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Resumo:

O Curso de Espanhol Básico (CESB), é um curso de extensão oferecido a comunidade interna da Universidade
Federal de Sergipe (UFS) e é promovida pelo Departamento de Letras Estrangeiras (DLES) juntamente com o
Centro de Educação Superior a Distância (CESAD). Este curso oferece o ensino de espanhol como língua
estrangeira a distancia pela plataforma moodle. E faz parte do Projeto de Pesquisa em “O uso das TIC’s no
processo de ensino/aprendizagem de E/LE” que pertence ao grupo de pesquisa em Análise e Elaboração de
Materiais Didáticos em E/LE (GEMADELE). O CESB foi criado com a finalidade de proporcionar a aprendizagem
da língua espanhola aos que buscam aprender de forma dinâmica e interativa e que não possuem esse idioma
em sua grade curricular. Dentre as competências de ensino-aprendizagem está a comunicativa.

Palavras chaves: Ensino a distância, TIC´s, material didático

Resumen:

El curso de Español Básico (CESB), es un curso de extensión ofrecido por la comunidad interna de la
Universidad Federal de Sergipe (UFS) es promovida por el Departamento de Letras Extranjeras (DLES) en
unión con el Centro de Educación Superior a la Distancia (CESAD). Este curso ofrece la enseñanza de español
como lengua extranjera a la distancia por la plataforma moodle. Y hace parte del Proyecto de Pesquisa en “El
uso de las TIC´s en el proceso de enseño/aprendizaje de E/LE (GEMADELE). O CESB fue creado con la
finalidad de proporcionar el aprendizaje de lengua española a los que buscan aprender de forma dinámica e
interactiva y que no poseen este idioma en su grade curricular. Dentro de las competencias de
enseño-aprendizaje está la comunicativa.

Palabras claves: Enseño a la distancia, TIC´s, material didáctico

INTRODUÇÃO

O presente trabalho vem falar sobre o ensino de espanhol a distância, sobre o uso das TIC´S na elaboração
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do material didático para as aulas de espanhol. A escolha desse tema se deu através de vários estudos e
pesquisas na área de tecnologia, ensino de línguas mediado por computador e na importância das novas
Tecnologias de Informação e Comunicação - Tic’s na vida de cada cidadão, sobretudo na do professor.

As novas tecnologias associadas com o ensino de língua a distância, tem a finalidade de proporcionar a
aprendizagem da língua espanhola aos que buscam aprender de forma dinâmica . Dentre as competências de
ensino-aprendizagem está a comunicativa, onde esta deve ser utilizada pelos tutores e coordenadores nas
plataformas de ensino a distância através de textos escritos, imagens, letras de música etc.

A Internet é uma ferramenta que dá suporte a várias práticas de aprendizagem, sua presença está envolvida
diariamente em vários âmbitos no cotidiano, pois está associada principalmente a informação e comunicação,
que é o principal interesse no estudo geral de uma língua estrangeira. De acordo com a influência
predominante da teoria sociocultural no ensino de línguas as palavras de ordem são: interação, mediação,
colaboração e construção social do conhecimento (BRAGA e MENEZES, 2011). O uso das Tic´s no ensino a
distância de língua espanhola proporciona além da facilidade de acesso aos conteúdos, uma autonomia do
aluno onde o mesmo passa a assumir um papel responsável diante a sua prática de estudo.

De forma autônoma, faz-se então, o ensino de língua ir muito além da aquisição de um conjunto de
habilidades lingüísticas, promovendo uma interatividade entre língua, tecnologia e relações sociais. Segundo
Don Fai e Zanella (2003) a expressão escrita está presente em todo o processo de aprendizagem, porém, fora
do contexto do livro didático e da sala de aula e dentro um campo moderno e tecnológico muito atrativo,
fazendo com que o aluno tenha uma atitude diferente do seu comportamento e na produção textual no
âmbito presencial de ensino.

