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Graus de interação
no espaço físico e virtual
Paulo Oliveira
Universidade Estadual de Campinas

A proposta de ensino de língua alemã com suporte virtual, atual
mente praticada nos cursos do CEL/Unicamp, faz parte de um
percurso de mais de quinze anos que remonta, destarte, a um período anterior à popularização da internet, tendo, porém, consolidado
‑se de fato só no início deste século, quando surgiu uma das primeiras plataformas eletrônicas de ensino‑aprendizagem, o ambiente
TelEduc. Sua principal característica é o hibridismo convicto e radical, que tenta tirar proveito das melhores características dos materiais em suporte tradicional, como livro e CD, complementando
‑os com as vantagens oferecidas pelos ambientes virtuais e sua
integração à internet.
Os diferentes graus de interação mencionados no título deste trabalho referem-se aos vários formatos de cursos englobados pela proposta, os quais vão desde aulas presenciais (com suporte adicional via
plataformas eletrônicas) até a aprendizagem autônoma em regime de
autoinstrução, passando por disciplinas semipresenciais, que mesclam esses dois tipos de aula. A perspectiva metodológica também é
híbrida, na medida em que procura dar ênfase às habilidades recep
	Centro de Ensino de Línguas da Universidade de Campinas.
	 Um histórico abreviado do percurso da área de alemão do CEL/Unicamp no ensino
a distância pode ser lido em Oliveira, Wucherpfenning & Vetter, 2008.
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tivas, notadamente a leitura de textos mais elaborados que aqueles da
comunicação pragmática do dia a dia, aproximando‑se, dessa forma,
da tradição dos chamados cursos instrumentais de leitura, ao mesmo
tempo em que trabalha com as habilidades de compreensão e pro
dução oral, aproximando‑se da abordagem dita comunicativa.
O hibridismo dos suportes dá‑se pela combinação radical de
um suporte tradicional (livro texto, manual do estudante e CDs
de áudio), que serve como espinha dorsal para a organização dos
conteúdos, com materiais adicionais em formato eletrônico, disponibilizados por uma plataforma acessível via internet. O material
didático utilizado é a edição brasileira de Blaue Blume,�����������
produzida
pela Editora da Unicamp, destinada a alunos com interesse científico e cultural na língua alemã, levando do conhecimento zero ao
início do patamar intermediário (correspondente ao nível B1 do
Quadro Comum Europeu para o Ensino de Línguas). Diferentemente de outros métodos disponíveis no mercado, que têm grande
preocupação com a atualidade dos materiais utilizados, Blaue Blume trabalha
���������������������������������������������������������������
com textos de cunho histórico, não correndo, assim, o
risco de envelhecimento precoce. A dimensão mais contemporânea
é dada pelos materiais eletrônicos disponibilizados na plataforma
de ensino, estes, sim, carentes e passíveis de constante revisão e
atualização (Oliveira, 2006).
O hibridismo de suportes procura também dar espaço a diferentes estilos de aprendizagem e possibilidades de acesso a estruturas de
comunicação. Muitos alunos ainda têm certa resistência ao trabalho
no ambiente virtual ou têm dificuldades concretas de acesso aos recursos necessários; outros são entusiastas dessa modalidade e/ou trabalham em condições mais propícias. O hibridismo dos cursos procura dar aos alunos mais resistentes à virtualidade, ou que enfrentam
dificuldades técnicas, um ponto de referência que lhes dê segurança
ao mesmo tempo em que aponta para possibilidades dos novos recursos hoje disponíveis – os quais são explorados até o limite por
aprendizes experts nas novas mídias eletrônicas.
Outro aspecto importante do hibridismo de suportes e formas
de trabalho diz respeito ao que cada modalidade pode, de fato, ofe-
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recer. Tomemos como exemplo o fomento da produção oral, uma
das maiores dificuldades no ensino de línguas em ambiente virtual,
posto que, por mais que as tecnologias tenham evoluído, nenhuma
fornece a mesma riqueza de detalhes contextuais que a interação
face a face em sala de aula. No extremo oposto, está a produção escrita, cujo desenvolvimento é facilitado pelos recursos disponíveis
nos ambientes eletrônicos, passando pela possibilidade de consulta
rápida a obras de referência e a utilização de ferramentas – como
corretores ortográficos cujo potencial de uso, sobretudo, mas não
exclusivamente, em níveis básicos, é sistematicamente subesti
mado –, chegando, por fim, às enormes possibilidades de registro
para posterior acesso e discussão coletiva. A Figura 1 apresenta sinteticamente os diferentes espaços utilizados na proposta geral, tendo como plataforma virtual o ambiente TelEduc. Nesse curso, os
espaços e momentos são interligados por projetos individuais e coletivos (Oliveira, 2003a e 2003b).

