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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa os benefícios proporcionados pela utilização do aplicativo Raz-kids por 
meio do ponto de vista dos docentes. Busca também descrever como a evolução dos níveis de 
leitura é monitorada e de que maneira os resultados são utilizados para aumentar a fluência e a 
compreensão de leitura dos alunos. O referencial teórico que fundamenta este trabalho 
enfatiza o desenvolvimento da habilidade de leitura em segunda língua atrelado à descrição do 
aplicativo Raz-kids, seu funcionamento e aplicabilidade em um ambiente escolar. Para 
materialização desta pesquisa de campo, que tem como metodologia o estudo de caso, 
selecionamos uma escola particular bilíngue da cidade de São Luís e restringimos a 
investigação às turmas do Year 1, equivalente ao 1º ano do Ensino Fundamental na escola 
regular, por ser a série na qual ocorre a formalização do processo de alfabetização. Quanto à 
abordagem, foram gerados dados quanti e qualitativos pelos quatro docentes participantes por 
meio da aplicação de um questionário e gravação em áudio de uma entrevista semiestruturada 
realizada individualmente. As questões abertas foram tratadas utilizando-se a análise de 
conteúdo das falas das amostras obtidas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente são muitas as necessidades de se dominar outro idioma, além do 

materno. Observamos que pessoas de distintas faixas etárias têm buscado o conhecimento 

proficiente em outra língua, principalmente, a Inglesa, pois consideram que aprendê-la pode 
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trazer vários benefícios a longo prazo, como por exemplos, a habilidade em leitura acadêmica, 

desenvolvimento da oralidade para se comunicar com pessoas de diversas nacionalidades, 

independência em viagens internacionais, melhor avaliação do currículo profissional, dentre 

outros. 

Esta busca tem acontecido, cada vez mais cedo, no mundo globalizado e 

competitivo. Neste sentido, os pais, cujos filhos estudam na rede privada de ensino, têm 

optado por investir em uma educação bilíngue ou em escolas que ofereçam um programa 

bilíngue, na qual seus filhos possam adquirir além da língua materna, uma segunda língua de 

maneira natural, ainda na infância. 

Ao tratarmos desse tema, consideramos o valor das quatro habilidades 

linguísticas: ouvir, falar, ler e escrever, contudo nosso foco será na habilidade em leitura, por 

ser aquela mais prestigiada na educação formal.   

Na infância, o estímulo à leitura é essencial, pois é capaz de despertar a 

imaginação e a melhorar a compreensão da realidade na qual as crianças vivem.  

Por esta razão, a análise dos benefícios do uso do aplicativo Raz-kids como 

ferramenta de monitoramento de leitura, em uma segunda língua, nos parece bastante 

pertinente, já que traz em sua proposta esses preceitos, além de prospectar uma leitura 

prazerosa, dinâmica, interativa e divertida. 

Nesta pesquisa, investigamos o ponto de vista de quatro docentes de turmas 

diferentes do Year 1 de uma escola bilíngue privada de São Luís, equivalente ao 1º ano do 

Ensino Fundamental em escolas regulares, por ser a série em que o processo de leitura e 

escrita na segunda língua é consolidado e na qual utilizam o aplicativo Raz-kids em suas 

práticas diárias. Para tanto, descrevemos o funcionamento e aplicabilidade do aplicativo neste 

ambiente escolar e observamos como a evolução dos níveis de leitura é monitorada. 

A motivação da pesquisa decorreu da experiência profissional desta pesquisadora 

como professora de Inglês e especificamente com alunos da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental de uma escola bilíngue. Durante as aulas, se buscava compreender de que forma 

a aquisição de segunda língua acontecia por crianças não-nativas. 

