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RESUMO

Este artigo analisa a inserção de um Objeto de Aprendizagem –  Hot Potatoes – 
com as TICS nas aulas de uma Língua Estrangeira Espanhol. O artigo apresenta 
uma contribuição para a construção de novas metodologias em sala de aula e para 
auxiliar na compreensão dos processos educacionais e comunicativos que ocorrem 
no ensino  de  uma língua estrangeira. A partir  do  estudo realizado,  é  possível 
observar que o professor deve ter e prover condições para construir conhecimento 
sobre as TICS e os  Softwares de Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem 
para entender por que e como integrar o computador na sua prática educacional de 
forma a superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica. As observações e 
as reflexões descritas, analisadas e interpretadas neste trabalho são resultados de 
uma  pesquisa  realizada  durante  as  aulas  de  estágio  curricular  do  Curso  de 
Graduação em Letras Espanhol da UFPel.

ABSTRACT

This article analyzes the inclusion of a Learning Object - Hot Potatoes - with the 
TICS in  its classroom  of  a  Foreign  Language  Spanish.  The  article  present a 
contribution to the construction of new methodologies in classroom and to help in it  
understands of the educational and communicative process that occurs in the teaching 
of a foreign language. From the study carry, is observed that the teacher should have 
and provide conditions  for  building  knowledge on  the  TICS and  the  Learning of 
Objects of Development Software to understand why and how integrate the computer 
in  it  educational  practice  of  form  the  to  overcome  barriers  administrative  and 
pedagogical. Observations and the reflections described, analyzed and interpreted in 
this paper are the results of a survey conducted during the traineeship lessons of the 
Undergraduate Program in Spanish Letters UFPel. 

PALAVRAS-CHAVE: Objeto de Aprendizagem, TICS, Metodologias da Educação, Língua Es-
trangeira, Espanhol, Mídias na Educação.

1. INTRODUÇÃO

O conhecimento dos professores é o objetivo principal para uso de qualquer meto-

dologia que visa utilizar Objetos de Aprendizagem com as Tecnologias de Informação e Co-
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municação (TICS) como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Neste caso, este 

trabalho explora a utilização do  Software Hot Potatoes,  que conforme Donda (2008, p.8): 

“[...]  O freeware  Hot Potatoes  é livre para ser usado, desde que o utilizem com finalidade 

educacional ou em instituições educacionais que não visem lucro. [...]”. Tais professores são 

uns dos principais agentes que geram a aprendizagem, ou seja, o feedback para os professores 

a respeito de como a metodologia foi aplicada em sala de aula utilizando estes recursos de in-

formática é mais rápido. Contudo, para que estes professores sejam agentes ativos no processo 

de ensino/aprendizagem, a escola deve propiciar condições através de projetos de formação 

para os professores terem o conhecimento de como trabalhar com estes novos recursos tecno-

lógicos. 

Além disso, devem ocorrer questionamentos  de como os  softwares disponíveis 

nas escolas são empregados nas metodologias dos professores, bem como incentivar  estes 

professores a realizar os diferentes cursos de formações que o governo oferece gratuitamente. 

A formação dos professores nas escolas seria uma maneira de poder responder de forma posi-

tiva estes questionamentos, os quais podem muitas vezes ser compreendidos como carências 

em um ambiente escolar. Neste caso, não são necessárias muitas horas para aprender a utilizar 

um Objeto de Aprendizagem tal como o Software Hot Potatoes. Uma vez que seja encontrado 

algum professor que já saiba sobre esses assuntos, a escola pode criar condições e espaço para 

ensinar tais conteúdos.  Para o educador desenvolver seu conteúdo utilizando estes recursos, o 

educador precisa ter conhecimento do que utilizar e como utilizar o seu conteúdo, como expõe 

Valente (1999): 

[...] essa valorização do conhecimento demanda uma nova postura dos profissionais 
em geral,  portanto  requer  o repensar  dos processos  educacionais,  principalmente 
aqueles que estão diretamente relacionados com a formação de profissionais e com 
os processos de aprendizagem. (VALENTE, 1999, p.29) 

O professor deve prover condições para construir conhecimento sobre as TICS, os 

Softwares  de  Desenvolvimento  de  Objetos  de  Aprendizagem  e  os  demais  recursos  para 

entender  por  que  e  como integrar  o  computador  na  sua  prática  pedagógica.  Essa  prática 

possibilita a transição de um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem integradora 

de conteúdo, a qual é voltada para a resolução de problemas específicos de cada aluno em sua 

aprendizagem. 

Criando  condições,  os  professores  podem  contextualizar  o  aprendizado  e  a 

experiência vivida durante as suas formações, fazendo com que se produzam nestes espaços 

de formações produtos do aprendizado que possam ser aplicados na realidade de sala de aula, 
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compatibilizando  as  necessidades  de  seus  alunos  e  os  objetivos  pedagógicos  que  estes 

professores se dispõem a atingir. 

Nas falas dos professores, sempre percebem que eles sabem da importância do 

trabalho coletivo e do aprendizado colaborativo,  interdisciplinar,  além de identificarem os 

Objetos  de Aprendizagem como um instrumento  facilitador  da  aprendizagem.  Contudo,  a 

dificuldade  está  em  promover  este  acesso  ao  todo  e  gerar  melhores  conhecimentos.  Na 

educação, a interdisciplinaridade constitui condição para a melhoria da qualidade do ensino. 

