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DUOLINGO: HOMEWORK EXPERIENCE IN ENGLISH LANGUAGE VOCABULARY LEARNING. 
 

Débora John1, Rosangela Segala de Souza2 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo relata uma pesquisa sobre o uso do aplicativo Duolingo como recurso didático 
complementar do ensino de Língua Inglesa para auxiliar a memorização de vocabulário. Segundo 
Gass e Sellinker (2001) o léxico pode ser o componente mais importante da língua, sendo os erros de 
vocabulário os mais sérios e também os mais comuns entre os aprendizes de uma segunda língua. O 
objetivo da pesquisa é verificar se os alunos, utilizando diariamente o Duolingo, demonstram maior 
facilidade de aprender e relembrar vocabulário. Esta pesquisa se caracteriza como estudo de caso, 
com abordagem qualitativa. O público alvo foram alunos de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental de 
uma Escola Municipal de São Martinho/RS. Houve a participação inicial de 13 alunos, destes 2 
desistiram. O uso do Duolingo foi de aproximadamente 6 meses totalizando 28 horas, realizado como 
tarefa de casa. A coleta de dados ocorreu por meio de anotações, registro dos comentários dos 
participantes em conversas nos intervalos das aulas, relatos individuais no WhatsApp e questionário, 
que serviram de base para a análise dos dados. Verificou-se que, embora o Duolingo não seja um 
aplicativo eficiente para a aprendizagem de uma língua estrangeira, por não apresentar situações de 
uso da língua em contexto real ou próximo do real, ele auxilia na memorização de palavras, 
enriquecendo o vocabulário dos estudantes.  
 
Palavras-chave: Tecnologias educacionais. Duolingo. Aprendizagem de vocabulário. 
  
 

ABSTRACT 
This article reports a research on the use of the Duolingo application as a complementary didactic 
resource of English language teaching to help vocabulary memorization. According to Gass and 
Sellinker (2001) the lexicon may be the most important component of the language, with vocabulary 
errors being more stringent and also the most common among learners of a second language. The 
aim of the research is to verify if students, using Duolingo daily, demonstrate greater ease of learning 
and remember vocabulary. This research is characterized as a case study with a qualitative approach. 
The public audience were 8th and 9th grade students from a Municipal Elementary School from São 
Martinho / RS. There was a participation of 13 students, these 2 gave up. The use of Duolingo was 
approximately 6 months totaling 28 hours, performed as a homework assignment. Data collection 
occurred through annotations, record of participants' comments in class breaks, individual WhatsApp 
reports and questionnaires, which served as the basis for data analysis. Although it is not a solution 
for the learning of a foreign language, because it does not present situations of use of the language in 
real context or close to the real, it helps to memorize words, enriching students' vocabulary. 

 
Keywords: Educational technologies. Duolingo. Vocabulary learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias digitais na educação tendem a facilitar os processos de ensino 

e aprendizagem e se apresentam como um desafio aos professores. É preciso 

quebrar barreiras para que possam ser utilizadas na escola como, por exemplo, a 

falta de conhecimento dos docentes sobre o uso das tecnologias, a permissão de 

seu uso no ambiente escolar e o preconceito com relação à utilização de 

instrumentos que não sejam os tradicionais de sala de aula (livro, caderno, quadro). 

Sabemos que é fato que a revolução tecnológica veio para ficar. Não há como 

excluí-la da educação. Ela deve ser utilizada como parceira nas práticas 

pedagógicas. A tecnologia é um recurso enriquecedor, que atrai a atenção de todos 

sejam adultos, jovens ou crianças. Os alunos estão sempre conectados. Portanto, é 

necessário que a escola acompanhe essa evolução e utilize a tecnologia como 

aliada para melhorar e aperfeiçoar a aprendizagem. 

No cotidiano escolar, na disciplina de Língua Inglesa (LI) a maior dificuldade 

encontrada é com relação ao vocabulário estudado que deveria ser 

reconhecido/lembrado pelos alunos, quando visto com certa frequência, porém, isto 

nem sempre ocorre. Tal fato prejudica a fluência na leitura e compreensão de textos, 

de tarefas, ou seja, na compreensão e uso da língua estrangeira que está sendo 

aprendida. 

 Na tentativa de amenizar essa situação, o presente artigo relata um estudo 

que faz uso do aplicativo Duolingo como recurso didático auxiliar (utilizados fora do 

horário escolar) para aquisição, ampliação e aprendizagem de vocabulário em 

Língua Estrangeira. O Duolingo foi escolhido por ser um dos melhores e mais 

elogiados aplicativos do mercado, de acordo com o site Techtudo 

(http://www.techtudo.com.br) e, principalmente, por apresentar atividades 

essencialmente voltadas ao uso de vocabulário. O objetivo da pesquisa é verificar se 

os alunos, utilizando diariamente o Duolingo, demonstram maior facilidade de 

aprender e relembrar vocabulário.   