 

2 LEITURA EM LÍNGUA INGLESA 
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A leitura é uma habilidade fundamental e também pode ser provocadora de 

reflexões ou discussões tanto em sala de aula quanto fora dela. Para tanto, é necessário que as 

crianças sejam estimuladas a ler desde cedo em outros ambientes e em diversas modalidades: 

seja compartilhando um livro com os pais, com seus pares, professores ou até mesmo 

sozinhos.  

Essa habilidade continua sendo fruto de pesquisas empíricas e teóricas quando 

relacionamos ao aprendizado de uma língua, seja materna ou estrangeira. Podemos destacar 

os modelos de ensino baseado em leitura postulados por Lopes (1996). Segundo o autor, o 

ensino da língua inglesa, especificamente da habilidade de leitura, se faz necessário para que 

seus aprendizes tenham meios de agirem sobre o mundo e o modificarem conforme seus 

interesses.  

Atualmente, os meios estão mais modernos e rápidos. Vivemos em um mundo em 

que as tecnologias estão presentes rotineiramente em nossas vidas, bem como nas das 

crianças, mesmo que de maneira automatizada: 

Com o mundo digital disponível 24 horas por dia, as pessoas adormecem com o 
Ipod ou o Ipad plugado no ouvido ou com o netbook fazendo-lhe companhia nas 
cobertas da intimidade noturna. Chegamos, assim, a uma realidade em que o meio 
importa mais do que as informações que leva, porque determina como pensamos e 
agimos. (BOHN, 2013, p. 92). 

Por esta razão, é interessante alinharmos o uso das novas tecnologias digitais aos 

objetivos escolares do ensino de línguas, contemplando as quatro habilidades linguísticas, 

pois só assim acompanhará as mudanças sociais, sendo ofertado em toda a sua plenitude.  

A escola deve procurar ensinar seus discentes a construir conhecimento a partir do 

conhecimento de mundo que já possuem e instrumentalizá-los quanto aos novos meios, 

conforme sugere Miccoli (2011). Embora, para alguns, essa seja, ainda uma proposta 

ambiciosa, ela não é mais disparatada. 

No contexto a ser investigado, percebemos o que Harmers e Blanc (2000) 

denomina de imersão, ou seja, um local no qual um grupo de crianças falantes de uma certa 

língua nativa, neste caso o português, recebe toda ou parte da instrução escolar através de uma 

segunda língua, o Inglês. Segundo estes autores, existem três tipos de imersão bilíngue: 

imersão inicial total, inicial parcial e tardia.  

Na imersão inicial total, as crianças são instruídas na Educação Infantil totalmente 

na segunda língua e até que sejam alfabetizadas, possivelmente até o 2º ano do Ensino 

fundamental. Na imersão inicial parcial, os dois idiomas são utilizados intercalando o uso de 
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acordo com as variações do programa escolar a partir da Educação Infantil. O último tipo, a 

imersão tardia acontece no Ensino Médio, onde os alunos que até então foram instruídos em 

uma única língua, podem optar em ter parte das disciplinas em um segundo idioma. 

 

3 FUNCIONAMENTO E APLICABILIDADE DO APLICATIVO RAZ-KIDS 

 

O raz-kids (http://www.raz-kids.com) é um software de leitura lançado em 2004 

pelo programa Learning A-Z (https://www.learninga-z.com), um site norte-americano que 

fornece recursos de ensino para professores e alunos, focando no desenvolvimento de 

habilidades escolares em diversas áreas como Ciências, Matemática e Linguagem. 

Assim, as crianças podem acessar tanto pelo site online em um computador 

convencional quanto fazer o download do aplicativo através de tablets. O primeiro passo é 

possuir um login e senha que serão fornecidos pela escola. Logo, no início do ano escolar, as 

crianças passam por uma avaliação e assim, seu nível de leitura será definido.  