Neste caso, a interdisciplinaridade é fundamental na formação global do homem. 

2. OBJETIVOS 

Partindo que esta pesquisa é proveniente de uma experiência nas aulas de uma 

Língua Estrangeira o Espanhol, no referido Laboratório de Informática do Polo da Universi-

dade Aberta do Brasil (UAB) de Panambi durante o Estágio Curricular II da Faculdade de Le-

tras Espanhol da UFPel,  focalizando os Objetos de Aprendizagem Hot Potatões desenvolvi-

dos para o aprendizado de um grupo de alunos, para que no planejamento de suas aulas, os 

professores possam ser facilitadores do ensino-aprendizagem, os quais devem ser sujeitos ati-

vos participantes. Com isso, identificando como ocorre uma melhor fixação dos conteúdos 

ministrados em sala de aula, para que a utilização de tecnologias como o Software Hot Pota-

toes seja uma ferramenta educacional para a melhoria da qualidade do ensino.

Por fim, o trabalho busca utilizar o Objeto de Aprendizagem Software Hot Pota-

toes com as TICS em sua totalidade na escola, para auxiliar na construção do conhecimento 

coletivo e os professores avaliarem suas metodologias conforme a aprendizagem dos alunos, o 

que então pode mexer com partes significativas da estrutura das metodologias atualmente em-

pregadas por professores. Contudo, é importante ressaltar que tais professores devem readap-

tar este tipo de inclusão metodológica na sala de aula. 

3.  TICS  (TECNOLOGIAS  DE  INFORMAÇÃO  E  COMUNICAÇÃO)  E  A 
IMPORTÂNCIA DE SUA UTILIZAÇÃO COM OS OBJETOS DE APRENDIZAGEM 
HOT POTATOES

As tecnologias de informação e comunicação (TICS), onde a palavra tecnologia é 

de origem grega (do grego techne — "técnica, arte, ofício" e logia — "estudo"), envolvem 

muito conhecimento técnico e científico para saber utilizar as suas ferramentas, processos e 
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materiais elaborados. Pocho, Aguiar e Sampaio (2003, p.11) compreendem a tecnologia e que 

está transforma tudo como o “[...] fruto do trabalho do homem em transformar o mundo, e é 

também ferramenta desta transformação”. Carvalho Neto e Melo (2004) têm a seguinte per-

cepção:

É claro que Tecnologia Educacional existe, mas não do modo como estamos habitu-
almente acostumados a considerá-la. Precisamos, primeiramente, afirmar o que não 
é Tecnologia Educacional, depois definir com maior precisão mídias e publicações 
impressas e software, ampliando e reformulando conceitos. Num domínio mais pre-
ciso, operacional e amplo este conceito deverá afetar significativamente a criação 
pedagógica e a atuação docente. Vamos agora para o último – e mais importante – 
dos elementos do processo de criação e utilização de tecnologias educacionais:  a 
mediação. (CARVALHO NETO; MELO, 2004, p.9).

Como o avanço e modificação das TICS tem sido constante  e  tem propiciado 

maiores possibilidades de acesso às informações, o acesso a tais tecnologias está cada vez 

maior.  Este  fato faz os governantes investirem nas TICS das Escolas.  Contudo, é preciso 

desenvolver  competências  e  habilidades  para  trabalhá-las  num  mesmo  ritmo  que  sua 

evolução,  apropriando-se das  tecnologias  e  conhecimentos  oferecidos  para  se  obter  novas 

metodologias. 

Se  um  dos  objetivos  do  uso  das  TICS  no  ensino  for  o  de  ser  um  agente 

transformador,  o  professor  deve  ser  capacitado  para  assumir  o  papel  de  facilitador  da 

construção do conhecimento para o aluno. Neste caso, este professor não deve ser um mero 

transmissor  de  informações,  pois  estamos  voltados  para  uma educação  mais  ampla,  com 

informações  mudando  constantemente,  tecnologias  se  modificando,  alunos  mais  ágeis  e 

conectados às TICS. Estes fatos também indicam que as metodologias precisem mudar,  e 

essas mudanças aconteçam no processo de ensino-aprendizagem.   

É fundamental ressaltar que toda a utilização das TICS no contexto escolar não 

exclui o professor como mediador do processo de aprendizagem. Pelo contrário, é por meio 

do professor que o aluno terá condições de associar o que aprendeu em sala de aula com todo 

o seu contexto, refletindo, criticando, expondo suas idéias e gerando então novos conhecimen-

tos. Gadotti (2000) afirma que:

[...] o educador é um mediador do conhecimento, diante do aluno que é o sujeito da 
sua própria formação. Ele precisa construir conhecimento a partir do que faz e, para 
isso, também precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar novos sen-
tidos para o que fazer dos seus alunos. (GADOTTI, 2000, p.9) 

O professor deve ter uma visão mais ampla, para almejar um ensino de qualidade, 

incorporando em suas práticas pedagógicas cada vez mais a inserção das TICS e dos objetos 
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de aprendizagem como o  Hot Potatoes.  O professor certamente é o elo entre o aluno e o 

conhecimento.  Este  educador  deve  proporcionar  aos  alunos  meios  de  construção  do 

conhecimento, de construção de habilidades de pensar, para um pensar mais significativo. É 

necessário estimular a capacidade cognitiva dos quatro pilares do conhecimento, os quais são 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Gadotti (2000) 

nos afirma que é necessário mudar os métodos:

Os que defendem a informatização da educação sustentam que é preciso mudar pro-
fundamente os métodos de ensino para reservar ao cérebro humano o que lhe é pecu-
liar, a capacidade de pensar, em vez de desenvolver a memória. Para ele, a função 
da escola será, cada vez mais, a de ensinar a pensar criticamente. Para isso é preciso 
dominar mais  metodologias  e  linguagens,  inclusive a linguagem eletrônica.  (GA-
DOTTI, 2000, p.5) 

A inclusão das TICS na educação muitas vezes acontece sem que os professores 

percebam o impacto destas inclusões nos alunos e em suas práticas educacionais. Na verdade, 

existem vantagens e desvantagens que esses recursos trazem para o trabalho educacional. 

