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RESUMO O presente artigo tem por objetivo compreender sobre algumas práticas e ações diante de

determinados aspectos inseridos na disciplina de Compreensão e Expressão Oral em Língua Inglesa 1 no curso

de Educação a Distância (EaD) do curso de Letras-Inglês através do CESAD/UFS. É apresentado neste estudo

uma breve alusão sobre mudanças no ensino a distância, assim como algumas transformações advindas

através do surgimento da Web 2.0. Em seguida, apresenta-se um breve histórico do curso EaD Também é

discutido sobre os recursos através da plataforma de ensino, o ambiente virtual de aprendizado (AVA) com

enfoque no trabalho da habilidade de falar – speaking. Para as considerações finais, traz-se uma reflexão

através das práticas da disciplina e da percepção dos discentes diante de sua produção. Para tal, as categorias

de Braga (2014); Kenski (2012) e Vygotsky (1987) serviram de aporte teórico. Palavras-chave: EaD,

habilidade de falar; Língua Inglesa. ABSTRACT This present article aims to understand about some practices

and actions on some important aspects inserted in the discipline Compreensão e Expressão Oral em Língua

Inglesa 1 in the distant course of English through CESAD / UFS. A brief allusion to changes in the distance

course and present learning is showed in this study. Then, a brief history of distance education course, as well

as some changes that come through the emergence of Web 2.0 is presented. Also a discussion about the

resources through education platform, the virtual learning environment (VLE) focused on the work of the

speaking skill. For final consideration, a survey based on the perceptions of students from their production in

the discipline regarding the speaking ability is brought up. The categories of Braga (2014); Kenski (2012) and

Vygotsky (1987) suited as theory bases. Keywords: Distant Course; Speaking skill; English.

As práticas pedagógicas no tocante a Educação a Distância (doravante EaD) vêm se constituindo e edificando

em diferentes moldes diante das tecnologias digitais. As tecnologias existem e fazem parte da vida humana há
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anos, e estão no processo educacional desde o livro, do quadro negro, o giz, o projetor de slides, e outras.

Entretanto, a projeção referente as tecnologias sociais, devido a presença da internet é muito forte. O mundo

cibernético, desde o surgimento da web 2.0, alterou e vem alterando padrões comportamentais, sociais,

políticos, econômicos etc. de uma forma geral, que há muito não se via desde a Revolução Industrial. A

inserção da internet trouxe uma agilidade na dinâmica da informação e das ações sociais pela espacialidade e

temporalidade que vem a contribuir com as questões de mudança nas práticas de ensino. Este pensamento se

confirma na prática de Educação à distância (doravante EaD) onde o aluno não precisa ir à escola, em um

determinado horário e local (Kenski, 2012). Esse molde no processo de ensinar e aprender configura uma

adaptação no ritmo de ensino tanto para o professor, quanto para o aluno. Para tanto, um perfil diferenciado é

necessário para o discente de Ead. Saber lhe dar com as práticas digitais, ou estar apto e disponível para

aprender a trabalhar com elas, ter um senso maior de disciplina e organização, comprometimento e outros é

necessário. Trazendo essas mudanças para a prática de ensino, um texto que anteriormente seria escrito à

mão, e provavelmente entregue ao professor em algumas aulas, hoje pode ser escrito digitalmente (e-mail) e

enviado imediatamente. A discussão de um assunto, que geralmente acontece em sala de aula, pode ser

compartilhada e discutida online através do Facebook em tempo real. Áudios podem ser gravados e enviados

online, além de uma gama de outros recursos. E pensar que anteriormente as gravações eram feitas em fita

cassete, CD ou DVD. Ações como estas fazem parte dos moldes de ensino da contemporaneidade e refletem na

realidade de ensino-aprendizagem, nos cursos presenciais e principalmente nos cursos de EaD, posto que na

escola virtual os materiais, a comunicação são veiculados de forma online. E pensar que em 1878, a invenção

do fonógrafo por Thomas Edson foi uma grande revolução (KELLY, 1969) e as práticas auditivas foram cada vez

mais evoluindo até chegarmos a esse patamar. Diante deste pensamento, diversas contribuições têm sido

vivenciadas pelos docentes e discentes. Em específico a este estudo, tenho por objetivo trazer reflexões diante

as práticas de ensino e aprendizagem na disciplina de Compreensão e Expressão Oral em Língua Inglesa 1

