterior. Essa esta ação foi operacionalizada por meio da
aplicação e análise do questionário 5.3.1, elaborado com fundamentação nessas
características.
O Linfe também corrobora a necessidade da aprendizagem ser significativa e
estritamente relacionada com o contexto do público-alvo. Nesse sentido, convém manter a
atenção no conteúdo, vocabulário e expressões utilizadas para que estejam associadas às
tarefas exercidas pelo profissional na sua atuação diária e com informações socioculturais da
região turística da qual ele faz parte. Além, é claro, de refletir por meio da comunicação
características da qualidade do atendimento.
Em relação à convergência de mídias buscamos identificar como poderia ser integrada
ao PLIR para compor as mediações da aprendizagem formais, não formais e informais. As
mediações para as aprendizagens propostas associarão pronúncia, vocabulário, gramática e
expressões, devendo explorar o potencial disponível de cada plataforma para apresentar os
conceitos desejados e oferecer uma diversificação de atividades ao profissional, permitindo
que ele escolha a partir do que lhe é mais familiar e amigável o seu percurso de
aprendizagem.
Em relação à aprendizagem não formal e informal, utilizaremos as TICs para mediálas. Como não encontramos objetos de aprendizagem digitais (OADs) que estivessem
alinhados às diretrizes do PLIR para mediar a aprendizagem não formal, passamos para o
processo de desenvolvimento de protótipos para os OADs de forma a disponibilizar
mediações que possam ser acessadas em qualquer lugar e a qualquer hora, flexibilizando a
aprendizagem no que concerne à dimensão geográfica e temporal. Os dados do perfil
profissional em relação à tecnologia denotam que esta é uma abordagem promissora,
conforme apresentaremos em seguida. Mantendo a centralidade nas necessidades de
aprendizagem e na sua relação com sua atuação profissional, encontramos fatores que podem
promover maior comprometimento e motivação do profissional com seu processo de
aprendizagem. Para a elaboração das mediações da aprendizagem não formal um subconjunto
de ações foi definido, conforme indicado na Figura 13.
Figura 13 – Processo de desenvolvimento das mediações da aprendizagem não formal
Planejar

Fonte: A autora, 2014.

Desenvolver

Avaliar

112

Considerando o enfoque interdisciplinar da elaboração do programa integramos
características do design instrucional, métodos ágeis (COCKBURN; HIGHSMITH, 2002) e
Engenharia de Usabilidade (NIELSEN, 1992) nas ações definidas para o desenvolvimento das
mediações da aprendizagem não formal. O desenvolvimento foi realizado de forma
incremental, isto é, um conjunto de requisitos passa por todo o ciclo de desenvolvimento
(Figura 13) chamado de iteração. Novos requisitos são agregados em uma nova iteração do
processo de desenvolvimento, repetindo quantas iterações forem necessárias para obter um
protótipo com todos os requisitos desejados. Para tanto as fases adotadas foram:
•

Planejar: norteado pelo objetivo do programa, a análise de necessidades do público
potencial buscou identificar e analisar materiais existentes que pudessem servir como
fonte de requisitos dentro do contexto de atividades não formais. A partir disso, foi
definido um conjunto de requisitos a serem desenvolvidos e que foram descritos em
um documento de requisitos.

•

Desenvolver: para cada OADs e seus respectivos requisitos foram criados desenhos de
telas, usados como orientação para sua implementação.

•

Avaliar: finalizado a implementação do conjunto de requisitos do OADs, foram
realizadas avaliações de usabilidade e avaliação com a participação da especialista em
linguística e aprendizagem

de línguas.

Após

esta etapa,

identificaram-se

inconformidades com os requisitos iniciais estabelecidos ou necessidade de inclusão
de novos requisitos. A partir daí, retorna-se para a fase de desenvolvimento ou
planejamento, respectivamente, de acordo com a necessidade.
Para a operacionalização da aprendizagem não formal no PLIR adotamos as
modalidades MALL e CALL para o desenvolvimento dos OADs focados nas habilidades de
produção e compreensão oral, conforme objetivo do PLIR.

7.3

Execução da atividade

Definimos um sequenciamento de etapas que deverão ser trilhadas para se atingir o
objetivo estabelecido pelo programa. Sendo assim, para delinear cada etapa, retomamos o
resultado da análise de necessidades que evidenciou que os profissionais reconhecem que a
produção e compreensão oral são necessárias para sua atuação diária, ou seja, eles consideram
que tendo adquirido estas habilidades haverá melhoria da qualidade dos serviços prestados.
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Conforme resultado da avaliação do protocolo de atendimento realizado pelos
profissionais, estabelecemos para o programa uma sequência de unidades pedagógicas
baseadas nas tarefas avaliadas pelos profissionais que foram utilizadas para definir o conteúdo
do programa. O conteúdo do programa foi dividido em dezesseis unidades pedagógicas (
Quadro 20).
Quadro 20 – Unidades pedagógicas do PLIR
Inglês para restaurante – 16 unidades baseadas em
tarefas
Unidade Conteúdo abordado
Receber os clientes
1
Identificar os utensílios
2
Atender aos pedidos de bebida
3
Descrever o horário de funcionamento
4
Anotar os pedidos de entradas
5
Explicar uma bebida
6
Explicar um prato
7
Desculpar e oferecer outra opção
8
Recomendar uma sobremesa
9
Atender um pedido complementar
10
Atender uma reclamação
11
Receber
a conta e fazer perguntas sobre o clima
12
Anotar uma reserva
13
Dar direção interna
14
Dar direção externa
15
Orientar sobre problemas de saúde
16
Fonte: PEREIRA; CARELLI; GOMES, 2014.

Para manter a diretriz de fragmentação, objetividade e simplicidade do conteúdo
abordado no programa, a especialista em linguística e aprendizagem de línguas identificou,
com base na análise de necessidades, a importância de incluir novas unidades ao conteúdo do
programa (Quadro 20), que difere do protocolo de atendimento apresentado no Quadro 8,
conforme veremos a seguir.
A unidade “Identificar utensílios” foi acrescentada com o objetivo de apresentar
vocabulário referente a objetos mais utilizados em um restaurante, a ingredientes de uma
refeição e a bebidas.
A unidade “Descrever o horário de funcionamento” foi introduzida para apresentar
como se diz as horas, que irá auxiliar na unidade “Anotar uma reserva” ou ainda para repassar
a informação diretamente para o cliente, ou para dar informações adicionais ao cliente quando
solicitado, fora do contexto do funcionamento do restaurante.
Pensando nas informações adicionais que podem ser solicitadas para o profissional,
foram propostas as unidades “Dar direção interna”, “Dar direção externa”, “Orientar sobre
problemas de saúde”, “Receber a conta e fazer perguntas sobre o clima”. Essas unidades têm
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respectivamente os objetivos de informar locais internos do restaurante ou hotel como, por
exemplo, banheiro, elevador, piscina; informar ao cliente aonde fica e como chegar a um
atrativo turístico na cidade; oferecer ajuda em caso problemas de saúde simples, ou ainda
indicar onde ficam farmácias ou hospitais; por fim, comentar sobre o clima da cidade quando
questionado.
Para atender as diretrizes estabelecidas inicialmente, a cada unidade serão introduzidas
de vinte a quarenta novas palavras, contextualizadas as tarefas, situações ou questões
referentes à realidade sociocultural da região de Foz do Iguaçu/PR.
O corpus estabelecido para o programa compreende aproximadamente quatrocentas
palavras, que estão associadas ao nível A1 do CEF (Quadro 4), com algumas exceções como,
por exemplo, a highly usada na expressão highly recommended. Esta informação será
repassada aos profissionais como forma de motivá-los, destacando que para uma produção e
compreensão oral básica são necessárias poucas palavras.
A consultora nativa, que morou no Brasil por oito anos, teve um papel fundamental na
definição do corpus do programa nos casos em que não existe uma tradução direta do inglês
para o português e vice versa como acontece com os termos relacionados a elementos
socioculturais brasileiros.
O planejamento do programa tem característica cíclica, que corresponde à volta
constante a elementos das unidades anteriores, expandindo cada vez que for retomada em
unidades posteriores. Ou seja, a apresentação da língua é fragmentada e gradualmente o nível
de complexidade aumenta à medida que o conhecimento da língua é adquirido.
As unidades são compostas por diálogos que simulam a comunicação entre o
profissional e o cliente em uma determinada situação, que corresponde a uma tarefa
específica, como o exemplo no Quadro 21.
Quadro 21 – Exemplo de diálogo da Unidade 1: Receber o cliente
Waiter:
Good morning.
Tourist:
Good morning.
Waiter:
A table for two?
Tourist:
Yes, can we have a table by the window, please?
Waiter:
Ok. Follow me, please.
Fonte: CARELLI, 2014.

Uma das diretrizes estabelecidas foi a de utilizar vídeos, imagens e áudio, sempre que
possível, para estimular a produção e compreensão oral. Como forma de promover a
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autonomia da pronúncia em língua inglesa, apresentaremos e faremos atividades utilizando o
quadro fonético proposto por Adrian Underhill23.

7.3.1 Mediações para aprendizagem formal

Seguindo os moldes da aprendizagem formal para o contexto do PLIR, serão
ministradas aulas presencias para os profissionais, usando como estratégia a apresentação do
conteúdo inicialmente na forma oral associado a imagens que representam o conteúdo
exposto, conforme diretrizes do PLIR.
O conteúdo será apresentado na forma de diálogos simples e objetivos de situações
que ocorrem no cotidiano de atuação do profissional, sendo ilustrados como histórias em
quadrinhos (HQ), conforme Figura 14. O cliente na HQ será representado por uma imagem
(item 3 da Figura 14) e o profissional (item 1 da Figura 14) será representado apenas com o
balão contendo as falas, dando a impressão de que o próprio profissional está interagindo com
o cliente.
Figura 14 – Exemplos de interação do garçom com o cliente24
2
4
1

3

5

Fonte: CARELLI, 2015.