Conforme Almeida (2001):

Com o uso da tecnologia de informação e comunicação, professores e alunos têm a 
possibilidade de utilizar a escrita para descrever/reescrever suas idéias, comunicar-
se, trocar experiências e produzir histórias. Assim, em busca de resolver problemas 
do contexto, representam e divulgam o próprio pensamento, trocam informações e 
constroem conhecimento, num movimento de fazer, refletir e refazer, que favorece o 
desenvolvimento  pessoal,  profissional  e  grupal,  bem  como  a  compreensão  da 
realidade. (ALMEIDA, 2001, p.2)

Contudo,  o  professor  deve  estar  constantemente  modificando  suas  ações 

pedagógicas,  construindo novas metodologias sobre as já utilizadas. Com a utilização das 

TICS em suas práticas pedagógicas, assim como com a utilização de novas metodologias que 

surgem como os Objetos de Aprendizagem Software Hot Potatoes, os professores têm meios 

de contribuir  para uma melhoria no aprendizado de seus alunos. Não basta haver TICS à 

disposição do professor.  Também precisa haver  a figura de um facilitador que gerencie o 

processo  pedagógico,  que  cultue  as  inovações  tecnológicas  no  espaço  escolar.  Conforme 

Gouvêa (1999), ser professor nos tempos atuais exige dedicação, amor e perseverança: 

O professor será mais importante do que nunca, pois ele precisa se apropriar dessa 
tecnologia e introduzi-la na sala de aula, no seu dia-a-dia, da mesma forma que um 
professor, que um dia, introduziu o primeiro livro numa escola e teve de começar a 
lidar de modo diferente com o conhecimento – sem deixar as outras tecnologias de 
comunicação de lado. Continuaremos a ensinar e a aprender pela palavra, pelo gesto, 
pela emoção, pela afetividade, pelos textos lidos e escritos, pela televisão, mas agora 
também pelo computador, pela informação em tempo real, pela tela em camadas, em 
janelas que vão se aprofundando às nossas  vistas [...].  (GOUVÊA,  1999,  ano 9, 
número 13, s/p).

5



Com a evolução das TICS e seus softwares, o entendimento de seu funcionamento 

torna-se  indispensável.  Do  contrário,  o  trabalho  não  acontece  da  forma  como  deveria 

acontecer, pois na maioria das vezes os professores ficam retraídos, com medo do novo, sem 

utilizar as TICS em suas metodologias ou usando-as de maneira incorreta. A partir disso, o 

trabalho pode acabar não se tornando realmente uma atividade educacional significativa. Para 

complementar, Ponte (2002) explica que: 

[...]constituem tanto um meio fundamental de acesso à informação (Internet, bases 
de dados) como um instrumento de transformação da informação e de produção de 
nova informação (seja ela expressa através de texto, imagem, som, dados, modelos 
matemáticos ou documentos multimídia e hipermídia). Mas as TIC constituem ainda 
um meio de comunicação a distância e uma ferramenta para o trabalho colaborativo 
(permitindo o envio de mensagens, documentos, vídeos e software entre quaisquer 
dois pontos do globo).  Em vez de dispensarem a interação social  entre os seres 
humanos,  estas  tecnologias  possibilitam o  desenvolvimento  de  novas  formas  de 
interação,  potenciando  desse  modo  a  construção  de  novas  identidades  pessoais. 
(PONTE, 2002, nº. 4, p.19-26)

Com o uso das TICS e o Software Hot Potatoes em sala de aula, as metodologias 

devem propiciar e transformar as aulas em um ambiente inclusivo, respeitando as individuali-

dades de cada aluno no seu tempo de aprender e fazer as atividades, servindo como um supor-

te para o desenvolvimento do aprendizado, para melhorar os resultados da aprendizagem dos 

alunos.

3.1. COMO INSERIR METODOLOGICAMENTE O OBJETO DE APRENDIZAGEM 

HOT POTATOES

Os professores  precisam sempre  estar  abertos  às  novas  formas  de  interação  e 

inovações  das  práticas  pedagógicas.  Estas  formas  devem  promover  mudanças 

interdisciplinares  e  inserções  tecnológicas  nos  conteúdos  curriculares.  Isso  pode  levar  a 

comunidade  escolar  a  se  apropriar  criticamente  das  tecnologias  e  as  utilizarem em  suas 

práticas, promovendo novas formas de relacionamento no espaço escolar, desenvolvendo a 

autonomia e ampliando o conceito de Gestão Democrática. Também é necessário permitir que 

os alunos se apropriem e explorem os recursos dos Objetos de Aprendizagem – Software Hot  

Potatoes – com as TICS, onde tal apropriação e exploração geralmente dependem do impulso 

dado pelo professor nas aulas.