(doravante CEOLI 1) do curso de Letras – Inglês EaD da Universidade Federal de Sergipe / UFS. Trazer

reflexões sobre práticas e ações no processo de aprendizado vivenciado pelos discentes diante de situações

tecnológicas nesta disciplina. E, outrossim, refletir sobre algumas práticas experienciadas pelos alunos. Porém,

antes de iniciarmos tais reflexões, vamos a um breve apanhado do EaD no Brasil. Segundo Vasconcelos (2010),

o curso de EaD, iniciou-se no Brasil em 1904 com o Jornal do Brasil que registra, na primeira edição da seção

de classificados, anúncio que oferece profissionalização por correspondência para datilógrafo. Observa-se então

a prática da aprendizagem por correspondência. Em 1923 um grupo liderado por Henrique Morize e Edgard

Roquette-Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro que oferecia curso de Português, Francês,

Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto, Radiotelegrafia e Telefonia. Tinha início assim a Educação a

Distância pelo rádio brasileiro. Nesta modalidade, é vivenciado pelos alunos a prática com ênfase na audição,

posto que a informação era veiculada através do rádio. Em 1939 surgiu em São Paulo, do Instituto Monitor, o

primeiro instituto brasileiro a oferecer sistematicamente cursos profissionalizantes a distância por

correspondência, na época ainda com o nome Instituto Rádio-Técnico Monitor. Em continuidade, diversos
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cursos de diferentes modalidades surgiram com o tempo. Em, 2005 é criada a Universidade Aberta do Brasil

(UAB) que em parceria entre o MEC, estados e municípios; integrando cursos, pesquisas e programas de

educação superior a distância. Em 2008 em São Paulo, uma Lei permite o ensino médio a distância, onde até

20% da carga horária poderá ser não presencial; em 2009 entra em vigor a Portaria nº 10, de 02 julho de

2009, que fixa critérios para a dispensa de avaliação in loco e deu outras providências para a Educação a

Distância no Ensino Superior no Brasil (BRASIL, 2009). Uma informação pertinente, cabe aqui destacar, sobre

um levantamento realizado em 15 de janeiro de 2016 através do site da Capes1 apresentando um resultado

profícuo quanto ao número de instituições da UAB nas demais regiões do país. A região Norte, apresenta-se

com o número de 11 instituições, a região Nordeste com 35, a Centro-Oeste 9, a Sudeste com 29 e a Sul com

18. Percebe-se as diversas transformações que vêm surgindo na amplificação do curso à distância. Após o

surgimento da Web 2.0 (BRAGA, 2013), houve um investimento no desenvolvimento e financiamento na

construção de uma plataforma que pudesse mediar o ensino à distância. Surge assim o ambiente virtual de

aprendizagem (doravante AVA) refletindo na escola virtual. O AVA é um ambiente rico em recursos oferecidos

pela plataforma, tais como, fórum de notícias, wiki, arquivos, vídeos, chats, acervo de material didático e

outros. De acordo com cada instituição, seja ela particular ou de acesso gratuito, haverá variações no formato

corporativo e recursos do AVA. Sendo assim, os alunos de EaD vivenciam uma realidade

____________________ 1 disponível em http://

uab.capes.gov.br

diferente dos alunos da presencial em diversos aspectos. Corroborando com este pensamento, Kenski (2012,

p.30), diz que “escolas virtuais oferecem vários tipos de ensinamentos on-line, além das inúmeras

possibilidades de estar informado por meio das interações com todos os tipos de tecnologias”. Seguindo a

mesma linha de raciocínio Braga (2013, p.51) assevera esse pensamento enfocando com as diversas

possibilidades que os alunos de Língua Estrangeira (doravante LE) têm de usufruir na “imersão linguística

virtual” através das redes sociais. O acesso a inúmeros e diferentes materiais e recursos online, realização de

pesquisa através de bibliotecas virtuais, comunicação com pessoas que pertencem a outros continentes com

diferentes culturas e outras mais. A aquisição de informação e as diversas fontes de aprimoramento da L2 com

enfoque nas habilidades linguísticas é muito possível, e de uma amplitude de acesso a conhecimento que

possibilita cada vez mais a expansão do conhecimento. Em se tratando do ensino de Língua Inglesa (doravante

LI), a disciplina de CEOLI 1 prima pelo ensino da habilidade de falar (speaking). Para isto, cabe destacar que

para o aprimoramento desta habilidade, outra é muito importante, a habilidade de ouvir (listening). Assim,

através do AVA, plataforma de ensino aonde as atividades de ambas habilidades linguísticas são focadas, e do

material didático elaborado para a disciplina, ambas foram trabalhadas de forma a desenvolver o conteúdo da

disciplina. Porém, como trabalhar a habilidade de speaking a distância?