23
24

Disponível em: http://adrianpronchart.wordpress.com/the-charts/. Acesso em: 25 de abril de 2014.
As imagens apresentadas com a marca de linhas pontilhadas em cruz referem-se aos protótipos iniciais
definidos para o programa.
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Considerando a qualidade do material que queremos produzir, adquirimos as imagens
de um banco de imagens que foram selecionadas pela especialista em linguística e
aprendizagem de línguas a partir do conteúdo dos diálogos.
No exemplo da Figura 14, temos alguns itens que foram definidos para cumprir com
as diretrizes estabelecidas. O item 2 da Figura 14 contextualiza as situações em que o diálogo
ocorre. No item 1 da Figura 14, são exibidas as bandeiras que indicam o idioma em que o
texto está sendo exibido. Percebam que, no item 4, o texto não é apresentado, ou seja, a
proposta é sempre apresentar oralmente o conteúdo e posteriormente a sua forma escrita. O
item 5, da Figura 14, indica em que unidade pedagógica estamos e qual tarefa está sendo
apresentada.
Inicialmente, os itens 1, 2 e 5 não haviam sido planejados, mas à medida que
avançávamos na elaboração do material percebemos que havia necessidade de introdução dos
mesmos. O item 1 cumpre com a diretriz que estabelece a disponibilização do conteúdo na
forma escrita em português e inglês. Os itens 2 e 5 fornecem a ligação do contexto do diálogo
à tarefa executada pelo profissional.
Posteriormente, o conteúdo será disponibilizado na forma escrita, assim como será
apresentada a sua tradução, pois, de acordo com a análise de necessidade realizada alguns
profissionais indicaram a necessidade desses recursos para auxiliar na sua aprendizagem,
mantendo a apresentação em HQ.
A dramatização será uma estratégia utilizada nas aulas presenciais para chamar o
profissional a participar e a se envolver no seu processo de aprendizagem bem como
desenvolver as habilidades de produção e compreensão oral, propiciando um ambiente que
pode melhorar o relacionamento interpessoal e a troca de experiência em situações práticas do
seu cotidiano de trabalho, consequentemente, auxiliando na aprendizagem informal.
Além disso, a dramatização leva o profissional a praticar a língua simulando cenas
reais do seu dia a dia profissional, permitindo que ele realize uma autoavaliação, promovendo
a autoconfiança para utilizar o idioma e permitindo-lhe perceber suas dificuldades e
necessidades. Tudo isso gera motivação, comprometimento e empenho em seu processo de
aprendizagem da língua.
Para a dramatização os profissionais deverão elaborar diálogos a partir de uma cena
(imagem) proposta que representa uma situação do seu cotidiano profissional. Finalizada a
elaboração, eles deverão realizar a leitura dramatizada do diálogo.
Outra forma de propor esta atividade será a apresentação de diálogos incompletos para
serem completados pelos profissionais, podendo exigir elementos da língua que ainda não
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foram fornecidos e estimulando-os a buscar informações para construir o diálogo, tornando-os
mais ativos no processo de aprendizagem.
Ao longo das aulas presenciais algumas questões serão frequentemente relembradas
aos profissionais:
•

A participação ativa ao longo do programa é essencial para o desenvolvimento da
produção e compreensão oral. É necessário comprometimento com sua aprendizagem
e dedicação.

•

O português e o inglês compartilham o mesmo alfabeto, o que facilita a aprendizagem.
No entanto, os fonemas das letras são diferentes e quando inseridos em uma palavra
também existem variações.

•

Não se deve transferir os fonemas do português para a língua inglesa, pois não são os
mesmos, por exemplo, as palavras hotel e hotel são grafados da mesma forma em
português e em inglês, no entanto, os sons são diferentes.

•

Na língua inglesa não existe uma relação direta da grafia com a pronúncia da palavra
como no português, em que são pronunciadas todas as letras da palavra. No inglês
frequentemente existe a omissão, na fala, de algumas letras que formam a palavra, por
exemplo, tablet.

•

As vogais em inglês possuem sons diferentes quando associadas a outras vogais e
consoantes.

•

A pronúncia de apenas um som de forma equivocada ou entonação pode comprometer
toda a comunicação.
Durante o curso presencial serão, também, apresentadas aos profissionais as

mediações de aprendizagem não formal e informal. As mediações abordam o vocabulário,
expressões, pronúncia e gramática. Desta forma, o profissional pode complementar seus
estudos fora do contexto do curso presencial e em qualquer horário e local que desejar.
Como dito anteriormente, a pronúncia de apenas um fonema equivocado ou entonação
pode levar à não compreensão, fazendo com que a comunicação seja truncada. Por isso é
necessário estar atento aos sons da língua inglesa. Para auxiliar no processo de aprendizagem
da pronúncia será apresentado aos profissionais o gráfico fonético proposto por Adrian
Underhill23 e os sons associados. Ressalta-se novamente aos profissionais que, apesar de o
português e de o inglês compartilharem o mesmo alfabeto, os sons das letras são diferentes e
quando associadas a outras pode haver alterações também. Assim, o alfabeto que em
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português possui vinte e seis letras sons, passa para a língua inglesa para quarenta e dois sons
diferentes.
Este recurso também está disponível nos dicionários de língua inglesa. Assim, para
familiarizar os profissionais com os dicionários de inglês serão realizadas atividades com o
dicionário. Desta forma, mesmo após o fim das aulas presenciais o profissional terá condições
de buscar novas palavras e sua pronúncia, ampliando seu vocabulário. A Figura 15 apresenta
os símbolos fonéticos com palavras mais usadas selecionadas do corpus do programa.
Figura 15 – Símbolos fonéticos baseado em Underhill

Fonte: CARELLI, 2015.

7.3.2 Mediações para aprendizagem não formal

Para a aprendizagem não formal de acordo com o que apresentamos anteriormente,
não encontramos OADs que estivessem relacionados com as diretrizes estabelecidas para o
programa. Por este motivo passamos a desenvolver protótipos de OADs para a plataforma
Android e aplicação web construídas com a linguagem HTML5 que cumprissem com as
diretrizes estabelecidas no PLIR, conforme apresentaremos ao longo desta seção.
Para a elaboração dos OADs adotamos as ações estabelecidas na Figura 13,
apresentadas no início desse capítulo. Nos OADs o conteúdo abordado seguirá as dezesseis
unidades apresentadas no Quadro 20, adaptando-os de acordo com a finalidade de cada
habilidade linguística trabalhada. Os OADs estão categorizados em MALL e CALL.
Na fase de planejamento buscou-se fazer uma análise de ferramentas existentes no
mercado com objetivos semelhantes aos propostos para os OADs desenvolvidos para este
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programa. Posteriormente, elaboramos para cada OADs um documento de requisitos
(Apêndice B) que serviu como ponto de partida para a fase de desenvolvimento. Para a esta
fase, estabelecemos a dinâmica de reuniões quinzenais com os acadêmicos para verificar o
andamento do desenvolvimento dos aplicativos. Nestas reuniões todos os acadêmicos
apresentavam seus projetos para os demais, sendo uma estratégia que se mostrou interessante,
pois além de compartilhar com o grupo sobre o projeto de cada acadêmico, a discussão em
grupo trouxe soluções para alguns problemas computacionais, conseguimos debater sobre o
layout e funcionalidades dos aplicativos, assim como, surgiram propostas para novas
atividades. As seções 7.3.2.1, 7.3.2.2 e 7.3.2.3 descreverão os OADs.

7.3.2.1 MALL – Which word?

As mediações na categoria MALL foram desenvolvidas para a plataforma Android e a
escolha dessa plataforma foi baseada essencialmente na sua grande popularização e nos custos
tanto para a aquisição de aparelhos quanto de desenvolvimento das aplicações. Outro fator
que influenciou a decisão foi a avaliação dos procedimentos que o Google Play adota para a
distribuição dos aplicativos, pois a proposta é disponibilizar os aplicativos na loja e, neste
momento do projeto, o Google Play tem critérios mais factíveis do que a Apple Store.
Nesta seção, descreveremos o Which word? que tem como objetivo a aquisição de
vocabulário. Este aplicativo, como descrito anteriormente, teve seu primeiro protótipo
elaborado por um aluno do curso de graduação de CC em seu TCC em 2011. Naquele ano o
desenvolvimento para a plataforma Android estava iniciando de modo que os recursos e a
própria plataforma eram pouco conhecidos.
Ao contrário das versões anteriores, o primeiro protótipo foi elaborado com o objetivo
de, a partir da busca de uma palavra, apresentar ao usuário frases em que essa palavra poderia
ser utilizada com imagens que contextualizassem seu uso, a pronúncia da palavra e sua forma
textual em língua inglesa. Naquele momento não tínhamos definido o público-alvo de
profissionais do Turismo aos quais o aplicativo seria destinado, pois estávamos na fase inicial
do doutorando e cursando as disciplinas. A Figura 16 ilustra o protótipo das duas telas que
foram desenvolvidas. O acadêmico não conseguiu incluir o requisito de apresentação de
imagens e as buscas naquele momento eram realizadas com a palavra em inglês.
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Figura 16 – Primeiro protótipo do Which Word?

(b)
(a)
Legenda: (a) tela inicial; (b) tela que apresenta o resultado
da busca.
Fonte: SÁ, 2012, p. 35-36.

Em 2012, como o projeto do aplicativo foi contemplado com recurso da Fundação
Araucária, como descrito anteriormente, um acadêmico de CC passou a integrar a equipe,
dando continuidade ao projeto do aplicativo. Naquele ano, os requisitos do aplicativo foram
reformulados, passando por alterações em seu objetivo. Também ocorreram evoluções nas
ferramentas computacionais que davam suporte ao desenvolvimento de aplicações para a
plataforma Android. Com a descontinuidade das ferramentas inicialmente utilizadas em 2011,
novos recursos na plataforma foram disponibilizados o que facilitou o desenvolvimento de
alguns requisitos definidos. Naquele ano, o aplicativo passou a ter o objetivo de aquisição de
vocabulário, sendo utilizados como parâmetros para sua elaboração os aplicativos
apresentados no capítulo de trabalhos correlatos. A importância de apresentar e exercitar o
vocabulário ficaram evidentes quando um profissional, durante a aplicação do questionário,
relatou que havia passado pela seguinte situação: um cliente perguntou o que era polenta e o
profissional, sem conhecer a palavra especifica para se referir ao alimento, respondeu que era
algo feito com corn powder [sic]. O que o profissional não sabia era que a palavra em inglês é
a mesma utilizada em português, mudando apenas a pronúncia.
O aplicativo passou a ser estruturado por unidade pedagógica (Figura 17.A)
oferecendo para cada unidade as seguintes atividades (Figura 17.B):
•

Word in Context: apresenta o vocabulário da unidade com som das frases e imagens
associadas.

•

Listen and Say: o usuário vai ouvir uma frase e selecionar dentre quatro alternativas
aquela que corresponde à frase.
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•

Look and Say: uma imagem será apresentada com quatro opções de frases. O usuário
deve escolher a frase que corresponde à imagem.

•

Read and Say: o usuário terá que ler uma frase em inglês e escolher a imagem
correspondente.

Figura 17 – Segundo protótipo do Which Word?
1

2

7
6

5

3
4

(a)
(b)
(c)
(d)
Legenda: (a) tela inicial; (b) tela dos recursos disponíveis; (c) tela Word in Context; (d) tela Listen and Say.
Fonte: ROCHA; PEREIRA; CARELLI, 2013, p.4-5.