O Duolingo é um aplicativo gratuito para ensino de idiomas. Existe versão 

para Android, iOS, Windows Phone e Web.  Segundo Leffa (2014, p. 2), no ano de 

2013 o Duolingo foi eleito pela Apple como o aplicativo do ano.  Seu uso é simples. 

Ao iniciar é preciso escolher o idioma, definir o objetivo de aprendizado (que é o 
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tempo de estudo diário), na sequência é preciso criar seu perfil com nome, e-mail e 

senha. Depois é hora de definir seu nível de conhecimento do idioma. Pode ser feito 

um teste se o usuário já tem uma noção do idioma para ver qual é sua proficiência e 

com isso se encaixar em um nível apropriado ou no caso de não saber nada, 

começar do básico. Feito isto, serão liberadas lições para começar seu estudo. Há 

diversas atividades: de relacionar imagens com palavras, de tradução, de ordenar 

frases e muito mais. Na medida em que o aprendiz vai concluindo cada bloco de 

atividade (que são divididos por categorias como cores, adjetivos, saudações, 

profissões...) outros são liberados. É como passar de fase em um jogo. A estrutura 

interativa se assemelha a um jogo, e o aprendiz precisa ser um pouco autodidata já 

que terá que aprender sozinho. Há presença de gamificação (elementos de jogos de 

utilizados como forma de engajar pessoas para atingir um objetivo), pois, sempre 

que o usuário apresenta sucesso nas tarefas ganha pontos e perde pontos ao errar. 

Os usuários do aplicativo começam com quatro corações de bônus em cada lição e 

se conseguem mantê-los ganham, ao concluir a lição, um “Lingot” que seria um 

diamante de prêmio por seu sucesso. 

Essa estrutura torna a aprendizagem mais atraente, colorida, interativa e 

divertida.  Além disso, o Duolingo é um aplicativo que pode ser utilizado fora do 

horário da sala de aula, o que possibilita o contato com a língua, no caso a inglesa 

com maior frequência, fator relevante para aquisição de vocabulário e fluência na 

língua. 

Para melhor compreensão do estudo realizado, este artigo apresenta a seguir 

alguns fundamentos teóricos, seguido da metodologia utilizada, da análise dos 

dados obtidos a partir da aplicação das atividades da pesquisa que possibilitaram a 

conclusão.  

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA. 

 

2.1 A implicação do conhecimento de vocabulário para aprendizagem de LI 

 

Para as pessoas se comunicarem, precisam conhecer o significado das 

palavras e seu uso em diferentes contextos. Haynes e Baker (1993, apud 

MOREIRA, 2000) chegaram a conclusão, após muitas pesquisas, que a maior e 
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mais importante dificuldade para aprendizes de uma Língua Estrangeira (doravante 

LE) não é a falta de conhecimento de estratégias de leitura (ou das estruturas 

gramaticais básicas), mas sim, de um vocabulário suficiente na língua alvo. Segundo 

os autores “A porta de entrada para a compreensão da leitura é, definitivamente, 

lexical” (p.7).  Nesse mesmo sentido, na década de 80, Carter e McCarthy (1988, 

p.42) afirmavam que “sem gramática muito pouco pode ser comunicado, sem 

vocabulário nada pode ser comunicado”. Na década de 90, McCarthy & Carter 

(1994) consideram não apenas a palavra, mas seu sentido dentro do contexto em 

que se insere. Para compreender uma língua é preciso analisar o discurso.  

Ao trabalhar com LI, é possível verificar que uma parcela significativa dos 

alunos apresenta dificuldade em recordar palavras simples, o que acarreta 

problemas na compreensão e aprendizagem da língua, podendo causar 

constrangimento e desmotivação. Para Leffa (2000, p.19), “o léxico é o único 

conhecimento que pode ser aumentado, geralmente para o resto da vida, já que 

sempre é possível aprender novas palavras”.  Esse enriquecimento de vocabulário, 

principalmente na segunda língua, deve ser estimulado pelo professor. 

De acordo com Gass e Sellinker (2001) aprendizes de uma segunda língua, 

assim como falantes nativos, reconhecem a importância de adquirir as palavras 

corretamente. Elas afirmam também que o léxico pode ser o componente mais 

importante da língua, pois de todos os tipos de erros, os erros de vocabulário são os 

mais sérios e também os mais comuns entre os aprendizes de uma segunda língua. 

Isso pode ser confirmado por meio de experiências vividas por qualquer falante. 

