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Capítulo 1 

 

Tecnologias digitais no curso de Letras da 
Universidade Federal de Minas Gerais 

Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva 
Junia de Carvalho Fidelis Braga 

 

 

 
Our mind is a network…an ecology.  

It adapts to the environment.  

(Siemens, 2006, p. 27). 

 

 

Nossa história começa em 1997 com a implantação do primeiro 

laboratório de computadores ligados à Internet, na Faculdade de Letras 

(FALE), em um projeto financiado pela CAPES que visava a integração da 

graduação e da pós-graduação. Isso teve um efeito borboleta e provocou 

um turbilhão de outras ações com a criação de redes locais, nacionais e 

internacionais com impacto no ensino, na pesquisa e na extensão. 

Neste texto, discutiremos nossas ações com tecnologias digitais por 

meio de uma visão ecológica de aprendizagem e de aquisição de 

conhecimentos que implica a criação de redes, a colaboração, o 

compartilhamento, a adaptação às restrições e aos propriciamentos do 

ambiente, a criação e recriação de materiais de ensino e de apropriação do 

que é ofertado pelo ambiente. 

Um conceito chave que simboliza nosso trabalho é o conectivismo e 

que discutiremos na próxima seção. 

 

1. Conectivismo 

 

Downes (2012, p.9) explica que “[n]a sua essência, o conectivismo é 

a tese de que o conhecimento é distribuído através de uma rede de 
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conexões e, portanto, que a aprendizagem consiste na capacidade de 

construir e percorrer essas redes”1. A ideia é de que o conhecimento/ 

aprendizagem acontece em um processo de criação de redes sociais e 

neurais. Siemens (2006, p. 29) explica que “os nós externos podem ser 

pessoas, organizações, bibliotecas, páginas na web, livros, periódicos, 

bancos de dados, ou outras formas de informação”.  

Baseando-se em autores como Borgatti e Foster (2003), Baumeister 

(2005), Wright (2007), Siemens (2008) veem a criação de redes como 

uma mudança sistêmica de abandono do individualismo que se inicia na 

segunda metade do século 20 e que têm impacto na vida universitária e na 

educação em geral. 

Não conseguimos ver a aprendizagem de línguas sem a criação de 

redes, de redes de uso. Entendemos que, quando se aprende uma língua, 

quando aprendemos a usar ferramentas digitais ou quando formamos 

professores, os nós externos são as pessoas (professores, aprendizes, 

colegas, especialistas, falantes), os materiais didáticos, os recursos 

disponíveis na web (áudio, texto, vídeo, jogos, exercícios), e, 

especialmente, as oportunidades de prática em contextos escolares ou fora 

da escola.  

Já os nós internos ou neurais são entendidos como as estruturas 

que criamos para “preservar o conhecimento atualizado e continuamente 

adquirir, experiência, criar e conectar novos conhecimentos” (Siemens, 

2006, p. 29). 

Siemens (2006) propõe quatro características para as redes de 

conhecimento conectado: diversidade, autonomia, interatividade e 

abertura. Tendo isso em vista, os designs de nossas atividades on-line para 

a aprendizagem de Língua Inglesa e para a formação de professores de 

línguas estrangeiras têm buscado: 

 

 A diversidade de atividades, de ferramentas e diversidade de 

amostras da língua. 

 A promoção da autonomia com a oferta de opções de percursos 

de aprendizagens. 

                                                 

1 Esta e as demais traduções são de responsabilidade das autoras. 
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 A promoção da interação entre os aprendizes dentro e fora do 

contexto formal de aprendizagem e entre os colaboradores dos 

projetos, 

 A abertura para contribuições de alunos e de colegas para o 

aprimoramento das atividades.  

 

Com base no conectivismo (Siemens, 2005, 2006; Downes, 2006), 

os princípios que têm norteado a proposta do design das diversas 

disciplinas ofertadas ao longo de quase 20 anos são: 

1. A aprendizagem é um processo de formação de redes internas 
e externas. 

2. A aprendizagem de uma língua apoia-se na variedade de 
amostras da língua em uso (adaptado de Siemens, 2005, 
2006). 

3. A aprendizagem pode se apoiar em dispositivos não humanos 
(Siemens, 2005; Downes, 2006). 

4. É necessário nutrir e manter conexões para facilitar a 
aprendizagem contínua (Siemens, 2005, 2006). 

5. A aprendizagem de uma língua é um processo constante que 
se desenvolve com o uso dessa língua.  

6. Nutrir e manter conexões é necessário para facilitar a 
aprendizagem contínua (Downes, 2006). 

7. Tomar decisões é aprender e cabe ao aluno decidir sobre as 
opções apresentadas a ele para desenvolver sua 
aprendizagem. 

 
Somos adeptas do que Downes (2011, p. 479) chama de seu slogan: 

aggregate, remix, repurpose, feed forward (agregar, remixar, adaptar, 

compartilhar).  