Com o software Hot Potatoes, os professores requerem conhecimentos básicos em 

informática  para  a  sua  utilização  e  elaboração  de  atividades.  Este  software permite  obter 

resultados imediatos relativos a respostas dos exercícios propostos, tanto para o aluno como 
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para o professor. Ao elaborar os exercícios, assim como observado no desenvolvimento deste 

trabalho, é necessário realizar uma introdução prévia do conteúdo para os alunos. Após tal 

introdução, a prática do conteúdo no  software Hot Potatoes pode trazer um  feedback bem 

mais  rápido  de  como  os  alunos  absorveram  o  conteúdo.  Ao  utilizar  este  software para 

elaboração de exercícios, o  software se encarrega de gerar os exercícios/testes. O  software  

também gera respostas destes exercícios como página da web, como nos apresenta Donda 

(2008), bem como a porcentagem de acertos dos alunos nos exercícios propostos: 

Hot Potatoes é um conjunto de cinco ferramentas de autoria, desenvolvido especifi-
camente para fins educativos pela equipe da University of Victoria Humanities Com-
puting and Media Centre. As cinco ferramentas possibilitam a elaboração de cinco 
tipos básicos de exercícios interativos utilizando páginas da Web. O programa per-
mite a inclusão de links, textos de leitura, imagens e arquivos de mídia no material 
produzido. As atividades criadas com o programa Hot Potatoes podem ser adequa-
das a qualquer tópico em estudo e servem para introduzir novos conhecimentos ou 
para reforçar e recordar conteúdos já trabalhados. (DONDA, 2008, p.7)

Em  essência,  o  Software Hot  Potatoes é  composto  por  cinco  (5)  tipos  de 

exercícios diferentes: 

Figura 1 – Tela inicial do Objeto de Aprendizagem Hot Potatoes

a) JQuiz  - é um gerador de perguntas e respostas através de um texto inicial.  Donda 

(2008, p.7), expõe esta atividade para revisões e apresentações de conteúdo, assim 

como  para  avaliações  do  progresso  do  aluno.  O  sistema  pode  conter  um número 

ilimitado de perguntas, mas apenas uma resposta é a certa para cada pergunta (esta 

única resposta certa é definida ao clicar em definições apresentadas na tela). Ao clicar 

na tela inicial na opção JQuiz (Figura 1) é aberta uma janela (Figura 2) onde devemos 

digitar  em P1 a primeira pergunta e assim sucessivamente,  P2, P3..., até o número 

desejado  de  perguntas.  Em seguida,  na  coluna  respostas,  os  usuários  do  software 

digitam as respostas que desejamos. No campo definição, por sua vez, é possível clicar 

para  selecionar  qual  é  a  resposta  correta.  Em  seguida,  para  salvar  a  atividade 

indicamos o local, nomeamos o arquivo com a extensão .jqz. 
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Figura 2 - Tela inicial do Objeto de Aprendizagem JQuiz

 b) JMix – é um criador de texto com sopa de palavras, em que se cria a frase toda embaralha-

da primeiramente, ou seja, conforme onde diz: “Frase principal” (Figura 3). Neste recurso, di-

gitam-se quantas palavras se deseja para formar um texto. O aluno posteriormente clicará em 

uma destas palavras conforme (Figura 4) no qual vai formando acima um texto com as mes-

mas. Tendo esta atividade, opção de três (3) tipos de frases alternativas corretas conforme 

imagem do lado direito (Figura 3), no qual o aluno tem a opção de acertar uma delas senão a 

frase será considerada incorreta. Ao clicarmos na tela inicial da opção JMix (Figura 1), é aber-

ta uma janela (Figura 3). Em seguida, para salvar a atividade indicamos o local, nomeamos o 

arquivo com a extensão .jmx.

Figura 3 - Tela inicial do Objeto de Aprendizagem JMix

Figura 4 - Tela final do Objeto de Aprendizagem JMix
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c) JMatch- é um exercício em forma de seleção, onde se seleciona a resposta correta do lado 

direito da tela, conforme a pergunta do lado esquerdo. Esta atividade para Donda (2008, p.8), 

é excelente para combinar vocabulário com imagens ou para traduções, ainda para ordenar 

sentenças e formar uma seqüência ou uma conversação. Ao clicarmos na tela inicial na opção 

JMatch (Figura  1),  é  aberta  uma janela  (Figura  5)  onde  devemos  digitar  todas  as  frases 

descrevendo perguntas que formarão a seleção. Em seguida, para salvar a atividade indicamos 

o local, nomeamos o arquivo com a extensão .jmt. 

Figura 5 - Tela inicial do Objeto de Aprendizagem JMatch

d) JClose- é um criador de lacuna de texto, no qual se completa as lacunas com as alternativas 

previamente definidas pelo uso de um botão Lacuna (Figura 7), clicando em cima da palavra 

desejada para formar a lacuna (Figura 6), em que então as palavras ficam marcadas de verme-

lho com a resposta certa ao criar o exercício, tendo a opção de ajuda para receber a dica da la-

cuna. Ao clicarmos na tela inicial na opção Jcross (Figura 1), nos é aberto uma janela (Figura 

6) onde devemos digitar todas as frases que formarão a atividade de preencher lacunas.  Em 

seguida, para salvar a atividade indicamos o local, nomeamos o arquivo com a extensão .jcl. 