Figura 1
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Níveis de participação
Dentro do conceito geral esboçado anteriormente e sintetizado
na Figura 1, o ensino do curso de alemão semipresencial é o que melhor permite apresentar os diferentes graus de interação, uma vez
que o equilíbrio e a sinergia entre as formas de trabalho é maior.
Nesse método, combina‑se a interação face a face da sala de aula
(um encontro semanal) com a comunicação virtual na plataforma
eletrônica, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2

Para atender o grande contingente de alunos que não consegue
vagas em disciplinas regulares (cerca de 150 a 200 por semestre nos
níveis iniciais), foi criada a modalidade do ouvinte virtual, que permite aos não inscritos acompanharem, na plataforma, os trabalhos
feitos pelos alunos inscritos nas disciplinas regulares. Eventualmente, os estudantes não matriculados podem ser ouvintes nas sessões presenciais (dependendo da liberação de vagas, ou melhor, do
espaço físico) e, depois, ingressar nos níveis subsequentes mediante testes de classificação (Figura 3).
Dando um passo adiante nessa abertura para outros aprendizes,
foram disponibilizados os mesmos materiais no Portal de ensino
aberto da Unicamp para interessados em autoestudo, sobretudo
aqueles em áreas de difícil acesso ou com dificuldade de formação de
grupos de trabalho com ou sem orientação de tutor local (Figura 4).
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Figura 3

Figura 4

A ideia inicial era formar, em diferentes instituições, núcleos de
trabalho com a mesma metodologia que pudessem compartilhar
novas experiências e materiais, estabelecendo, então, uma rede institucional de compartilhamento de projetos. Tal proposta, no entanto, não encontrou o eco necessário em outras instituições que
adotaram Blaue Blume como material didático����������������������
em cursos regulares
– provavelmente por falta de pessoal e técnica para trabalhar no
espaço virtual, ou melhor, pela falta de cultura de ensino‑apren
dizagem em ambientes eletrônicos (principalmente em redes inte-
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rinstitucionais). Parte dos alunos dessas instituições, no entanto,
tem acessado os materiais disponibilizados nos servidores da Unicamp.
A proposta de disponibilizar esses materiais no Portal do ensino
aberto foi alterada em 2008 para dar conta da mudança de plataforma de suporte, que passou a utilizar o Moodle, após um projeto
‑piloto, no final de 2007, que durou um semestre. Feita a migração,
continuam existindo diferentes níveis de participação, porém sem a
expectativa de formação de uma rede institucional mais ampla – por
ora. O acesso de ouvintes virtuais agora se dá na condição de visitantes em cursos abertos. Os alunos regularmente matriculados
acessam suas disciplinas como usuários registrados no endereço
http://moodle.ead.unicamp.br.