Agregar significa reunir, de fontes variadas, toda a informação, 

recursos e materiais necessários; remix significa reunir materiais de 

fontes diversas e fazer novas reorganizações para atender nossos 

objetivos; adaptar é fazer os ajustes necessários para que o material seja 

inovador e relevante ao nosso contexto, Como dizem Siemens, Downes e 

Cormier (2011) aos alunos de seu curso sobre Tecnologia Intrucional, 

adaptar (repurpose) é melhor do que criar, pois ninguém cria algo do 

nada, mas é preciso não repetir o que outros já fizeram e sim fazer algo 

seu o que eles consideram a parte mais difícil do processo. Finalmente, 
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compartilhar é dar acesso a outros colegas e alunos ao material 

(re)produzido a outras pessoas de nossa rede, geralmente em publicações 

como esta. 

 

2. A primeira disciplina mediada por computador 

 

A primeira disciplina mediada por computador – “Leitura e 

escrita através da Internet” – foi implementada pela primeira autora, 

em 1997, e foi uma experiência sucedida por outras em que “as 

paredes e as barreiras de tempo são metaforicamente derrubadas” 

(Paiva, 2001, p. 207). 

A primeira ementa era assim descrita: “desenvolvimento das 

habilidades de leitura e escrita através de exercícios disponíveis na 

Internet e da interação com outros aprendizes de Língua Inglesa em 

outros países”.  

O programa incluía 10 itens: 

1. General information about the Internet 

2. Internet and language learning: how to use the technology 

3. Writing personal letters and cards 

4. Reading and writing: “Ask Miss Haine” 

5. Finding information about places all over the world 

6. Grammar practice 

7. Weekly idioms 

8. Fluency through fables 

9. Reading the daily news 

10. Student’s personal projects 

 

Alguns Recursos usados na época desapareceram, como foi o caso 

da página “Ask Miss Haine”, e outros se transformaram e continuam bons 

repositórios de recursos de ensino e aprendizagem, como é o caso de 

Dave's ESL Cafe (Esl Cafe, 2019). 

A disciplina inseria os alunos na leitura digital e nas novas formas 

de comunicação que, naquele momento, emergiram da Internet, como o e-

mail e o chat. Os alunos eram solicitados a ler e a fazer exercícios em 

diversas páginas na web que ofereciam, de forma gratuita, esse tipo de 
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material, além de atividades que integravam leitura e escrita, como, por 

exemplo, a leitura de notícias; a postagem de opiniões; a leitura de 

conselhos e o envio de outros conselhos; a escrita de “chain stories” em 

sites que ofereciam esse tipo de atividade; e a avaliação de páginas na web 

com recursos para a aprendizagem de inglês.  

Além disso, eles eram também direcionados a sites com templates 

ou orientações para a escrita de poemas, cartões de aniversário e outras 

comemorações.  

A interação entre os alunos era feita por e-mail, começando por 

uma apresentação pessoal. Eles também comentavam as atividades dos 

colegas compartilhadas por e-mail, pois ainda não dispúnhamos de uma 

plataforma para postagem das tarefas. 

Uma atividade considerada muito inovadora, na época, foi a 

interação com pessoas de outras partes do mundo, os keypals, por meio de 

chat ou de e-mail. Fornecíamos aos alunos endereços onde encontrar 

voluntários e eles se conectavam com outros aprendizes de inglês. Depois 

selecionavam algumas amostras da interação, imprimiam, e nos 

entregavam para comprovar a atividade. 

Naquele ano, a Professora Jean Vermel, da Universidade de Beit 

Berl, em Israel solicitou, na lista de discussão TESLCA-L: TESL and 

Technology, sublista da TESL-L 2  List, parceiros para um trabalho 

colaborativo. A primeira autora se uniu a Jean Vermel e nossos alunos 

tiveram a rica oportunidade de interagir com alunos daquela 

Universidade sob a supervisão das professoras do Brasil e de Israel. 

Experiência semelhante foi repetida, alguns anos depois, em 2005, com o 

projeto Ibunka (Watanabe et al., 2009). 

Em 1997, era a primeira vez que os alunos da FALE-UFMG tinham 

acesso a um laboratório de informática e a rede mundial de computadores, 

a WWW, era muito recente, por isso eram importantes tópicos como os 

dois primeiros (informações gerais sobre a Internet e como usar a 

tecnologia para aprender inglês) para que os alunos aprendessem a 

navegar na rede. Era importante também atrair novos usuários para o 

                                                 

2 TESL-L foi uma lista de discussão de professores de inglês como segunda língua, 
criada por Anthea Tillyier, no Hunter College de Nova York. Reunia professores do 
mundo inteiro e foi considerada a maior lista de discussão do mundo. Chegou a ter 
mais de 30.000 participantes, mas o projeto foi interrompido há alguns anos. 
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laboratório que havia sido criado como forma de estimular a 

aprendizagem autônoma.  

Precisávamos ampliar a rede de usuários e uma das atividades dos 

alunos dessa primeira turma foi um “Social Project” que tinha por objetivo 

ensinar a um ou mais colegas, não matriculados na disciplina, a navegar na 

Internet e, depois, entregar um relatório da experiência para a professora. 