A padronização proposta pelo aplicativo oferece 29 níveis de leitura que seguem 

uma sequência de letras. O nível inicial é aa que contempla crianças que ainda não estão 

alfabetizadas e segue até a letra z, podendo ser subdivido em dois níveis. A expectativa é que 

ao chegar ao último nível estejam no 5º ano do Ensino Fundamental. Essa é a principal forma 

de monitoramento de leitura do aplicativo. Logo, ao finalizar as tarefas propostas dentro de 

um determinado nível, automaticamente o leitor estará autorizado a ter acesso ao próximo 

nível. Outra maneira possível seria por meio do gerenciamento do professor da turma. A 

seguir (Figura 1), podemos observar como os níveis de leitura são organizados. 
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Figura 1: os níveis de leitura e a disposição dos e-books 

 

O aplicativo é bastante colorido, interativo e fácil de utilizar. Como fator 

motivacional, a cada etapa concluída com sucesso, a criança pode adquirir peças e montar um 

foguete. Já o professor, pode acompanhar os acessos de cada criança e tomar conhecimento, 

por exemplo, de quando foi à última visita e de quanto tempo permaneceu no aplicativo etc. 

É interessante ressaltar a concepção de leitura presente na proposta do software e 

como há um cuidado com a formação inicial dos leitores, desde a escolha de livros adequados, 

para cada faixa etária e o nível de instrução de leitura que a criança apresenta. Corroborando 

com a concepção de Figueiredo (1985, p. 47): 

A leitura não é um processo passivo de decodificar símbolos escritos, do ponto de 
vista do desenvolvimento cognitivo. Ao contrário, é uma atividade construtiva sendo 
que a riqueza do sentido que o leitor extrai de sua leitura depende da qualidade do 
material e da amplitude e profundidade de sua compreensão conceitual. 

A leitura é realizada por meio de e-books disponíveis em uma biblioteca virtual de 

acordo com o nível estabelecido para cada criança. Há a possibilidade de o texto ser ouvido e 

acompanhada no ritmo do programa por uma marca visual colorida. O texto também pode ser 

gravado em forma de áudio ou pode ser feito um quiz de compreensão e interpretação de 

questões. 

O professor tem acesso às gravações produzidas pelos alunos, sendo assim, tem a 

possibilidade de identificar os tipos de erros ocorridos (omissão, inserção, pronúncia 

inadequada, substituição ou repetição) e corrigi-los. Também é possível emitir relatórios sobre 

o desempenho individual de cada aluno ou por turma. A seguir (figura 2), podemos observar 

um relatório dos níveis de leitura de uma turma de Year 1 em forma de gráfico de pizza e 

outro em barras horizontais sobre as habilidades de compreensão textual da mesma turma.  
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Figura 2: relatório em forma de gráficos 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura quanto ao tema proposto e 

percebemos que, apesar da necessidade, há uma escassez de publicações que alinhem o ensino 

bilíngue ao uso de tecnologias.  

De acordo com o objetivo traçado, definimos quais seriam os instrumentos de 

coleta utilizados: elaboramos então, um questionário com nove questões, sendo 6 abertas e 3 

fechadas, a ser aplicado para obtenção das informações necessárias.   

A coleta de dados foi proveniente da experiência de quatro professoras de Língua 

Inglesa de turmas de Year 1 de uma escola particular bilíngue de São Luís. Também foi 

realizada uma conversa informal com a coordenadora do segmento para que 

compreendêssemos, de uma maneira geral, como a escola percebe o uso das tecnologias e 

proposta de inclusão na rotina escolar. 

Para tanto, aplicamos nos turnos matutino e vespertino em um único dia, o 

questionário no qual as professoras se identificaram quanto à formação e experiência 

profissional, além de responderem as questões pertinentes ao uso, em que elas mesmas fazem, 

enquanto gerenciadoras de algumas ferramentas do aplicativo, e a percepção que fazem do 

uso e da evolução de leitura por parte dos alunos.  
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Além disso, também elaboramos uma entrevista semiestruturada, que foi gravada 

em áudio e realizada individualmente com os participantes da pesquisa, cujo objetivo geral foi 

analisar os benefícios do aplicativo raz-kids no monitoramento da leitura em Língua Inglesa. 