Concepção dos cursos no ambiente Moodle
A migração do TelEduc para o Moodle deu‑se em função da necessidade de aumentar a escala de atendimento, sobretudo de ouvintes virtuais. Até então, todas as atividades desenvolvidas na plataforma eletrônica demandavam correção individual do professor,
inviabilizando a ampliação do projeto para atender o público externo
sem restringir‑se à disponibilização de links e materiais sem necessidade de correção. Procurou‑se, dessa forma, integrar exercícios com
correção automática ainda no TelEduc. No entanto, mesmo que o
ambiente forneça recursos destinados a esse fim (ferramenta Exercícios), a diversidade de opções disponíveis mostrou‑se bastante limitada. As maiores dificuldades encontradas, porém, diziam respeito a
questões de economia na elaboração dos exercícios e, principalmente, de confiabilidade (dos formatos com correção automática, apenas
as questões de múltipla escolha não causaram problemas de cálculo e
integralização da nota). Tendo isso em vista, o Centro de Compu
tação da Unicamp (CCUEC) disponibilizou para a Área de Alemão
do CEL, no segundo semestre de 2007, uma instância do Moodle
para estudo piloto (Oliveira, 2007). A experiência foi bem-sucedida
e serviu de base para a migração de plataformas já no início de 2008.
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Na segunda metade do ano, com a implantação de um novo servidor
de EAD na Unicamp, o Moodle passou a ser disponibilizado também para o restante da universidade, como plataforma alternativa ao
TelEduc, para docentes com necessidade de recursos diferenciados.
No momento, a perspectiva é de migração para o ambiente Sakai,
dentro do projeto Tidia, financiado pela Fapesp. No caso do curso de
alemão, a alteração dependerá da disponibilidade, na nova plata
forma, de recursos compatíveis com os disponíveis no Moodle.
A seleção dos recursos utilizados na nova plataforma procurou
não apenas explorar outras possibilidades, mas também preservar
os princípios norteadores da proposta geral, tal como tinham sido
concebidos para utilização no TelEduc. Optou‑se pela estrutura
modular, contemplando a progressão em unidades curtas do material didático (Blaue Blume) e mantendo o paralelismo com as unidades tratadas nas diferentes disciplinas do catálogo da graduação na
Unicamp. Isso levou à criação de seis níveis, cada um deles atendendo nove unidades no material didático. Os cursos abertos utilizam os materiais elaborados para os cursos regulares, à exceção de
atividades colaborativas que pressupõem o registro no ambiente,
como os fóruns e wikis, que funcionam de maneira integrada dentro da proposta dos cursos. Mesmo assim, os visitantes dos cursos
abertos têm acesso às atividades de escrita propostas para os wikis,
na forma de comentários dessas atividades, com exemplos de resolução. A tela a seguir fornece uma visão geral dos recursos utilizados e da estruturação dos módulos (Figura 5).
À esquerda, foram agrupados links de acesso rápido ao crono
grama do curso e atalhos para as diferentes atividades. À direita,
	No departamento de Alemão do CEL/Unicamp, também está em curso um projeto
piloto de utilização da plataforma DUO, da Universidade de Munique, em associação com o material didático Schritte international.���������������������������������
Até o momento, foram realizados
dois semestres do projeto, com financiamento integral do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), no primeiro semestre, e apoio do Centro Acadêmico
da Faculdade de Engenharia Elétrica e da Computação. Os resultados por ora disponíveis apontam uma maior adequação, para o contexto brasileiro, da combinação
Moodle + Blaue�������
Blume (Oliveira, Wucherpfennig & Vetter, 2008; Wucherpfennig &
Vetter, 2008; Vetter & Moura, 2008).
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agrupam‑se o bloco Administração e os recursos de comunicação no
ambiente virtual. No bloco central, vê‑se o Módulo de Apresentação,
com informações gerais sobre o ambiente e o curso, seguido de um
módulo específico para cada unidade nos materiais didáticos. Há três
tipos de fórum: um de avisos gerais (sem possibilidade de postagem
por parte dos alunos), um fórum do curso (com postagem de todos os
participantes) e diferentes fóruns por grupo de trabalho. Além disso,
há links para páginas com informações gerais sobre o funcionamento
do Moodle e do próprio curso e para um repositório de recursos externos disponíveis na internet (Informações gerais: material de apoio).
Para possibilitar a atualização e permitir o acesso a partir de diferentes cursos, essa página foi hospedada em servidor externo. Com isso,
basta manter atualizada a página de índice nesse servidor para que
todos os cursos (regulares e abertos) estejam atualizados. Trata‑se,
basicamente, de uma lincoteca com páginas sugeridas por profes
sores e alunos dos diferentes cursos.