O CURSO DE ESPANHOL BÁSICO A DISTÂNCIA – CESB

As atividades propostas pelo CESB na plataforma moodle estão englobadas em uma forma lingüística
computacional facilitando a autonomia do aluno, pois a utilização crescente da internet possibilita uma gama
de fonte de pesquisa e estudo para o aprendiz, além de que, o uso do computador e da internet proporciona
vários diálogos através de troca de e-mails, conversas em chats e em fóruns de discussão como é o caso da
plataforma moodle, são nesses diálogos que a expressão escrita, a compreensão leitora e a interpretação
textual são desenvolvidas.

Todavia o ambiente virtual em si não é sinônimo de autonomia e criatividade e pode ser tão ou mais
tradicional que a sala de aula presencial, vai depender de como o uso será aplicado (MENEZES e BRAGA,
2011).Por isso existe a preocupação de saber como o aluno desenvolve as práticas do curso e com qual
freqüência ele está fazendo uso no curso a distância, o CESB proporciona aos tutores o uso de ferramentas
informáticas para a elaboração de materiais didáticos e ativar o processo de aquisição de uma L2, a fim de
ativar no aluno o interesse pelo curso, pois mesmo tendo que cumprir uma atividade determinada ele pode
encontrar e usar diferentes meios e formas de concluí-la.

Podemos ver que os novos recursos tecnológicos proporcionam um amplo plano de desenvolvimento para o
ensinamento de língua estrangeira e também um trabalho de análise critica na seleção e elaboração de
material didático para os estudantes de ensino a distancia.. O ambiente interativo da plataforma moodle, que
favorece a aprendizagem individual e coletiva respectivamente, faz da colaboração mediada pelos alunos e
tutores, ser muito interativa, tornando mais fácil a acessibilidade de uma nova língua.

No entanto se o estudante não absorver as informações para gerar novos conhecimentos, a aprendizagem
seria de forma vaga e sem objetivo. Dentre as ferramentas utilizamos pequenos textos escritos que ajudam
na assimilação das estruturas gramaticais, na aquisição de vocabulário e práticas comunicativas, para a
escolha e criação dessestextos utilizamos os temas classificados como geradores e transversais. Fazemos o
uso também, de vários gêneros textuais como: matérias jornalísticas, propagandas, poesias e letras de
música.
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A variedade de gêneros textuais faz com que o aluno saiba se posicionar criticamente em diferentes contextos
e isso se faz proveitoso tanto em sua língua materna como em língua estrangeira além de desenvolver sua
competência leitora. O aluno encontra, sem dúvida, muitos modelos e muita informação fazendo buscas
individuais, o que pode ser muito enriquecedor e motivador para seu desenvolvimento (DON FAI e ZANELLA,
2003).

O ENSINO DE ESPANHOL A DISTÂNCIA

Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, onde professores e
alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. É ensino/aprendizagem onde professores e alunos não
estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados (MORAN, 2002). O projeto de ensino a
distancia de E/LE através do CESB é aplicado em um ambiente de interação pela plataforma moodle que
oferece vários materiais como atividades, textos, músicas, videoconferências e fóruns de discussão que
permite uma participação ativa dos aprendizes criando uma relação que estimula e favorece o processo de
construção coletivo, personalizando um estilo diferente de aprendizagem, permitindo casos em que o aluno
possa expressar sua opinião e relatar suas experiências.

O ensino a distancia desenvolve e exige a produção de um material didático que possibilite ao aluno
contextualizar suas ideias criando um processo de ensino/aprendizagem mais eficaz. A educação a distância
pode ser feita nos mesmos níveis que o ensino regular. No ensino fundamental, médio, superior e na
pós-graduação. É mais adequado para a educação de adultos, principalmente para aqueles que já têm
experiência consolidada de aprendizagem individual e de pesquisa, como acontece no ensino de
pós-graduação e também no de graduação (MORAN, 2002).