As atividades foram sequenciadas desta maneira com o intuito de o usuário adquirir o
vocabulário correspondente à unidade selecionada (Word in context), estimular a
compreensão oral a partir da associação de som e imagem (Listen and say e Look and say) e,
por fim, exercitar a língua na forma escrita associando a imagem com a escrita (Read and
say), já que alguns possuem esta estratégia de aprendizagem.
Com a reformulação do aplicativo tínhamos definido o público-alvo como sendo os
taxistas (Figura 17.A), pois inicialmente a proposta da tese era elaborar programas de
qualificação para os profissionais de alto contato que atuam com o transporte, meios de
hospedagem e restaurante.
Nesta segunda versão, foram incluídos alguns requisitos funcionais e de usabilidade
que possibilitam ao usuário ouvir o áudio quantas vezes desejar (item 1 da Figura 17.C),
verificar a forma escrita em inglês correspondente ao som (item 2 da Figura 17.C), retornar,
por meio da opção WORD (item 4 da Figura 17.C), ao menu de opções de atividades (item 3
da Figura 17.C), ir para o próximo vocabulário por meio da opção NEXT (item 5 da Figura
17.C), disponibilizar feedback ao usuário sobre acertos e erros na realização do exercício e,
por fim, manter o usuário informado do progresso da atividade realizada (item 7 da Figura
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17.C). O acadêmico conseguiu desenvolver as duas primeiras atividades durante o período em
que foi bolsista.
Em 2013, a autora aprofundou os estudos na área de qualidade e qualificação
profissional para o Turismo, descritos no capítulo 1, e passou pela banca de qualificação. Esse
ponto de avaliação da banca agregou recomendações que foram fundamentais para nortear os
passos seguintes da pesquisa. Um deles foi o recorte do programa em relação ao seu públicoalvo, devido ao tempo para a conclusão do doutorado e ao arcabouço teórico de qualificação
profissional disponível na literatura. O programa passou, então, a ter como público-alvo os
profissionais dos restaurantes.
Após a qualificação, foi feita a terceira alteração no aplicativo Which Word?. Alguns
requisitos foram mantidos por estarem em concordância com as diretrizes estabelecidas npara
o programa e outras foram incluídas, em especial requisitos de usabilidade da interface. Esta
versão foi desenvolvida no contexto do projeto de iniciação científica contemplado com bolsa
pelo Inovatic, conforme descrevemos anteriormente. Um novo aluno passou a integrar a
equipe de desenvolvedores e o aluno que desenvolveu a versão 2 deixou a equipe ao partir
para Londres no projeto Ciência sem fronteira. No entanto, durante um período, ele manteve
contato com o novo aluno para repassar informações sobre questões técnicas do
desenvolvimento do aplicativo.
Além de implementar os novos requisitos na versão 3, o novo integrante passou por
um período de aprendizagem da tecnologia em que se familiarizou com o que já havia sido
construído. Novamente, devido à evolução das ferramentas de suporte e às mudanças de
recursos oferecidos pela plataforma Android, o acadêmico também dispendeu esforços para
realizar essa transição da tecnologia que, no entanto, foi bem interessante para o projeto uma
vez que os novos recursos disponibilizados pela plataforma proporcionaram um grande
avanço em termos de desenvolvimento do aplicativo e da qualidade das interfaces.
A versão 3 (Figura 18, Figura 19, Figura 20) do aplicativo manteve a apresentação
literal das 16 unidades do programa (Quadro 20); o conteúdo disponibilizado na forma oral
associada a imagens; consulta do conteúdo na forma escrita em inglês, incluindo a opção do
português; a possibilidade de o usuário ouvir quantas vezes desejar o som; acesso ao menu de
opções de atividades; dentro das atividades, a possibilidade de o usuário avançar para o
próximo vocabulário; feedback do resultado da atividade para verificar erros ou acertos;
informação de progresso da atividade realizada.
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Figura 18 – Terceiro protótipo do Which word?

(a)
(b)
(c)
Legenda: (a)tela inicial do aplicativo; (b) tela que descreve o conteúdo da unidade 1; (c)
tela que apresenta as atividades para a unidade 1.
Fonte: DUTRA; CARELLI; PEREIRA, 2015.

A Figura 18.A apresenta a tela inicial do aplicativo com a opção das 16 unidades
pedagógicas. Nesta tela são disponibilizados os botões “Ajuda”, que exibe informações de
como utilizar o aplicativo, e o botão “Sobre” que apresenta informações relacionadas ao
objetivo do aplicativo e à equipe envolvida em seu desenvolvimento.
Ao pressionar o botão correspondente ao número da unidade (Figura 18.B), a
descrição do objetivo da mesma será exibida, oferecendo o botão “Estudar”. Ao pressionar
este botão uma nova tela é exibida com as opções de atividades a serem realizadas (Figura
18.C).
Na Figura 18.C, que exibe as atividades, o usuário tem a opção de verificar a descrição
da atividade acionando o botão

. Como nas atividades existe a opção de som, o aplicativo

alerta o usuário caso o mesmo esteja desligado e oferece o controle de volume para o usuário
alterar o volume no próprio aplicativo. Esse recurso é um exemplo dos problemas de
usabilidade que encontramos nos aplicativos descritos na seção 3.2.1, pois o usuário pode não
saber que o aplicativo oferece a opção de som e irá utilizar o mesmo sem a opção se não for
alertado.
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Figura 19 – Terceiro protótipo do Which Word? telas de
atividades
1
3

2

4

5

(a)
(b)
Legenda: (a) tela da atividade Word in context; (b) tela da
atividade Listen and say.
Fonte: DUTRA; CARELLI; PEREIRA, 2015.

A Figura 19.A apresenta a tela da atividade Word in Context. Em relação à mesma
atividade da versão anterior (Figura 17.C), existem vários elementos diferentes na interface,
que foram incluídos para promover a usabilidade e contemplar algumas diretrizes do PLIR,
que geraram padrões para as interfaces permitindo uma consistência entre eles.
Os padrões de interface estabelecidos consistiram em possibilitar ao usuário retornar à
tela anterior ao pressionar o logo do aplicativo (item 1 da Figura 19.A); indicar em que
unidade e atividade o usuário se encontra naquele momento (item 1 da Figura 19.A); permitir
que o usuário escute quantas vezes desejar o som (item 2 da Figura 19.A); disponibilizar a
opção de consulta da forma escrita do texto correspondente ao som, em inglês e português
(item 3 da Figura 19.A), por padrão em algumas atividade inicialmente não é exibido o texto
como estratégia para que o usuário desenvolva sua compreensão oral; permitir que o usuário
avance ou retorne no vocabulário ou exercício (item 4 da Figura 19.A); e indicar ao usuário o
número total de vocabulário ou exercício que são disponíveis na atividade e o número que ele
se encontra atualmente (item 5 da Figura 19.A).
Notem que (Figura 19 e Figura 20) existem repetições de imagens e som nas
atividades. Esta estratégia foi adotada conscientemente como fazendo parte do processo de
aquisição de vocabulário com repetição do mesmo.
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Figura 20 – Terceiro protótipo do Which Word? telas
de atividades

(b)
(a)
Legenda:(a) tela da atividade Look and say; (b) tela
da atividade Read and say.
Fonte: DUTRA; CARELLI; PEREIRA, 2015.

Nesta terceira versão, o acadêmico desenvolveu as atividades Look and say (Figura
20.A) e Read and say (Figura 20.B), que não haviam sido implementadas na versão anterior.
As interfaces destas atividades utilizam o padrão estabelecido anteriormente para o aplicativo.
Tomamos como diretriz para o desenvolvimento dos OADs que devemos promover a
usabilidade dos aplicativos, como dito anteriormente, sendo que para operacionalizar a mesma
definimos um padrão para a interface das atividades disponibilizadas no aplicativo, mantemos
sempre em mente as heurísticas de usabilidade de Nielsen (1995)25 e a pesquisa de Olivário
Neto (2013). A cada versão do aplicativo realizamos uma avaliação da usabilidade (Apêndice
C) e apresentamos um exemplo deste documento. Na avaliação buscamos identificar
inconsistências na interface, erros de execução no aplicativo, problemas de layout da interface
e definição de novos requisitos, por exemplo. A partir deste documento são realizadas
alterações na implementação do aplicativo que a cada iteração se torna mais completo e com
características de um produto de software, como pode ser constatado ao observar as figuras
das telas das diferentes versões do aplicativo. As telas da terceira versão apresentada contêm
algumas alterações solicitadas no documento de avaliação de usabilidade descrito no
Apêndice C.

25

Disponível em: www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics. Acesso em: 14 de novembro de 2014.

126

7.3.2.2 MALL –Which sound?

O aplicativo Which sound?, desenvolvido para a plataforma Android, tem o intuito de
promover a autonomia da pronúncia dos usuários. Para tanto, como definido anteriormente,
será utilizado como base à tabela de símbolos fonéticos de Underhill, desta forma, quando
necessário o usuário poderá pesquisar novos vocabulários e identificar a pronúncia da palavra.
Neste aplicativo serão mantidos os mesmos padrões de cores, estilo de fonte, tamanho
da fonte, layout, botões (habilitado e desabilitado), ícones, feedback de acerto e erro de um
exercício, progresso da atividade e os demais elementos de interface utilizados no aplicativo
Which word?, criando uma identidade visual para os aplicativos e promovendo características
de usabilidade dos mesmos.
O conteúdo das unidades será tratado de forma diferenciada neste aplicativo, dado seu
objetivo, sendo distribuído de acordo com os sons fonéticos que serão estudados. Inicialmente
a proposta é oferecer três atividades no aplicativo que são independentes, ou seja, é possível
acessar qualquer atividade em qualquer sequência conforme o interesse de aprendizagem do
usuário.
A primeira atividade do aplicativo será a apresentação da tabela Underhill (Figura 21).
O usuário poderá selecionar um símbolo fonético da tabela e o som correspondente será
emitido, uma palavra que utiliza aquele som será exibida, o som da palavra será tocado e
poderá ser repetida quando pressionado novamente. As palavras apresentadas fazem parte do
corpus do PLIR (Figura 21). Para facilitar a visualização da atividade definimos que a
interface será fixada em landscape.
Figura 21 – Protótipo de atividade do Which sound?

Fonte: CARELLI, 2015.
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Na segunda atividade do aplicativo retomamos a estratégia de associação de imagem e
som, agregando o símbolo fonético. Semelhante à estratégia da atividade Word in Context do
aplicativo Which word?, uma imagem será exibida com som, forma escrita em inglês e
português assim como a sua transcrição fonética correspondente (Figura 22). A tela será
mantida fixa em landscape.
Figura 22 – Protótipo de atividade do Which sound?

Fonte: CARELLI, 2015.

Na terceira atividade mantemos a estratégia de associação de imagem, som o símbolo
fonético, esta atividade apresentará uma imagem e dois símbolos fonéticos, sendo que o
usuário deve arrastar a imagem até o símbolo correspondente. Caso esteja correta a
associação, a palavra escrita que representa a imagem será exibida abaixo do símbolo
fonético, com destaques iguais a apresentada na atividade anterior. Para melhor visualização,
a atividade será fixada em landscape.
Este aplicativo está em fase inicial de implementação, sendo que o aluno responsável
passou a integrar a equipe no final de 2014 e iniciou os estudos para familiarizar-se com a
linguagem e ambiente de programação.

7.3.2.3 CALL – Mediações integradas

Para a categoria CALL utilizamos, para o desenvolvimento, a linguagem HTML5, as
mediações propostas nesta categoria poderão ser acessadas pelos usuários via Internet para
complementar sua aprendizagem. A estratégia utilizada para a categoria foi de agrupar as
aplicações por unidade, ou seja, para cada unidade o usuário poderá acessar uma aplicação
por vez, escolhendo entre as quatro aplicações disponibilizadas, que descreveremos a seguir.
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Utilizaremos um narrador para introduzir as unidades e atividades, retomando a
estratégia de HQ das mediações de aprendizagem formal. Ao selecionar uma unidade a
imagem de um garçom será exibida (Figura 23), ele será nosso narrador introduzindo a
unidade.
Figura 23 – Protótipo da aplicação CALL

Fonte: CARELLI, 2015.