Respondendo a pergunta acima, a produção oral foi veiculada através de um site denominado vocaroo. O

Vocaroo 2, é um site que permite a gravação e o envio de mensagem de voz, cujo áudio de voz pode ser

gravado em vários formatos e enviado via online. Através deste recurso as atividades de speaking foram
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viabilizadas e elementos pertencentes a estrutura da comunicação foram analisados individualmente. Através

desta prática, aspectos referentes a competência linguística foram vivenciados pelos sujeitos através de um

ambiente informativo e analisados pela tutora e coordenadora de disciplina. Para o progresso e

acompanhamento dos alunos, para cada atividade, seja ela de áudio ou não, um feedback é enviado aos

discentes. Desta forma, e também através de mensagens trocadas pelo AVA a interação entre os docentes e

discentes é promovida. O ambiente colaborativo deve ser proporcionado com maior ênfase, para que o aluno

não se sinta só. Para Vygotsky (1987, p. 17) “a colaboração entre pares ajuda a desenvolver estratégias e

habilidades gerais de solução de problemas pelo processo cognitivo implícito na interação e na comunicação”.

Para tal, o contato e a troca de informações entre os discentes e docente é ________________________ 2

definição retirada do site techtudo http://

www.

techtudo.com

.br

/tudo-sobre/vocaroo.htm

l

fundamental. No entanto, um dos grandes desafios neste processo, que está presente na escola virtual, é o

aspecto fluido do ambiente, imprimindo a este uma carga maior de responsabilidade para propor estímulo aos

discentes. As atividades propostas devem inspirar, encorajar os alunos proporcionando motivação a estes. A

habilidade de speaking, dentro de uma situação tradicional de ensino, vivenciada em sala de aula presencial é

certamente trabalhada em outros moldes. Existe a presença do professor, o ambiente físico, concreto da escola

com a influência de sons externos que muitas vezes não podem ser alterados; a interação entre os alunos que

pode ser positiva ou não devido ao contato humano presencial, além de outros, que influenciam na produção

oral. Por se tratar de uma LE, muitas vezes, em aulas presenciais existe a inibição por parte do aluno em se

expressar, principalmente os tímidos. Geralmente os discentes, ao falarem em L2 se retraem, têm receio de

cometer erros e serem criticados. Ao contrário do presencial, “os ensinamentos virtuais, postulam uma

metodologia diferente da tradicional, o ensino em redes pode ser uma ação dinâmica e motivadora. Mesclam-se

[...] na própria situação de produção e aquisição de conhecimentos [...]”. (Kenski, 2012, p.74). Esta é uma

grande vantagem da produção oral à distância. Tal dinâmica é possível através de outra prática, o chat. O chat,

entenda-se por conversa, realizada online e em tempo real. Este recurso promove efetiva comunicação através

do coordenador de disciplina e os alunos aonde a troca de conhecimento através do diálogo online é exercido.

Nesta disciplina os chats tiveram por objetivo esclarecer dúvidas dos alunos e promover a interação entre as

partes, proporcionando uma situação colaborativa entre todos. Frente ao aprendizado EaD, o aprendiz tem a

oportunidade de interagir com uma variedade de publicações virtuais, tais como o áudio, o vídeo, imagens etc.

(BRAGA, 2014). Além de fortalecerem a construção de sentido referente a suas produções, estes são meios

para construção da linguagem, no caso desta disciplina, a construção da oralidade. E como estão esses alunos?

Como se deparam com o ambiente virtual com o enfoque no processo de ensino-aprendizado?
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Sendo assim foi aplicado um questionário, que de acordo com Lakatos (2010, p.184) proporciona liberdade nas

respostas devido o anonimato causando mais segurança e liberdade ao responderem as questões além de não

ter a possibilidade de responderem em um horário que lhes seja mais favorável e sem pressão. Trazendo

resultados realizados na disciplina de CEOLI 1 no 3º período do curso (2015.2) com uma carga horária de 60 h

e composta de 4 créditos, obtendo um total de 38 alunos matriculados que se encontravam divididos em 6

pólos (Arauá, Japaratuba, Lagarto, Poço Verde, São Cristóvão, São Domingos). Maiores detalhes de composição

das turmas seguem em tabela 1 abaixo:

Pólos Nº Alunos Feminino Masculino Total
Aprovados

Total
Reprovados

Arauá 11 6 5 8 – 73% 3
Japaratuba 3 1 2 3 – 100 % 0
Lagarto 5 1 4 3 – 60% 2
Poço Verde 3 2 1 3 – 100% 0
São Cristóvão 15 13 2 10 – 67% 5
São Domingos 1 1 0 1 – 100% 0
6 38 24 14 28 – 74% 10

Tabela 1: Perfil dos alunos da disciplina de Compreensão e Expressão Oral em Língua Inglesa I Para a coleta de

dados, conforme mencionado anteriormente, foi aplicado um questionário via google drive no dia 17 de março

de 2016 ao final do período letivo abordando as seguintes questões: (1) Como está o seu nível de inglês até o

presente momento?