A rede mundial de computadores oferecia aos alunos a 

oportunidade de ter acesso aos jornais do mundo inteiro e a leitura de 

notícias era sempre um item incluído no programa. Deixávamos para 

planejar a data e o conteúdo da atividade de acordo com algum 

acontecimento marcante. Era o que a primeira autora costumava de 

chamar de Just-in-time Activity, inspirada pela nova política que surgia nas 

empresas de otimizar tempo e material e produzir à medida que surgia a 

demanda. Assim, acompanhava o noticiário e inseria a atividade quando 

surgia uma notícia que estaria em todos os jornais do mundo. 

Até então era muito difícil ter acesso ao jornal impresso e, quando 

conseguíamos, eram sempre jornais bem velhos. Agora a notícia estava ali, 

a um toque de nossos dedos. Uma experiência impactante se deu com a 

segunda turma, por ocasião da morte da Princesa Diana em 31 de agosto 

de 2007. Todos tiveram a oportunidade de ler, comparar e discutir a 

notícia sobre aquela tragédia em jornais de todos os continentes. 

Na primeira disciplina, foi criada uma “lista de discussão” 

improvisada por meio de e-mail, mas se os alunos se esqueciam de 

responder para todos, desfaziam-se os nós da rede. A partir de 2009, a 

disciplina passou a utilizar o serviço de lista de discussão virtual, o 

egroups, posteriormente, comprado pelo Yahoo e renomeado como 

Yahoo!Groups. 

A princípio, alunos, um monitor da pós-graduação e a primeira 

autora se reuniam no laboratório de informática, mas, a partir do segundo 

semestre de 1998, a disciplina passou a ser ministrada totalmente a 

distância, com o respaldo da flexibilização das normas de graduação na 

UFMG.  

A Resolução complementar nº 01 de 1998, que complementou as 

Normas Gerais de Ensino de Graduação da UFMG, incluiu entre as 

atividades acadêmicas curriculares, as atividades a distância. A mesma 
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resolução, em seu anexo, apresentou uma definição de disciplina que dava 

ao ensino a distância o mesmo status do ensino presencial. 

Entende-se por disciplina o conjunto de estudos e conteúdos teóricos ou 

práticos, definidos em programa correspondente ao estabelecido pela 

ementa, com carga horária e créditos pré-fixados, desenvolvido 

predominantemente pelo docente, de forma presencial ou a distância. 

(Universidade Federal de Minas Gerais, 1998, p. 2). 

Essas normas nos deram respaldo para enfrentar as resistências 

naturais ás inovações. Sempre havia alguém que se insurgia contra a 

novidade e avaliava o ensino on-line como de menor qualidade. No 

entanto, desde a primeira disciplina, os alunos eram os nossos principais 

apoiadores e divulgadores e nos motivavam a prosseguir na empreitada de 

inserir, definitivamente, as disciplinas on-line como atividades acadêmicas 

regulares. 

A disciplina de Leitura e escrita usava apenas e-mail para enviar e 

receber as tarefas, mas a descrição das atividades foram, posteriormente, 

inseridas em uma página no Geocities, serviço de hospedagem de sites 

muito popular na época e que, infelizmente, foi extinto no final de 2009.  

Com o Geocities, outra tarefa passou a ser a construção de 

homepages no site Geocities. Com a extinção do serviço Geocities, não 

temos mais como recuperar nem as telas do curso e nem das páginas dos 

alunos. Assim é a cultura da Internet: redes se criam e se perdem, mas 

outras surgem.  

A primeira autora deste capítulo faz a seguinte avaliação da 

disciplina, em seu memorial (Paiva, 2002, p. 157):  

O sucesso da disciplina “Leitura e escrita através da Internet” se consolidou 

e vários alunos da pós-graduação tiveram sua iniciação à docência em 

CALL3, como monitores de pós-graduação. Desde a implantação do projeto, 

cinco mestrandos da pós-graduação em Estudos Linguísticos atuaram 

comigo nessa disciplina. Esses monitores faziam reflexões teóricas sobre o 

ensino de línguas mediado por computador ao mesmo tempo em que 

                                                 

3 Sigla para Computer Assisted Language Learning que tem sido usada por 
muitos pesquisadores também em português. 
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aprimoravam sua prática didática, incorporando as novas tecnologias ao 

seu fazer pedagógico.  

O design da disciplina atendia as características de redes de 

conhecimento conectado (Siemens, 2006), pois apresentava uma 

diversidade de atividades; oferecia ambiente propício à autonomia; era 

baseado em interatividade e estava aberto à participação externa, pois os 

alunos interagiam com outros falantes além da sala de aula. 

