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Existem outros mundos, mas eles estão neste.
Frase atribuída a orwell

no contexto de ensino-aprendizagem de línguas é possível ob-
servar, nos últimos anos, uma tendência de inserção de ferramentas 
tecnológicas – principalmente a integração de recursos oferecidos 
pela internet – ao cotidiano do ensino, seja ele a distância ou pre-
sencial. no entanto, para que um ambiente virtual de ensino-apren-
dizagem possa funcionar de forma a favorecer maior interação entre 
alunos e entre aluno(s) e professor(es) e intitular-se como um am-
biente colaborativo, não basta definir um layout atraente e amigá-
vel e disponibilizar nele as ferramentas mais modernas do momento. 
incorporar novas tecnologias ao processo de ensinar e aprender, 
sem repetir um déjà-vu da ferramenta pela ferramenta implica, ne-
cessariamente, repensar vários aspectos que vão da questão do  
trabalho docente nessa “idade Mídia” (ver Mill & Ferreira, neste 
livro) a aspectos de desenho de materiais instrucionais propria-
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mente ditos (ver ramos, também neste livro), passando por uma 
infi nidade de outros fatores que, todos eles juntos, num futuro não 
muito distante, definirão o que realmente faremos com todo esse 
potencial tecnológico que parece estar cada vez mais disponível a 
um maior número de pessoas. 

Se acreditarmos, como García carrasco (s/d.), que o ensino não 
é  nem deve ser alheio às possibilidades que as denominadas novas 
tecnologias abrem e que a combinação dos serviços da web com as 
capacidades de hipermídias e multimídias deve ser canalizada por 
intermédio de interfaces adequadas, capazes de suportar toda essa 
potência formativa, sem dominar o processo ou fazer o aluno se 
sentir perdido, então, a análise do que efetivamente acontece em 
sala de aula, em que o professor procura trabalhar adotando uma 
metodologia que contemple o virtual, pode muito contribuir para 
que compreendamos como encaminhar e integrar atividades for-
mativas nesse novo contexto.

nessa tentativa de melhor compreendermos como o mundo vir-
tual afeta professores e alunos brasileiros de espanhol, criamos, em 
2007, o curso Español para turismo,1 doravante ePt. desde sua 
concepção, o ePt buscou refletir a imbricação existente entre fer-
ramentas, atividades e linguagens que se unem de modo singular 
em um ambiente virtual, sejam elas utilizadas na modalidade blen-
ded learning, em uma sala de aula que une o presencial ao virtual, 
seja como ambiente exclusivo, em cursos de educação a distância.

no presente trabalho, gostaríamos de apresentar o resultado 
parcial de um dos aspectos envolvidos na mise en écran de um curso 
voltado para o ensino-aprendizagem de uma língua singularmente 
estrangeira (celada, 2002) para nós brasileiros, o espanhol. refe-
rimo-nos à nossa experiência com o design e a maneira como ferra-
mentas e recursos podem ser articulados na montagem de um curso 
de ensino de espanhol sem concebermos a organização do conheci-

1 em nenhum momento pretendemos que o ePt seja um modelo a ser seguido. 
Pareceu-nos, somente, que iniciar a discussão com um caso concreto pode contribuir 
para vislumbrarmos possibilidades e, por que não, limitações.
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mento ou da própria língua de forma linear. embora se trate de um 
curso de nível intermediário, para alunos que já possuam conhe-
cimento básico da língua espanhola, essa mesma metodologia vem 
sendo replicada com alunos de cursos iniciantes. Por questões de 
tempo/espaço não trataremos aqui das interações nem do trabalho 
de mediação que foi realizado durante a implementação do curso, 
mas, sempre que se fizer necessário, aludiremos a alguns dos resul-
tados das análises que estão em andamento.

O design do curso EPT

o ePt foi pensado, desde o início, para ser um curso de língua 
espanhola voltado para brasileiros. apresentaremos o primeiro 
módulo de uma série2 de cursos planejados para serem ministrados 
em uma plataforma de ensino-aprendizagem on-line, com no mí-
nimo quarenta horas de trabalho, a ser realizado em atividades sín-
cronas e assíncronas pelos alunos, durante quatro meses (esse é o 
desenho final, depois das reformulações elaboradas a partir da ava-
liação de professores e alunos participantes). o curso utiliza a pla-
taforma virtual livre Moodle, que foi desenvolvida a partir dos 
princípios do construtivismo social para potencializar o aprendi-
zado em colaboração e permitir a incorporação de diversos tipos de 
atividades e ferramentas, como exercícios interativos em Hot-
-potatoes, arquivos de vídeos, áudios e/ou infografias, acesso a links 
de sites dentro e fora do ambiente, glossários, wikis e ferramentas de 
comunicação incorporadas como chats escritos ou fóruns (ver mais 
detalhes sobre Moodle em rostas & rostas, neste livro).

