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Resumo: Este artigo é parte de um projeto desenvolvido no grupo de pesquisa em Análise e Elaboração
de Materiais Didáticos em E/LE (GEMADELE). Tem por finalidade a promoção do Curso de Espanhol
Instrumental (CEI) on-line e visa oportunizar o conhecimento da Língua Espanhola de forma instrumental
e é ofertado na Plataforma Moodle favorecendo a interação entre os alunos e os monitores. O Curso CEI é
promovido pelo Departamento de Letras Estrangeiras (DLES) da Universidade Federal de Sergipe em
parceria com o Centro de Educação Superior à Distância (CESAD) e coordenado pela professora Msc.
Valéria Jane Siqueira Loureiro. A proposta apresentada aqui trata sobre o desenvolvimento de estratégias
que favorecem a compreensão leitora.

Palavras-Chave: Compreensão Leitora, Plataforma Moodle, Tecnologias Digitais;

Resumen: El presente trabajo hace parte de un proyecto desenvuelto en el grupo de pesquisa en Análisis
y Elaboración de Materiales Didácticos en E/LE (GEMADELE). Tiene como finalidad la promoción del Curso
de Español Instrumental (CEI) on-line y visa promover el conocimiento de la Lengua Española de forma
instrumental y es ofrecido en la Plataforma Moodle favoreciendo la interacción entre los alumnos y los
monitores. El Curso CEI es promovido por el Departamento de Letras Extranjeras (DLES) de la Universidad
Federal de Sergipe en pacería con el Centro de Educación Superior à Distancia (CESAD) y coordenado por
la profesora Msc. Valéria Jane Siqueira Loureiro. La propuesta presentada aquí trata de desenvolvimiento
de estrategias que favorecen la comprensión lectora.

Palabras-Clave: Comprensión Lectora, Plataforma Moodle, Tecnologías Digitales;
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1. Introdução

Neste artigo, partimos do pressuposto de que na atualidade é muito comum a utilização de softwares, a
exemplo da Plataforma Moodle que existe para estabelecer suporte no ensino à distância e serve como
auxilio no desenvolvimento de atividades no âmbito educacional. Ela objetiva a promoção da comunicação
entre os participantes através da troca e compartilhamento de materiais, fóruns, salas de bate-papo,
questionários, pesquisas, coleta e revisão de tarefas, diários, avaliação entre colegas e o registro de notas
no ensino a distância.

Percebe-se que as tecnologias digitais são bastante utilizadas na sociedade letrada e esse fator abrange o
espaço escolar. A partir dessa ideia, queremos tratar de que forma os monitores do Curso de Espanhol
Instrumental (CEI) utilizam os recursos da Plataforma Moodle para a promoção do espanhol instrumental
explorando a compreensão leitora de Língua Espanhola.

Desta forma, propomos uma reflexão, a partir de nossa experiência como pesquisadores envolvidos no
Projeto de Pesquisa em “Novas tecnologias e a construção/uso do Material Didático” sob a orientação e
coordenação da Profª Msc. Valéria Jane Siqueira Loureiro, professora de língua espanhola do
Departamento de Letras Estrangeiras (DLES) que é pesquisadora da linha do grupo de pesquisa em
Análise e Elaboração de Materiais Didáticos em E/LE (GEMADELE).

Para realizar esta proposta, organizamos este artigo da seguinte forma: inicialmente, discutimos sobre o
conceito do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e as tecnologias da informação e comunicação e
sua relação com a prática de compreensão leitora; em seguida, refletimos acerca das habilidades
linguísticas e o Curso de Espanhol Instrumental (CEI) necessárias para que o aluno interaja de forma
produtiva durante o curso e em seu espaço social a partir da modalidade escrita em língua espanhola;

Este projeto surgiu a partir da necessidade da oferta de um curso básico de língua espanhola para alunos
da Universidade Federal de Sergipe. Com a expansão nas Novas Tecnologias, torna-se comum a utilização
de softwares livres nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, a exemplo da Plataforma Moodle que é o
suporte disponível no CESAD (Centro de Educação Superior à Distância).

Por fim, propomos, tendo em vista nossa experiência com a oferta do curso num ambiente virtual, mostrar
alguns caminhos na busca do aprimoramento da habilidade escrita num curso instrumental tendo como
recurso as TICs e a utilização dos gêneros textuais aliados à pluralidade linguística.

