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RESUMO 

  O presente estudo trata da relação da abordagem comunicativa dentro da educação a 
distancia nos cursos de Língua Estrangeira. Tem por objetivo demonstrar que a abordagem 
comunicativa pode melhorar a qualidade dos cursos de formação de professores de Língua 
Estrangeira. O estudo bibliográfico foi à ferramenta metodológica utilizada. As categorias de 
base que deram legitimação a essa pesquisa são Almeida Filho, Silveira , estudos do ENAP e 
outras fontes. A pesquisa faz um apanhado geral sobre a educação a distancia e a abordagem 
comunicativa, em seguida uma análise do desenvolvimento educacional presencial e a 
distancia, além de um breve estudo sobre concepções de aprendizagem, ensino e de 
abordagem, por fim uma análise sobre os benefícios e os percalços dessa junção. Os 
resultados demonstraram a aplicabilidade da Metodologia na modalidade EAD. 

Palavras-chave: Educação a distancia. Abordagem comunicativa. Interação. 

 

ABSTRACT 

The present study treats of the relationship of the communicative approach inside of the 
education it distances her/it in the courses of Foreign Language. He/she has for objective to 
demonstrate that the communicative approach can improve the quality of the courses of 
teachers' of Foreign Language formation. The bibliographical study went to the used 
methodological tool. The base categories that gave legitimation the that research are Almeida 
Filho, Silveira, studies of ENAP and other sources. The research does a been hit general about 
the education it distances her and the communicative approach, soon afterwards an analysis of 
the development education presencial and it distances her, besides an abbreviation study about 
learning conceptions, teaching and of approach, finally an analysis on the benefits and the 
profits of that junction. The results demonstrated the applicability of the Methodology in the 
modality EAD. 

Keywords: Education Distance. Communicative Approach.  Interaction.
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EAD e ABORDAGEM COMUNICATIVA 

 

A educação é vista atualmente sobre um novo paradigma onde não há distancia 

para ensinar e aprender. Muitos cursos de graduação, pós-graduação e formação continuada, 

são realizados na modalidade de Educação à Distância. Há vários cursos sendo desenvolvido 

nessa modalidade, inclusive o curso de licenciatura em Letras português – inglês, no qual seu 

objeto de estudo é a formação de professor na educação básica. 

A metodologia de ensino utilizada nos cursos é que vai determinar uma formação  

de qualidade do futuro profissional. O ensino de uma Língua Estrangeira (LE) é pautado em 

aprendizagem significativa, contextualizada e comunicativa. Uma das metodologias utilizadas 

para aprender e ensinar a LE é por meio da abordagem comunicativa, que tem como base a 

aprendizagem através da comunicação fazendo com que o aluno entre em contato com 

situações reais, levando em consideração o interesse deles. 

 Os cursos de graduação de Letras não abordam apenas o ensino de gramática e 

suas técnicas, deve conceber a língua como algo social que é construído através da interação 

entre os aprendizes, mas como se dá o desenvolvimento da Abordagem Comunicativa na 

Educação à Distância?  Qual a importância de trabalhar com a abordagem comunicativa nos 

cursos de formação de professores EAD no ensino de língua estrangeira?  

 A intenção do presente trabalho não é achar soluções ou descrever técnicas de 

como deve ser os procedimentos metodológicos dos cursos a distancia, mas a de fazer uma 

análise sobre a influência da abordagem comunicativa nos cursos de formação de professor na 

modalidade EAD e o de considerar até que ponto a distância não interfere no 

desenvolvimento da comunicação na aprendizagem de uma segunda língua. 

 A EAD apresenta uma concepção de ensino que torna o aluno mais autônomo 

perpassando noção de tempo e espaço, preparando-o melhor para atuar em uma sociedade 

globalizada. A abordagem comunicativa comunga dessa concepção no âmbito de ensinar a 

segunda língua como algo real, tornando a aprendizagem mais significativa, interagindo entre 

os participantes desse processo procurando sempre contextualizar interligando a aos aspectos 

estruturais e semânticos da língua alvo. 
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 Essa integração faz com que a aprendizagem seja crítica e construtiva 

formando um profissional comprometido e atuante, repassando essa concepção de 

aprendizagem para os seus alunos, nas respectivas escolas em que irão atuar, galgando um 

ensino de qualidade.   