Notem que alguns padrões estabelecidos para a categoria MALL serão mantidos nas
interfaces CALL como, por exemplo, permitir que o usuário avance nas unidades e atividades
e manter o usuário informado em relação a unidade que ele está estudando no momento. As
atividades estão sistematizadas da seguinte forma (Figura 24):
•

Which word?: destinado a aquisição de vocabulário.

•

Which sound?: seu intuito é desenvolver a pronúncia.

•

Which rules?: seu objetivo é apresentar de forma simples e objetiva algumas regras
gramaticais da língua inglesa.

•

Which speech?: apresenta a linguagem em seu contexto de uso.
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Figura 24 – Protótipo do Which Word? categoria CALL

Fonte: CARELLI, 2015.

O Which word? disponibilizará a atividade de caça palavras (Figura 25). Uma lista de
palavras é exibida em português, o usuário deve procurar no quadro de letras a palavra
correspondente em inglês. As palavras apresentadas são agrupadas semanticamente, seguindo
o conteúdo do programa.
Figura 25 – Caça palavras

Fonte: EYNG; CARELLI; PEREIRA, 2015.

O usuário tem as opções de ouvir a palavra ou consultar a forma escrita em inglês. O
botão de “Hint” destaca a primeira letra da palavra correspondente em amarelo no quadro de
letras.
O botão “Check” marca a palavra completa no quadro de letras revelando a resposta,
caso o usuário pressione o botão. O botão “Demo” apresenta a descrição de como realizar a
atividade.
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O caça palavras está em fase de avaliação de usabilidade e foi desenvolvido por um
acadêmico no contexto de seu PEO. O acadêmico dedicou-se inicialmente ao estudo da
linguagem HTML5 e avaliação de uma atividade semelhante no projeto Mi Vida Loca,
descrito na seção 3.2.1. Do mesmo modo, ficou responsável pelo estudo inicial de uso de um
servidor web para disponibilizar as aplicações.
A aplicação Which rule? tem a atividade de quebra cabeça de frases (Figura 26) em
que uma imagem e um conjunto de palavras são exibidos para que o usuário organize as
palavras considerando a regra de construção de frases em inglês, a saber, Sujeito-VerboObjeto (SVO).
Figura 26 – Atividade SVO

Fonte: CHEN; CARELLI; PEREIRA, 2015.

Ao pressionar o botão que representa um autofalante, o áudio da frase é emitido para
auxiliar o usuário a responder à questão.
O acadêmico responsável pelo desenvolvimento desta atividade iniciou o estudo da
linguagem HTML5 e elaborou o protótipo da interface representada na Figura 26. A
continuidade do PEO do acadêmico será a implementação de uma estratégia para oferecer
atividades das estruturas gramaticais como word order, special words, linking words.
A aplicação Which sound? disponibilizará a atividade de pronúncia do alfabeto em
inglês (Figura 27). Ao pressionar o símbolo fonético seu som será emitido e o usuário deverá
arrastar e soltar a letra que corresponde ao som.
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Figura 27 – Pronúncia do alfabeto em inglês

Fonte: CARELLI, 2015

Para auxiliar na memorização da pronúncia do alfabeto, uma atividade de ordenação
do mesmo foi elaborada. A primeira versão desta atividade foi realizada por uma acadêmica
no contexto de seu TCC. Na época a linguagem HTML5 estava em fase inicial e com pouca
informação disponível para auxiliar na aprendizagem e uso da mesma. O resultado obtido pela
acadêmica está representado na Figura 28.
Figura 28 – Primeira versão da atividade de ordenação do alfabeto

Fonte: LAM, 2011, p.38.

Na primeira versão as letras do alfabeto são apresentadas de forma aleatória e com
fontes de tamanho diferentes. O usuário passa o cursor sobre a letra e a mesma muda o
tamanho e a cor da fonte. Ao dar duplo clique na letra correta o som correspondente será
reproduzido, passando a letra a compor a tabela que anteriormente estava vazia, sendo que a
mesma não será mais exibida como opção para o usuário. Após análise de usabilidade,
entendemos que a exibição das letras em tamanhos de fontes diferentes não auxiliava o
usuário na realização da atividade. Além disso, quando o usuário não acertava uma letra, toda
a lista que já estava em ordem era esvaziada e as letras eram exibidas novamente em outra
ordem.
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A segunda versão da atividade de ordenação (Figura 29), as letras são apresentadas
fora de ordem e o usuário deve clicar e arrastar a letra para a caixa de texto inserindo-a na
ordem correta, Ao acertar a sequência correta o som da letra é emitido. Esta nova versão foi
elaborada por um acadêmico durante seu período como bolsista de IC do projeto aceito pela
Fundação Araucária.
Figura 29 – Segunda versão da atividade de ordenação do alfabeto

Fonte: CHIANG; CARELLI; PEREIRA; 2014.

A aplicação Which speech? contem um quebra cabeça de diálogo em que frases são
apresentadas aleatoriamente que correspondem a um diálogo entre um garçom e um cliente. A
atividade consiste em organizar as frases de forma que a sequência delas represente um
diálogo lógico e coerente. O protótipo desta atividade segue a estratégia de HQ. Esta atividade
está sendo desenvolvida pelo mesmo acadêmico responsável pela elaboração do Which rule?.

7.3.3 Mediações para aprendizagem informal

Para promover a aprendizagem informal, baseada nos projetos descritos nas seções 2.1
e 3.2.1, definimos o uso de um blog com o relato de experiências vivenciadas a fim de que o
profissional entenda ser necessário compartilhar com os demais colegas o conhecimento
adquirido nas unidades do programa ou questões enfrentadas ao atender um turista
estrangeiro. No blog eles também serão incentivados a registrar suas dúvidas e sugestões.
Outras ferramentas da web apresentadas no programa, no contexto de atividade
informal, serão o dicionário web Macmillan26, o Google Tradutor27 e o BBC Food28. De
acordo com o perfil do grupo de profissionais outras atividades poderão ser incorporadas.
26

Disponível em: www.macmillandictionary.com. Acesso em: 11 de julho de 2014.

27

Disponível em: www.translate.google.com.br. Acesso em: 11 de julho de 2014.
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Todos os recursos buscados pelos participantes para complementação da sua
aprendizagem que não foram previamente estabelecidos na metodologia proposta são
considerados atividades informais. Logo terão à disposição tudo que é oferecido na web e as
interações sociais nas comunidades em que participa, entre outros.

7.4

Resultado da atividade

A lacuna identificada em relação ao uso efetivo da convergência de mídias nos
materiais de inglês para o Turismo brasileiro demonstrou a necessidade de elaboração de uma
metodologia que abarcasse de forma ampla a definição de convergência dada por Jenkins
(2008, p.29) como “fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação
entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios
de comunicação”, possibilitando, desta forma, que o aprendiz possa utilizar essas mídias de
forma a contribuir com a trajetória de aprendizagem de cada indivíduo considerando suas
diferentes identidades.
A convergência de mídias foi integrada à metodologia do programa como forma de
operacionalizar as mediações das aprendizagens formal, não formal e informal sendo o intuito
promover a aprendizagem da produção e compreensão oral em língua inglesa dos
profissionais que atuam em restaurantes.
A área de aprendizagem de línguas estrangeira trouxe uma resposta a abordagem a ser
adotada que contempla alguns elementos identificados na análise de necessidades realizadas
com os profissionais, que por sua vez são semelhantes aos conceitos e princípios identificados
tanto nas áreas de qualidade e qualificação para o Turismo quanto na educação corporativa.
Como por exemplo, a importância da identidade do indivíduo como fator que pode influenciar
no processo de aprendizagem; o conhecimento prévio do aprendiz e a relação do que está
sendo aprendido com sua prática profissional, ou seja, estabelecer uma dinâmica do
conhecimento adquirido com seu uso imediato no cotidiano profissional.
A atividade de desenvolvimento do PLIR, utilizando o arcabouço teórico das áreas de
convergência de mídias e aprendizagem de línguas para fins específicos, teve como resultado
a metodologia do PLIR conforme apresentado na Figura 30. A metodologia foi definida tendo

28

Disponível em: www.bbc.co.uk/food. Acesso em: 11 de julho de 2014.
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como regra as diretrizes elaboradas na atividade descrita no capítulo 6, que buscou integrar as
áreas de qualidade e qualificação para o Turismo e educação corporativa.
Figura 30 – Estrutura do PLIR
Programa de Língua
Inglesa para
Restaurantes (PLIR)

Mediações para
aprendizagem formal
Aulas
presenciais

Mídia
impressa

Mediações para
aprendizagem não formal

MALL

Mediações para
aprendizagem informais

CALL

Blog

Ferramentas
web

Fonte: A autora, 2015.

O conteúdo do PLIR foi fragmentado em unidades pedagógicas estabelecidas a partir
das tarefas realizadas pelos profissionais em seu cotidiano de atuação e os dados foram
obtidos com a análise de necessidades.
A elaboração das unidades foi norteada pelas diretrizes estabelecidas para o programa,
sendo estas também tomadas como base para a elaboração e/ou escolha das atividades de
mediações das aprendizagens formal, não formal e informal.
Para a mediação da aprendizagem formal, conforme identificado na análise de
necessidades foi definido que serão ministradas aulas presenciais utilizando a abordagem
expositiva do conteúdo por meio de HQ. A exposição do conteúdo irá partir da apresentação
oral e posteriormente disponibilizar o conteúdo na forma escrita (em inglês e português) e
material impresso, visto que os profissionais apresentaram a necessidade deste tipo de
estratégia para sua aprendizagem.
As HQ apresentarão diálogos simples e objetivos que representam situações
vivenciadas no cotidiano dos profissionais ao executarem o protocolo de atendimento ao
cliente. A cada unidade os diálogos vão se tornando mais elaborados e apresentando novos
vocabulários.
Durante as aulas presenciais, os profissionais serão estimulados a praticarem tanto a
produção quanto a compreensão oral em pequenos diálogos a serem dramatizados com seus
colegas. Desta forma, esperamos que o profissional obtenha autoconfiança para utilizar a
língua e realize uma auto avaliação em relação a sua aprendizagem.
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Utilizando esta estratégia estaremos contemplando as diretrizes de focar a
aprendizagem na produção e compreensão oral; o uso das tarefas do cotidiano profissional
para introdução dos conteúdos; a fragmentação, objetividade e simplicidade na forma com
que o conteúdo será exposto; apresentação cíclica do conteúdo; uso de imagens para
contextualizar os diálogos; disponibilização do conteúdo na forma escrita na língua materna e
em inglês e por fim apresentação das diferenças fonéticas entre o português e o inglês para
que o profissional possa se familiarizar com as diferenças entre as línguas.
Os materiais didáticos de inglês elaborados por editoras nacionais e internacionais
destinados aos profissionais de Turismo brasileiro não exploram o uso de MALL e CALL, ou
seja, a convergência de mídias destes materiais está aquém do potencial de uso para promover
a aprendizagem da língua.
No PLIR as mediações da aprendizagem não formal foram ou estão sendo
desenvolvidas para as categorias MALL e CALL, buscando disponibilizar de forma ampla
conteúdos que possam contribuir com a operacionalização da convergência de mídias. Nesta
perspectiva, foram propostos quatro aplicativos (Figura 31):
•

Which word? cujo objetivo é apresentar e adquirir vocabulário associado as unidades
pedagógicas. Como por exemplo, aprender a diferença entre as expressões wine glass
e a glass of wine.