Essa disciplina foi ministrada várias vezes pela primeira autora e 

também por nosso colega professor Ricardo de Souza, que também foi 

monitor da disciplina durante seu mestrado. Ricardo utilizava sua própria 

página hospedada na página da Faculdade de Letras da UFMG e a primeira 

autora passou a usar a sua página pessoal. Em 2005, os dois professores 

decidiram cancelar a oferta, por entenderem que, com a reforma 

curricular introduzida no curso de Letras em Inglês, houve uma mudança 

de perfil dos alunos que possuíam agora mais proficiência e a disciplina se 

tornou desnecessária. 

Como as atividades eram disponibilizadas em sites públicos, alguns 

colegas de outras instituições se inspiraram nelas para poder fazer ofertas 

semelhantes em suas instituições. Um exemplo é relatado na dissertação 

de Hélen de Oliveira Faria (2010), intitulada Socializando e aprendendo: a 

incorporação da rede social orkut ao ensino de língua inglesa, trabalho 

coorientado pelas autoras deste capítulo.  

A mestranda atuou como monitora em disciplina semelhante, 

intitulada Interaction through the Internet, ofertada pela professora Liliane 

Sade na Universidade Federal de São João del Rei (UFSJR). Elas utilizaram 

o Orkut (hoje extinto) para desenvolver as atividades. Como as affordances 

do ambiente eram outras, tarefas diferentes foram também criadas, 

utilizando os aplicativos daquela rede. Como o idioma foi mudado para o 

inglês, os alunos podiam, por exemplo, ler notícias oferecidas pelo 

aplicativo e deviam escolher uma para resenhar. Utilizaram também os 

aplicativos Buddy Poke, para criação de avatares, e outros, como Funny 

Scraps, Super Scraps, e Orkut Scraps para o envio de cartões 

comemorativos. 

Essa experiência, vista pela perspectiva de Siemens (2006) 

demonstra como o conhecimento é um processo de criação de redes. A 
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experiência da UFMG é transferida para a UFSJR, mas não é uma simples 

transposição. O trabalho das duas professoras pode ser descrita pelo 

slogan de Downes (2011, p. 479). Elas agregaram novos conteúdos, 

remixaram, atribuíram novos propósitos e o conhecimento produzido foi 

compartilhado com a comunidade acadêmica em uma dissertação de 

mestrado. 

Mas nossas experiências não se limitaram ao ensino da Língua 

Inglesa e passamos a atuar também na formação de professores, tema da 

próxima seção. 

 

3. Grupos fractalizados 

 

O desenho pedagógico “Grupos Fractalizados”, desenvolvido pela 

primeira autora, foi criado para a disciplina “Dimensões Comunicativas”, 

ofertada para duas turmas de Tópicos Especiais de Prática de Ensino no 

primeiro semestre de 2004. As duas turmas, com 25 alunos cada, 

receberam a denominação UFMGPRAT e PRATUFMG. Apesar de 

usufruírem dos mesmos procedimentos na disciplina, as duas turmas 

contaram com ambientes interacionais distintos e com o uso de diversas 

ferramentas tais como blogs, foruns, listas de discussão, além de espaço no 

site para a criação de uma biblioteca virtual, como pode ser observado na 

figura 1. 

Figura 1 – Página inicial da disciplina  

Fonte: As autoras. 
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A proposta pedagógica da disciplina teve como ideia central 

promover oportunidades de aprendizagem on-line, no molde assíncrono, a 

partir do desenvolvimento de tarefas e interações em pequenos grupos de 

forma autônoma, sem a intervenção direta da professora, ou seja, os 

participantes assumiram o total gerenciamento de seus subgrupos. Como 

os alunos estudavam línguas diferentes, eles tiveram a oportunidade de se 

agrupar de acordo com a língua de seu interesse – espanhol, inglês e 

português para estrangeiros. Essa divisão gerou 16 grupos de, no máximo, 

6 alunos, os quais tiveram a oportunidade de usar a língua de sua 

licenciatura para trocas de experiências durante o curso. 

As discussões propostas na disciplina envolveram temas tais como: 

competência comunicativa; aquisição, ensino de gramática, ensino de 

vocabulário, ensino de leitura, habilidades orais, produção escrita e outros 

temas voltados para prática de ensino. Semanalmente, o resultado final 

das tarefas dos subgrupos era postado pelos líderes em um fórum e 

compartilhado com a grande comunidade, ou seja, com todos os 

subgrupos das duas turmas, onde todos recebiam feedback de seus pares e 

da professora. 

O caráter inovador da proposta de grupos autônomos motivou a 

segunda autora a investigar as relações estabelecidas nos grupos de 

diferentes números de alunos, bem como os padrões emergentes dessas 

interações. Dessa forma, a partir da oferta dessa disciplina, novas 

oportunidades de construção de conhecimento foram geradas. Como 

aponta Downes (2012) e Siemens (2006), as redes do conhecimento são 

conectadas e tendem a expandir à medida que novos nós são criados. Os 

resultados da pesquisa de Braga (2007), segunda autora deste capítulo, 

apontam que os grupos autônomos apresentaram padrões semelhantes, 

independentemente de seu tamanho, 2,4,5,6,25,50 participantes. A 

recorrência de padrões tais como conflitos, rodízio semanal de líderes nos 

grupos e a criação de normas demonstrou a natureza fractal4 dessas 

comunidades de forma que, na disciplina “Dimensões Comunicativas”, o 

                                                 

4 Segundo Bar-Yam (2000), os fractais são entidades ‘auto-semelhantes’. Mais 
especificamente, o autor aponta que um fractal geométrico é constituído de partes, 
as quais ampliadas, têm o mesmo formato original. Disponível em 
http://necsi.edu/guide/concepts/fractals.html. Acesso em:13 maio 2016. 
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todo continha todas as propriedades da parte, assim como as partes 

continham todas as propriedades do todo. 