 Os procedimentos metodológicos nos cursos de graduação têm papel 

primordial na formação de um professor, visto que este irá atuar na formação de crianças, 

jovens ou adultos, aplicar um método voltado para o desenvolvimento estrutural da língua, faz 

com que o aluno receba um conhecimento que ele muitas vezes não aplica a sua realidade. 

 Para ensinar uma língua o professor tem o papel fundamental, a escolha da 

metodologia pode definir a qualidade da formação do profissional. As muitas razões pelas 

quais os alunos aprendem uma segunda língua, uma delas é a necessidade de comunicação, 

saber usar-la nas ocasiões adequadas, para melhorar a qualificação profissional, intercâmbio e 

outras, todas essas razões utiliza a língua socialmente. 

 Existem alguns princípios que norteiam as razões para aprender uma LE, um 

deles é a motivação, quando o aluno aprende uma língua por ter uma necessidade ou vontade 

de conhecê-la, esse procedimento se torna mais significativo e mais natural. 

 Apesar de a modalidade EAD ter sido um paradigma importado, a nossa 

realidade adequando-a e tornando-a real, dando oportunidade a pessoas que teriam uma 

dificuldade maior por causa da distancia geográfica, ou por conta da falta de tempo em não 

poder estar cotidianamente na sala de aula. Contudo, essa educação deve ter a mesma 

qualidade de uma modalidade presencial. Ter objetivos bem definidos, concepções de 

aprendizagem, de língua e ensino bem claros. 

 A escolha de uma metodologia que valorize a função comunicativa e social, 

fazendo junção à parte estrutural, feita de forma contextualizada, levando em consideração os 

interesses dos alunos, utilizando situações reais no processo ensino-aprendizagem, feita 

através da interação entre os participantes da construção do conhecimento independente de 

espaço real é sem duvida um fator “sine qua non” na educação. 

 Fazer essa integração não depende só de metodologia, concepção de ensino, 

língua e aprendizagem, ou de um professor com seu papel bem definido, para não tornar a 

distância um empecilho a EAD utiliza as novas tecnologias e o espaço de integração real, se 
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torna, um espaço de integração virtual, com alguns encontros presenciais. Os espaços de chat, 

fórum e videoconferência fazem a integração entre os alunos utilizando as TICs como um 

meio de encontro.     

  A integração desses procedimentos não é uma tarefa fácil, certamente 

necessitara de profissionais competentes, de um recurso tecnológico de alta qualidade e de 

alunos com boa vontade para construir conhecimento, todavia, se essa conexão for feita com 

competência, beneficiará os futuros profissionais. 

 O presente trabalho se resume a uma explanação das concepções supracitadas 

contrapondo as teorias já existentes e conseqüência da junção delas na prática, que benefícios 

essas junção traria na formação de professores na modalidade à distância? Quais as limitações 

e os desafios encontrados para desenvolver a competência comunicativa na EAD? Em que 

isso influenciaria na formação dos estudantes de Educação Básica? Muitas vezes um aluno 

estuda uma segunda língua durante quatro anos, correspondente a segunda fase do ensino 

fundamental, mas nem sempre consegue aprender pelo menos a usar o básico da língua, muito 

menos a se comunicar com ela e isso se deve muitas vezes a má formação do professor de 

segunda língua. 

 Um professor bem qualificado saberá motivar e mediar à construção do 

conhecimento dos alunos, preparando-o para enfrentar uma sociedade competitiva, 

individualizada, para competir de forma igual e participativa dentro da sociedade. Melhorar a 

qualidade dos cursos de formação de professor principalmente dos cursos a distancia, já que 

estes abrange mais pessoas, é algo imprescindível e urgente. 

 

ABORDAGEM COMUNICATIVA COMO METODOLOGIA  

 

 A “educação para todos” é a filosofia educacional pregada pela Constituição 

Federal e pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases Nacional (1996), que regem a educação 

brasileira. Essa mesma filosofia se aplica a aprendizagem de uma segunda língua, pensando 

por esse viés, a educação traz um novo paradigma que diminui distâncias espaciais e 

temporais, tornando possível uma formação em qualquer nível de ensino, com qualidade. 
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 A educação à distancia surge não somente no sentido de diminuir distancia 

geográfica, como também envolvendo uma nova clientela de ensino voltada para uma 

sociedade informatizada e globalizada, criando uma nova noção de espaço e tempo aplicando 

as novas TICs a favor da educação. 