Através do uso dessas tecnologias pode haver a interação das linguagens com os recursos, proporcionando
promovendo a junção entre pessoas e objetos de conhecimento a partir da apresentação e manipulação de
informações de maneira organizada. A elaboração e a sociabilização de produções são atividades centrais
no manuseio das TICs em ambientes virtuais de aprendizagem.

2. A Tecnologia Educacional e os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs)

A Tecnologia Educacional objetiva auxiliar na prática pedagógica. Deste modo, segundo Sancho (1980),
ela está concentrada no estudo dos meios de ensino como instrumentos geradores de aprendizagens,
desenvolvida nos anos 50 e 60. Depois dos anos 70, dedica-se ao estudo do ensino como processo
tecnológico.

Com o avanço da Internet no Brasil e o amplo desenvolvimento dos recursos tecnológicos na década de
90, nota-se a importância do uso desses dispositivos no ensino de língua estrangeira, mais precisamente
da língua espanhola. De acordo com Lévy (1997) o computador e a rede de informações (internet) são o
terceiro processo de desenvolvimento das “tecnologias intelectuais”; o primeiro é a passagem da oralidade
para utilizar à escrita e o segundo processo, o advento da imprensa, com ele surge à ampliação do
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conhecimento através da impressão de livros. Essas modificações da história favorecem a aprendizagem e
a construção dela no meio social.

O uso dos computadores com aspecto pedagógico tem sido estudado por vários autores nos últimos
tempos como: (Silva, 2003, 2006; Kenski, 2003; Tedesco, 2004, Feldmann, 2005; Giusta & Franco, 2003,
entre outros). Deste modo, os aspectos mais estudados por eles dizem respeito principalmente à utilização
de instrumentos tecnológicos e suas ferramentas no ensino de línguas estrangeiras, como também a
comunicação no ciberespaço através da cibercultura.

Para Levy (1999:17), a cibercultura "é um conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do
ciberespaço". Afirma ainda que, ciberespaço (ou rede) é:

O novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos
computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ora
abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo
(1999:17).

Sendo assim, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), criados a partir de Novas Tecnológicos da
Informação e da Comunicação (NTIC), que utilizam a comunicação por meio da Internet, ofertam uma
gama de recursos, que variam desde o gerenciamento das atividades acadêmicas, como a criação de
turmas e inscrição de alunos, o fornecimento de ferramentas para a comunicação entre os usuários, até a
interatividade, como no caso dos jogos (HAGUENAUER, 2007).

A partir de então, nota-se a suma importância de um ensino embasado na utilização de diferenciados
mecanismos para o ensino da língua espanhola de uma maneira atrativa, interativa e contextualizada.

Os Ambientes virtuais de aprendizagem (Virtual learning environment) são o que chamamos de facilitam a
oferta de cursos on-line a exemplo dos cursos de graduação à distância, como também cursos
semipresenciais.

Com a finalidade de auxiliar na aprendizagem à distância foram criados softwares a exemplo da Plataforma
Moodle e o TELEDUC. Desta forma, softwares como Moodle, promovem a interação fora da sala de aula.

Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais disponíveis na
internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de
informação e comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e
recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações
entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo
em vista atingir determinados objetivos.

ALMEIDA (2003, pág. 331)

Como esse trabalho trata de cursos à distância através de uma plataforma de aprendizagem não
poderíamos deixar de falar sobre as tecnologias que possibilitam esta realização. A educação à distância
vem crescendo muito, ganhando espaço na escolha de um público que só faz aumentar, crescente também
em investimentos por parte do governo e se tornando uma oportunidade democrática de oferta de
educação para uma grande parte da sociedade.

As tecnologias de comunicação e informação ajudar nas dificuldades que surgem com a distância física
entre professores e alunos. A tecnologia da informática, por exemplo, permite a criação de ambientes
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virtuais que possibilitam a proximidade mesmo professores e alunos estando distantes favorecendo dessa
forma um aprendizado colaborativo. Essas tecnologias voltadas para o ensino-aprendizagem propiciam um
enorme poder de interação.

No ensino a distância as ferramentas de comunicação e informação são utilizadas com o intuito de facilitar
o processo de ensino e aprendizagem além de estimular a colaboração e a interação entre os
participantes.

As tecnologias no ensino à distância devem ser bem empregadas para estimular o trabalho colaborativo e
cooperativo, pois o uso dessas tecnologias é importante, ou seja, como diz Mendonça (2010) o uso
fundamentado nos princípios pedagógicos adequados para esta modalidade de educação, é importante
para o desenvolvimento do processo construtivo de aprendizagem, estímulo da participação, comunicação
e colaboração. Além disso, há também os ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, que são
ferramentas que vem contribuir no processo de ensino aprendizagem.