Assim como no curso de Leitura e escrita on-line, as relações 

estabelecidas nos grupos autônomos apresentam características de rede 

de conhecimento conectado nos termos de Siemens (2006). O desenho do 

grupo fractalizado tornou possível preservar a diversidade do grupo como 

um todo ao promover interações e desenvolvimento de materiais na língua 

adicional em que os alunos atuavam. Além desse aspecto, a proposta 

reuniu um conjunto variado de temas (abordagem comunicativa, ensino 

de vocabulário, ensino de leitura, habilidades orais, produção escrita, etc.) 

e ferramentas tecnológicas. 

O uso das ferramentas digitais (blog, forum, lista de discussão) 

possibilitou a interação dentro e fora do contexto formal. Braga (2007) 

relata que os alunos buscavam insumo na rede mundial de computadores 

para desenvolverem as tarefas do curso e essas conexões geraram novos 

desdobramentos, links e nós, devido à natureza aberta das redes de 

conhecimento conectado. Muitos alunos enviaram sugestões de leitura 

para seus subgrupos e as contribuições de diversas subcomunidades 

foram repassadas para as comunidades UFMGPRAT e PRATUFMG e 

postadas em suas respectivas bibliotecas virtuais.  

Tendo em vista que a formação de alunos autônomos é um dos 

resultados desejados na educação à distância on-line, o desenho do grupo 

fractalizado buscou promover o desenvolvimento da autonomia dos 

estudantes ao incentivar que eles escolhessem suas próprias formas de 

gerenciamento, buscassem novos recursos na rede para o 

desenvolvimento das tarefas, sem a interferência direta do professor, e 

utilizassem ferramentas digitais em ambientes virtuais de aprendizagem. 

Como sugere Paiva (2006), ao discutir os três tipos de autonomia em 

Littlewood (1996), a saber: como comunicador, como aprendiz e como 

pessoa, o aluno, além de utilizar a língua de forma comunicativa 

(autonomia como comunicador); engajar-se em aprendizagem 

independente, fazendo uso apropriado de estratégias de aprendizagem 

(autonomia como aprendiz) e expressar significados pessoais (autonomia 

como pessoa), o aluno deve desenvolver habilidades de uso da tecnologia, 

principalmente a internet, e as ferramentas que possam auxiliar no 
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desenvolvimento de LE, o que Paiva (2006) denomina autonomia como 

usuário de tecnologia.  

Outras experiências vieram e sentimos a necessidade de ampliar os 

nós e criar redes nacionais para atacar um problema que afligia várias 

universidades que era a necessidade de atender alunos de vários cursos de 

graduação que precisavam ampliar suas estratégias de leitura. Narraremos 

a experiência na próxima seção. 

 

4. O projeto Ingrede 

 

Segundo Paiva et al. (2012), em 1999, durante um evento sobre 

educação à distância na UFRJ, Kátia Tavares da UFRJ, Desiree Motta-Roth 

da UFSM e Vera Menezes, primeira autora deste texto, conversaram sobre 

a demanda por cursos de leitura em inglês em suas universidades e a 

dificuldade em atender a essa demanda com o quadro docente de suas 

instituições. 

Essa preocupação motivou esse grupo a articular, juntamente com 

outros colegas, o desenvolvimento de um curso de inglês instrumental, 

mediado por computador, que atendesse as necessidades de suas 

universidades e que pudesse ser customizado de acordo com os objetivos 

de cada instituição. Essa iniciativa resultou em um consórcio de 10 

universidades federais (UFG, UFMG, UFMT, UFRJ, UFSJ, UFSM, UFU, UFJF, 

UFPA e UFPEL) que, com o apoio de Kátia Tavares (UFRJ), grande mentora 

pedagógica dessa iniciativa, tornou possível a criação do Ingrede (Inglês 

em Rede).  