 Geralmente associa-se a palavra vocabulário a uma vasta lista de palavras 

com seus respectivos significados. Isso gera uma suposição de que aprender léxico 

significa decorar tais listas. Pode-se tornar o processo de aprendizagem de 

vocabulário algo prazeroso e divertido usando a tecnologia disponível com tarefas 

simples. Nas últimas décadas, a aprendizagem de vocabulário vem recebendo 

grande atenção no ensino e aprendizagem de línguas. Para Krashen (1989, apud 

FERRARI, 2004, p. 182) a aquisição de vocabulário se dá quando os estudantes 

estão expostos a input proveniente de contextos linguísticos, seja por atividades de 

leitura ou escuta. Para o autor, “a língua pode ser aprendida pelo entendimento de 

mensagens, focando principalmente no significado, ao invés da forma” (p. 182), 

remetendo assim, à abordagem comunicativa do ensino de línguas, que se 

caracteriza por contemplar as quatro habilidades: ler, escrever, falar e ouvir. 
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Dessa forma, a língua é vista como um todo, no qual tanto a acuidade como a 

fluência são valorizadas e os resultados são alcançados a partir da ideia do 

“aprender fazendo”, ou seja, é importante dar aos alunos a oportunidade de praticar, 

em um ciclo constante de ensino e aprendizagem que envolve experimentar, errar e 

reformular (ALMEIDA; GRANGER; PARANÁ, 2005). O Duolingo se mostra favorável 

a isso, pois apresenta repetidas vezes uma mesma palavra seja para relacionar a 

imagem com a palavra, para dar a tradução, para ordená-la em uma frase, para 

ouvir e escrevê-la, possibilitando ao aluno perceber inadequações e corrigi-las nas 

próximas tarefas que serão apresentadas pelo aplicativo onde, ele irá retomar várias 

vezes a mesma palavra.  

A falta de palavras adequadas na comunicação pode acarretar uma série de 

complicações como causar mal entendidos, ofensa a alguém, entre outros. 

Exemplificando isso, Gass (1988, apud GASS & SELINKER, 2001, p.372) diz que 

“…erros gramaticais geralmente resultam em estruturas que são entendidas, 

enquanto erros lexicais podem interferir na comunicação”. Isso implica dizer que 

mesmo havendo uso inadequado da gramática, a mensagem desejada é 

compreendida, porém o uso de palavras inadequadas ou erradas pode causar 

constrangimento ou a não compreensão do que se pretende informar.  

Para evitar tal situação, cabe ao professor trabalhar com o vocabulário de 

diversas maneiras, buscando sempre contextualizar os itens lexicais, ao mesmo 

tempo em que procura estabelecer vários tipos de associações que contribuirão para 

facilitar o acesso mental à informação desejada. 

Retomar o vocabulário já conhecido é muito importante, para que por meio do 

seu uso constante ocorra uma melhor aprendizagem e maior facilidade para lembrar 

o que já foi visto. Uma das maneiras de se fazer isso é utilizar atividades como: 

associação de figuras com palavras; palavras cruzadas; classificação por categorias 

(adjetivo, verbo, substantivo...); jogos; músicas; aplicativos (que é o que mais atrai e 

prende a atenção dos alunos atualmente, já que envolve muitas atividades 

diferenciadas durante seu uso), entre outros.  

Conforme Amorim e Magalhães (2003, p.60), “ensinar (e aprender) 

vocabulário é uma tarefa quase tão interminável quanto contar estrelas; assim, só o 

divertimento pode servir de antídoto contra a frustração de não conseguir aprender 

ou lembrar tudo que é preciso”. Elas salientam que se deve ter cuidado, contudo, 

com palavras cognatas. A semelhança de vocabulário pode tanto facilitar como 
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dificultar o entendimento em LE. Na LI há palavras como push (que é empurrar e 

não puxar) e charge (que é cobrança e não charge) soda (que é refrigerante e não 

soda), que podem confundir o aprendiz por serem falsos cognatos. 

Leffa (2000, p.17) afirma que “se alguém, ao estudar uma língua estrangeira, 

fosse obrigado a optar entre o léxico e a sintaxe, certamente escolheria o léxico, 

pois, compreenderia mais um texto identificando seu vocabulário do que 

conhecendo sua sintaxe”. A compreensão do significado das palavras é um fator que 

estimula ou não os aprendizes, pois ao se deparar com um número muito grande de 

palavras desconhecidas, o aprendiz se sente, muitas vezes, desmotivado.  

É importante considerar, também, que na aprendizagem há diversas 

habilidades e estilos diferentes. Todos os alunos, sem exceção, possuem 

habilidades específicas que variam de pessoa para pessoa e que, se estimuladas de 

forma adequada, trarão resultados invariavelmente positivos no seu 

desenvolvimento. Gardner (1994), em seu estudo sobre as inteligências múltiplas, 

mostra que há uma grande variedade delas e diz que não existem pessoas mais 

inteligentes que outras. Para ele todo indivíduo é inteligente, pois possui várias 

inteligências, o que o diferencia é o grau de desenvolvimento de cada uma delas em 

cada indivíduo.  