•

Which sound? tem como objetivo explicitar e praticar os sons do inglês, para tornar
claro ao profissional suas diferenças com o português. Por exemplo, a pronúncia de
glass, wine, a e of.

•

Which rule? esclarecer de forma simples e objetiva algumas regras gramaticais da
língua inglesa. Como por exemplo, entender a diferença entre wine glass e a glass of
wine.

•

Which speech? apresentar o uso do vocabulário de forma contextualizada no
restaurante, por meio de situações cotidianas.
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Figura 31 – Mediações para aprendizagem não formal do PLIR

Unidades com tópicos contextualizados a área
de atuação do profissional

Inglês para restaurante

MALL

Which

CALL

Which speech?
Which
rule?

sound?

Which
word?

Fonte: PEREIRA; CARELLI; GOMES, 2014.

As mediações para aprendizagem informal foram selecionadas considerando
estratégias que promovem a construção coletiva de conhecimento, o compartilhamento de
informações e vivências. Consideramos que a diversificação das atividades pode ajudar os
profissionais a desenvolver individualmente estratégias de aprendizagem da língua.
As mediações propostas no PLIR tiveram como premissa as diretrizes estabelecidas no
programa a partir da exploração efetiva do conceito de convergência de mídias. Desta forma,
esperamos contribuir para que os profissionais, à medida que se apropriem das mediações,
possam construir suas trajetórias de aprendizagem, assim como, de forma autônoma, possam
buscar por novos conteúdos disponíveis no mercado e na internet.

7.5

Contradições da atividade

O terceiro objetivo específico desta pesquisa foi a identificação da dinâmica de
trabalho, contradições que surgiram à medida que a equipe interdisciplinar se apropriou dos
artefatos teóricos que fundamentam a construção do programa. Para tanto passamos, a seguir,
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a apresentar algumas das contradições enfrentadas na execução da atividade de
desenvolvimento do PLIR.

7.5.1 Parcerias institucionais

Em relação à etapa de elaboração dos OADs, a primeira questão a ser destacada foi a
dificuldade de estabelecer parcerias interinstitucionais para o desenvolvimento dos mesmos.
Isto porque o desenvolvimento de um aplicativo requer uma equipe interdisciplinar, como foi
possível observar no decorrer da apresentação desta pesquisa. A composição da equipe nesta
etapa do projeto teve duas grandes áreas: linguística e computação.
No entanto, para finalizar os OADs com características de qualidade de um produto de
software, é necessário estabelecer parcerias para a gravação de áudio e de uma equipe para
produzir imagens que ainda necessitamos para contextualizar alguns diálogos.
Para tanto duas instituições foram contatadas. Entretanto, a parceria não foi
concretizada até o momento. Logo, futuramente, será necessário identificar e buscar outras
instituições que possam contribuir com as questões relacionadas acima, ou apresentar o
projeto em órgãos de fomento a fim de captar recursos para contratação de uma equipe para
realizar essas atividades a fim de finalizar os OADs.

7.5.2 Diálogos interdisciplinares

Algo que ficou evidente ao longo do desenvolvimento dos OADs, e que reforça a fala
de Reynaut e Zononi (2011), é a necessidade de estabelecer uma comunicação entre as áreas
quando se realizada uma pesquisa interdisciplinar. Em alguns momentos da elaboração do
OADs a equipe de desenvolvimento, por conta da dificuldade de superar sua forte ligação
com os conceitos definidos em sua área, estabelecia soluções que não estavam alinhadas ao
conceito definido para a área de linguística. Isso causava retrabalho, gasto maior de tempo de
desenvolvimento, e em outros casos antecipava questões que não haviam sido levantadas. Por
exemplo, no desenvolvimento do Which word?, na categoria MALL, a especialista em
linguística questionou se as frases na atividade Word in Context podiam voltar, tanto a autora
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quanto o acadêmico haviam entendido que era necessário a implementação do recurso de
voltar à frase anterior ou ir para a próxima. No entanto, após a implementação, e uma vez
apresentada a solução à especialista, ela explicou que o voltar a que ela se referia era a
apresentação, repetidas vezes, da mesma frase ao usuário, visto que esta se dava de forma
aleatória. No entanto, o que a autora já havia solicitado ao acadêmico era que uma vez
apresentada a frase ela não poderia mais fazer parte da lista de frases selecionadas para
exibição aleatoriamente. Neste caso específico, houve a antecipação de uma estratégia de
usabilidade que deveria ser implementada futuramente.

7.5.3 Dinamismo da tecnologia

É notório que as tecnologias têm uma evolução rápida e que isso se reflete nas
linguagens e ferramentas de desenvolvimento de software. O leitor pode perceber o impacto
disto ao ver em especial o percurso de desenvolvimento do protótipo do aplicativo Which
Word? categoria MALL, seção 7.3.2.1, que passou por três ambientes de desenvolvimento
diferentes, devido à evolução das versões da plataforma Android, oferecendo novos recursos e
facilidades para o desenvolvedor. Essas mudanças se refletiram no projeto de forma positiva e
negativa, positiva por ter possibilitado a elaboração de interfaces e recursos de maneira rápida
e negativa por ter o retrabalho de adaptar algumas funcionalidades que não tinham
compatibilidade com a nova versão da plataforma. Outro ponto negativo era o investimento
de tempo para se familiarizar com os novos recursos oferecidos para o desenvolvimento.
Como a equipe de desenvolvimento foi composta por acadêmicos do curso de CC
tivemos que enfrentar uma rotatividade na equipe. Por isso, em alguns momentos, atrelado
também às mudanças de versões das ferramentas de desenvolvimento, tínhamos novamente
um tempo investido para familiarização com o novo ambiente ou com o que já se tinha
desenvolvido.
O nível de abstração de um determinado elemento entre as gerações de nativos digitais
e não nativos digitais foi algo a ser superar. Um exemplo disso foi a representação do relógio
nas imagens que tratavam sobre cumprimento (good morning, good afternoon, good night).
Inicialmente a proposta foi de usar um relógio analógico, porém um dos desenvolvedores
questionou a decisão dizendo que hoje em dia quase ninguém usa esse tipo de relógio porque
utiliza o celular para ver as horas, ou usa um relógio digital.
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7.5.4 Contribuições disciplinares