Em 2008, o Ingrede foi implementado, totalmente on-line, com o 

apoio da Pró-Reitoria de Graduação da UFMG REUNI (Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais) que alocou verbas para contratação 

de bolsistas de pós-graduação e de graduação. Essa verba possibilitou a 

criação de um CD-ROM com as nove unidades previstas no projeto de 

Kátia Tavares e a tiragem de 2000 CDs para alunos com dificuldades de 

acesso à internet. Apresentamos as 9 unidades: 
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Unidade 1: Conscientização do processo de leitura em língua 

materna; 

Unidade 2: Formulação de hipóteses sobre a(s) ideias(s) geral(is) 

do texto e verificação destas hipóteses; 

Unidade 3: Identificação de informações específicas expressas ou 

passíveis de serem inferidas por meio de cognatos, números, nomes 

próprios, informações não-verbais; 

Unidade 4: Identificação de informações específicas expressas por 

grupos Nominais; 

Unidade 5: Identificação de informações específicas cujo 

reconhecimento envolva a compreensão de relações entre os 

elementos estruturais da frase; 

Unidade 6: Identificação de informações específicas cujo 

reconhecimento envolva a compreensão de relações de referência 

pronominal e lexical; 

Unidade 7: Identificação de informações específicas cujo 

reconhecimento envolva a compreensão de marcadores discursivos; 

Unidade 8: Compreensão de informações não verbais e de suas 

relações com as informações verbais expressas no texto; 

Unidade 9: Identificação de informações específicas e 

estabelecimento de relações entre frases e partes do texto.  

 

Após a implementação do Projeto Ingrede com a disciplina Inglês 

Instrumental I, a Pro-Reitoria de Graduação e os responsáveis pelo REUNI 

na UFMG solicitaram o a expansão do projeto original, idealizado por Kátia 

Tavares. Nasceu, assim, a disciplina Inglês Instrumental II, com as 

seguintes unidades didáticas desenvolvidas por 6 instituições federais 

(UFS, UFMG, CEFET-Januária, UFOP, UFSCar e UFRJ): 

 

Unidade Introdutória: Desenvolvimento das habilidades de 

aprendizagem de leitura;  

Unidade 1: Percepção da função de adjetivos, sufixos, voz passiva, 

imperativos e modais em contexto; 

Unidade 2: Percepção da função de afixos, tempos verbais, aspecto 

perfeito e marcadores discursivos em contexto; 
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Unidade 3: Percepção da função de formação de palavras e revisão 

de modais, presente simples e aspecto perfeito em contexto; 

Unidade 4: Percepção da função de adjetivos compostos em 

contexto; 

Unidade 5: Aprimoramento de estratégias de estudo e 

aprofundamento de aspectos linguísticos e discursivos variados; 

Unidade 6: Conscientização de características de gêneros 

acadêmicos e aprofundamento de aspectos linguísticos e 

discursivos variados. 

 

No início de 2011, com o apoio financeiro da Faculdade de Letras, foi 

contratado um profissional de informática para importar todo o conteúdo 

dos dois CD-ROMs para a plataforma Moodle. Essa reformulação 

possibilitou que as atividades desenvolvidas pelos alunos ficassem gravadas 

na plataforma Moodle e, consequentemente, permitissem um 

acompanhamento melhor da participação dos alunos na disciplina. 

Além das tarefas desenvolvidas com feedback automático na 

plataforma Moodle, a disciplina Inglês Instrumental I e Inglês Instrumental 

II contam com atividades colaborativas que promovem oportunidades 

para que os alunos das mesmas áreas de atuação interajam com seus 

pares. Na disciplina Inglês Instrumental I, por exemplo, os alunos 

constroem glossários de termos técnicos, por área, a partir de textos 

técnicos escolhidos por eles. Já em Inglês instrumental II, os alunos 

participam de uma atividade de debate, que envolve questões polêmicas 

voltadas para suas áreas de atuação. Esses alunos devem se posicionar 

sobre o tema e postar suas justificativas para seus posicionamentos com 

base em textos acadêmicos pesquisados nos periódicos de suas 

respectivas áreas no Portal da CAPES. As tarefas colaborativas dos dois 

cursos foram elaboradas com base na perspectiva de aprendizagem 

situada, tendo sido inspiradas no desenho pedagógico de grupos 

fractalizados, no que diz respeito às oportunidades de interação com 

colegas das mesmas áreas.  

O projeto INGREDE tem sido nosso carro chefe. Implantado em 

2008, já teve até o primeiro semestre de 2016, 37.306 matrículas. A 

disciplina Ingrede I contou com 23.927 nesses 8 anos e meio e a Ingrede 2, 

com 13.379. É importante esclarecer que muitos alunos da disciplina 
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Ingrede II também se matriculam na Ingrede I, pois a primeira não é pré-

requisito para a segunda.  

O gráfico 1, mostra a série histórica de matrículas nas duas 

disciplinas. Observe que em 2008, oferecemos apenas a Ingrede I e a partir 

de 2009, Ingrede I e II. As barras maiores se referem sempre a Ingrede I.  
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O gráfico nos mostra que em 2008 temos 999 alunos matriculados 

no primeiro semestre e que o mesmo número se repete nas duas 

disciplinas no segundo semestre do mesmo ano. Isso se justifica pelo fato 

de a oferta ter sido limitada a 1000 alunos por disciplinas e ao fato de o 

sistema só aceitar a inclusão de 999. A partir de 2009, passamos a não ter 

limite no número de matrículas e, no primeiro semestre de 2011, 

chegamos a ter 3044 alunos matriculados. 