É preciso, portanto, proporcionar atividades dos mais diversos estilos e níveis 

de conhecimento para que cada aprendiz se identifique com alguma delas e consiga 

aprender mais e melhor. O Duolingo pode ser eficiente no sentido de auxiliar cada 

aluno a reforçar o vocabulário que já sabe e ajudar a aprender o que ainda não 

domina dentro do seu nível de conhecimento, respeitando também seu tempo e 

individualidade. É um tipo de aprendizagem personalizada, que respeita o tempo de 

cada aprendiz e retoma, sempre que há uma determinada quantidade de erros, os 

vocábulos não compreendidos. Assim, de alguma forma (seja na escrita, escuta, 

relacionar...) o aluno estará praticando repetidas vezes até internalizar o vocábulo 

que apresenta dificuldade em recordar. É o uso da tecnologia auxiliando a 

aprendizagem. 
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2.2 A TECNOLOGIA COMO AUXILIAR NA APRENDIZAGEM FORA DA SALA DE 

AULA. 

As tecnologias móveis ou não podem ser muito interessantes e úteis para 

ajudar no desafio de aprender vocabulário e até outras questões do ensino e 

aprendizagem de línguas. Faz-se necessário que o professor dedique um tempo 

para testar e aprender a usar essas tecnologias para descobrir o que melhor se 

encaixa na realidade da qual ele faz parte e com o propósito que tem para cada 

grupo de alunos. 

A chegada das tecnologias móveis à sala de aula traz tensões, novas 
possibilidades e grandes desafios. As próprias palavras “tecnologias 
móveis” mostram a contradição de utilizá-las em um espaço fixo como a 
sala de aula: elas são feitas para movimentar-se, para levá-las para 
qualquer lugar, utilizá-las a qualquer hora e de muitas formas. Como 
conciliar mobilidade e espaços e tempos previsíveis? Por que precisamos 
estar sempre juntos para aprender? A escola precisa entender que uma 
parte cada vez maior da aprendizagem pode ser feita sem estarmos na sala 
de aula e sem a supervisão direta do professor. Isso assusta, mas é um 
processo inevitável. Em lugar de ir contra, por que não experimentamos 
modelos mais flexíveis? (MORAN, 2013, p. 35) 

 

É possível escolher recursos pedagógicos disponíveis para ensino e 

aprendizagem de acordo com as necessidades dos nossos alunos. Mesmo que 

muitas escolas proíbam os discentes de usarem seus telefones celulares há como 

utilizá-los fora dos portões da escola, para que os alunos mantenham-se em 

constante aprendizagem. Há diversos aplicativos e jogos que podem ser explorados. 

Basta o professor conhecê-los e orientar os alunos sobre o seu uso em casa, caso 

não seja permitido pela escola. 

Seria isso uma extensão da sala de aula? Talvez sim. Pode ser até uma 

tarefa extra, uma forma de diversão com aprendizagem já que muitos aplicativos 

oferecem recompensas. Há a questão da competitividade que os alunos adoram se 

gabar como, por exemplo, “eu já passei de tal fase” ou “eu estou em tal nível” 

fazendo com que haja competição mesmo que inconsciente. 

Na reflexão de Bernardo (2013, p.147), “o desenvolvimento das mídias 

digitais tornou o ato de ensinar um novo desafio. Diversificar o ambiente da sala de 

aula passou a ser procedimento indispensável e messiânico para a educação.” 

Nesse mesmo sentido, Moran (2007, p. 11) alega que “muitas formas de ensinar não 

se justificam mais, há perda demasiada de tempo, aprendizagem ineficaz e 
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desmotivação contínua...” Diante desses argumentos e de constatações em sala de 

aula, verifica-se que é necessário haver mudanças na forma de ensinar e aprender. 

Para isso, primeiramente o professor precisa estar disposto a mudar e 

aprender a usar as mídias digitais sem medo de errar. Ele pode inclusive aprender 

durante o processo de uso desses recursos com seus alunos, afinal quem ensina 

sempre aprende também. Na sala de aula estão os nativos digitais e esse é um 

ponto a favor do professor, pois, esses alunos podem ensiná-lo muito sobre a 

tecnologia ao mesmo tempo em que o docente ensina o conhecimento científico. 

 

Para questionar o aluno, desafiá-lo e instigá-lo a construir e 
reconstruir conhecimento com o uso articulado de tecnologias, o 
professor precisa saber quais mídias são tratadas pelos dispositivos 
móveis digitais e o que elas podem oferecer à prática no processo de 
ensino e aprendizagem. (BERNARDO, 2013, p.148) 
 

Há um vasto leque de recursos a serem explorados em relação à educação e 

muitas vezes as práticas deixam de ser executadas devido ao fato de, conforme 

Bernardo (2013, p.145) “no Brasil, observar-se focos de resistência como, por 

exemplo, em diversos estados e municípios, textos legais decretando a proibição ou 

limitação do uso de dispositivos móveis digitais em sala de aula.” Essas atitudes dos 

governos, e que tem apoio de alguns professores, são uma barreira para que se 

possa utilizar a tecnologia móvel de forma eficaz e consequentemente reforçar ou 

produzir conhecimento com os alunos.  