(2) Qual a habilidade linguística mais fácil para você na Língua Inglesa?

(3) Como você avalia o seu rendimento nesta disciplina?

(4) O que poderia ter feito para melhorar?

(5) Como você avalia o material postado no AVA desta disciplina?

Como avalia o material escrito (apostila) desta disciplina?

(6) Qual o melhor dia e horário para o encontro presencial?

(8) Comente as atividades do AVA. Com um total de 38 discentes, totalizando 14 alunos (37%) responderam

ao questionário. Baseado nos resultados dos 14 alunos, a reflexão sobre as práticas da disciplina vivenciadas

pelos discentes seguem como as considerações finais deste artigo. Com enfoque de análise nas questões 1, 2,

3, 4 e 8 que são pertinentes ao objetivo deste estudo, os dados de resultados da aplicação de questionário

seguem na tabela 2 abaixo com as questões 1, 2 e 3 e em seguida um resumo das respostas das questões 4 e

8. Percebeu-se diante do resultado coletado referente a questão 1, que a visão dos alunos perante seu nível de

inglês é a de um aprendiz que apresenta um nível muito bom de uma maneira geral, pois 78.6% é um universo

positivo. Porém, para isso, conforme averiguado nos resultados da questão 4 (resumo de transcrição) os

discentes relatam que é necessária uma mudança de cenário em seu perfil para que os resultados sejam

melhores. Em seguida, analisando a questão 2, que abordou sobre a habilidade linguística mais fácil, a

habilidade oral se destacou com 5 alunos e a habilidade de leitura com 4. Analisando o resultado fundamentado
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na percepção dos discentes como produtores da LI a aquisição e produção da mesma se encontra em bom

nível. A questão 3 concernente a autoavaliação na supracitada disciplina refletiu também uma visão positiva

quanto ao seu rendimento. Entretanto, na questão 4: “O que poderia ter feito para melhorar?

”, os discentes revelaram uma maior necessidade de se dedicarem mais aos estudos e a disciplina; serem mais

organizados; participarem mais das aulas presenciais e fazerem as atividades solicitadas no material e não

somente as postadas no AVA. Quanto a questão de número 8: “Comente as atividades do AVA”, os relatos

exprimiram a necessidade de mais vídeo aulas; excelente a utilização do vocaroo por ser prático e fácil;

feedback enviados regularmente pelas tutoras e por final a regularidade e coerência do envio das atividades.

Retomando a questão 8 e dando enfoque as questões práticas, as atividades do AVA sempre foram fundadas na

produção oral e auditiva em conjunto. Duas das atividades (APÊNDICE 1) relacionadas ao assunto da apostila

tiveram por enfoque linguístico o de envolver o discente em situações que pudessem expressar opiniões,

concordar e discordar de um determinado assunto.
Questões Nível Nº alunos Porcentagem

1. 1.Como está o seu nível de inglês até o presente
momento?

excelente 3 21.4%
muito Bom 11 78,6%

2.Qual a habilidade linguística mais fácil para você na
Língua Inglesa?

escrever 3 21.4%
ler 4 28.6%
falar 5 35.7%
ouvir 2 14.3%

3. Como você avalia o seu rendimento nesta
disciplina?

excelente 4 28.6%
Muito bom 3 21.4%
bom 2 14.3%
regular 3 21.4%
baixo 2 14.3%

Tabela 2: Dados da pesquisa Os alunos teriam por competência desenvolver a habilidade comunicativa, no caso

da 1ª atividade, saber se expressar sobre diferentes tipos de festivais concordando ou não com suas práticas.

Contudo, anterior a essa prática, os alunos assistiram e ouviram a um vídeo cujo tema era, 15 0f The Most

Dangerous Festivals in the World, que aprofundou o tema tratado na apostila e serviu de aporte para

produção oral. O Speaking se deu através da gravação do áudio, por meio do vocaroo e postado no AVA. Esta

atividade promoveu o enriquecimento de conhecimento linguístico e cultural através do contato com outras

culturas dentro do contexto dos festivais ao redor do mundo. Quanto a 2ª atividade, com o mesmo objetivo, o

áudio girou em torno de um diálogo entre um casal que discutia sobre problemas enfrentados pelo seu país.