 Baseado nas discussões da mesa – redonda da pesquisa – ação sobre a 

educação a distancia irá caracteriza essa modalidade educacional como criação de novas 

oportunidades para uma sociedade mais igualitária no que se refere a detenção de 

conhecimento e qualificação profissional 

Considerando essas premissas, a modalidade EAD pretende atingir um 
grande contingente de pessoas de forma eficiente e eficaz, levando o 
conhecimento, antes restrito aos grandes centros, a localidades distantes. 
Dessa forma, EAD passa a constituir importante estratégia para o 
enfrentamento das constantes mudanças no mundo do trabalho, diante do 
acelerado avanço científico e tecnológico da sociedade moderna. Pode-se 
dizer, portanto, que essa modalidade reduz as fronteiras espaciais. (Filho 
2006, p.40) 

 

 Não é uma tarefa fácil implantar uma modalidade educacional que não seja 

presencial, só que existem muitos casos bem sucedidos na EAD. Os desafios encontrados 

podem ser de várias esferas, cultural, visto que estamos acostumados a ter um ensino 

conteudista centrado no professor, diferente da modalidade a distancia na qual a educação está 

voltada para o aluno, o aspecto social, no que se refere ao preconceito, a uma nova 

modalidade que prima pela aprendizagem autônoma e dificuldades de implantação, já que 

requer uma tecnologia de qualidade para interagir com os participantes. 

  Tudo tem que ser pensado e implementado baseado na realidade educacional 

do nosso país, com um projeto e pessoas bem preparadas para enfrentar um sistema 

diferenciado, uma metodologia bem definida e para que não incorra em uma reprodução do 

ensino presencial. 

 Este último aspecto é muito complexo e temos muitos estudos teóricos sobre a 

metodologia da modalidade presencial, contudo, quase nada sobre a metodologia da EAD, 

apenas modelos importados que foram bem sucedidos, servem de exemplo para adaptação a 

nossa realidade. 

 Assim de acordo com os resultados da pesquisa – ação, devemos ter alguns 

cuidados com a metodologia aplicada a EAD 
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A educação a distância não está ancorada nos mesmos moldes 
metodológicos dos cursos presenciais. Na metodologia de cursos a distância, 
o foco não está no conhecimento do professor – como em muitos casos no 
ensino presencial – mas na própria pessoa do aluno, que não pode esperar o 
dia da tutoria presencial para ler e aprender todo o conteúdo de um módulo. 
(Filho, 2006, p. 25) 

 A exigência do governo em melhorar a qualidade da educação básica fez com 

que os professores se qualificassem mais, isso possibilitou o surgimento de muitos cursos de 

graduação e pós-graduação nessa modalidade, assim professores que não tiveram condições 

de se qualificar por conta da distancia, ou do custo alto da mensalidade da faculdade, pode 

com essa expansão se qualificar mais melhorando a qualidade de ensino. 

 Em uma edição dedicada ao estudo da educação a distancia na revista Nova 

Escola foi demonstrado resultados do (Enade/2006) de alunos graduados nas modalidades 

presenciais e a distancia confrontando os resultados a cerca da qual de ensino demonstrando 

que “as 13 áreas em que o confronto foi possível, os de EAD se saíram melhor em sete: 

Pedagogia, Biologia, Física, Matemática e Ciências Sociais, além de Administração e 

Turismo. Isso mostra que o fato de as aulas serem a distância não significa que elas sejam de 

pior qualidade.” (Filho, 2006, p.53) 

 

 O desenvolvimento tecnológico ao passar dos anos possibilitou o uso da 

tecnologia a serviço da educação como a rádio escola, os cursos por correspondência, a TV 

Escola e a internet como meio de pesquisa e para outros fins. Essas formas de se corresponder 

criaram espaços de interatividade entre os participantes e os recursos usados seriam apenas 

meios para que essa comunicação entre os participantes aconteça. 

Contudo há uma utilização da língua de forma viva, com isso podemos associar uma 

ambiente propicio para a aprendizagem de uma segunda língua, certamente o que for 

aprendido será utilizado, associando a abordagem comunicativa como um dos procedimentos 

metodológicos, podendo ser veiculado por espaços virtuais ou semi-presenciais. O aluno não 

irá se sentir isolado na EAD. 