Em virtude da situação descrita acima é possível o professor apoiar-se no M-

learning (mobile learning), ou seja, uma modalidade de aprendizagem que usa 

dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones, tablets entre outros.  

 

É certo que a M-learning, enquanto tecnologia de comunicação e 
informação móvel possibilita acesso a conteúdos em qualquer lugar e 
momento, desde que com a conectividade do dispositivo, o que é 
essencial para a amplitude da eficácia. Além disso, diversifica e 
flexibiliza o poderio de organização e execução de atividades, agiliza 
acesso a elementos de pesquisa, por não exigir local nem momento 
para isso, transcendendo as paredes da sala de aula. (BERNARDO, 
2013, p.149) 

 

 Frente as dificuldades de proibição do celular na sala de aula e o laboratório 

de informática não estar disponível em muitos momentos por necessitar dividir o 

espaço com outras turmas e outros professores, o Duolingo é um recurso que os 
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alunos podem utilizar em casa como complementação das aulas da escola, tendo 

em vista que a maioria dos estudantes possui um mobile. 

Estudos sobre a utilização do Duolingo foram publicados em 2016, como o 

trabalho de Barros, Silva, Silva e Coutinho (2016). Os autores realizaram uma 

pesquisa sobre o uso do Duolingo como proposta de trabalho metodológico a fim de 

melhorar e incentivar a inovação por meio de softwares educativos. Uma forma de 

permitir a interação virtual entre professores e alunos. O resultado dessa pesquisa 

apresenta que o ensino de línguas quando aliada à tecnologia para o 

desenvolvimento das aulas mostrou-se bastante produtiva e proporcionou melhor 

desempenho e aquisição da língua inglesa. 

 Outra pesquisa é de Silva (2016) um artigo de pós-graduação disponível nos 

repositórios da UFSC com objetivo de discutir as possibilidades de uso das 

tecnologias digitais no currículo escolar, em especial no processo de ensino 

aprendizagem de língua inglesa. Para isso foi utilizado o Duolingo instalado nos 

dispositivos móveis dos alunos de uma escola de Ensino Médio. O resultado 

apresentou que o uso do aplicativo demonstrou formas novas e promissoras de 

aprendizagem. Foi constatada melhora dos participantes no desempenho da 

disciplina de língua inglesa de forma bastante satisfatória. 

A pesquisa de Silva, Santana e Alves (2016) publicado no II CINTEDI 

apresenta um estudo frente às possibilidades tecnológicas como ferramentas 

auxiliadoras no processo de ensino e aprendizagem. Foi escolhido o Duolingo por se 

tratar de uma tecnologia de aprendizagem adaptativa com capacidade de ajustar as 

tarefas ao nível de cada usuário. Como resultado, os autores verificaram que os 

estudantes costumam gostar do Duolingo pela facilidade de aprendizado. O 

aplicativo mostrou-se promissor no contexto de fortalecimento da aquisição de uma 

segunda língua no que diz respeito à leitura e escrita. Afirmam que o Duolingo é um 

complemento divertido e eficiente para ser inserido no meio escolar. 

 Investigando essa eficiência do Duolingo no que se refere, mais 

especificamente à memorização de vocabulário no sentido de auxiliar a leitura, este 

estudo fez uso de procedimentos metodológicos descritos no próximo item. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Esta pesquisa se caracteriza como estudo de caso, pois procura responder 

questionamentos que o pesquisador não tem muito controle sobre. Ele parte de um 

contexto real onde se utilizam múltiplas fontes de evidências.  Com relação a sua 

abordagem, ela é qualitativa. Segundo Gerard e Silveira (2009, p.31) “a pesquisa 

qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização”. Dessa 

forma, pretende-se compreender a possível contribuição do Duolingo no 

aprendizado de vocabulário em língua inglesa por meio de M-learning e gamification.  

 

3.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

O presente estudo foi realizado com alunos de uma escola Municipal de 

Ensino Fundamental no município de São Martinho/RS. Esta escola possui 15 salas 

de aula e aproximadamente 450 alunos divididos em 2 turnos. Foram convidados 

alunos do 8º e 9º anos para participar deste estudo. A participação foi voluntária (13 

estudantes) devido ao uso do Duolingo ser feito em casa e alguns não possuírem 

acesso à internet.  