Para Donda (2008, p.7), esta atividade é excelente para revisar o vocabulário e para a identifi-

cação das palavras trabalhadas em sala de aula.

Figura 6 - Tela inicial do Objeto de Aprendizagem JClose
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Figura 7 - Tela inicial com os botões do Objeto de Aprendizagem JClose

e) JCross- é um gerador de palavras cruzadas, tanto na horizontal como na vertical. Ao clicar-

mos na tela inicial na opção Jcross (Figura 1) nos é aberto uma janela (Figura 8), onde deve-

mos digitar todas as palavras que formarão o exercício de palavras cruzadas. 

Figura 8 – Tela inicial do Objeto de Aprendizagem Jcross 

 Em seguida, no exercício de palavras cruzadas, inserimos todas as pistas (Figura 

9), para que se possa preencher cada sentença com a resposta certa da cruzada. Em seguida, 

ao salvar a atividade e indicar o local, nomeia-se o arquivo com a extensão .cjw.

        Conforme Donda (2008, p.7), este tipo de atividade é muito utilizada para treinar 

o conhecimento das palavras, além de ser uma metodologia fácil de ser aplicada para a revi-

são do conteúdo e de definições.

Figura 9 – Segunda tela do Objeto de Aprendizagem JCross
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Para utilizar este software em sala de aula, o professor precisa o testar antes, realizar 

as atividades desenvolvidas para o seu plano de aula e corrigir os mesmos se necessários. Este 

sistema possibilita desenvolver as habilidades dos alunos em relação ao conteúdo. Ao executar os  

exercícios  ou  testes  on-line  ou  no  próprio  computador,  a  utilização  deste  tipo  de  objeto  de  

aprendizagem exige  um estudo prévio  do  aluno  em relação  ao  conteúdo  da  disciplina  sendo 

trabalhada, permitindo a execução das atividades elaboradas pelo professor da disciplina.

Desta forma, a inserção dos objetos de aprendizagem Software Hot Potatoes nas 

aulas é bem vinda, pois este visa à colaboração entre alunos e professor. Neste contexto, estes 

participantes  devem  estar  interessados  em  interagir  com  novas  metodologias  de  ensino 

aprendizagem, que gerem de forma mais ampla um melhor resultado de aprendizagem, para 

que o professor reveja os seus planos de aula e os melhore caso necessário. Donda (2008), 

afirma que no uso da língua,  os programas utilizados no computador,  proporcionam mais 

autonomia ao aluno: 

A fase comunicativa enfatiza o uso da língua como elemento de comunicação entre 
as pessoas. Os programas utilizados no computador procuram proporcionar ao estu-
dante um maior controle na escolha das respostas corretas e uma maior interação vi-
sando auxiliar o aluno a entender a língua. (Donda, 2008, p.4)

Além disso, estas metodologias baseadas na utilização de TICS e seus softwares  

geralmente  geram uma melhor  satisfação  e  prazer  para  os  alunos  em fazer  as  atividades 

propostas pelo professor, em contraste com métodos tradicionais baseados na utilização do 

caderno e  lápis.  Em geral,  estes  novos  métodos tendem a  gerar  um melhor  aprendizado, 

dependendo  do  que  se  deseja  atingir  com a  sua  aplicação.  Então,  os  professores  são  os 

responsáveis por fazer e como fazer gerar o aprendizado nos alunos; se os ensinarmos de uma 

maneira que o leve a uma incorreta interpretação e gere um aprendizado errado ou certo, são 

os professores os responsáveis. Então o fundamental de se constituir são os planejamentos, 

atualização e didática em uma articulação de aprendizado para com os alunos.

3.2. COMO  AVALIAR  O  USO  DOS  OBJETOS  DE  APRENDIZAGEM  HOT 

POTATOES  NAS METODOLOGIAS

Com  a  utilização  do  objeto  de  aprendizagem  Software Hot  Potatoes,  quando 

baseado na seleção do exercício JMath (Figura 5), o qual permite desenvolver atividades de 

perguntas e respostas de múltipla escolha, temos uma importante forma metodológica voltada 

para  o  ensino  de  uma  língua  estrangeira  espanhola.  Neste  caso,  esta  forma  estimula  a 
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aprendizagem de uma forma diferente  e  com resultados  exatos  e  imediatos,  reforçando o 

conteúdo  estudado.  Aguiar  (2011)  comenta  que  as  aulas  se  tornam  mais  interessantes, 

diferentes, com resultados positivos na realização dos exercícios: 

O uso da  ferramenta  Hot  Potatoes,  dentro da prática  de  ensino,  objetiva não  só 
possibilitar uma nova abordagem para um conteúdo, mas também instigar o aluno ao 
trabalho colaborativo, tanto na troca de material didático pesquisado, como na troca 
de conhecimentos, pois todos estarão descobrindo o software utilizado na criação 
dos exercícios (AGUIAR, 2011, p.13).