o curso está dividido em seis seções (ver Figura 1). a estrutura-
ção de cada uma delas se funda em postulados socioconstrutivistas 

2 apresentaremos neste trabalho o módulo 1 (ePt-M1), que teve a espanha como 
destino turístico selecionado. Módulos subsequentes estão programados para incen-
tivar uma viagem por toda a geografia linguístico-cultural do mundo hispânico. 
nessa viagem, enfatizamos a relação eu-outro tanto interna como externamente ao 
curso, entre um eu brasileiro, que fala português, e um outro hispânico, que fala uma 
das variedades da língua espanhola. o ePt-M2 terá o chile como destino.
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de ensino-aprendizagem (Piaget, 1996, e Vigotsky, 2001) e visam 
promover aprendizado a partir:

• da busca de soluções a problemas ou questionamentos;
• da interação com os colegas, com as atividades e também 

com terceiros (que não fazem parte do quadro de alunos ou 
docente(s) do curso);

• da (re)elaboração e uso dos conhecimentos que cada um 
possui individual e coletivamente.

o ePt busca centrar-se no aluno como parte de um grupo e tem 
como um dos objetivos fomentar o trabalho colaborativo e a autono-
mia dos estudantes em relação ao professor, que já não deve ser visto 
como o provedor de todas as informações e o saneador de todas as 
dúvidas.3 no curso, a interação entre os alunos é entendida como 
um dos grandes potencializadores da aprendizagem (Johnson, John-
son & Holubec, 1999) e como eixo do caminho a ser trilhado.

o trabalho colaborativo se desenvolve em pequenos grupos e 
é o componente estruturador das principais atividades de ensino-
-aprendizagem. o curso não está centrado no aprendizado lin-
guístico puro e duro da língua-estrutura, mas visa à apropriação 
de elementos discursivos que permitam que o aluno “funcione” 
servindo-se da língua-alvo. Propõe-se muito mais do que o desen-
volvimento de conhecimentos e habilidades individuais, busca-se 
o desenvolvimento de uma atitude positiva em relação à interde-
pendência e respeito às contribuições dos companheiros na rea-
lização de uma tarefa. assim, a língua é um dos componentes 
importantes não só na resolução da tarefa, mas também o meio pelo 
qual os alunos se comunicam entre si e com os demais envolvidos 
no processo de ensino-aprendizagem. Para alcançar tal objetivo, o 
desenho do curso foi elaborado para possibilitar a construção de co-
nhecimento em colaboração, com a oferta de atividades que, se-
guindo Pérez torres (2006, p.109):

3 essa mudança do papel desempenhado pelo professor não se dá sem uma boa dose 
de estresse por parte dos alunos e, também, do docente. toda mudança implica certo 
grau de atrito e negociação por parte dos envolvidos no processo.
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Figura 1 – estrutura do curso Español para turismo, módulo 1 ePt-M1).

foment[an] la construcción del conocimiento mediante la interacción 
con el medio y los otros individuos [...] e permit[en] una inmersión en 
contextos significativos que plante[an] tareas que necesit[an] de la re-
flexión para la resolución de las mismas.
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Sua estruturação segue uma metodologia que se centra na reali-
zação conjunta de uma tarefa (baseamo-nos em estaire, 1999, e 
García Santa-cecilia, 1999). a realização das tarefas do curso leva 
a prática em sala de aula a situações reais. Por exemplo, uma das 
atividades propostas aos alunos consiste na elaboração de um rotei-
ro de viagem. Para preparar essa tarefa, os alunos têm de selecionar 
e organizar vários tipos de informações (hospedagem, lazer, comi-
da, etc.), que devem, inevitavelmente, ser obtidas de agências de 
viagem reais. instala-se, portanto, necessidade real de comunicação 
na língua estrangeira: para obter a informação é preciso que se bus-
que uma agência de turismo espanhola e se escreva a ela, na língua 
estrangeira, compartilhando, em seguida, a resposta com os com-
panheiros no chat ou em um tópico do fórum. assim, exige-se a 
responsabilidade dos alunos sobre seu processo de aprendizagem, 
implicando mudanças profundas nas funções de professor e de alu-
no. insistimos que, no desenho do curso, propiciam-se variados 
espaços de discussão e intercâmbio de ideias que possam constituir 
uma comunidade de aprendizagem baseada no trabalho em equipe, 
na integração de conhecimentos e na resolução de problemas por 
meio da língua estudada. Mas isso nem sempre acontece, pois é ne-
cessário muito trabalho por parte de todos os membros do grupo.4