3.2  ESTAPAS DA PESQUISA E INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 

 

Para orientar os alunos sobre o uso do recurso didático, realização do 

cadastro (dados pessoais, login e senha) e da primeira lição, os alunos foram 

reunidos no laboratório de informática da escola. Nesse momento, foi criado um 

grupo de WhatsApp, com o objetivo de manter contato com os participantes e 

orientá-los quanto a sua participação e possíveis dúvidas 

O grupo de voluntários contou com 13 estudantes. Destes, 2 desistiram na 

primeira semana. Os demais permaneceram em atividade por aproximadamente 6 

meses (de maio de 2016 a novembro de 2016). Nesse período os aprendizes tinham 

atividades diárias a serem realizadas no Duolingo, com meta estipulada de 10 

minutos ao dia, totalizando aproximadamente 28 horas de atividades no aplicativo 

durante o período de acompanhamento. Há disponíveis 25 níveis no Duolingo para 
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que o aprendiz seja considerado proficiente. Os alunos atingiram níveis diferentes. 

Os envolvidos na análise dos dados atingiram os níveis de 10 a 14 que corresponde 

ao nível intermediário. As atividades realizadas por eles foram diversas como 

traduzir frases (tanto para o inglês quanto para o português), escrever o que 

escutam, tocar nas palavras pares (em inglês e português) e, organizar frases.  As 

atividades foram realizadas fora do espaço escolar, como tarefa de casa, desta 

forma cada aprendiz era responsável por dar conta da meta diária. Do grupo que 

permaneceu foram selecionados 6 participantes para fazer a análise dos dados, 

justamente aqueles com maior dificuldade na língua inglesa para verificar se o 

Duolingo os ajudou a aprender/memorizar maior quantidade de palavras e 

consequentemente facilitar a compreensão da língua em atividades desenvolvidas 

na sala de aula. 

A coleta de dados ocorreu por meio de anotações, registro dos comentários 

dos participantes em conversas nos intervalos das aulas, conversas e relatos 

individuais no WhatsApp, e questionário para verificar se os alunos, utilizando 

diariamente o Duolingo, demonstram maior facilidade de aprender e relembrar 

vocabulário, ver a percepção dos alunos sobre a aprendizagem desenvolvida com o 

Duolingo e a avaliação dos usuários sobre o recurso didático. Posteriormente a 

coleta, os dados foram analisados e descritos na seção seguinte. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 O Duolingo apresenta uma interface atraente e de fácil navegabilidade. Ao se 

cadastrar no jogo é necessário escolher uma meta diária de prática. No presente 

estudo foi estipulada a meta chamada regular (10 minutos diários). Há também um 

nivelamento para que o aprendiz comece a jogar partindo do conhecimento que já 

tem sobre a língua. O Duolingo estimula o aprendiz a continuar jogando ao oferecer 

“Lingots” que é a premiação por alcançar determinado nível no jogo. (figura 1) 
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FIGURA 1 – Cadastro e premiação no jogo 

            

Fonte: Duolingo. (https://www.duolingo.com/). 

 

Por meio do acompanhamento dos alunos que utilizaram o Duolingo em 

conversas informais durante as aulas, era comum ouvir os alunos relatarem “essa 

palavra apareceu no Duolingo” ou “essa eu sei por que vi no Duolingo”. Comentários 

sobre o aplicativo estiveram presentes muitas vezes nas atividades das aulas da 

escola, embora o aplicativo tenha sido utilizado em casa. De acordo com Gass e 

Sellinker (2001), o léxico pode ser o componente mais importante e que é um dos 

erros que quando cometido mais desestimula os aprendizes. Isso pode ser 

verificado toda vez que nas aulas da escola os alunos citavam lembrar de uma 

determinada palavra por terem visto no Duolingo. Assim os erros ou o não lembrar o 

vocabulário foi amenizado.  

Nas mensagens do WhatsApp percebe-se que houve boa aceitação por parte 

dos estudantes em utilizar o Duolingo em casa. No print screen, do grupo do 

WhatsApp  (figura 2), analisando o relato do aluno A alegando que “o aplicativo 

Duolingo me ajudou muito a memorizar palavras, eu adorava jogar,era algo divertido 

e mesmo assim eu apendia..” e do aluno B que afirma que “amei o jogo...começou a 

me ajudar pois as palavras ficaram memorizadas... me ajuda muito na hora da 

tradução...” é possível verificar  que esse recurso didático se mostra útil e eficiente 

para seu propósito.  

 

https://www.duolingo.com/
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FIGURA 2 – Relato dos alunos A e B 

 Aluno A    Aluno B 

    

Fonte: autora. 

 

O Duolingo retoma várias vezes a mesma palavra, especialmente quando o 

aluno comete algum erro. Ele também procura apresentar o mesmo vocábulo de 

várias formas diferentes: relacionar palavras com seu significado, traduzir (tanto para 

o inglês como para o português), escrever o que ouviu, relacionar palavras e 

imagens, organizar a sequência correta das frases, tocar nas palavras que são 

pares. O mesmo vocábulo é apresentado de diversas formas, assim ocorre sua 

revisão várias vezes, fazendo com que o aprendiz se familiarize com a palavra. 