O uso do  software Hot  Potatoes na  aplicação de  material  didático  da  Língua 

Estrangeira Espanhola, com as ferramentas  JCross, JMatch, JQuiz, JClose e  JMix, onde os 

temas foram às saudações formais  e informais,  modos de tratamento formal  e  informal e 

expressões  de  cortesia  trabalhadas  metodologicamente  nestes  diferentes  tipos  e  modos de 

aplicar  estes  conteúdos,  mas  de uma forma diferente  para  os  alunos.  Este  software  pode 

também  ser  utilizado  para  realizar  avaliações  ou  medir  constantemente  como  está  o 

aprendizado dos alunos em relação ao conteúdo. Donda (2008) expõe que o aprender uma 

língua estrangeira não é tão fácil, assim como a ensinar utilizando novos métodos:

A aquisição do vocabulário e seu uso adequado é um dos principais requisitos para o 
domínio de uma língua e este feito não é facilmente alcançado. É necessário esforço 
e empenho por parte do aprendiz, e educadores em todas as épocas preocuparam-se 
em elaborar métodos e estratégias para auxiliá-lo nessa tarefa. (DONDA, 2008, p.6)

Ao criar estas atividades no Objeto de Aprendizagem Hot Potatoes (Figura 10), 

utilizando os conteúdos da língua estrangeira  espanhola,  percebe-se os  vários  recursos  de 

atividades  práticas  que  o  software  nos  proporciona.  Nestes  recursos,  podemos  avaliar  o 

aprendizado dos alunos de uma forma visível:

Figura 10 – Tela inicial das Atividades no Objeto de Aprendizagem Hot Potatoes
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Na  prática,  durante  o  desenvolvimento  desta  pesquisa,  ao  realizarem  estas 

atividades, os alunos utilizaram cada um o seu próprio computador, onde alguns estudaram o 

conteúdo  antes  de  realizar  os  exercícios  (Figura  11)  e  outros  não  estudaram o  conteúdo 

(Figura 12) visto durante as aulas da Língua Estrangeira Espanhola. Então, para um melhor 

resultado e aprofundamento do conteúdo estudado em sala de aula, bem como para melhorar 

as avaliações de diferentes alunos, o aluno deve reler e estudar o conteúdo antes. 

Figura 11 – Tela da Atividade no Objeto de Aprendizagem Hot Potatoes JMath

Figura 12 – Tela da Atividade no Objeto de Aprendizagem Hot Potatoes JMath

Se as atividades forem para treinar o conteúdo recentemente estudado em sala de 

aula e os mesmos forem realizar os exercícios propostos imediatamente, não há necessidade 

de  ter  o  tempo  de  estudo  do  conteúdo.  Esta  é  outra  maneira  de  avaliar  como 

metodologicamente o conteúdo foi expresso em sala de aula e se gerou aprendizado para o 

aluno. 

A seguir,  temos exemplos  da utilização do  Software Hot Potatoes nas aulas  de 

Língua Estrangeira Espanhola: 

13



Figura 13 – Tela da Atividade no Objeto de Aprendizagem Hot Potatoes JCross

Figura 14 – Tela da Atividade no Objeto de Aprendizagem Hot Potatoes JMix

Figura 15 – Tela do Objeto de Aprendizagem Hot Potatoes JMath com Figuras

No Software Hot Potatoes JQuiz, neste exercício (Figura 16), o qual foi desenvol-

vido como parte deste trabalho, os alunos devem ler um pequeno texto do lado esquerdo da 

tela e em seguida responder o questionário do lado direito. A partir disso, o aluno deve seleci-

onar apenas uma reposta certa, no qual receberá o resultado se sua resposta estava correta ou 

errada e em seguida clicando na seta correspondente 1/4 - que indica que temos um exercício 

de  perguntas  de  1  até  4  questionários  a  ser  respondido  -  para  passar  para  a  próxima 

pergunta/questionário: 
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Figura 16 – Tela da Atividade no Objeto de Aprendizagem Hot Potatoes JQuiz

Figura 17 – Tela da Atividade no Objeto de Aprendizagem Hot Potatoes JMath

Figura 18 – Tela da Atividade no Objeto de Aprendizagem Hot Potatoes J Mix

Ao expor estes modelos de atividades do  software Hot Potatoes para o uso na 

Língua Estrangeira Espanhola, percebemos que se podem criar diferentes tipos de exercícios 

para trabalhar diversos conteúdos propostos em uma disciplina, conforme o plano de ensino 

da disciplina na escola. Além de outros benefícios, estas atividades permitem abranger um 

público alvo bastante diferenciado e com resultados exatos do aprendizado individual de cada 

aluno.  Conforme  Donda  (2008)  cabe  ao  professor  o  saber  utilizar  para  a  eficácia  dos 
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resultados esperados:

O programa educacional Hot Potatoes fornece o suporte para a elaboração de exercí-
cios e ao professor cabe pensar no conteúdo que pretende abordar, os objetivos que 
pretende alcançar e as opções de exercícios disponíveis. A eficácia do material didá-
tico produzido por meio do programa depende da habilidade do professor de elabo-
rar atividades adequadas ao conteúdo estudado e ao nível de conhecimento de seus 
alunos. Se tal fato coloca sobre o professor a responsabilidade a respeito do grau de 
eficácia dos exercícios, por outro lado proporciona a liberdade de produzir ativida-
des relevantes e de acordo com as necessidades, dificuldades e conhecimento prévio 
de seus alunos. (DONDA, 2008, p.8)

Como a língua estrangeira espanhola está sendo inserida aos poucos nas escolas, a 

mesma ainda não possui muito material didático disponível localmente nas escolas. Também 

não  existe  material  voltado  para  a  avaliação  do  aprendizado  dos  alunos  em  relação  ao 

conteúdo e metodologias utilizadas em sala de aula. Donda (2008) nos expõe a importância 

em sua fala: 