Estrutura e recursos selecionados 
para o primeiro módulo

trabalhando com a estrutura oferecida pelo Moodle e sua flexi-
bilidade quanto à disposição dos elementos, aproveitamos a divisão 
em três colunas típicas da plataforma para delimitar os espaços 
através da definição de três áreas (ver Figura 2):

• Espaço de gestão: coluna fixa na parte esquerda da tela, 
destinada a apresentar o perfil de todos os participantes do 

4 nas quatro turmas de ePt implementadas em 2007, houve casos de fra-
casso, mas também houve muitos casos em que, apesar dos problemas ini-
ciais, os grupos se reorganizaram e conseguiram realizar o projeto final do 
curso, que será explicitado mais adiante.
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grupo, a gestão das tarefas e seus prazos e a gestão de as-
pectos administrativos, tais como notas.

• Ferramentas de comunicação: coluna vertical fixa na parte 
direita da tela, destinada à comunicação entre os usuários 
– mensagens, visualização dos participantes que estejam 
conectados, ferramenta de busca por palavras-chave nos 
fóruns do curso e ferramenta de comunicação oral (Hable-
mos).

• Recursos permanentes e unidades didáticas: coluna central.

na coluna central há uma seção fixa (sempre disponível) e ou-
tras que mudam conforme o andamento do curso (aproximada-
mente a cada duas semanas). na seção fixa, estão os recursos que 
ficam disponíveis aos alunos durante todo o curso (ver Figura 2), 
que são:

• O programa do curso.
• A cafeteria: ferramenta de chat disponível para os encontros 

em tempo real entre os alunos e entre alunos e professor.
• O fórum geral: eixo central no desenvolvimento do curso, 

organizador das discussões, dúvidas, comunicações assín-
cronas. Sempre aberto a todos os participantes do curso.

• As regras de uso dos fóruns.

Figura 2 – a tela de abertura do curso.
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• O glossário: dicionário interativo de termos-chave da área 
do turismo e de uso geral da língua espanhola. os alunos 
podem adicionar novos termos ao longo do curso.

• A linkoteca: links de interesse para o curso – dicionários, 
gramáticas, etc. os alunos também adicionam links novos 
segundo seu interesse.

• A videoteca: endereços virtuais de vídeos da área de turis-
mo e de questões culturais.

• O fichário de questões gramaticais: explicações gramaticais 
e exemplos.

• O fichário de questões comunicativas: expressões e estru-
turas linguísticas mais relevantes para a comunicação em 
espanhol para turismo.

nas seções que mudam, há seis tópicos distintos (ver também 
Figura 1) que apresentam conteúdos específicos do espanhol para 
turismo, foco da tarefa em questão. cada seção se organiza visual-
mente de forma bastante parecida, porém apresenta atividades e 
tarefas diferentes que ajudarão na elaboração do projeto de fim de 
curso. as seis seções ou tópicos do curso são:

	Check-in
	nuestro destino
	el viaje
	el alojamiento
	el ocio y la gastronomía
	Check-out

na Figura 3 apresentamos a estrutura geral do tópico 1, Check-
-in, que prepara o aluno para o aprendizado colaborativo on-line em 
grupo e também funciona como introdução ao ambiente de apren-
dizagem virtual.

na primeira seção – apresentação do curso, dos usuários e do 
próprio ambiente de estudo –, são trabalhadas várias habilidades a 
partir de diferentes atividades:5