Segundo Ana Rita e Anderson evidenciam alguns fatores sobre o não isolamento 

 
Outro fator que contribui para interação é que a organização é feita em 
turmas em quase metade das instituições. Dessa forma, durante anos, os 
mesmos alunos seguem juntos, o que os aproxima – como em qualquer 
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faculdade. Por fim, as boas instituições incentivam a organização de grupos 
de estudo sobre temas específicos. Assim, os alunos aprofundam os 
conhecimentos trocando informações com os colegas. (2009, p. 57) 

 
 Percebemos com isso, que os cursos de formação na modalidade a distância têm tanta 

qualidade quanto os cursos presenciais, os alunos têm que ter disciplina para estudar de forma 

autônoma, discutir os assuntos aprendido com os colegas, estar inteirado com as novas 

tecnologias, já que fará uso delas com freqüência e ter muita dedicação para ampliar seus 

horizontes. 

 O professor que se especializa, que estuda, está sempre procurando novidades, 

diversificando a metodologia e fazendo sempre uma reflexão sobre sua experiência em sala de 

aula, vai conseguir um resultado bem melhor no produto final, fazer tudo isso cursando a 

educação a distancia, possibilitara essa junção de carga horária de trabalho e estudo. 

Percebemos com isso o papel fundamental que o professor exerce e a importância da 

metodologia aplicada ao ensino, seja ele presencial, ou a distancia. 

 Segundo Almeida Filho, referindo-se à formação reflexiva do professor de Língua 

Estrangeira,  

ao professor contemporâneo cabe pensar no que faz (como ensina e como 
aprendem seus alunos) para fazer um juízo de quem ele é como ensinante. 
Esse pensar do professor não deve ser entendido como um pensar qualquer 
produzido de qualquer maneira, espontaneamente. Subentende-se que esse 
pensar ganhe sistematicidade e que possa ser previsto como prática usual.  
(2007, p.72) 

  

 O professor de língua deve saber fazer essa reflexão entender o processo de ensino e 

aprendizagem de língua, a metodologia utilizada nesse processo e ter consciência sobre que 

tipo de pessoa quer formar, para a partir de seus objetivos escolher bem o procedimento que 

vai utilizar para alcançar os objetivos. 

 O ensino de LE foi incorporado nos currículos escolares por fatores sociais, de 

comunicação, por fatores econômicos, dando mais oportunidades no mercado de trabalho, e 

por fator histórico, no que se refere a hegemonia da Língua Inglesa, principalmente depois do 

processo de informatização e globalização, visando a língua inglesa como uma língua 

mundial. 
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 Aprender uma língua, seja ela qual for, é aprender algo vivo, dinâmico, que envolvem 

vários fatores nesse processo, por isso, “o estudo e a aprendizagem de línguas é, portanto, 

uma empresa ao mesmo tempo delicada e complexa.”(FILHO, 2007, p.18) 

 As variantes que envolvem o processo de aquisição de uma língua são de ordem 

extrínseca e intrínseca, extrínseca, com fatores de ambiência pedagógica, material didático, 

profissionais mediando o processo, tempo disponível e outros, intrínseca, no que concerne a 

condições afetivas, físicas, e de competência cognitiva as quais se referem Almeida Filho 

(2007). 

 Todas essas concepções não desprezam a construção sócio interacionista da língua 

como concepção de aprendizagem, o fator dialógico é inato, portanto aprender uma língua é 

usá-la, comunicar-se, adequá-la as condições que exigirem socialmente. 

 O contato com o outro traz um conceito que ira se juntar ao seu conhecimento de 

mundo, formando um novo conceito, todo encontro dialógico pode trazer a construção de um 

novo conhecimento, podendo acrescentar nesse critério o conhecimento estrutural da língua 

para melhor dominá-la. 

 Aprender língua não é apenas decifrar códigos de outro idioma, de acordo com os 

Parametros Currículares em Língua Estrangeira,  

O papel educacional da Língua Estrangeira é importante, desse modo, para o 
desenvolvimento do individuo, devendo seu ensino proporcionar ao aluno 
nova experiência de vida. Experiência que deveria significar uma abertura 
para o mundo, tanto o mundo próximo, fora de si mesmo, quanto o mundo 
distante, outras culturas.( BRASIL, 1998, p.38) 

 Conhecer a língua é como conhecer o mundo, pois através dela podemos conhecer 

todos os aspectos culturais, históricos, econômicos e políticos de uma sociedade, sem contar 

no amadurecimento que o individuo adquire como pessoa. 