Hoje, integrar o computador e seus recursos nas aulas de língua estrangeira deve ser 
um dos objetivos do professor que deseja estar sintonizado com seu tempo. O com-
putador, os programas de computador (software), a Internet e os recursos de multi-
mídias são instrumentos poderosos para elaborar atividades criativas no ensino de 
língua estrangeira. Eles fornecem uma ampla gama de oportunidades para o aluno 
reconhecer as formas lingüísticas utilizadas em textos variados, dentro de contextos 
específicos, e para desenvolver a proficiência na língua estudada. (DONDA, 2008, 
p.4)

Este software Hot Potatoes possui uma abrangência enorme para se trabalhar com 

diversas disciplinas e conteúdos, criando objetos de aprendizagem interativos e atrativos, além 

de sua viabilidade e facilidade de aprender e de ter nos planejamentos para avaliar as metodo-

logias de professores e a aprendizagem dos alunos.  Conforme Santos; Beato e Aragão (2012):

A produção de materiais didáticos, em línguas estrangeiras consiste em, produzir um 
instrumento de  aprendizagem colaborativo.  O professor ao preparar  seu  material 
visa melhorias das estratégias pedagógicas com metodologias mais inovadoras que 
vai além das práticas conservadoras de ensino de língua estrangeira no ensino médio 
com foco apenas na gramática. Os materiais produzidos devem fornecer ao aluno a 
possibilidade  da  compreensão  oral,  da  produção  escrita  e  leitura.  É  importante 
ressaltar que, quando o professor elabora seu próprio material ele sabe exatamente 
para que público vá direcionar os conteúdos, sua prática de ensino está relacionada 
com  a  metodologia  a  ser  empregada,  isto  é  um  fator  que  pode  ocasionar  em 
melhores resultados na aprendizagem dos alunos. Entretanto, seria fundamental que 
antes do professor estabelecer essa prática de produção de materiais ele obtivesse 
uma formação anterior que lhe oferecesse subsídios para construção desse material e 
que a sua formação acadêmica tenha a capacidade de incutir nesses profissionais a 
conscientização podem estabelecer essa prática e capacitá-los para isto. (SANTOS; 
BEATO; ARAGÃO, 2012, p.15)

Então, esta experiência de usar as TICS e os objetos de aprendizagem como o 

Software Hot Potatoes, apresenta uma maneira fácil e motivadora de ensino, bem como nos 

traz um feedback instantâneo da aprendizagem que os alunos absorveram durante as aulas.
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4. ANÁLISE E MELHORES RESULTADOS

Foram levantadas informações da importância do uso das TICS e do objeto de 

aprendizagem Software Hot Potatoes nas metodologias de sala de aula. Estes certamente são 

recursos tecnológicos importantes, interativos e atrativos para se utilizar na aprendizagem dos 

alunos. Contudo, nos dias atuais, embora muitos professores possuam acesso às TICS em casa 

e na escola, eles ainda possuem dificuldades de como aplicá-las adequadamente nos seus pla-

nejamentos,  espera-se então que nas metodologias  de sala de aula haja  mais inserção das 

TICS e do Software Hot Potatoes. Por serem recursos gratuitos de fácil aprendizagem tanto 

para avaliar professores em suas metodologias como os alunos em suas aprendizagens. 

A pressão do uso de todo o tipo de recursos de tecnologias educacionais é cons-

tante. Esta pressão é exercida desde pelos alunos até pelos órgãos governamentais. Conside-

rando que as transformações tecnológicas são constantes e a desatualização ocorre mais rápi-

do, essa pesquisa demonstra que o utilizar das TICS com os objetos de aprendizagem Softwa-

re Hot Potatoes pode ser um recurso fácil e gratuito de ser explorado, e que nunca perde a im-

portância de uso nas metodologias de sala de aula. 

Podemos também fazer uma análise da sobrecarga de trabalho dos professores, o 

que pode gerar a desatualização e inserção de todo tipo de TICS e seus  softwares em suas 

metodologias. Embora os professores tenham disponíveis horas para planejamento de suas 

disciplinas, o uso das TICS requer tempo para a realização das atividades como a pesquisa, 

leitura e o desenvolvimento metodológico destas novas formas de ensinar e aprender. Outro 

fator é a insegurança dos professores em relação ao conteúdo. Para muitos, neste caso, todo o 

saber que adquiriram ao longo de sua formação pode estar superado pelas informações da 

internet e até mesmo pelos alunos. 

É de suma importância que utilizemos instrumentos avaliativos mais práticos para 

as aulas de uma língua estrangeira como o espanhol ou outra língua, na forma de testes escri-

tos e orais, atividades e participação em sala de aula, ao qual a conversação em espanhol é es-

sencial, atividades extras de fixação como o objeto de aprendizagem Software Hot Potatoes  

na compreensão de textos, diálogos escritos e palavras os quais nos possibilitam observar me-

lhor o desempenho dos alunos nas atividades desenvolvidas e compreender o que faltou na 

aprendizagem dos mesmos, reorganizando a metodologia, para reorientar o aluno no processo 

diante das dificuldades de aprendizagem apresentadas, exercendo o papel de orientador e co-

municador na aprendizagem.
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Todos  os  processos  de  aquisição  de  segundas  línguas  (L2)  são  importantes, 
devemos  compreender  todo  o  processo  que  envolve  a  linguagem,  a  sua  aprendizagem  e 
posteriormente  sua  comunicação.  Com  isso,  podem  se  entender  melhor  os  fracassos  e 
sucessos dos aprendizes de uma segunda língua (L2).