Por fim, o caráter interdisciplinar da pesquisa foi ressaltado e nos permitiu constatar de
forma clara a necessidade efetiva da presença de membros advindos de diversas áreas
disciplinares a fim de, conforme bem definido por por Reynaut e Zononi (2011), estabelecer
pontes entre as disciplinas. Isto ficou transparente em 2012, quando a autora orientou uma
acadêmica de TCC do curso de graduação de CC no desenvolvimento de um aplicativo para a
plataforma Android com o intuito de oferecer atividades para listening. A especialista em
linguística neste mesmo ano orientou outro acadêmico de TCC do curso de graduação de CC
no desenvolvimento de atividades interativas utilizando HTML5.
A contradição nos projetos de TCC foi em relação ao resultado que omitiu os
conceitos de uma ou outra área nos projetos. Em outras palavras, no TCC que foi orientado
apenas pela autora omitiram-se conceitos de aprendizagem de línguas. Já no TCC orientado
pela especialista em linguística, a omissão foi em relação aos conceitos de tecnologia, visto
que a área em que o aluno estava apresentando seu trabalho era de CC. O interessante foi que
um dos professores que participou da banca de ambos alunos, mesmo não tendo contato
anterior com os projetos, entendeu que havia a necessidade de integração maior entre as áreas,
para que ambas estivessem presentes nos projetos na mesma medida. Desse modo, os
protótipos de atividades utilizando tecnologia estariam atingindo os objetivos educacionais
propostos de forma efetiva.
A dificuldade de trabalhos interdisciplinares em apresentar de forma equilibrada as
áreas disciplinares é um desafio, como notamos nesses projetos de TCCs citados
anteriormente, ao verificarmos a literatura observamos que outros projetos de pesquisa
revelam essa questão, sendo necessário identificar uma forma de operacionalizar a
interdisciplinaridade em uma equipe composta de membros oriundos de disciplinas distintas
trabalhando colaborativamente para desenvolver projetos que em sua essência seja
interdisciplinar. Por isso, ao longo do desenvolvimento dos OADs e na avaliação dos
protótipos, a equipe interdisciplinar estava presente e discutia os resultados obtidos para traçar
os próximos passos dos projetos.
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O setor de Turismo está em franca expansão no mundo. No caso específico do Brasil,
o setor vem crescendo e ganhando importância no que tange à economia do país. Há muito
que se explorar no sentido da biodiversidade brasileira, gerando atrativos turísticos voltados
para o eco Turismo ou Turismo de aventura. No entanto, mais do que infraestrutura física o
atrativo turístico necessita oferecer serviços de qualidade, não apenas para os turistas
brasileiros, mas também para os turistas estrangeiros.
No contexto do Turismo internacional, o Brasil, a exemplo das pesquisas realizadas na
Copa de 2014, deixa a desejar no quesito de comunicação com este público que, apesar de
considerar o jeitinho brasileiro um diferencial, não o considera suficiente para garantir a
qualidade no atendimento.
Afirmamos, com base nos estudos feitos, que a comunicação é essencial para se
alcançar qualidade nos serviços prestados, pois é por meio da comunicação que se
concretizam a hospitalidade e o acolhimento nos serviços turísticos. Quando tratado com
hospitalidade e acolhimento, o turista tende a voltar e, principalmente, se tornar a maior
publicidade da empresa, recomendando a amigos, parentes e divulgando até mesmo em redes
sociais e outras mídias o serviço que lhe foi prestado.
Por isso, tratamos a comunicação em língua inglesa como requisito primordial dos
profissionais de alto contato, quando se trata do atendimento de turistas estrangeiros,
considerando que o inglês é um dos idiomas mais falados pelos turistas estrangeiros que
visitam o Brasil.
Dessa forma, esse requisito deve ser para as empresas que prestam serviços no setor de
Turismo alvo de constante investimento. No entanto, o profissional de alto contato deve
reconhecer essa necessidade, pois só assim passará também a buscar e se empenhar na
aprendizagem do idioma.
A fim de contribuir com a qualificação dos profissionais de alto contato que atuam no
setor de restaurantes é que iniciamos a pesquisa apresentada nesta tese, com o objetivo geral
de estabelecer uma metodologia para um programa integrando conceitos das áreas de
qualidade e qualificação profissional no Turismo, educação corporativa, convergência de
mídias e aprendizagem de línguas.
Para a elaboração da metodologia do PLIR, realizou-se uma experiência
interdisciplinar, por meio de um estudo de caso, procurando superar as certezas parciais de
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cada área, buscando pontos de encontro entre elas, estabelecendo uma linguagem em comum
na tentativa de realizar a integração para a construção de uma trajetória verdadeiramente
interdisciplinar.
A interdisciplinaridade foi concretizada a partir das áreas de qualidade e qualificação
profissional no Turismo, educação corporativa, aprendizagem de línguas e convergência de
mídias. A operacionalização se deu em duas atividades que satisfazem os dois primeiros
objetivos específicos desta pesquisa. A primeira atividade integrou as áreas de qualidade e
qualificação profissional no Turismo e a área de educação corporativa com intuito de
estabelecer as diretrizes que conduziram à elaboração do programa proposto. A segunda
atividade foi o desenvolvimento propriamente dito do programa e suas mediações.
As diretrizes estabelecidas como resultado da primeira atividade foram: foco no
desenvolvimento das habilidades linguísticas de produção e compreensão oral para promover
a qualidade na comunicação e consequentemente do serviço prestado pelo profissional;
conteúdo desenvolvido a partir das tarefas realizadas no cotidiano de atuação do profissional
tornando a aprendizagem significativa, promovendo a motivação e comprometimento com a
aprendizagem da língua; fragmentação, objetividade e simplicidade na apresentação do
conteúdo; apresentação do conteúdo de forma cíclica; uso de estratégias que promovam as
aprendizagens formal, não formal e informal; disponibilização de múltiplas mediações para a
aprendizagem; exploração da convergência de mídias nas mediações do programa; utilização
de áudios e imagens para contextualizar e apresentar o conteúdo do programa; apresentação
do conteúdo na forma escrita em português e inglês; e ênfase nas diferenças fonéticas entre o
português e o inglês, estimulando a tomada de consciência e internalização das mesmas.
O resultado da primeira atividade permitiu também a definição inicial da metodologia
do programa assim como trouxe à tona algumas contradições relevantes no contexto da
atividade referente à análise de necessidades realizada. A identificação das contradições faz
parte do terceiro objetivo específico da pesquisa em tela. Uma das contradições foi o impacto
da estrutura organizacional da empresa, assim como, a sua perspectiva de valorização da
qualificação dos profissionais de alto contato como base para a aquisição de vantagem
competitiva focada na qualidade dos serviços prestados.
Outra contradição relevante está relacionada à certificação ABNT-NBR que não
reconhece a comunicação em uma língua estrangeira como requisito necessário para os
profissionais de alto contato que atuam em restaurantes, em especial em regiões turísticas que
recebem turistas estrangeiros. Mesmos os investimentos governamentais referentes à
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qualificação dos profissionais do Turismo não foram focados especificamente para as
habilidades de produção e compreensão oral.
Em relação ao segundo objetivo específico desta pesquisa, ele foi contemplado com a
realização da segunda atividade, que concluiu a elaboração da metodologia do PLIR e o
desenvolvimento das suas mediações de aprendizagem. A versão final da metodologia do
PLIR é composta por mediações para aprendizagem formal com aulas presenciais e material
impresso, as categorias MALL e CALL para a aprendizagem não formal, e para aprendizagem
informal a proposição do uso de Blog e ferramentas web.
O resultado da segunda atividade cumpriu com o objetivo específico de integrar as
áreas citadas anteriormente, para desenvolver as habilidades linguísticas de produção e
compreensão oral em um programa de qualificação profissional, atrelando o reconhecimento
dos profissionais que atuam nos restaurantes como fundamental no processo de construção da
percepção de qualidade definida pelos clientes e tendo como ponto de partida para a
qualificação dos profissionais em língua inglesa o nível A1 proposto pelo CEF, e
posteriormente buscar a proficiência nos outros níveis, aumentando gradativamente seu
conhecimento da língua e a complexidade da comunicação com o turista estrangeiro.
No contexto do desenvolvimento dos OADs definimos alguns padrões de interface
para promover a usabilidade dos aplicativos e criar uma identidade visual do programa, a
saber: a apresentação conteúdo das 16 unidades do programa, de forma literal ou adaptada de
acordo com o objetivo do aplicativo; apresentação da forma oral das frases associadas a
imagens; consulta do conteúdo na forma escrita em inglês com opção também do português;
disponibilização de mecanismo que permita ao usuário ouvir quantas vezes desejar o áudio da
frase; acesso a um menu de opções de atividades, permitindo que o usuário faça as mesmas na
sequência que deseja e quantas vezes quiser; apresentação de feedback do resultado da
atividade executada indicando se está correto ou não; e disponibilização de informação de
progresso da atividade realizada.
A segunda atividade realizada evidenciou essencialmente as contradições relacionadas
com a interdisciplinaridade, no que tange, especificamente, à comunicação da equipe
interdisciplinar e à definição de conceitos comuns para que todos pudessem ter bem claro os
temas tratados no projeto.
Outra contradição que ficou latente está relacionada às mudanças nas tecnologias
adotadas para o desenvolvimento dos OADs, que trouxeram vantagens no sentido de oferecer
recursos que facilitaram a elaboração de alguns requisitos dos OADs, mas que também
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causaram o investimento maior de tempo para a aprendizagem e familiarização com os
mesmo e com os ambientes de desenvolvimento.

Limitações da pesquisa

O desenvolvimento de uma pesquisa passa por várias fases, sendo que cada uma delas
traz maturidade e clareza de que a proposta que provavelmente tinha-se em mente
inicialmente é orgânica. Neste caso, uso a palavra orgânica diz respeito ao fato de que a
pesquisa se altera à medida que os pesquisadores se apropriam dos artefatos teóricos que a
fundamentam e de acordo com as discussões realizadas na comunidade.
Na pesquisa desenvolvida nesta tese, esta característica orgânica se fez presente tanto
na mudança e delimitação do público-alvo a que se destinava o programa inicialmente, quanto
em relação à equipe, às tecnologias adotadas para o desenvolvimento dos OADs e aos
requisitos dos mesmos.
Assim, algumas limitações foram impostas em detrimento do tempo estabelecido
como prazo para a conclusão do doutorado e outras foram surgindo à medida que o projeto foi
se desenvolvendo e que não foram previstas.
Uma das principais limitações foi a não conclusão dos OADs, como dito, devido à
restrição de tempo para a finalização e apresentação da pesquisa de doutorado. Além, da
rotatividade da equipe de desenvolvedores, que ocasionava empenho de tempo para
familiarização tanto em relação à tecnologia quanto em relação ao que havia sido
desenvolvido. Contribuiram também para a não conclusão dos OADs as mudanças das
tecnologias adotadas para o desenvolvimento dos mesmos.
Considerando o processo de design e instrucional proposto por Gagné e colaboradores
(2005) (ver seção 3.1), não tivemos a oportunidade de elaborar o planejamento para a
implementação do programa em um ambiente real de uso, visto que o mesmo não está
completamente desenvolvido.
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Próximos passos

Como primeira etapa de trabalhos futuros tem-se a conclusão do desenvolvimento de
todos os OADs, para posteriormente realizar uma avaliação dos mesmos com usuários reais.
Com base nesta avaliação, caso necessário, serão realizadas alterações nos mesmos.
Posterior à conclusão e avaliação do OADs, será necessário firmar parceria com uma
empresa para a implantação do PLIR. Tendo como tarefa inicial definir junto com a empresa a
logística de implantação do programa, composta por período, horário, local, tempo de
duração. Além da definição de uma política de participação dos profissionais no PLIR, visto
que ao realizar a aplicação do questionário percebemos uma contradição em relação a este
tema (ver seção 5.4.2.3).
Antes de iniciar a implantação do programa, deveremos realizar um planejamento do
mesmo, ou seja, definir como devemos realizar o acompanhamento desta atividade, os dados
que serão coletados, como por exemplo, dados que identifiquem a relação entre o perfil do
profissional e as mídias que utilizou e considerou adequadas para seu processo de
aprendizagem, identificação de tarefas ou questões linguísticas que os profissionais entendem
ter relevância para compor uma nova versão do programa aprofundando estes temas, entre
outras questões que devemos elencar.
Posteriormente à implantação, os dados obtidos deverão ser avaliados a fim de propor
reformulações caso necessário, no programa.
Ao realizar futuramente a implantação do PLIR com os profissionais, entendemos que
além das questões de linguagem, o programa promoverá o letramento digital dos
profissionais, ao introduzir as mediações de aprendizagem não formal e informal, e
consequentemente fazendo com que o profissional se sinta incluído digitalmente. De igual
forma, haverá a elevação da autoestima do profissional do setor e a integração da equipe com
as atividades informais, permitindo a construção de um clima organizacional melhor na
empresa que atuam.
Após avaliar e reformular a metodologia do programa, a mesma poderá ser adaptada
para outros contextos como, por exemplo, contextualizar a linguagem e as necessidades de
outros profissionais de alto contato, como camareiras, taxistas, motoristas e cobradores de
transporte público, recepcionistas, entre outros. O programa também pode ser adaptado para
outros idiomas, regiões turísticas e níveis de proficiência mais avançados.
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Algo que pode ser implementado no PLIR é a proposta de usar o conhecimento prévio
ou o conhecimento que os profissionais possuem para situações de aprendizagem da língua,
que serão reveladas à medida que as mediações da aprendizagem informal forem sendo
utilizadas. Desta forma, futuramente pode servir como uma retroalimentação para o conteúdo
abordado no PLIR.
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APÊNDICE A – Questionário de análise de necessidades
1. Sexo:
( ) Feminino
2.
(
(
(
(
(

( )

Masculino

Faixa Etária:
) 20 a 25 anos
) 26 a 30 anos
) 31 a 35 anos
) 36 a 40 anos
) acima de 41 anos

3. Escolaridade:
( ) Ensino Fundamental incompleto. Há quanto
tempo parou?________________________
( ) Ensino Fundamental completo. Há quanto
tempo se formou?__________________
( ) Ensino Médio incompleto. Há quanto tempo
parou?___________________________
( ) Ensino Médio completo. Há quanto tempo se
formou?______________________________
( ) Curso Técnico. Qual o curso e há quanto
tempo se formou?______________________
( ) Graduação Incompleta. Há quanto tempo
parou?_______________________________
( ) Graduação Completa. Qual o curso e há
quanto tempo se formou?_______________
4.

Você é garçom há quanto tempo? Já fez algum
curso nesta área? Qual(is)________

5.