A modalidade de ensino a distância vem crescendo cada vez mais no campo educacional brasileiro, as
vantagens que se obtêm nesse tipo de ensino são várias, entre elas está a comodidade de está em casa para
quem na verdade, na maioria das vezes não disponibiliza de tempo para ir à sala de aula, segundo Oliveira
(2005) as novas tecnologias possibilitam não só mudanças no cotidiano na vida das pessoas, mas também
abrem novos espaços para fontes de pesquisa e aprendizagem, ou seja, como a pessoa já está fazendo um
curso pela internet, ali mesmo ela pode pesquisar sobre os assuntos que está estudando nos sites
especializados.

Outra vantagem que se tem no ensino á distância e no uso das Tic’s é que segundo Gremmo (1998) o
desenvolvimento tecnológico proporciona uma nova dimensão ao processo educacional que vai além dos
modelos ultrapassados do ensino tradicional. Com o ensino mediado pelo computador o aluno ganha certa
autonomia em seus estudos, o que não deixa de ser outra vantagem dessa modalidade de ensino. Embora
com tantas vantagens apresentadas, é claro que existe também as desvantagens, algumas delas podem ser:
a falta de energia, a queda do sinal de internet, além do possível descaso do aluno que por não ter um
professor presente ele fica menos preocupado com relação aos estudos.

A IMPORTÂNCIA DAS TIC´S

As TIC’s, tecnologias de informação e comunicação, que são recursos digitais devem ter, como objetivo em
comum, o crescimento e desenvolvimento da sociedade. Dessa forma, podemos definir tecnologia como um
processo que acompanha o homem moderno e globalizado. Ao longo do tempo, com a globalização e o
desenvolvimento de diversas áreas, fez com que houvesse a necessidade da criação de ferramentas
tecnológicas que tivessem várias utilidades na vida econômica, social, política, educacional e cultural nos dias
atuais.

Em um projeto de ensino à distância que integra uma ferramenta tecnológica como a Internet, temos que
observar os textos que irão ser utilizados sob uma perspectiva comunicativa, pois os mesmos devem ter um
caráter informativo, crítico e atualizado a realidade do aluno, os objetivos comunicativos devem ser expostos
nas atividades de opinião, por exemplo, feitas através de várias ferramentas tecnológicas, como vídeos na
internet, textos em blogs, reportagens em jornais online de língua espanhola, publicações nas redes sociais,
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etc.

É muito importante que os textos, ou outros gêneros, utilizados sejam autênticos, além disso, o uso de textos
com aspectos culturais são imprescindíveis para que o aluno tenha o mínimo de acesso à cultura da língua
meta. Atualmente existem várias evidências que demonstram que língua e cultura não podem se desassociar:
a língua existe no interior de uma cultura e a cultura não poderia ser difundida sem a língua que te dá suporte
(ALONSO e LÓPEZ, 2003).

A variedade de textos se faz importante para estimular o senso critico do aluno. Como a Internet proporciona
a rápida virtualização da sociedade, utilizamos vários gêneros textuais para tentar atender os interesses
individuais e atingir as preferências de cada aluno, mesmo sendo uma tarefa difícil. Segundo Marcuschi
(2002) os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia,

“... partimos do pressuposto básico de que é impossível se comunicar
verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é impossível se
comunicar verbalmente a não ser por algum texto.” (MARCUSCHI, 2002).

E o autor ressalta ainda que hoje, em plena fase da denominada cultura eletrônica e particularmente o
computador pessoal e sua aplicação mais notável, a Internet, presenciamos uma explosão de novos gêneros e
novas formas de comunicação, tanto na oralidade como na escrita. Segundo Marcuschi (2002) utilizamos a
expressão, tipo textual, para designar uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de
sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas).

No CESB o material é elaborado com base em estratégias de leitura para uma melhor compreensão, são
utilizados, na maioria das vezes, textos curtos e de fácil entendimento, textos que tratam de fatos e notícias
que ocorreram na sociedade e que teve grande relevância, outro gênero textual muito atrativo para os alunos
são as letras de música, que como consequência o aluno vai buscar o áudio da música e a origem do cantor
ou compositor, onde de certa forma o aluno já fica um pouco inserido na cultura do idioma que está sendo
estudado, pois em meio a sua busca, ele certamente encontrará o país de origem do cantor e ficará
interessado em conhecer mais daquele lugar, e através das respostas dos alunos percebemos se o objetivo foi
alcançado dentro da temática do texto.

A CRIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO PARA AS AULAS DO CESB

A elaboração de um material didático requer certa atenção, pois quando nos dedicamos a esse tipo de
trabalho temos que levar em conta as necessidades, os interesses e a realidade dos alunos. Segundo
Gutiérrez (2003) quando vamos criar um material didático seja uma atividade, uma unidade didática, um
pequeno módulo, um módulo completo ou um curso virtual, temos que ter em mente a justificativa, os
objetivos gerais e os objetivos específicos da atividade proposta.

Outro ponto que é de suma importância citar é a contextualização das atividades, onde quanto mais próximo
da realidade do aluno e de situações reais do cotidiano melhor, pois é certo que se aprende mais em
situações reais e nas interações sociais que participamos. Para que os objetivos sejam alcançados e que
sejam úteis para os alunos as atividades não dever ser muito pequenas e nem extensas demais, devem na
verdade ter relação com o conhecimento prévio dos alunos, ser atraente, motivadora e que se houver algum
tipo de avaliação, os requisitos (conteúdos) sejam compatíveis com as atividades. No CESB o material
didático é criado pelos monitores (tutores) e pelos coordenadores do curso, onde os tutores são orientados
pelos coordenadores.

Para a criação desse material os requisitos básicos para o ensino-aprendizagem de E/LE são seguidos como o
uso das quatro habilidades linguísticas, a não utilização de estereótipos da língua e a inserção da cultura dos
países hispânicos. Segundo Paraquett (2010) o multiculturalismo e o interculturalismo devem está presentes
nas classes de E/LE, pois dessa forma o aluno aprenderá a respeitar a cultura de outros povos e não a
enxergará com nenhum tipo de preconceito.
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Para definir multiculturalismo e interculturalismo a autora se baseia na determinação do Conselho da Europa
onde o multiculturalismo é determinado pela co-presença de várias culturas num espaço concreto, mas cada
um com seu estilo e modos de vida diferentes e entende-se por interculturalidade a interrelação ativa e a
interdependência de várias culturas que vivem em um mesmo espaço geográfico (PARAQUETT, 2010. p.144).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abordar o ensino de língua estrangeira a distância a partir das novas tecnologias atualmente é de grande
relevância, visto que nos encontramos em um mundo globalizado e interligado através da internet.

Podemos ver que os novos recursos tecnológicos proporcionam um amplo plano de desenvolvimento para o
ensinamento de língua estrangeira e também um trabalho de análise critica na seleção e elaboração de
material didático para os estudantes de ensino a distancia. Com relação ao ensino de língua estrangeira ou de
qualquer outra disciplina concluímos que atualmente o uso da internet tornou-se necessário para
dinamizarmos a aula, além de contribuir para a promoção da interação social que possibilita o
desenvolvimento crítico-reflexivo do aluno, e proporciona ainda a inclusão digital que favorece a inserção do
indivíduo na sociedade, tornando-o um ser mais participativo, atualizado e consciente dos fatos que o cercam.

Observando a temática do artigo, conclui-se que, através da nossa construção de material didático, a junção
entre ensino, tecnologia e gêneros textuais, favorece a aprendizagem. Trabalhar com as novas tecnologias é
uma extraordinária oportunidade de se lidar com a língua em seus mais diversos usos autênticos no dia-a-dia
(MARCUSCHI, 2002). As TIC´S, mediante uma melhor preparação dos docentes e com uma adequação das
redes sociais para usá-las na educação, nos tras uma perspectiva positivista para o ensino, criando assim, um
melhor reconhecimento e respeito às essas inovações no campo educação e ensino de língua estrangeira.
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