Dentro deste contexto, os alunos tiveram que se expressar e responder as questões atribuídas ao áudio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS Diante das práticas executadas durante o período letivo e das informações

coletadas dos alunos, percebeu-se a evolução da disciplina até mesmo pelos resultados confirmados pelo índice

de aprovação dos discentes com um percentual de 74% do total de alunos. Entretanto, alguns aspectos, tais

como uma mudança no perfil dos alunos, mais práticas presenciais para a vivência da produção oral, precisam

ser melhoradas para que a excelência no processo de ensino aprendizagem seja mais efetivo. Sendo assim, o
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trabalho executado na disciplina de Compreensão e Expressão Oral em Língua Inglesa 1 servirá de

embasamento para as disciplinas subsequentes quanto ao desenvolvimento da produção oral. No entanto, para

muitos alunos a capacidade de se comunicar na L2 é muito mais do que o desenvolvimento das outras

habilidades; ler, escrever e ouvir. Ser capaz de conversar em inglês para uma grande maioria é sinal de

fluência e aptidão da LE. Muitos consideram falar como a habilidade mais importante que se pode adquirir, e a

mais evidente para atestar seu progresso na assimilação da língua. Conquanto, não se atém que a habilidade

de ouvir é fundamental para decodificar a mensagem e poder falar; e que para esta decodificação é necessário

ter conhecimento linguístico, que também advém das práticas de leitura e escrita. Assimilar e vivenciar um

idioma, no entanto, não está restrito a uma simples capacidade de decifrar a linguagem, significa estar apto a

utilizar as nuances da língua dentro de contextos sociais que lhe permitam circular tranquilamente dentro dela.

Por fim, a fluência na LE está atrelada a vários fatores. Para que o aluno se empodere da L2 é necessário o

equilíbrio entre todas as habilidades e não somente eleger uma habilidade. A bagagem de conhecimento trazida

por este sujeito é outro elemento essencial neste processo de aprendizado. Enfim, seja a distância ou

presencial, as mudanças de práticas, ações, questões de espacialidade e temporalidade, e tantos outros

fatores, são importantes, porém a relação que o indivíduo constrói com a busca do saber é que definirá o seu

progresso. APÊNDICE 1 Atividade 1 – Dangerous Festivals In my view, festivals are for people to have

fun and enjoy the time peacefully and happilly, however some have a different opinion. Based on

some Festivals and different cultural aspects illustrated on our 6th lesson, I'd like to know your

opinion about the 15 festivals mentioned on the list below. Go to: http://

www.

msn.com

/en-gb/travel/culture/15-of-the-most-dangerous-festivals-around-the-world/ss-AAd2f1l#image=1

(15 0f The Most Dangerous Festivals in the World). Access the link above, read about the festivals

and record an audio (vocaroo) giving your opinion about the festivals and answering the following

questions: SOME OF THEM ARE WEIRD IN MY OPINION, but that's my point of view. Do you agree

with me?

Why?

or Why not?

/ Which is a weird festival for you?

Why?

/ Would you do self-modification in your boby like the people from the VEGETARIAN FESTIVAL

(THAILAND)?

Do you agree or disagree with such practice?

Give me your opinion. (THEEMITH, SINGAPORE) Are the people who walk-acroos hot coals brave or

crazy?

What do you think about it?
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Would you go to THE TOMATINA FESTIVAL (SPAIN)?

Why?

or Why not?

Which is the funniest?

Why?

Which is the most different or strange for you?

Why?

Do you agree or disagree with the title, ' 15 0f the Most Dangerous Festivals in the World'?

Why?

or Why not?

1. La Tomatina, Spain / 2. Vegetarian Festival, Thailand /3. Theemithi, Singapore / 4. Takanakuy, Peru /

5.Hadaka Matsuri, Japan / 6. Thaipusam, Malaysia / 7. Battle of the Oranges, Italy. / 8. Yanshui Beehive

Rockets Festival, Taiwan. / 9. Onbashira Festival, Japan. /10. Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake, England.

/11. Crucifixion re-enactment, Philippines. 12. El Colacho, Spain. /13.Kirkpinar Wrestling Festival, Turkey.

14.Bull Riding at Calgary Stampede, Canada. /15.Bull Riding at the Calgary Stampede. /Running of the Bulls,

Spain. ATIVIDADE 2 – Agreeing and Disagreeing Dialogue Listen to the dialogue where a man and

two women talk about their country's problem . Based on it and answer the following questions:

What's the man's opinion?

/ Does the first woman agree with him?

If she doesn't, why not?

What's her opinion?

/ What's the second woman point of view?
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