Portanto, ao oferecer um curso à distância, deve-se lembrar da importância da utilização dessas
ferramentas como meio que possibilita a utilização de recursos que favorecem a construção do
conhecimento de forma colaborativa, interativa e autônoma.

3. A Plataforma Moodle

A Plataforma Moodle é um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) à distância que tem ferramentas que
servem para promover o ensino na modalidade à distância de forma participativa e colaborativa. Esse AVA
tecnológico dispõe de vários recursos que favorecem o ensino colaborativo e interativo.

Os recursos dos ambientes digitais de aprendizagem são basicamente os mesmos
existentes na internet (correio, fórum, bate-papo, conferência, banco de recursos,
etc.), com a vantagem de propiciar a gestão da informação segundo critérios
preestabelecidos de organização definidos de acordo com as características de
cada software. ALMEIDA 2003 pág. 331

A Plataforma Moodle dispõe de dados cadastrais, relatório, calendário, pesquisa, disciplinas, glossário,
cronograma, e-mail, chat, wiki e fórum. Essas ferramentas servem para proporcionar a interatividade e a
colaboratividade entre os membros do AVA.

A utilização do Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) que é um software livre
serve para auxiliar na aprendizagem. Foi idealizado e criado por Martin Douginamas, educador e cientista
computacional, durante sua pesquisa de doutorado, com base na concepção construtivista, que tem
fundamenta-se na construção da aprendizagem através da interação.

O ambiente virtual visa à criação de cursos online, páginas de disciplinas, grupos de estudo e comunidades
de ensino-aprendizagem, acessível em 75 línguas distintas em todo o mundo. Foi criado em 2001 com o
objetivo de auxiliar os cursos relacionados à educação e administrar atividades pautadas na prática
construtivista. Existindo a interação do professor com o aluno nas atividades desenvolvidas.

Este ambiente virtual de aprendizagem tem como finalidade educacional o construtivismo, que comprova
que o conhecimento é construído na mente humana indivíduo, e não a postura tradicionalista educacional.
Sendo assim, os cursos disponibilizados neste ambiente virtual são centrados no aluno e sua
aprendizagem efetiva, e não no professor. O professor tem função de auxiliar o aluno na construção desse
conhecimento baseado nos conhecimentos do aluno.

Por estas razões a Plataforma Moodle disponibiliza wikis, diários, fóruns, chat, etc., para a prática
colaborativa, interativa e comunicativa durante a execução de um Curso Básico de Língua Espanhola. Além
disso, o Moodle pode ser disponibilizado em qualquer servidor on-line, seja dos participantes, seja dos
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monitores.

4. O Curso de Espanhol Instrumental (CEI)

O Curso de Espanhol Instrumental (CEI) é um curso que serve para desenvolver estratégias de leitura que
ajudem os alunos envolvidos no curso na compreensão de textos escritos aprimorando o conhecimento do
vocabulário específico e de estruturas sintáticas da Língua Espanhola e também aproximar-se das distintas
variedades da língua espanhola em diversos lugares.

No CEI não foram realizadas avaliações presenciais, pois a avaliação ocorreu ao longo do curso através
das postagens das atividades de compreensão leitora que é o principal objetivo do ensino de uma língua
instrumental.

Outra característica do curso é que as atividades realizadas foram de caráter colaborativo e participativo
através de músicas, vídeos, links de blogs, pequenos diálogos, fóruns, chats favorecendo a aproximação
com vários gêneros textuais. Sabemos que a aprendizagem de uma língua estrangeira leva ao crescimento
numa matriz de relações interativas na língua- alvo que gradualmente se desestrangeriza para quem a
aprende (Almeida Filho, 2002) e é a partir desse pressuposto que constatamos que os alunos pode alcança
o conhecimento do espanhol. Deste modo, diante dos recursos existentes na Plataforma Moodle se
percebe como ocorre a aprendizagem para que seja interativa e colaborativa, para que se faça de maneira
eficaz a utilização do ambiente virtual de aprendizagem para a construção de um material didático que
sirva de direcionamento para a realização do curso de espanhol para alunos iniciantes no ambiente
acadêmico on-line.

A aplicabilidade deste curso foi de 18 de agosto a 15 de dezembro de 2012, sendo que ele teve quatro
módulos que favoreciam o conhecimento básico da língua estrangeira de maneira instrumental.

Foi analisada uma maneira eficaz de utilização do AVA para a construção de um material didático que
servisse de direcionamento para a realização do curso de espanhol para alunos iniciantes no ambiente
acadêmico.

