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1. RESUMO 

Este projeto abordará o desenvolvimento de um aplicativo que permite a 

localização de pessoas, em regiões escolhidas pelo usuário, que desejem, assim 

como ele, aprender ou praticar idiomas em grupos, bem como localizar pessoas 

experientes da língua inglesa ou professores ofereçam aulas particulares, devido 

ao fato da língua inglesa, alvo do aplicativo, ser um requisito de contratação no 

mercado de trabalho. A proposta terá como funcionalidades: encontro de 

parceiro de conversa e a criação de grupos e divulgação de professores. A ideia 

foi concebida da necessidade observada por uma docente que entendeu ser 

necessário a prática em grupo do idioma para desenvolvimento da compreensão 

do mesmo, além de pesquisas que demonstram a evolução de alunos 

participantes de sessões de revisão textual, pois os mesmos são elucidados dos 

problemas em seus textos e aumentam sua autoconfiança. O aplicativo foi 

desenvolvido utilizando a plataforma IONIC, que permite o desenvolvimento de 

aplicativos para diferentes plataformas móveis, o que é um grande desafio no 

mercado mobile atual a capacidade de integrar um código-fonte para diferentes 

plataformas. Uma das principais contribuições deste trabalho é poder ligar tanto 

professores de idiomas quanto alunos em processo de aprendizado. Essa 

conexão é feita usando a localização de cada usuário, possibilitando dessa forma 

que escolas de idiomas possam utilizar uma plataforma para auxiliar seus 

alunos, além da possibilidade em criar grupos de escolas e de estudos 

específicos por assunto e região. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com todos os avanços ocorridos nos últimos anos, dominar uma segunda 

língua se tornou um requisito principal para se manter no mercado de trabalho 

competitivo. Mesmo com amplo material teórico disponível para o aprendizado 

da língua inglesa, encontrar alguém com quem praticar pode ser uma tarefa 

difícil, dada a baixa disponibilidade de pessoas com o nível de fluência possível 

de estabelecer uma conversação. A geolocalização facilita o encontro de 

pessoas próximas que compartilham do mesmo nível e desejo de praticar. 

A proposta terá como funcionalidades: encontro de parceiro de conversa 

e a criação de grupos e divulgação de professores. Haverá uma versão do 

aplicativo em inglês, para que usuários nativos na língua inglesa possam utilizá-



lo. Essa opção também foi pensada para que os alunos façam a total imersão 

em outro idioma começando pela configuração do aplicativo. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste projeto é tornar possível o encontro de pessoas 

próximas em uma determinada região que queiram praticar idiomas através do 

encontro de pessoas ou grupos para conversação, além de divulgar professores 

próximos que ofereçam uma conversa mais especializada e aulas particulares 

através das ferramentas de interação oferecidas na solução. 

Os objetivos específicos do projeto são:  

 Apresentar a contextualização e motivação para o aprendizado de uma 

segunda língua; 

 Utilizar o framework IONIC e ANGULAR para desenvolver a interface 

gráfica final para o usuário, front-end; 

 Utilizar NODE.JS para estruturar o back-end da aplicação; 

 Utilizar biblioteca Socket.io para desenvolvimento de um web-chat em 

tempo real; 

 Possibilitar encontro de estudantes interessados em treinar idiomas 

utilizando sua geolocalização. 

 

4. METODOLOGIA 

O intuito deste capítulo é esclarecer o método de pesquisa utilizado, 

descrevendo o procedimento para elaboração da mesma através da demanda 

de uma ferramenta, unindo-se à tecnologia voltada para a solução do problema. 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa se inicia ao ser proposta 

uma pergunta ou dúvida que demandam respostas. Isso requer do pesquisador 

recursos humanos, materiais e financeiros, além do desejo de responder as 

questões em aberto. Isso leva ao primeiro passo da pesquisa científica, que é o 

planejamento. Este engloba escolher o tema, formular o problema, especificar 

os objetivos, construir as hipóteses e operacionalizar os métodos. 

Gerhardt e Silveira (2009, p.12) ainda definem metodologia como “o 

estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma 

pesquisa ou um estudo”. Portanto, indica a escolha teórica do pesquisador para 

abordar o objeto de estudo. 



4.1. Tipo de Pesquisa 

Dentre os tipos de pesquisa possíveis para responder ao tema proposto, 

foi utilizada a abordagem qualitativa, já que o objetivo foi atingir o que as autoras 

Gerhardt e Silveira (2009) definem como aprofundar nossa compreensão do 

público que pretendemos atingir.  

A natureza da pesquisa é aplicada, pois conforme as autoras informam, é 

esse tipo de pesquisa que irá possibilitar colocar em prática a solução do 

problema proposto baseado na pesquisa realizada.  