Algumas vezes a palavra aparece em contexto numa frase, em outra aparece para 

relacionar com o seu par. Quando é cometido algum erro, o Duolingo expõe uma 

mensagem dizendo que há algo errado e apresenta a forma correta. Porém, 

restringe-se apenas a aprendizagem de vocabulário, não expondo o usuário em um 

contexto real de uso da língua alvo. O Duolingo tem sua forma estruturada por 

blocos de conteúdos (figura 3).  
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FIGURA 3 – Organização por blocos de conteúdos  

 

   

Fonte: Duolingo. (https://www.duolingo.com/). 

 

É preciso fazer os blocos iniciais estipulados pelo jogo para passar para o 

seguinte. Desta forma, o aprendiz vai ampliando seu conhecimento gradativamente. 

Isso permite ao aprendiz partir de níveis mais básicos, simples podemos dizer, e ir 

crescendo em conhecimento aos poucos. Desta forma ele se sente encorajado a 

continuar, já que isto permite um crescimento de conhecimento gradativo e que 

respeita a individualidade de cada aprendiz. No relato do aluno C (figura 4), observa-

se que a separação por blocos de conteúdos foi de grande importância, quando 

afirma: “me ajudou na memorização de algumas palavras, o legal que tinha várias 

opções de atividade para fazer, todas separadas como verbos e tal...”. O aluno D 

(figura 4) reforça a importância das lições serem variadas: “é um aplicativo atraente, 

faz com que tenhamos vontade de aprender, pelas diversas e variadas lições”. 

 

 

 

 

 

https://www.duolingo.com/
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FIGURA 4 – Relatos dos aluno C e D  

 

 Aluno C          Aluno D 

    

Fonte: autora. 

 

O Duolingo envia lembretes diariamente para que o aprendiz o acesse e faça 

as atividades destinadas para aquele dia e de acordo com o tempo de atividade 

estipulada pela Meta Diária (que foi estabelecida pelo próprio aprendiz ao se 

cadastrar para iniciar o uso do Duolingo). Desta forma o aprendiz mantém contato 

diário para que ele vá se familiarizando com a língua em estudo, o que auxilia para 

que eles se lembrem das palavras.  

  Pode-se afirmar que o Duolingo se mostrou eficiente e apresentou bons 

resultados no que diz respeito ao objetivo deste estudo analisando o trecho do aluno 

E no questionário aplicado: “Memorizei palavras novas, tinha palavras que eu já 

sabia, mas que não me lembrava na hora de jogar e que fui memorizando...o jogo 

me ensinou palavras novas aprendi mais com ele ... aprendi palavras básicas que 

não sabia”. O “print screen” do aluno F (figura 5) também reforça o resultado positivo 

no objetivo ao qual a pesquisa avaliou, ao afirmar que “o duolingo ss me ajudou com 

algumas palavras que eu não sabia... e me fez fixar umas palavras que eu sei falar 

só que não sabia muito o significado...”  Isso demonstra que o Duolingo se mostrou 
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eficiente em ajudar a reforçar ou aprender vocabulário apesar de não ser eficiente 

em ensinar a língua em um contexto real de comunicação ou próximo do real. 

 

FIGURA 5 – Relato do aluno F  

 

Aluno F 

.  

Fonte: autora. 

 

Verifica-se que, como o Duolingo repete várias vezes os mesmos vocábulos, 

os aprendizes acabam memorizando as palavras que conhecem e que têm 

dificuldade em lembrar além de aprenderem palavras novas. Em conformidade com 

Leffa (2000, p.19) de que o léxico é um conhecimento que pode ser aumentado para 

o resto da vida, o Duolingo se mostra eficaz por fazer com que o aprendiz veja o 

mesmo vocabulário inúmeras vezes.  Os alunos mantém um contato diário com o 

aplicativo e isso auxilia na aprendizagem, já que na escola eles têm aulas de língua 

inglesa apenas uma vez na semana. Mantendo o contato diário com a língua auxilia 

a memorizar o léxico. Essa afirmação pode ser constatada pelas respostas positivas 

dadas pelos alunos à questão número 4 do questionário aplicado, que perguntava se 

o aplicativo ajudou a memorizar palavras já conhecidas e a aprender novas. (figura 

6) 
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Figura 6 - Gráfico sobre memorização e aprendizagem 

 

Fonte: autora. 