Expandimos nossa rede com a implementação do Projeto Ingrede 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e no Instituto Federal de 

Alagoas (IFAL), que agregaram, remixaram, adaptaram os recursos do 

projeto para atender as necessidades de suas instituições. Da mesma 

forma, cursos de Inglês Instrumental foram ofertados pela Rede UAITEC5, 

com apoio da FAPEMIG, para alunos de instituições públicas de todo o 

Estado de Minas Gerais, por meio do Centro de Extensão (CENEX) da 

Faculdade de Letras da UFMG. 

Além dessas oportunidades de ensino e extensão, o projeto 

estabelece diálogo com a pesquisa, como foi o caso das dissertações 

defendidas por Barbosa (2002), orientada pelo Prof. Carlos Gohn, que 

investigou as concepções de leitura no projeto que emergiam nas 

mensagens trocadas pelos professores envolvidos no grupo de 

discussão on-line; Silva (2012), orientada por Ricardo Augusto de 

Souza, cujo principal objetivo foi verificar, na mediação tecnológica, 

maiores oportunidades de contato linguístico com a Língua Inglesa 

entre dois grupos de estudantes universitários (UFMG e UFPI) de 

realidades socioeconômicas distintas e Mendes (2015), orientada pela 

segunda autora, que pesquisou a emergência do saber coletivo e 

manifestações socioafetivas, cognitivas e instrucionais na experiência 

educacional de grandes grupos, bem como a percepção dos alunos 

acerca das potencialidades das tarefas que visam a interatividade 

aluno – computador.  

                                                 

5 A Rede UAITEC – Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais – é um 
programa do Governo de Minas, coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (SECTES), que visa oferecer, de forma gratuita, 
qualificação profissional por meio da implantação de uma rede de polos de 
Educação a Distância. 
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Podemos afirmar que os princípios que nortearam as disciplinas do 

Projeto Ingrede são pautados na aprendizagem como processo de 

formação de redes internas (apoio de setores da própria universidade, 

relações com foco nas áreas de atuação dos alunos, desenhos pedagógicos 

alinhados ao ensino, pesquisa extensão da própria instituição, etc.) e 

externos (pesquisa de textos em periódicos nos Portal CAPES, 

implementação de cursos em outras instituições, etc.). Além disso, a 

aprendizagem, conforme proposta do projeto apoia-se em dispositivos não 

humanos, como é o caso das atividades com feedback automático, 

realizadas na plataforma Moodle. 

 Vale ressaltar que as disciplinas do projeto estão em constante 

reformulação, que ocorrem à medida que ganhamos experiência com as 

relações que estabelecemos com nossos colaboradores (bolsistas, 

pesquisadores, professores e alunos). A inserção de todas as unidades do 

curso na plataforma Moodle, com possibilidade de gravar os acertos e 

erros dos alunos para futura consulta foi uma demanda dos próprios 

alunos. Outra recente reformulação ocorreu a partir da interação durante 

a coleta de dados de uma das pesquisadoras. A pesquisadora sugeriu que 

os termos técnicos do glossário do Inglês Instrumental 1 fossem 

escolhidos a partir de textos acadêmicos utilizados pelos próprios alunos; 

anteriormente esses termos eram escolhidos de fontes acadêmicas, porém 

sem essa orientação. Essa reformulação contribuiu tanto para auxiliar os 

alunos na leitura desses textos quanto para a avaliação dos termos 

durante a correção dos trabalhos, pois na dúvida da adequação do termo 

proposto, a equipe pode recorrer aos textos postados para verificar a 

pertinência da definição do termo técnico. 

Da mesma forma que cancelamos a disciplina “Leitura e escrita 

através da Internet”, pode ser que, no futuro, venhamos a cancelar o 

projeto Ingrede, não porque os alunos não tenham necessidade de ler em 

inglês, mas porque nossa hipótese é a de que a melhoria evidente das 

ferramentas de tradução on-line, provavelmente tornará a disciplina 

desnecessária. Além disso, muitos dos alunos que cursam as duas 

disciplinas já dominam a habilidade de leitura e a escolhem como uma 

forma fácil de conseguir créditos. Isso não quer dizer que a disciplina 

não traga benefício a muitos alunos, mas é algo a ser investigado em 

futuro próximo. 
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Novas demandas surgiram com o “Programa Ciência sem Fronteira” 

e o empenho da UFMG em ações de internacionalização. Isso fez com que a 

administração central nos solicitasse auxílio no aprimoramento de outras 

habilidades no ensino do inglês. No momento, estamos investigando 

ferramentas para o desenvolvimento de habilidades orais. 

 

5. Desenvolvimento de habilidades orais 

 

Segundo Siemens (2006), há cinco tipos de conhecimento: saber 

sobre, saber fazer, saber onde, saber ser, saber transformar. Quando se 

aprende uma língua, precisamos também desses cinco tipos de saberes 

que podem ser descritos como: saber sobre a língua; saber usar a língua e 

suas variações; saber onde encontrar oportunidades de aprender a língua; 

saber (co)construir identidades por meio da linguagem; dentre elas ser 

um falante de inglês; saber transformar o aprendido em novos contextos, 

recombinando estruturas linguísticas e funções da linguagem, ajustando-

as a novos contextos. 