Quanto ao objetivo, iremos seguir o da pesquisa explicativa, que segundo 

Gil (2007), “preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. ” 

Os procedimentos envolveram pesquisa bibliográfica, que segundo 

Fonseca (2002, apud Gerhardt e Silveira, 2009), é imprescindível para o início 

da pesquisa, pois inclui o levantamento de referências teóricas para que 

conheçamos os que já se estudou sobre o assunto. Juntamente com a pesquisa 

bibliográfica está a pesquisa documental, que consiste em recorrer a fontes 

bibliográficas para embasar os argumentos. 

Foi incluído o procedimento de levantamento, pois com ele são 

produzidas informações imprescindíveis para o direcionamento do trabalho. 

Fonseca (2002, apud Gerhardt e Silveira, 2009) aponta que o levantamento é 

utilizado em estudos exploratórios e descritivos, e pode ser em dois tipos: 

levantamento de uma amostra ou de uma população (também conhecido como 

censo). 

Aliado a ele está o procedimento com survey, que utiliza um questionário 

para obter dados ou informações a respeito das características ou das opiniões 

de determinado grupo, indicado como representante de uma população-alvo. 

Foi incluída a pesquisa-ação, pois o autor a define como uma situação em 

que os pesquisadores também estão inseridos e contribuem com a pesquisa 

inserindo nela suas próprias vivências. 

 

 

4.2. Procedimentos de Pesquisa 

Segundo Quivy & Campenhoudt (1995, tradução nossa), a pesquisa 

engloba três grandes eixos: ruptura, pois é preciso romper ideias pré-concebidas 



que possam atrapalhar o processo de se atingir a compreensão; construção, pois 

é preciso construir o projeto de forma organizada para que a pesquisa faça 

sentido; e constatação ou experimentação, pois é necessária a comprovação 

dos fatos.  

A problemática, segundo Gerhardt e Silveira (2009), envolve voltar à 

questão inicial a todo momento, questionando-nos sobre a sua pertinência. Isso 

pode levar até mesmo a uma reformulação do problema. 

 A construção do modelo de análise, segundo Gerhardt e Silveira (2009, 

p.53), significa elaborar “as hipóteses ou questões de estudo que surgiram da 

problemática e que deverão ser respondidas, ou não, a partir de conceitos, 

modelos teóricos, etc”. Dessa forma, elas ainda explicam que: 

 

Quando iniciamos uma pesquisa pela primeira vez, a abordagem 

hipotético-indutiva normalmente prevalece, ou seja, construímos 

nossas hipóteses e indicadores a partir da observação do campo 

empírico, derivando daí novos conceitos e novas hipóteses que 

serão submetidas à comprovação pelo modelo estabelecido. Na 

sequência, quando se possuem algumas ideias conceituais a 

respeito do tema trabalhado que possam explicar o objeto de 

estudo, a abordagem hipotético-dedutiva passa a ter mais 

importância. Isso quer dizer que a construção das hipóteses 

parte de um postulado ou conceito como modelo de 

interpretação do objeto estudado. Na realidade, essas duas 

abordagens se articulam, pois, todos os modelos elaborados por 

uma pesquisa científica comportam dedução e indução. 

(GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p.54). 

 Essa etapa naturalmente conduzirá o pesquisador à próxima, a coleta de 

dados. Nela, conforme as autoras, os dados coletados confrontam o modelo de 

análise. É preciso coletar dados úteis para testar as hipóteses, buscá-los dentro 

da população preterida e escolher os instrumentos que possibilitarão essa 

coleta, de forma que possamos nela aplicar o tratamento necessário para testar 

as hipóteses. 

 A próxima etapa é analisar as informações para verificar se elas 

correspondem às hipóteses. Segundo as autoras, isso poderá levar a uma 

revisão destas, caso elas não correspondam, e então completar a coleta de 

dados. 

 A última etapa, a da conclusão, comportará três partes, conforme Quivy & 

Campenhoudt (1995, tradução nossa): síntese das grandes linhas da pesquisa, 



que envolve a produção do texto apresentando todo o trabalho desenvolvido; 

novos aportes do conhecimento produzido; e perspectivas práticas. 

 

4.3. Coleta de Dados 

Por meio da pesquisa bibliográfica foram levantadas as informações, 

inerentes às melhores formas de aprender um idioma estrangeiro e técnicas de 

desenvolvimento de aplicativos móveis, assim como a contextualização e 

importância do aprendizado de um idioma no contexto global atual, utilizando 

meios como a Internet (sites específicos sobre o assunto), livros, artigos 

científicos, dissertações de Mestrado e teses de Doutorado. A busca deste 

conteúdo foi feita no Google, no Google Academic, utilizando palavras-chave 

como: "teaching language", "best ways to learn languages", "técnicas de 

aprendizado", "ferramentas que melhoram o aprendizado do aluno", entre outras. 