E  com  o  crescente  crescimento  das  tecnologias  nas  diversas  áreas  do 

conhecimento,  a educação se torna cada vez mais  flexível  e adaptável,  principalmente  ao 

ensino de uma segunda língua L2, onde com o Software Hot Potatoes podemos mudar a sua 

interface para a linguagem que se está estudando ao realizar os exercícios e os ter online pelo 

meio de comunicação da internet, se tornando um novo meio de aprendizagem. 

Os  professores  que  não  se  adaptarem  aos  meios  digitais  –  TICS  -,  são 

considerados analfabetos tradicionais, são os analfabytes. Esses meios digitais enriquecedores 

do processo de ensino e aprendizagem de uma língua podem ser: retroprojetor,  filmadora, 

gravador, aparelhos de DVD, vídeo, Mp3, Software Hot Potatoes entre outros softwares. 

Ao utilizar as TICS e internet, o professor está propiciando a inserção do aluno na 

cibercultura, seja ele onde estejas. Como a criação de blogs, chats, fóruns e pesquisas para 

uma melhor interação com os mesmos e o mundo cibernético no qual se estende cada vez 

mais esta cultura, os orientando para uma melhor seleção das informações constituída nesta 

teia cibernética de usuários.

As aulas foram planejadas para que houvesse a integração das TICS e o Software 

Hot Potatoes com a língua estrangeira espanhola para um melhor aprendizado. Mas durante 

as  aulas,  o  tempo  metodológico  estipulado  para  a  realização  das  atividades  foi  pouco  e 

poderia ter sido estipulado mais encontros para uma melhor fixação do conteúdo e realização 

das atividades com o Software Hot Potatoes. Devemos sempre levar em conta os imprevistos 

que podem ocorrer ao utilizar as TICS ou a internet, provendo um ou dois encontros mais de 

aprendizagem.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o estudo e aplicação da inserção da utilização das TICS com os Objetos de 

Aprendizagem Hot Potatoes nas aulas de Língua Estrangeira Espanhola, percebe-se que tanto 

os professores quanto os demais interessados em realizar tais atividades adquiriram uma nova 

aprendizagem para a elaboração de seus planos de aula. Além de terem um método avaliativo 

imediato dos resultados de suas metodologias de sala de aula, assim como foi explicado em 
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como  avaliar  o  uso  dos  objetos  de  aprendizagem  Hot  Potatoes nas  metodologias,  os 

professores  podem  sempre  repensar  na  melhor  metodologia  que  pode  ser  utilizada  para 

determinado conteúdo. 

Outro fator relevante de ser observado é que o novo sempre representou medo 

para os professores.  Contudo,  professores devem buscar  conhecer  as novas  ferramentas  e 

metodologias de sala de aula. Por exemplo, para aprender a desenvolver materiais didáticos 

com o uso do  software Hot Potatoes,  pode-se perceber  que  para  manusear  este  software 

precisa-se um mínimo de conhecimento do mesmo. Na verdade, este  software é apenas um 

instrumento que permite mediar pedagogicamente o aprendizado dos alunos em relação ao 

conteúdo.  Com isso,  o desenvolvimento  destas  atividades  traz resultados  positivos  para o 

processo de medir a qualidade da aprendizagem dos alunos, como também traz uma forma 

relevante de resgatar o interesse e a motivação dos alunos em metodologias diferentes de 

ensinar e aprender. 

Podemos dizer que ser professor nos tempos atuais não é uma tarefa fácil. Pois 

realmente temos de ser um pouco de cada profissão em sala de aula e  quando falamos em 

estilos  de  aprendizagem,  nos  referimos  à  teoria  da  aprendizagem  em  que  os  indivíduos 

possuem  diferentes  maneiras  de  captar/input  e  de  processar  a  informação/output,  o  que 

implica diferenças no tempo e nos seus processos de aprendizagem, ainda mais em ensinar 

uma língua estrangeira como o espanhol ou outra linguagem. 

O professor precisa utilizar metodologias que melhor se enquadram nos estilos de 

aprendizagem dos alunos em suas aulas, a modelando e melhorando as preferências de estudo, 

com metodologias mais abrangentes com o estilo dos alunos, com recursos tecnológicos para 

variar a forma de captar e processar a informação, então a aprendizagem é mais global e 

ampla na sala de aula. Mas não se consegue metodologicamente sempre satisfazer o estilo de 

aprendizagem dos alunos, devemos ser incentivadores de mudanças de aprendizagem e nos 

esforçar para compreender as diferenças de estilos dos alunos e adaptar em certas ocasiões 

qual é o melhor estilo para ensinar determinado conteúdo. Com isso, o Software Hot Potatoes 

com suas  cinco  diferentes  formas  de atividades,  conseguem atingir  um número maior  de 

estilos de aprendizagem dos alunos.

Pensando  dessa  forma,  pretendo  futuramente  em  projeto  de  mestrado  ou 

doutorado, ampliar meus conhecimentos em como o uso deste Software Hot Potatoes afeta a 

aprendizagem dos alunos na forma neuropsicopedagógico do cérebro humano e gera suas 

próprias aprendizagens cognitivas e sociais da linguagem.
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