Tivemos acesso também ao aplicativo, por meio do login de cada uma das 

discentes entrevistadas, para que fosse verificado como o aplicativo funciona e suas 

ferramentas. 

 

5 RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Os resultados da pesquisa tratam das impressões das quatro professoras acerca dos 

benefícios do aplicativo raz-kids. Quanto às questões fechadas, as analisamos 

quantitativamente.  

O primeiro item trata sobre a frequência em que as crianças são estimuladas a 

utilizarem o aplicativo nas aulas. Duas das professoras afirmam utilizar o aplicativo, pelo 

menos, duas vezes por semana. Uma professora afirma utilizá-lo uma vez por semana e a 

outra afirma não utilizá-lo em sala de aula, mas costuma recomendar que fosse utilizado em 

casa, como tarefa complementar.   

As professoras entrevistadas relataram utilizar os mais diversos meios disponíveis 

para acessar o aplicativo: notebook pessoal, computador da sala dos professores, da sala de 

aula, da sua residência e do ipad fornecido pela escola para cada professora. 

Quanto à frequência em que acessam o aplicativo para gerenciar e monitorar o 

avanço das turmas, todas afirmaram acessar, pelo menos, uma vez por semana. 

No que diz respeito à análise das questões abertas, as professoras serão nomeadas 

pelas letras A, B, C e D. Todas concordam quanto sobre à importância das disciplinas de 

línguas (Inglesa e Portuguesa) para o desenvolvimento dos alunos por acreditarem que estas 

disciplinas são “a base para que outras disciplinas sejam ensinadas”  (depoimento da 

professora D). 

Ao serem questionadas sobre a eficiência do uso do aplicativo no 

desenvolvimento da habilidade de leitura dos alunos, três delas concordaram que “Sim, 

principalmente quando o aplicativo é utilizado da forma correta, além de incentivar o prazer 

pela leitura” (relato da professora A) e “Sim, é notório que as crianças que mais acessam 
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(...) são as que demonstram um melhor desempenho em sala” (depoimento da professora B). 

Em contrapartida, uma professora discorda, pois acredita que não seja eficiente. 

Ao indagarmos sobre o reflexo do monitoramento do aplicativo na vida escolar, 

duas professoras afirmaram que “não há uma relação, necessariamente, equivalente entre o 

nível de leitura do aplicativo e o nível que desempenham nas atividades em sala” (opinião da 

professora C). Divergentemente, as outras duas professoras afirmam que há sim uma relação, 

assim “O professor precisa ficar atento e sensível aos seus alunos para que a evolução seja 

no ritmo de cada um” (relato da professora A) e que “... através da elaboração individual de 

histórias em sala de aula, consigo ter a percepção de que os alunos têm se utilizado do 

aplicativo e enriquecido o vocabulário” elícita a professora B. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos aqui analisados, pôde-se perceber que na prática desta instituição 

escolar, falar de tecnologias em sala de aula não é um assunto tão recente, se considerarmos 

que desde 2011 esta escola já utiliza o aplicativo nas atividades propostas e investem em 

recursos tecnológicos como lousas interativas, tablets e compra de softwares.  

Observamos também que apesar das divergências de opinião das docentes em 

alguns pontos, o uso do aplicativo mostra-se relevante para a maioria das entrevistadas. 

Entretanto, além do estímulo dos professores, faz-se também necessário o envolvimento das 

famílias, na medida em que as crianças também podem acessar o aplicativo fora do ambiente 

escolar.  

Outro ponto interessante é a percepção das professoras nas entrevistas sobre a 

maneira como o aplicativo é utilizado fora da escola. Para elas, o aplicativo mostra-se mais 

eficiente quando há a supervisão de um adulto, para que as crianças não pulem as etapas de 

maneira aleatória, apenas para completar uma fase ou ler os e-books sem a atenção necessária. 
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