Já exerceu outra profissão? Qual(is)? Por
quanto tempo?_____________________

6. Quais são as formas de contato com os clientes
estrangeiros?
( ) Face-a-face
( )
Telefone
7. O que você considera importante saber em
inglês para realizar suas tarefas no trabalho?
( ) Ouvir (compreender)
( )
Ler
( ) Falar
( )
Escrever
8. Como você considera o seu inglês em relação:
Ouvir
(
)(
)(
)(
)(
)
(compreender) Ótimo Muito Bom Regular Fraco
bom
Falar
(
)(
)(
)(
)(
)
Ótimo Muito Bom Regular Fraco
bom
Ler
(
)(
)(
)(
)(
)
Ótimo Muito Bom Regular Fraco
bom
Escrever (
)(
)(
)(
)(
)
Ótimo Muito Bom Regular Fraco
bom
9. Você já fez um curso de Inglês?
( ) Sim. Há quanto tempo?____

( ) Não

10. Assinale todas as tarefas do seu dia a dia
profissional:
( )
Receber os clientes
( )
Atender aos pedidos de bebida
( )
Descrever o horário de funcionamento
( )
Anotar os pedidos de entradas
( )
Explicar uma bebida
( )
Explicar um prato
( )
Desculpar-se e oferecer outra opção
( )
Recomendar uma sobremesa
( )
Atender um pedido complementar
( )
Atender uma reclamação
( )
Receber a conta
( )
Anotar uma reserva
( )
Dar informações turísticas
( )
Outras._________________________
_______________________________
_______________________________
11. Em relação ao atendimento de clientes
estrangeiros, assinale todas as situações que
você vivenciou no seu dia a dia profissional.
( )
Receber os clientes
( )
Atender os pedidos de bebida
( )
Descrever o horário de funcionamento
( )
Anotar os pedidos de entradas
( )
Explicar uma bebida
( )
Explicar um prato
( )
Desculpar-se e oferecer outra opção
( )
Recomendar uma sobremesa
( )
Atender um pedido complementar
( )
Atender uma reclamação
( )
Receber a conta
( )
Anotar uma reserva
( )
Dar informações turísticas
( )
Outras._________________________
_______________________________
_______________________________
12. Quais situações que você vivenciou ao atender o
cliente estrangeiro que não conseguiu resolver?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
1. O que você gostaria de aprender em um curso
de inglês para atender suas necessidades
profissionais?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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_________________________________________
________________________________________
2. Você estaria interessado em participar de um
curso de inglês voltado especificamente para
suas necessidades profissionais? Por quê?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
3. Em sua opinião, o que pode contribuir para
melhorar a aprendizagem de inglês? Qual
/Quais atividade(s)?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
4. Gostaria de fazer mais algum comentário ou
sugestão?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
5.

Você utiliza alguma tecnologia (computador,
celular, tablet, ou outros) para seu trabalho?
( ) Sim.
( )Não
6. Você tem computador em casa?
( ) Sim. Há quanto tempo? _________

( )Não

7.

Quantas horas por semana, em média, você
utiliza o computador?
( ) menos de 2 horas
( ) entre 2 e 5 horas
( ) entre 5 e 10 horas
As informações que você forneceu são muito valiosas.
Muito obrigada por responder à este questionário.

( )

mais de 10 horas

8. Você tem celular?
( ) Sim. Há quanto tempo? ________
9.
(
(
(
(

)
)
)
)

( )Não

Quantas horas por semana, em média, você
utiliza o celular?
menos de 2 horas
entre 2 e 5 horas
entre 5 e 10 horas
mais de 10 horas

10. Onde você tem acesso à Internet?
( ) em casa
( ) na casa de amigos
( ) na casa de parentes
( ) no trabalho
( ) em lan houses
11. Quanto tempo você fica na Internet por
semana?
( ) menos de 2 horas
( ) entre 2 e 5 horas
( ) entre 5 e 10 horas
( ) mais de 10 horas
12. Para que você usa o computador, celular e
tablet? Assinale todas as alternativas que se
aplicam a você.
Computador

Cursos online
Estudar
Ler notícias em geral
Bate-papo (MSN, GTalk, Skype, SMS)
Jogos
Compras
Download
(baixar
programas)
Rede social (Facebook,
Twiter, Instagram ou
outros)
E-mail
(correio
eletrônico)
WhatsApp

Celular Tablet
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APÊNDICE B – Documento de requisitos
Versão 1 – 10 de Maio de 2014.
1. NOME DO PROJETO
App Which Sound?
2. ENVOLVIDOS (Stakeholders)
ID

NOME

FUNÇÃO

ST01

Eliane N. Pereira

Coordenadora

ST02

Izaura Maria Carelli

Designer Instrucional

ST03

Thiago Henrique Borges

Desenvolvedor

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Desenvolver aplicativos para dispositivos smartphones e tablets que utilizam a plataforma Android com
intuito de mediar a aprendizagem dos profissionais que atuam em restaurantes no que tange à proficiência da
compreensão e produção oral em língua inglesa.
3.2 Objetivo Específico
Desenvolver o aplicativo Which sound?, que apresenta atividades com intuito de promover a autonomia da
pronúncia dos usuários.
4. EXCLUSÃO DO ESCOPO
•
•
•
•

Não serão desenvolvidos aplicativos para as plataformas iOS, Windows Phone e web;
Não serão trabalhadas outras línguas, além da anteriormente citada;
Não serão trabalhados outros níveis de proficiência;
Devido à natureza dos aplicativos, não serão atendidos requisitos de acessibilidade.

5. LISTA DE REQUISITOS - Geral
Para a elaboração do conteúdo dos aplicativos foi adotada a abordagem de aprendizagem de línguas
estrangeiras para fins específicos utilizando a análise de necessidade baseada em tarefas.
As habilidades desenvolvidas serão, prioritariamente, a compreensão oral e a fala. A língua selecionada
inicialmente é o Inglês, tendo como público-alvo os profissionais que atuam em restaurantes.
O nível de proficiência será A1 definido pelo CEF (Council European Framework).
ID

REQUISITO

RP001

Atender a diretriz para aprendizagem de língua estrangeira - Keep It Short and Simple (KISS)

RP002

Cada aplicativo segue o padrão de disponibilizar 16 unidades, baseadas nas tarefas executadas
pelos profissionais anteriormente descritos

RP003

As unidades são independentes, sendo possível acesso a qualquer unidade, conforme o
interesse do usuário

RP004

O design do aplicativo deve ser adaptável para smartphones (portrait) e tablets (landscape)

RP005

A meta dos aplicativos é desenvolver as habilidades de compreensão oral e fala. Para tanto
serão utilizadas metáforas por meio de imagens para exercitar essas duas habilidades.

RP006

A forma escrita e a tradução das frases poderão ser consultadas nos aplicativos de acordo com
a escolha do usuário. Para tanto será necessário definir um padrão para se apresentar e ocultar
a tradução das frases na forma escrita.

RP007

O nível de proficiência a ser atendido é o A1, definido pelo CEF (Council European
Framework).
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RP008

Implementar mecanismo para alertar o usuário quando o som estiver desligado.

RP009

Definir um padrão de feedback de acerto e erro de um exercício e do progresso da atividade
como um todo, que será utilizado para todos os aplicativos.

RP010

Definir um padrão de cores, fonte, tamanho da fonte, de layout, botões (habilitado e
desabilitado), ícones e de outros elementos da interface, que será utilizado para todos os
aplicativos.

RP011

Incluir uma tela de splash que apresenta os créditos da equipe participante no
desenvolvimento do projeto assim como as parcerias.

Obs.: Analisar a viabilidade de particionar o conteúdo do aplicativo em unidades ou na sua totalidade para
download. Considerando a quantidade de imagens e arquivos de som a serem utilizados.
5.1 LISTA DE REQUISITOS - Específicos
ID

REQUISITO

RP001

Apresentar a tabela do Adrian Underhill (http://adrianpronchart.wordpress.com/the-charts/)
com os símbolos fonéticos. Quando o usuário pressionar um símbolo o som correspondente é
tocado e ao centro da tela apresenta-se o símbolo fonético e uma palavra que possui o mesmo
som fonético também devendo tocar o som da palavra. As palavras apresentadas estão
associadas ao contexto dos profissionais que atuam nos restaurantes.

Esta atividade deve ser feita em landscape.
RP002

Desenvolver a atividade de associação de imagem com o símbolo fonético da tabela
Underhill, utilizando o vocabulário apresentado nas unidades. Deverá apresentar uma imagem
e dois símbolos fonéticos, o usuário vai arrastar a imagem e colocar sobre o símbolo, caso
esteja correta a palavra correspondente a imagem será exibida abaixo do símbolo fonético
com as letras em destaque e sublinhadas como descrito em RP001. Caso esteja errado não se
executa nada. Haverá uma lista de palavras com um identificador, na sequência uma nova
imagem será apresentada.

Esta atividade deve ser feita em landscape.
RP003

Unidades:
{01} Alfabeto
{02} A
{03} E
{04} I
{05} O
{06} U
{07} Schwa & stress
{08} T D TH

{09} H R
{10} M N
{11} L
{12} Y W
{13} Surdas X sonoras
{14} Casos speciais - gh - silent letters
{15}
{16} Underhill
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APÊNDICE C – Documento de avaliação de usabilidade do aplicativo Which Word?
Versão 2 - 13 jan de 2015.
A avaliação de usabilidade apresentada neste documento foi fundamentada em duas referências: site do
desenvolver Android29 e Olivário Neto(2013).
Definição de termos

Unidades: o material do programa foi divido em 16 unidades que estão diretamente
relacionadas às questões linguísticas necessárias para que os garçons realizem suas tarefas ao
interagirem com os turistas.
Atividades: são os exercícios realizados no aplicativo para aquisição de vocabulário.
Frases: correspondem às falas que compõem uma interação do garçon com o turista.
Funcionalidades a serem incluídas e alteradas

Manter o aplicativo com layout fixo em retrato no smarthphone e paisagem no tablet.
Marcar de alguma forma as unidades que já foram realizadas pelo usuário. Esquecemos de
discutir: isso se mantém ou não?
A randomização das palavras não deve ter repetição, uma vez já realizada e caso tenha
acertado retirar a palavra ou frase da lista de randomização.
Avisar ao usuário quando o som do dispositivo estiver desligado.
Questões de layout e usabilidade

Interface
Splash com
envonvidas
1

Descrição
logos

das

instituições
Retirar esta seta, pois passa a impressão de
que irá retornar para algum outro lugar e isto
é a tela inicial do aplicativo. Não deixar a
opção de pressionar o logo.
Inserir o logo na tela inicial do aplicativo
centralizado.
Retirar. E redimensionar os elementos da
interface.
Os botões pensar em forma e/ou imagem de
bandeja ou prato, algo que remeta à
profissão.

29

Disponível em: http://developer.android.com/design/index.html. Acesso em: 10 de fevereiro de 2015.
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As

cores em preto e

branco.
Este botão irá apresentar o conteúdo de
todas as unidades, conforme imagem abaixo.
Retirar o contorno vermelho.

O botão ajuda deverá conter a explicação do
aplicativo.
O botão sobre apresenta os créditos de como
foi feito.
Mudar a cor do botão para preto para indicar
2

que ele está pressionado, não pressionado
cinza. Com a mesma cor do botão contornar
1

Recepção do
cliente

o texto que indica o conteúdo da unidade.
Colocar o título da unidade centralizado e

Você vai aprender

em

Cumprime

cliente”. Logo abaixo do título colocar:

ntar

“Você vai aprender a:”

Iniciar

negrito,

exemplo,

“Recepção

do

a:
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Retirar.
3

Adequar o tamanho do texto à caixa, deve
apresentar “Unidade 1 – Como recepcionar
os clientes”.
Você vai estudar frases
relacionadas ao seu dia a dia
profissional. Essas frases
serão reforçadas nas outras
três atividades do aplicativo.