 Esse conhecimento não fará o individuo submisso há cultura da língua alvo, a 

aquisição de um novo conhecimento traz uma troca de cultura, a influência da língua materna 

sempre vai existir na aquisição de uma nova língua e a cultura não será esquecida, apenas será 

acrescentada e a visão de mundo de quem aprende aumentará. 

Consoante Bastos, afirmando sobre a ideologia no ensino  de  língua  estrangeira, 

“é importante que haja o ensino de diversas línguas estrangeiras, mas ele deve ser realizado de 
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forma crítica, baseando-se na história de cada povo, inclusive o nativo, e no relativismo 

cultural.” (1996, p. 32) 

 O ensino de línguas procura desenvolverem as quatro habilidades escrever, ler, falar e 

ouvir, esse desenvolvimento é associado à competência comunicativa e ao domínio dos 

aspectos morfológicos da língua. Não é uma tarefa fácil, mas se o aluno domina todos esses 

conceitos terá capacidade de ensinar o seu aluno com qualidade. 

 Muito tem se falado na importância da escolha de um método de ensino, como algo de 

grande complexidade e importância para fazer com que o aluno aprenda. É inegável a 

importância desse fator e mais complexo ainda, quando se trata da modalidade EAD que tem 

como pilares o planejamento prévio, autoconhecimento, conhecimento do conceito e a 

convivência com o outro, diferente na modalidade presencial, tendo como centro do 

conhecimento o professor, na maioria das vezes utilizando um procedimento metodológico 

para uma sala cheia de alunos. 

 Historicamente existiram vários métodos que se basearam nas correntes filosóficas 

existentes na sociedade da época, que ditava os princípios ideológicos de cada corrente e isso 

era reproduzido em um espaço, onde se detinha o saber e reproduzia-o. Com o crescimento da 

população e as mudanças das correntes filosóficas da sociedade, mudam-se os princípios de 

metodologia. 

 Fazendo um passeio na visão histórica de concepção, abordagens, métodos e técnicas 

nos ajudaram a entender melhor a transformação do processo educativo ao longo da historia, 

que se inicia com uma visão tripartite entre diferença de abordagem, método e técnica de 

ensino. (SILVEIRA, 1999) 

 São três conceitos diferentes que podem estar interligados e serem utilizados de uma 

forma diversificada para qualidade do ensino, sem dissociar esses conceitos da concepção de 

língua, de aprendizagem, de ensino, supracitadas e de relação didática pedagógica. 

 Silveira (1999) faz uma clara  distinção  entre  método, abordagem  e  técnicas  de  

ensino. 

Por abordagem entende-se um corpo de teorias, postulados e princípios 
lingüístico-filosóficos educacionais, ou seja, a concepção de língua(gem) e 
de sua aprendizagem. Diante dessa concepção, engendra-se um método, que 
se caracteriza como um conjunto de objetivos de ensino mais o delineamento 
de propostas coerentes para a seleção e organização dos conteúdos das 
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estratégias de ensino e de avaliação, incluindo-se os papéis do professor e os 
do aluno durante a ação didático-pedagógica. As técnicas de ensino, por sua 
vez, são os procedimentos efetivos de ensino visando a uma determinada 
prática em sala de aula. (1999, p. 11)   

 Além da distinção entre os três conceitos supracitados, do qual a abordagem pode ser 

considerada um desdobramento dos outros, visto que esta tem uma visão mais abrangente 

dentro da concepção de ensino, partindo daí vem o método, usado para disseminar o conteúdo 

e as técnicas utilizadas para a aprendizagem do aluno. A aprendizagem de língua passou por 

uma transformação de tendências históricas que vem desde as civilizações mesopotâmicas, 

passando por Roma, pela língua latina e as língua modernas até a Era Cientifica. Todas essas 

transformações trouxeram correntes e tendências que deixaram heranças. 

 Dessas transformações temos as concepções pedagógicas nessa linearidade: 

Concepção Tradicional, concepção Estrutural, Concepção Inatista ou Cognitivista e a 

Concepção Sócio-Interacionista, que contribuíram para construção da realidade educacional 

existente. 