A aprendizagem por parte dos monitores que acompanhavam e corrigiam as atividades é de suma
importância, pois eles são graduandos e graduados em Licenciatura em Letras: Português-Espanhol e de
Espanhol. Ao mesmo tempo em que liam as respostas dos alunos, elaboravam as atividades que
compunham o curso, acompanhavam a desenvoltura dos alunos em diversos tipos de atividades e
reuniam-se para discutir como seria aplicado cada módulo e o que melhorar para que o aluno atingisse o
êxito esperado.

Diante da experiência que foi dada aos monitores refletimos a respeito da importância da leitura para que
o processo de aprendizagem de uma língua em caráter instrumental seja efetivado. Por isso elegemos
SOLÉ como pressuposto teórico:

A leitura é o processo mediante o qual se compreende a linguagem escrita (…)
para ler necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as habilidades de
decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias;
precisamos envolver em um processo de previsão e inferência contínua, que se
apoia na informação proporcionada pelo texto e na nossa própria bagagem, e em
um processo que permita encontrar evidência ou rejeitar as previsões e
inferências antes mencionadas. (SOLÉ, 1998, p.23)

É preciso rever a questão da leitura. É muito difícil aplicar um curso instrumental para um público
extremamente variado, onde alguns não têm um habito de parar para ler um livro teórico, muito menos de
outra língua.
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5. Compreensão Leitora e escrita no CEI

A escrita tem muita importância no Curso CEI e está presente na atualidade em todos os meios que
frequentamos sejam em bilhetes, e-mails, placas, embalagens, e demais textos do nosso cotidiano. Hoje
muitas são as maneiras de tratar sobre a escrita, mas escolhemos KOCH & ELIAS (2009, p.32), para
entender sobre ela: “o modo pelo qual concebemos a escrita não se encontra dissociado do modo pelo
qual entendemos a linguagem, o texto e o sujeito que escreve” desta forma, a escrita fundamenta a
abordagem da língua espanhola de maneira instrumental.

No caso do leitor, neste caso o aluno do curso, KOCH & ELIAS (2009, p.33) admite que ele vê a escrita
como: “A escrita, é entendida como uma atividade por meio da qual aquele que escreve expressa seu
pensamento, suas intenções, sem levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor ou a
interação que envolve esse processo.”

A leitura é um processo que deve ser levado em consideração como um ciclo de interligação entre
autor/texto/leitor, e é bastante tratado nos estudos de teóricos que analisam a compreensão leitora e os
aspectos da linguagem como é visto nos PCNs (1988) (Parâmetros Curriculares Nacionais):

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e
interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o
assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata
de extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se
de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e
verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses
procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar
decisões diante de dificuldades de compreensão, avançar na busca de
esclarecimentos, validar no texto suposições feitas. (Brasil, 1988 p. 69).

No desenrolar das atividades levou-se em conta o desenvolvimento de habilidades e competências de
leitura que se caracteriza por ser um processo contínuo, que não deve ser restrito a pequenos textos
teóricos, mas deve abranger vários tipos textuais como também instigar o senso crítico dos alunos a
respeito de diversos temas recorrentes de países hispano-falantes.

Para SOLÉ (1998, p.22) “O significado que um escrito tem para o leitor não é uma tradução ou réplica do
significado que o autor quis lhe dar, mas uma construção que envolve o texto, os conhecimentos prévios
do leitor que o aborda e seus objetivos”.

6. Considerações Finais

Depois da análise das resoluções das atividades dos alunos nos fóruns do Curso CEI na Plataforma Moodle,
nota-se que a leitura e a escrita representam um fator extremamente importante nas relações entre
alunos e monotores. Percebe-se ainda que, em sua maioria, os alunos podem não estar fazendo uso
adequado das estratégias de leitura.

A maioria das postagens está relacionada a problemas de compreensão do conteúdo das aulas e questões
sobre as atividades. Alguns alunos não estão interpretando corretamente as informações e definições de
maneira clara. Muitas vezes, as dúvidas poderiam ser esclarecidas apenas com uma leitura do material
utilizando as estratégias de leitura.

No entanto, a interação constante entre escritor-leitor, que é uma característica fundamental do ensino a
distância, promove o exercício dos processos de leitura e escrita e suscita a busca por estratégias para
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desenvolvê-los. Deste modo, percebe-se a eficácia da utilização de recursos tecnológicos para a prática da
compreensão e interpretação textuais.
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