Inserir como caixa de diálogo a explicação
do que é a atividade, caso o usuário queira
saber, ele aciona a seta. Para todas as
atividades, como o exemplo.
Word in context – Você vai estudar frases
relacionadas ao seu dia a dia profissional.
Essas frases serão reforçadas nas outras três
atividades do aplicativo.
Listen & Say – Você vai ouvir uma frase, já
estudada na atividade Word in context, e
deverá

associar

a

uma

imagem

correspondente.
Read & Say – Você vai ler uma frase, que
foi estudada no Word in context, e associar à
imagem correspondente.
Look & Say – Você vai ver uma imagem,
que você estadada no Word in context, e
associar à frase correspondente.
Redistribuir na interface as opções de
botões, para ocupar a tela toda.
Alterar a sequência de atividades para Word
in context, Listen and say, Look and say,
Read and say. Atualmente está invertida.
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Atividade: Word in contexto
Interface

Descrição

4

Ao acionar este botão deve levar o usuário
Ing
Port

para a interface 3, que apresenta novamente
as opções de atividades e não para a
interface 1 que apresenta as unidades.
Deixar apenas o ícone com a imagem, retirar
a palavra “Ouvir”.
Incluir o layout. Inicialmente aparece em
branco a caixa de texto e apresenta o texto
quando o botão for selecionado. Veja que os
botões quando pressionados mudam de cor,
indicando que foram pressionados.
Ing

Good morning.

Port

Bom dia.

Retirar o círculo e diminuir a seta na mesma
proporção dos números
Redesenhar o layout conforme interface 4.
5

A seta não deve aparecer na última frase,
pois não existem frases a serem estudadas.
Mesma lógica usada na primeira palavra,
veja interface 6 logo abaixo.
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6

Redesenhar o layout conforme interface 4.
Depois de percorrer uma vez a lista de frases
Tela de
erro

e retornar para a frase 14 deve apresentar a
seta para ir para a próxima frase e não
apenas para a anterior.
Quando estiver na primeira frase a seta não
deve ser apresentada para ir para a anterior,
uma vez que não existe outra frase.
Atualmente, quando pressiono a seta, é
exibida uma tela de erro e ao selecionar o
botão “ok” o aplicativo fecha a tela de erro e
retorna à interface 1.

Atividade: Read and say
Interface

Descrição

7

Incluir o título “Which word?> U1>Read
and say”
Este ícone não está funcionando, deveria
voltar para a interface 3.
Substituir

o

texto

para:

“Escolha

a

quantidade de atividades que deseja fazer”.
Colocar um ícone que indique que existem
mais opções.
Redistribuir os elementos da interface.
Substituir o texto para: “Iniciar”
8

Redefinir o layout conforme descrição da
interface 4. Neste caso a frase em inglês por
padrão é exibida e a em português é exibida
ao pressionar o botão.
Retirar botão.
Deve apresentar esta opção igual à interface
4, com seta.
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9

Redefinir o layout conforme descrição da
Tela de
erro

interface 8.
Retirar o som do feedback que diz “correct”
e “incorrect”, deixar por enquanto apenas a
indicação. Quando for incorreto, fazer um
botão igual ao correto e escrever “Ops” em
letra vermelha.
Caso esteja correto, ir para a próxima frase.
Caso esteja incorreto, manter na mesma ou
deixar que o usuário vá para a próxima
atividade.
Quando chega à última frase da lista e
selecionar o botão de próximo, uma tela de
erro

é

exibida.

Atualmente,

quando

pressiono o botão “ok” o aplicativo fecha a
tela de erro e retorna à interface 1.
Quando chegar ao final da lista de frases,
apresentar um feedback baseado no exemplo
abaixo.

Atividade: Look and say
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Interface

Descrição

10

Idem comentários da interface 7

11

Deixar apenas o ícone com a imagem, retirar
a palavra “Ouvir”.
Posicionar a frase acima da imagem. Alterar
o texto para: “Selecione a frase relacionada
à imagem”.
Retirar.
Deve apresentar esta opção igual a interface
4, com seta.
Retirar o som do feedback que diz “correct”
e “incorrect”, mesma estrutura da interface
9. Caso esteja correto, ir para a próxima
frase. Caso esteja incorreto, manter na
mesma ou deixar que o usuário vá para a
próxima por meio do botão de seta.
A opção de tradução deve ser como abaixo.
Retirar o botão “Tradução”.

Port

...

Port

...

Port

“Port” é

...

selecionado

Port
Quando o botão

Good morning.

Bom dia.

Ing

....

Ing

....

Ing

....

Ing
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12

Retirar.
Quando chegar ao final da lista de frases,
apresentar um feedback igual a interface 9.

Atividade: Listen and say
Interface

Descrição

13

Idem comentários da interface 7

14

Manter imagem retirar texto.
Retirar o som do feedback que diz “correct”
e “incorrect”, deixar por enquanto apenas a
indicação. Demais comentários da interface
9.
Refazer conforme descrições da interface 8.
Neste caso, a caixa de texto deve se manter
vazia até que o usuário acione o(s)
botão(ões) .
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15

Redefinir conforme interface 12.
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APÊNDICE D – Atividades do Which word?
Unidade 1– Receber o turista – Which word? (19)
Tarefa
Cumprimentar
(06)

Quantidade de
turistas (06)

Identificar
preferências
(02)
Expressões
(02)
Apresentar-se
(03)

Inglês

Português

Imagem

[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

Good morning.
Good afternoon.
Good evening.
Good night.
Goodbye.
Hello.
A table for one, please.
A table for two, please.
A table for three, please.
A table for four, please.
A table for five, please.
A table for six, please.
A table over here?
A table by window?

Bom dia.
Boa tarde.
Boa noite (ao chegar).
Boa noite (ao sair).
Tchau.
Oi.
Mesa para 01 pessoa, por favor.
Mesa para 02 pessoas, por favor.
Mesa para 03 pessoas, por favor.
Mesa para 04 pessoas, por favor.
Mesa para 05 pessoas, por favor.
Mesa para 06 pessoas, por favor.
Uma mesa por aqui?
Uma mesa perto da janela?

ap1
ap2
ap3
ap4
ap5
ap6
ap7
ap8
ap9
ap10
ap11
ap12
ap13
ap14

[15]
[16]
[17]
[18]

Here is the menu.
Can I have a menu?
I’m Diego. I’ll be your waiter.
My name´s Roberto. I’ll be your
waiter.
I’m Alice. I’ll be your waitress.

Aqui está o cardápio.
Você pode me ver o cardápio?
Eu sou Diego. Serei seu garçom.
Meu nome é Roberto. Serei seu
garçom.
Eu sou Alice Serei sua garçonete.

ap15
ap16
ap17
ap18

[19]

ap19

Unidade 2 – Identificar os utensílios – Which word? (19)
Tarefas
Solicitar
os
objetos (03)

Entregar
os
objetos. (14)

Indicar
localização
(02)

a

[01]
[02]
[03]

Inglês
Can I have another chair?
Can I have a glass of water?
Can I have a wine glass?

[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Here is your fork.
Here is a cup of coffee.
Here is a jug of juice.
Here is your knife.
Here is your spoon.
Here is your table.
Here is your plate.
Here is some olive oil.
Here is a glass of wine.
Here is salt and pepper.
Here is your mug.
Here is a high chair for a child.
Here is a napkin.
Here is a glass.
A table over there?
The buffet is over here.

Português
Você pode me ver mais uma cadeira?
Você pode me ver um copo de água?
Você pode me ver um copo para
vinho?
Aqui está o garfo.
Aqui está a xícara de café.
Aqui está a jarra de suco.
Aqui está a faca.
Aqui está a colher.
Aqui está a mesa.
Aqui está o prato.
Aqui está o azeite.
Aqui está a taça de vinho.
Aqui está sal e pimenta.
Aqui está a caneca.
Aqui está a cadeira para criança.
Aqui está o guardanapo.
Aqui está um copo para cerveja.
Uma mesa por aqui?
O buffet fica aqui.

Imagem
bp1
bp2
bp3
bp4
bp5
bp6
bp7
bp8
bp9
bp10
bp11
bp12
bp13
bp14
bp15
bp16
bp17
bp18
bp19
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APÊNDICE E – Atividades do Which Sound?
Unidade 1 – Alfabeto em inglês
Atividade 1 – Ordem das letras no alfabeto em inglês
Vamos colocar as letras em ordem? Uma dica - quando você colocar a letra certa o fundo
ficará verde (integrar o design da Denise Lam e Shiko).
Atividade 2 – Agrupamento das letras do alfabeto em inglês
Vamos agrupar as letras do alfabeto em inglês por sons semelhantes.

/eɪ/

A
N

B
O

/e/

/iː/

C
P

D
Q

E
R

/aɪ/

F
S

G
T

/oʊ/

H
U

I
V

/jʊ/

J
W

K
X

/a(r)/

L
Y

M
Z

L
Y

M
Z

Atividade 3 – Diferenças entre o alfabeto em inglês e em português
As letras com sons semelhantes

A
N

B
O

C
P

D
Q

E
R

As letras com sons diferentes

F
S

G
T

H
U

I
V

J
W

K
X
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APÊNDICE F – Atividades do Which Speech?
Unidade 1- Receber os clientes
Dialogue 1 – Welcoming at a restaurant
Tourist:
Waiter:
Tourist:
Waiter:

Good morning.
Good morning.
A table for two, please.
A table for two?
This way, please.
Depois que os turistas estiverem acomodados.
Waiter:
Here is the menu.
Tourist:
Thank you.

Dialogue 2 – Welcoming at a snack bar
A couple arriving in a snack bar.
Tourist:
Good afternoon.
Waiter:
Good afternoon.
Tourist:
A table for four.
Waiter:
A table for four?
Tourist:
Yes, my parents are coming.
Waiter:
Ok. Follow me, please.
Depois que os turistas estiverem acomodados.
Waiter:
Here is the menu.
Tourist:
Thanks.

Dialogue 3 – Welcoming at a café
Tourist:
Good evening.
Waiter:
Good evening.
Tourist:
Can we have a table for two by the window, please?
Waiter:
A table for two?
Tourist:
Yes, that’s right.
Waiter:
Ok. This way, please.
Depois que os turistas estiverem sentados.
Waiter:
Here is the menu.
Tourist:
Thank you.
Waiter:
My name is Pedro. I´ll be your waiter.

Dialogue 4 – Welcoming at a hotel restaurant
Tourist:
Good afternoon.
Waitress:
Good afternoon. Table for one?
Tourist:
Yes, can I have a table over there, please?
Waitress:
Sure. Follow me, please.
Depois que os turistas estiverem sentados.
Waitress:
Here is the menu.
Tourist:
Thanks.
Waitress:
My name is Jane. I´ll be your waitress.