Para conseguir realizar os objetivos propostos foram feitas diversas 

pesquisas em livros e trabalhos acadêmicos, além de pesquisas no Google sobre 

as ferramentas que seriam utilizadas, que são ferramentas relativamente novas, 

fazendo leituras nas documentações disponíveis nos Websites de cada 

framework e API, assim pôde-se juntar um conglomerado de dados suficientes 

para a realização do projeto. 

 

4.4. Análise de Dados 

Neste tópico é mostrado como os dados bibliográficos estudados e 

coletados foram analisados. 

O capítulo do referencial teórico foi essencial para o entendimento de 

conceitos como: como funciona o ensino de idiomas, quais técnicas de 

aprendizado são importantes e relevantes para aprendizado de idiomas, a 

importância de se saber um outro idioma no ramo coorporativo, crescimento do 

mercado de desenvolvimento mobile, funcionalidades importantes que poderiam 

ser feitas em aplicativos mobile, linguagens de programação, frameworks e 

outros que foram utilizados, aplicativos semelhantes a nossa proposta e qual 

nosso diferencial sobre eles. O entendimento global desses conceitos foi 

essencial para a tomada de decisão sobre qual caminho seguir em relação a 

criação da solução que seria desenvolvida. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para desenvolvimento do protótipo, foi utilizada a plataforma FuidIU, que 

permite o desenvolvimento da interface visual de aplicativos para dispositivos 

móveis, mostrando como funciona sua navegação. 

Após uma visualização foi feita uma modelagem gráfica usando 

aplicações web. Entre as aplicações web foi utilizado os frameworks IONIC e 

ANGULAR 2 que permite criação de telas e suas funcionalidades, juntamente 

com o Cordova, que permite que os componentes web possam se comunicar 

com os recursos nativos do dispositivo, tais como localização e câmera. Para a 

utilização de um servidor foi utilizado o NODE.JS juntamente com Socket.io para 

que a funcionalidade do chat funcionasse em tempo real. 

Foram utilizadas as linguagens de programação: TypeScript, HTML, CSS 

que foram utilizadas na plataforma para edição de códigos Visual Studio Code. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Como mostra as telas do protótipo na figura 6.1, foi obtido com esse 

trabalho um aplicativo mobile que contempla funcionalidades como: chats 

individuais e em grupo, criação de grupo de discussões com temas específicos 

divididos em categoria cadastros de usuários, que poderão colocar foto, nome, 

nível de fluência no idioma, além de assuntos que tem interesse. 

Para que as funcionalidades com conexão de banco de dados pudessem 

ser implementadas foi usado a plataforma Firebase, que é um banco de dados 

e back-end em tempo real como um serviço. 

 



 
Figura 6.1 – Telas. Fonte: Autoria própria, 2017 

 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que se pudesse explorar as devidas ferramentas no 

desenvolvimento de um protótipo de aplicativo que busca auxiliar no treinamento 

de idiomas o uso do framework IONIC possibilitou a confecção de telas com 

designer responsivo, para que a comunicação visual com o usuário pudesse se 

estabelecer pelo aplicativo. Estudar sockets possibilitou que se pudesse fazer 

um aplicativo com chat em tempo real. Outras ferramentas fizeram um papel 

importante em muitas funcionalidades como o Firebase, que forneceu um banco 

de dados prático. A pesquisa levantou perguntas como “qual o melhor método 

de se aprender um novo idioma? “, e notou-se que era por meio de treinamento 

constante. A proposta de desenvolvimento atinge esse objetivo, porém peca na 

falta de configuração de mudança de idioma na configuração do aplicativo. 

Uma das principais contribuições deste trabalho é poder ligar tanto 

professores de idiomas quanto alunos em processo de aprendizado. Essa 

conexão é feita usando a localização de cada usuário, possibilitando dessa forma 

que escolas de idiomas possam utilizar uma plataforma para auxiliar seus 

alunos, além da possibilidade em criar grupos de escolas e de estudos 

específicos por assunto e região.  



O protótipo de aplicativo híbrido desenvolvido foi uma contribuição para o 

estudo de aplicativos web usando a ferramenta Cordova que mostra uma forma 

de trabalhar nativamente com o dispositivo mobile sem ser preciso trabalhar com 

linguagens nativas do aparelho.  

Após este trabalho, para futuras aplicações pretende-se melhorar a 

interação com os professores e possibilitar que escolas possam se cadastrar 

pela plataforma, fazendo com que alunos interessados em aprender 

profissionalmente um novo idioma tenham acesso direto pelo aplicativo.  

Concluímos este trabalho salientando a possibilidade de mostrar como 

novas plataformas para desenvolvimento de aplicativos podem ser usadas para 

desenvolver uma solução mobile para facilitar o encontro de pessoas 

interessadas em treinar pessoalmente um idioma, melhorando a experiência de 

aprendizado. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

 

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de Pesquisa. 1. 

ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 18 

abr. 2017. 

 

GIL, Antônio Carlos; Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. 

 

QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, Luc Van. Manuel de recherche en 

sciences sociales. Paris: Dunod, 1995. 

 

 