5 cada uma das atividades elencadas já está linkada. Siga o link, entre na Fcl-Virtual 
como ViSitante, clique em eXtenSÃo. caso não consiga acessar as ativi-
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 a) Autoconhecimento/conhecimento do ambiente virtual: “encues-
ta: tu forma de aprender”, questionário de múltipla escolha 
com objetivo de avaliar as atitudes com relação ao aprendizado; 
“actividad 4: cuestionario sobre el entorno virtual”, questio-
nário de múltipla escolha para avaliar o grau de habilidade do 
ambiente virtual.
b) Compreensão escrita: “infografía: dni electrónico”, texto 
apresentado sob a forma de infografias que oferece explicações 
sobre o novo tipo de documento espanhol (dni) e introduz vo-
cabulário e estruturas relacionadas com a apresentação pessoal.
c) Compreensão oral:  “Video: la entrevista”, vídeo de um es-
trangeiro durante entrevista em uma empresa espanhola. ensi-
na vocabulário e estruturas relacionadas a situações formais de 
apresentação pessoal.
d) Exercícios gramaticais: “carpeta de actividades”, com exer-
cícios de preenchimento e múltipla escolha para praticar as es-

dades, para avaliar e conhecer efetivamente o potencial de cada um dos trabalhos 
propostos, acesse diretamente o curso Español para Turismo (Premio Cristóbal Villa-
lón) no endereço da Fcl-Virtual: <http://lablin.fclar.unesp.br/moodle/course/
category.php?id=14>. 

Figura 3 – Seção 1 do curso.
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truturas estudadas nessa seção (datas, formas de tratamento, 
pronomes).
e) Produção escrita: “actividad 1: Preguntas sobre el dni elec-
trónico”, perguntas de caráter exploratório sobre a compreen-
são da infografia apresentada; “actividad 2: entrevista”, per-
guntas de caráter exploratório sobre a compreensão do vídeo da 
entrevista.
f) Produção discursivo-textual: “actividad 3: Formularios”, aná-
lise dos aspectos discursivo-textuais relacionados aos tipos de 
dados presentes em formulários turísticos da espanha e do Mé-
xico; “tarea de la semana: Mi perfil”, edição do perfil do usuá-
rio do ambiente virtual. Para completar a tarefa, o aluno deve 
utilizar os recursos estudados ao longo da seção.
g) Negociação interpessoal escrita: “Foro general”, espaço dispo-
nível ao longo do curso para dúvidas e debates entre alunos e 
entre alunos e professor; “cafetería”, espaço disponível para as 
discussões em tempo real entre alunos e professor.
h) Produção oral:  “¡Hablemos!”, ferramenta de conversação 
oral entre alunos e entre alunos e professor.

as outras cinco seções apresentam uma estrutura similar, po-
rém com atividades cujo eixo principal muda em função do tópico 
abordado, centrando-se no desenvolvimento de distintas habili-
dades e, especialmente, na preparação dos alunos para o trabalho 
colaborativo e para a realização das tarefas propostas. como tra-
balho final, propõe-se um projeto que englobe todas as tarefas de-
senvolvidas anteriormente, denominado Proyecto Final, que é a 
elaboração de um Folleto Turístico.

a seguir, apresentamos as demais seções do curso ePt-M1 (fi-
guras 4 a 8): 

a partir da seção 3, inicia-se a viagem de descoberta da espanha 
como destino turístico. na seção anterior, os grupos de trabalho 
organizaram-se e cada grupo escolheu o tipo de turismo sobre o 
qual trabalhará. os grupos seguem juntos até o final do curso, des-
cobrindo de forma colaborativa questões que dizem respeito à via-
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gem, aos distintos tipos de hospedagem, ao lazer e à gastronomia 
típicos das regiões eleitas para o tipo de turista selecionado pelos 
estudantes para se aprofundar.

Figura 4 – Seção 2 do curso.

Figura 5 – Seção 3 do curso.
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Figura 6 – Seção 4 do curso.

Figura 7 – Seção 5 do curso.

Figura 8 – Seção 6 do curso.
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na última seção (Figura 8), realiza-se o Check-out. os grupos 
apresentam aos companheiros o resultado de seu trabalho no 
Proyecto Final, que consiste, como já mencionamos, na elaboração 
de um folheto de divulgação turística, gênero específico da área do 
turismo que reúne o trabalho de todas as tarefas realizadas em um 
único trabalho.

Algumas ponderações depois  
da experiência em primeira pessoa...

as questões de ordem tecnológica obviamente não são despre-
zíveis quando se ensina-aprende uma língua em contexto virtual. 
em cada época e em situações concretas, condições técnicas (como 
a capacidade de banda da internet) e questões de cunho pedagógico 
(como a fluência ou o grau de letramento tecnológico de cada um 
dos envolvidos no curso) têm de ser levadas em conta. ambos os 
aspectos, como podemos ver na Figura 9, definem se podemos uti-
lizar o meio somente para delivery ou se, ao contrário, podemos 
utilizá-lo como um verdadeiro ambiente vivo, onde se possa traba-
lhar e estar junto virtualmente. 