Com base nesses cinco saberes, a primeira autora vem 

desenvolvendo um projeto de pesquisa para desenvolvimento de 

habilidades orais em inglês de forma a oferecer aos alunos da UFMG 

oportunidades de desenvolver sua competência oral. Em projeto de 

pesquisa aprovado pelo CNPq (Processo: 303101/2013-0), a primeira 

autora busca “encontrar possibilidades para o ensino de habilidades orais 

que não se limitem à sala de aula presencial, utilizando ferramentas 

digitais” (Paiva, 2013, p. 2-3).  

Paiva (2013, p. 3) entende que essas tecnologias de voz podem 

promover o desenvolvimento das habilidades orais porque 

 

1. oferecem experiências síncronas e assíncronas de interação 

oral; 

2. proporcionam a oportunidade de colaboração;  

3. criam ou simulam oportunidade de uso da língua por meio de 

gêneros e registros diversos;  

4. criam oportunidades iguais para que todos possam usar a 

língua, incluindo os mais tímidos. 
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Em conjunto com o colega Ronaldo Gomes Junior, foi criado um 

conjunto de atividades para que os alunos pudessem praticar a fala e a 

compreensão oral mediados por ferramentas digitais em uma disciplina 

ofertada por eles no primeiro semestre de 2016. 

Esses professores planejaram e ofereceram duas turmas no 

primeiro semestre de 2016 e utilizaram as seguintes ferramentas: Voki 

para criação de avatares em apresentações pessoais e descrições de 

pessoas; Vocaroo para gravação de arquivos em áudio diversos 

(comentários sobre as tarefas dos colegas e diversos exercícios orais); 

UTellStory para descrição de fotos de família; PowToon para criação de 

vídeos com receitas culinárias; para descrição de rotina universitária; 

Fotobabble para descrever uma cidade; VoiceThread para falar de 

sentimentos e preferências; e AudioBoom para dar informações. 

Para tarefas com criação de vídeos, os alunos poderiam ainda usar 

seus celulares ou outros aplicativos para gravação e postar o link no fórum 

da atividade no Moodle. Alguns postaram seus vídeos no YouTube. 

Cada tarefa era precedida por um conjunto de atividades de 

vocabulário e funções da linguagem que funcionavam como apoio para o 

desempenho na tarefa. Após a postagem das atividades, os professores 

elaboravam um arquivo com um feedback geral onde registravam os 

principais problemas de uso da língua, pronúncia e acento. 

Para realizar algumas tarefas, os alunos foram também incentivados 

a escrever um script e ouvir seus textos usando a tecnologia text to speech 

reader para aprender a pronúncia. As ferramentas sugeridas foram: 

http://www.naturalreaders.com/index.html  

https://www.ivona.com/ 

http://www.acapela-group.com/ 

 

Como a disciplina acabou de ser implementada, não há, ainda, 

resultados de pesquisa disponíveis, mas os dois professores observaram 

que os alunos, ao longo da disciplina, passaram a produzir falas mais 

espontâneas e parecer mais confiantes. 
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6. Considerações finais 

 

Criamos redes, colaboramos, recebemos colaborações, estreitamos os 

nós, nos apropriamos de materiais disponíveis na web, remixamos, 

reinventamos a sala de aula e experimentamos novas formas de ensinar e de 

aprender. 

Ao migrar nossas disciplinas para plataformas virtuais como o 

Moodle, as atividades deixaram de ser públicas, mas continuamos a 

divulgá-las em eventos, em artigos e capítulos de livros como este.  

Da mesma forma que já avançamos no sentido de oferecer 

disciplinas para grandes grupos e oportunidades de produção de fala, 

habilidade ainda pouco explorada nos moldes on-line nos currículos 

das faculdades de Letras, outras formas de mediação que despontam 

no cenário do ensino à distância, futuramente, serão integradas às 

nossas atividades.  

Em recente pesquisa desenvolvida pelas autoras na graduação da 

Faculdade de Letras da UFMG, de 153 alunos da graduação, 150 possuem 

smartphones e relatam utilizar seus dispositivos móveis para aprimorar 

sua formação. Se em um primeiro momento, a Faculdade de Letras da 

UFMG foi uma das pioneiras no ensino à distância no Brasil, hoje, com a 

proliferação das tecnologias digitais móveis em nossa sociedade, somos 

constantemente convidados a pesquisar novas formas de mediação, que 

provavelmente serão integradas ao ensino e extensão formando, dessa 

forma, novos nós de conhecimento em nossa rede.  

Esperamos que as experiências aqui relatadas dialoguem com 

aqueles que, assim como nós viveram experiências de docência on-line e 

motivem os que gostariam de ser mais um nó em nossas redes. 
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