 A abordagem comunicativa de acordo com Silveira (1999) na concepção de linguagem 

de Chomsky que considerava que o ser humano teria que desenvolver a “competência” da 

linguagem e “desempenhar” bem esse papel, tudo isso, através da interação social. Estudar a 

estrutura gramatical como era feito em sala de aula na visão tradicional não era suficiente para 

utilizar a língua com eficácia. Hymes incorporou ao conceito chomskyano a “competência 

comunicativa” que irá abranger o conceito de aprendizagem lingüística sem desprezar as 

estruturas gramaticais. 

 A aprendizagem feita através da interação com o outro é um dos princípios da EAD, o 

aluno recebe o conteúdo, um material é adquirido e analisado por ele previamente, de forma 

isolada e em seguida discuti-se o que foi apreendido, esclarecendo os pontos com dúvida e 

acrescentando através da discussão com os outros os conceitos novos. O perfil de 

aprendizagem não é diferente da concepção de língua da abordagem comunicativa. 

 Segundo Silveira a concepção de língua existente na abordagem comunicativo expõe 
que é 

uma atividade destinada à realização das interações sociais. Nestas interações 
realizamos atos da fala, com os quais comunicamos nossas intenções aos 
nossos interlocutores. Para interagirmos eficazmente precisamos desenvolver 
uma competência comunicativa que engloba o conhecimento gramatical, o 
conhecimento lexical e o conhecimento do uso social da língua. (1999, p.75)  
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 Dentro do método da abordagem comunicativa o mediador utilizara de vários métodos 

para desenvolver a aprendizagem do aluno. Fazendo com que os participes desse processo 

interajam sempre no intuito de construir e trocar informações, passando a produzir as suas 

próprias. Assim, a aprendizagem estará centrada no aluno. 

 Na EAD não há um professor disponível todos os dias, em que podemos ler o material 

de conteúdos juntos e discutir o que foi visto, tendo incorporado muito mais a idéia do 

professor do que ter construído a sua. Na outra modalidade, o aluno tem que vir com as 

dúvidas, tendo estudado o material previamente, criar hipóteses para ele, fazer suposições, 

trocar idéias com os colegas através das TICs e a partir da discussão em um determinado 

momento com os colegas, mediadas pelo tutor chegando a construção do conhecimento. 

  O fato de receber informações, fazer suposições, criar hipótese e se sentir, como 

construtor do saber, faz com que o aluno se interesse e internalize o conhecimento, 

coletivamente mesmo sendo em uma modalidade EAD. 

 Conforme Silveira demonstrando o papel do aprendiz dentro da abordagem 

comunicativa assegura que 

o papel do aprendiz, portanto, é utilizar suas estratégias de aprendizagem 
durante as atividades propostas e construir os seus conhecimentos através da 
interação com os colegas e com o professor. O aluno é visto como um 
comunicador e, sendo assim, cabe a ele participar do processo dialógico, 
construindo e negociando sentidos nas atividades de interlocução. (1999, p.77) 

 A EAD e a abordagem levam em consideração o conhecimento prévio e os interesses 

dos alunos, não é que um curso de graduação, por exemplo, vá se resumir só aos interesses do 

aluno, mas procurar sempre dar um significado aquilo que esta sendo estudado. 

 O conteúdo não pode ser descontextualizado, é importante trabalhar com materiais 

reais, que seja útil ao aluno quando estiver exercendo sua profissão, mostrando um contexto 

significativo para ele. A junção da modalidade com o método se torna possível de acontecer, 

porque há muitas semelhanças entre as filosofias de ensino e aprendizagem. Com isso, “os 

conteúdos são organizados a partir de uma seleção de tópicos, funções comunicativas, noções 

e vocabulário, levando em conta as necessidades e os interesses dos alunos, na medida do 

possível.” (SILVEIRA 1999, p.79) 

 A junção da modalidade com a abordagem não seria uma tarefa fácil e teria que vir 

incorporada à estrutura do projeto de formação dos cursos da EAD formariam professores que 



12 

 

 12

entenderiam e utilizariam a língua em qualquer situação transmitindo esse alicerce para os 

seus alunos, desenvolvendo melhor a competência lingüística dos mesmos.   

 O processo avaliativo da modalidade presencial nem sempre considera o erro como 

parte do processo, a avaliação ainda se concentra em um determinado momento em que cada 

erro do aluno implicará na diminuição da nota para o semestre, o erro é corrigido durante a 

aula muitas vezes de forma rude, sem fazer com que o aluno reflita sobre ele. 