 

Um fator importante para despertar ou distrair a atenção e atrair os 

estudantes refere-se ao recurso didático. De acordo com Bernardo (2003) 

precisamos desafiar e instigar o aluno ao conhecimento. Também afirma que a 

tecnologia da M-learning possibilita conectar-se a qualquer momento, diversifica e 

flexibiliza a organização e execução das atividades. Os jogos precisam ser atraentes 

e desafiadores para poder cativar o usuário. Ele pode ser atraente, monótono, 

cansativo e desafiador. Ao responder a questão 5 do questionário  a maioria dos 

alunos afirmou que o Duolingo é atraente. (figura 7) 

 

FIGURA  7 – Gráfico sobre a avaliação do aplicativo 

 

 

Fonte: autora. 
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Além de sua aparência, o recurso necessita contribuir para a aprendizagem, 

precisa ser eficiente e precisa ser lembrado por seus usuários. O questionário 

aplicado contém a questão de número 6, solicitando o parecer dos alunos sobre 

esse aspecto. Todos os alunos afirmaram que o aplicativo contribuiu para melhora 

do aprendizado em sala de aula, pois, segundo eles, o contato diário com a língua 

inglesa fez com que memorizassem as palavras. Dessa forma conseguiam lembrar 

das mesmas nas aulas do horário normal da escola (figura 8) 

FIGURA 8 – Gráfico sobre a contribuição na aprendizagem 

 

 

Fonte: autora 

 

Para verificar o tipo de atividade que mais atraiu o interesse dos alunos, a 

questão 8 do questionário solicitou que os estudantes assinalassem a opção de 

maior importância:  relacionar imagens com palavras, ordenar frases, traduzir, ouvir 

frases, tocar nos pares. A maioria optou pela atividade tocar nos pares que consiste 

em tocar na palavra em inglês e a imagem que corresponde a ela ou, em tocar nas 

palavras em inglês e português que tem o mesmo significado. (figura 9) 

 

 

 

11 alunos 

0 alunos 

Houve contribuição na melhora de 
seu aprendizado em sala de aula 

Sim Não
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FIGURA 9 – Gráfico sobre as atividades  

 

 

Fonte: autora. 

 

   O Duolingo não é eficiente no que diz respeito à aprendizagem da língua 

em suas quatro habilidades básicas: ler, entender, falar e escrever, já que não há 

uma interação como a produção de algum diálogo, ou alguma interpretação de texto. 

Ele deixa a desejar por focar somente na aprendizagem de vocabulário. Grande 

parte das atividades realizadas é de tradução, o que não expõe o usuário a uma 

comunicação real da língua. Em relação à exposição ao léxico ele é rico. Há sempre 

palavras novas e também revisa as palavras já vistas fazendo com que o aprendiz 

acabe se familiarizando com elas e, consequentemente, memorizando. Pode 

perceber-se a contribuição que ele proporcionou aos aprendizes desta pesquisa por 

meio dos dados coletados se basearam nas conversas por WhatsApp, registro 

escrito dos comentários que eles faziam no decorrer das aulas, alguns print screens 

de tela que eles enviaram e uma avaliação deles sobre o aplicativo. 

Há disponível uma nova versão do Duolingo, o chamado Duolingo Escola que 

fornece ao professor o feedback do que cada aluno realiza no jogo. Esta nova 

versão torna muito mais fácil avaliar e acompanhar o desempenho e a 

aprendizagem dos alunos. A versão utilizada nesta pesquisa não possui feedback 

fornecido pelo software. 
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5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Pode-se perceber que, ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, grande 

parte dos alunos aprovou a experiência de jogar e aprender um pouco mais de 

Inglês. A tecnologia agrada e torna a aprendizagem algo divertido. Encontrar uma 

forma de utilizar a tecnologia com os estudantes é algo motivador e que atrai os 

jovens. Quando há proibição nas escolas de trazer aparelhos celulares e tablets 

para a sala de aula pode-se e deve-se sempre pensar em alguma maneira de fazer 

isso nem que seja à distância.  

Há diversos softwares disponíveis para aprendizagem das mais diversas 

disciplinas. Compete aos professores buscar, experimentar e conhecer esses 

softwares, como também, pensar em maneiras de poder utilizá-los com os 

aprendizes. Cada grupo de alunos tem uma necessidade, alguma dificuldade e as 

tecnologias auxiliam o professor a ajudá-los de maneiras diferentes. O professor, 

hoje, tem a tecnologia que os alunos tanto gostam, como aliada. Ela pode tornar a 

disciplina com a qual trabalha mais atraente e de fácil compreensão. Para tanto, é 

preciso procurar e testar os softwares disponíveis e então adaptar seu uso a 

realidade de cada sala de aula. O famoso ditado popular “querer é poder” é que 

deve mover o professor no desejo de modificar, aperfeiçoar e inovar nas práticas 

pedagógicas. É preciso refletir em cada contexto escolar sobre o quê e como isso 

pode ser feito. 

Embora o Duolingo não seja um aplicativo eficiente para a aprendizagem de 

uma língua estrangeira, por não apresentar situações de uso da língua em contexto 

real ou próximo do real, ele auxilia na memorização de palavras, enriquecendo o 

vocabulário dos estudantes. Em função dos alunos terem aprovado o Duolingo e 

demonstrarem melhora na aprendizagem de vocabulário, elemento crucial para a 

compreensão de textos, o próximo estudo será utilizar a nova edição desse recurso 

didático, que promete ter sido aperfeiçoado para auxiliar ainda mais o professor. 
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