Figura 9 – Fases e possibilidades de educação mediada por tecnologia 
digital.
Fonte: Filantro, 2003, apresentado por kenski no ii encontro caPeS-
-dGU: linguagem, educação e Virtualidade.
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entretanto, é necessário destacar que o aspecto mais determi-
nante é nossa consciência e discernimento quanto às opções teóricas 
que fundamentam o modo como concebemos língua(gem) e apren-
dizagem. a opção por uma ou outra ferramenta deve ser realizada 
em função da forma como esses instrumentos podem potencializar 
nossos objetivos, ou seja, levar-nos mais perto de onde queremos 
chegar com o ensino da língua.

o que designamos coloquialmente como meio tecnológico, seja 
a própria internet ou uma plataforma virtual hospedada em um 
servidor, é feito de uma matéria extremamente adaptável, diría-
mos plástica, e, por isso mesmo, acolhe quase qualquer perspec-
tiva, seja ela inovadora ou retrógrada. as possibilidades, como 
vimos, a partir da apresentação do ePt, são várias e muito interes-
santes para o trabalho on-line colaborativo. contudo, é importante 
destacar que não é o meio que nos garante novas perspectivas no 
ensino de línguas. ele contribui, e muito, mas o importante é nos-
sa formação de professor de língua e a experiência em primeira 
pessoa... (in)formar-se, fazer, refletir, trocar e continuar o círculo 
virtuoso.

Algumas reflexões

conceber um curso fundamentado em uma metodologia cola-
borativa é bem mais do que desenhar uma determinada mise en 
écran ou escolher as ferramentas certas. Faz-se necessário colocar 
em prática, promover e também fazer com que se questionem cer-
tos tipos de funcionamento e de concepções tanto de língua como 
de ensino e de aprendizagem que estão bem assentadas em nossa 
prática docente e discente.

a partir da perspectiva de professor, depois da experiência com o 
ePt, acreditamos poder afirmar que o design pode oferecer aos alu-
nos oportunidades para o desenvolvimento de habilidades em cola-
boração com outros e favorecer práticas efetivas de língua que fazem 
pensar e posicionar-se no encontro do eu com o outro. Um exemplo: 
a temática “turismo” no ePt mostrou-se bastante profícua.
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o desenvolvimento do turismo mundial e sua veiculação mi-
diática contribui para fomentar estereótipos que vão se formando 
no transcurso do tempo. as imagens tradicionalmente associadas 
às representações coletivas são, em um ambiente colaborativo, 
muitas vezes postas em xeque. a ideia de espanha, que tradicio-
nalmente se projeta para o mundo como uma España mediterránea, 
caliente y latina, contrasta com outras questionáveis, como a dos 
touros ou a da que trata mal os turistas brasileiros. o fato de o ePt 
oferecer outras visões sobre os tipos de turismo espanhol pode con-
tribuir com a formação de uma melhor capacidade de identificar e 
avaliar os tópicos tradicionalmente associados à cultura espanhola, 
substituindo-os por uma visão crítica, complexa e intercultural so-
bre a cultura estrangeira. e, no confronto, questiona-se também a 
cultura nacional.

Por fim, a implementação do ePt como curso de extensão uni-
versitária em 2007, na UneSP – araraquara, gerou grande quan-
tidade de dados, cujas análises já possibilitaram resultados como os 
trabalhos de Gregolin (2008), rangel (2008) e Soto, Gregolin & 
Mayrink (2009). a partir dessas análises e de outras que estão em 
desenvolvimento atualmente, é possível afirmar que o design tes-
tado no ePt favoreceu um grande espectro de usos da língua espa-
nhola e uma visão muito menos homogênea da realidade cultural 
hispânica. 

no entanto, nem tudo funcionou homogênea e positivamente. 
o mesmo desenho do ambiente virtual em conjunto com um traba-
lho realizado de forma colaborativa parece apresentar, paradoxal-
mente, tanto aspectos positivos como negativos: para alguns dos 
alunos oferece oportunidades de encontro e de prazer, para outros, 
transforma-se em um território em que o indivíduo parece perdido 
e sem conexão com os demais. Mais estudos, reflexões e experiên-
cias são necessários para que possamos determinar que variáveis 
influenciaram no êxito de alguns e no fracasso de outros.
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