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Contextualização 
 
O contexto deste estudo recai no ensino-aprendizagem de 
língua inglesa (LI) em  âmbito acadêmico-universitário, 
tomando-se o material didático (MD) (Figura 1.1) como 
recurso mediador desse processo. O Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior (ProFIS), implantado na Unicamp em 
2011, é o cenário da pesquisa, sendo seus objetos o material 
didático da disciplina LA091 – Língua Inglesa  (LI) e um dos 
instrumentos utilizados para sua avaliação. 

Referencial Teórico: 
  
Os referenciais que norteiam o estudo envolvem a concepção 
discursiva de linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004 [1929] 
e sociointeracional de aprendizagem (VYGOTSKY, 1978), 
levando-se em conta a interface com as novas tecnologias. O 
enfoque teórico também recai nos conceitos de 
Multiletramentos (COPE & KALANTZIS, 2000) e de Novos 
Letramentos (KALANTZIS et al., 2010), bom como na ideia de 
CEAP (Critical English for Academic Purposes) (BENESCH, 
2011) 

Objetivos e Metodologia 
  
O presente trabalho visa apresentar resultados de uma 
pesquisa qualitativa e de cunho etnográfico (ANDRÉ, 2003), 
que tem como objetivo central investigar a interação entre 
técnicos e pesquisadores em uma iniciativa de análise de 
necessidades de um público-alvo frente o MD utilizado como 
mediador do processo educativo. O foco do estudo é a 
construção e avaliação de um questionário online, cujo 
objetivo é a análise do material didático impresso 
desenvolvido para as disciplinas de LI do ProFIS. A opção 
técnica para o referido estudo foi o “LimeSurvey”,  um 
software livre para a criação de questionários. O referido 
questionário  será avaliado para analisar o potencial do 
software como promotor de instrumento de coleta e 
tabulação de dados em pesquisas qualitativas que necessitam 
conter questões abertas e fechadas. 

Resultados  
  
O uso do LimeSurvey tem se mostrado vantajoso, há um 
grande número de benefícios e vantagens na utilização deste 
software e apenas um problema foi identificado. 
 
Vantagens 
- Agilidade de coleta; 
- Segurança de arquivamento de registro; 
- Ampliação da possibilidade de participação na pesquisa; 
- Flexibilidade nos tipos de questões (permite questões 
abertas); 
- Economia de tempo; 
- Forma válida de tabulação de questões abertas e fechadas; 
 
Limitações 
É necessário cuidado com as versões do software e os tipos 
de linguagens utilizadas. Estes fatores podem gerar 
problemas para a categorização e tabulação de dados a ser 
efetuada pelo software 
 
Quanto à interação entre técnico e pesquisadores para a 
elaboração do questionário: 
O instrumento, por ser bastante amigável, permitiu que o 
técnico não encontrasse dificuldades para desenvolver o 
questionário  envolvendo todas as formas de questões 
solicitadas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Todos participantes  assinaram um termo de consentimento livre e 
esclarecido para participar da pesquisa e coleta  de dados. 
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Figura 1.1 - Material didático avaliado pelo 
questionário. 

Gráfico 2 – Gráfico em barras gerado pelo software LimeSurvey a partir de dados 
coletados no questionário. 

Gráfico 1 – Gráfico de setores gerado pelo software 
LimeSurvey a partir de dados coletados no questionário. 
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