 Na modalidade EAD o processo avaliativo é continuo, no qual o aluno deve ser 

estimulado a fazer sempre uma reflexão do que faz, para tentar identificar os erros, os 

professores irão observar-los como fator diagnóstico e as junções de pequenas atividades 

realizadas ao longo do curso é avaliada, tanto de forma individual, quanto de forma coletiva, o 

papel do tutor é estimular sempre a auto-avaliação e a reflexão do que é feito. 

 Segundo os resultados da mesa redonda referindo-se ao processo de avaliação afirma 
que  
 

avaliar ações de EAD significa mapear e diagnosticar o processo 
educacional: saber quais as dificuldades, quais os avanços e quais os 
aspectos que precisam ser aperfeiçoados em relação à solução educacional, 
compreendendo todo o processo de criação da solução até a entrega. (Filho, 
2006, p.56) 

 
 Na abordagem comunicativa a forma de avaliação não é diferente da EAD, é algo que 

faz parte do processo, “o erro pode evidenciar o estágio de aquisição em que o aprendiz se 

encontra, dentro do processo natural de testagem das suas hipóteses sobre as regras da 

língua.” (SILVEIRA, 1999, p. 80) 

 Os cursos de educação a distancia oferecem uma grande oportunidade para as pessoas 

que querem atuar nos cursos de licenciatura entre outros, mas é preciso repensar na maneira 

como esses cursos estão sendo ministrados ou serão confundidos com os cursos presenciais. 

 O procedimento metodológico utilizado tanto pelo professor quanto pelo projeto do 

curso, seja ele presencial ou a distancia, é um fator determinante na construção do 

conhecimento e deve ser avaliado com muito cuidado pelo docente ou tutor do curso 

ministrado. 

 De acordo com os fundamentos teóricos a EAD e a abordagem comunicativa são 

possíveis de serem agregadas, tornando mais qualitativo o processo de conhecimento, visto 

que os princípios filosóficos no que tange a concepções de ensino, aprendizagem e avaliação 
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são semelhantes e possíveis de serem aplicados. Como os cursos de modalidade a distancia 

são feitos baseados em planejamento de projeto prévio, ao planejar o curso, basta incluir a 

abordagem comunicativa dentro da metodologia utilizada no curso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ter pessoal qualificado que saiba fazer bem a abordagem comunicativa durante os 

encontros e criar situações de uso para prática dos alunos entre si não é o suficiente para que 

isso seja realizado na EAD, não basta somente o aluno entrar em contato com as informações 

tem que vivenciá-las, refletir sobre elas e dar significado a elas para construir a aprendizagem.    

Melhorar os cursos de qualificação do professor, não é uma tarefa fácil e vários fatores 

interferem nesse processo de aprimoramento. Formar alunos capazes de competir de forma 

igualitária e usando a língua com eficiência, depende de uma boa qualificação profissional do 

professor que vai gerir o processo de ensino aprendizagem. A necessidade de conhecer uma 

segunda língua para os alunos de ensino fundamental é grande e o professor tem uma grande 

responsabilidade nesse processo. 

 Uma má formação, a aplicação de uma metodologia inadequada para a realidade dos 

seus alunos pode marcar o tipo de formação que ele terá, começar a refletir sobre a qualidade 

dos cursos de formação de profissionais é o primeiro passo para que no futuro não tenhamos 

alunos que mesmo terminado o ultimo ano do ensino fundamental, sai dele sem saber noções 

básicas em língua estrangeira. 

 Mesmo sendo uma educação a distancia percebemos por fim que o espaço físico não é 

condição de impedimento para o desenvolvimento da competência comunicativa, existem 

outros meios que já foram citados anteriormente que vão possibilitar esse interação entre os 

participantes do processo.  

 A falta de um aprendizado significativo e real, tornará o curso conteudista e gramático, 

diminuindo a qualidade da formação do futuro profissional que reproduzira a falta de domínio 

em sua práxis. Não é uma tarefa fácil, visto que se não houver os recursos necessários fica 

inviável, mas se houver um espaço possível tudo se torna real. 
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 O presente trabalho é de cunho inicial podendo ser extensivo ao estudo da práxis 

pedagógica aplicado à metodologia do EAD no ensino de Língua Estrangeira, perceber que 

atividades o tutor utiliza para aplicar a abordagem comunicativa dentro dos cursos na 

modalidade a distancia daria uma continuidade ao que foi abordado é enxertaria os estudos no 

tocante a metodologia do ensino nos cursos de língua estrangeira.    
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