Figura 5
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Nos módulos específicos de cada unidade, a estrutura unificada
sugere determinada sequência de trabalho. Primeiramente, tem‑se
um Comentário da Unidade em PDF. Nas discussões sobre o material didático de base, havia surgido a restrição de que Blaue Blume
não disponibilizaria um manual do professor, como outros materiais didáticos para ensino de alemão existentes no mercado. Para
suprir essa lacuna e avançar rumo à aprendizagem autônoma em
regime de autoestudo, os Comentários das Unidades servem como
manual do aluno, podendo também ser utilizados por professores,
e dão dicas de trabalho e explicações complementares, sendo muitas delas transcrição dos tópicos tratados na lousa nos cursos regulares. Aqui é feito, dentre outros, um trabalho comparativo entre
alemão e português, levando‑se em conta as dificuldades típicas do
público‑alvo, consolidadas na prática didática na Unicamp.
O tópico seguinte, Prática de Vocabulário, fornece link direto
para fichas no formato de flash cards disponibilizadas no servidor
WordChamp, que possibilita o trabalho colaborativo em diversas
línguas. Essas fichas de vocabulário são integradas na base de
dados da ferramenta WebReader, que possibilita a leitura on‑line
de textos eletrônicos, como dicionário pop up. Usuários registrados
no site podem editar os vocábulos disponíveis, mediante inclusões,
exclusões e correções. Em alguns casos, textos mais complexos
de Blaue Blume são disponibilizados no Moodle em formato htm,
justamente para possibilitar (sobretudo aos ouvintes virtuais) uma
leitura mais detalhada – sempre após o trabalho com técnicas e estratégias de leitura não pontual. No momento, a base de dados de
alemão/português do WebReader recorre, principalmente, às fichas elaboradas para uso com Blaue Blume.
A Escrita Online é feita em wiki, que substituiu o portfólio de
grupo usado no TelEduc. Além de permitir o trabalho colaborativo,
essa ferramenta também identifica as contribuições de cada membro do grupo, possibilitando ao professor algum controle sobre a
dinâmica de trabalho de cada grupo. Como não há previsão de atribuir notas aos wikis no Moodle, isso é feito pelo recurso Atividade
Off‑line, que permite, inclusive, variar as notas dentro do próprio
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GT, no caso de não participação de algum membro, ou de distribuição muito desigual de trabalho – isso tem se mostrado muito útil, em
função da incipiente cultura de trabalho colaborativo. Uma vez encerrado o prazo de postagem (o que pode ser definido pelo recurso
Calendário, usando o respectivo wiki como título do evento), as tarefas são corrigidas pelo professor e enviadas anonimamente, como
comentário geral do wiki. Com isso, os alunos têm acesso não só à
sua produção individual, como também à do restante da turma. No
caso de dificuldades generalizadas com determinado tópico, esse é
retomado em sala de aula pelo professor.
Ao final de cada unidade, os alunos devem rever a matéria fazendo atividades no formato Hot Potatoes, com correção auto
mática. As grandes vantagens desse formato, com módulo especí
fico integrado ao Moodle, são a facilidade de elaboração, o número
de formatos disponíveis e a possibilidade de integrar facilmente recursos externos, como textos adicionais, áudio e vídeo. O módulo
específico está completamente integrado ao sistema de cálculo e registro de notas do Moodle, que foi bastante aprimorado nas versões
mais recentes do ambiente (até 1.9.3+). Com isso, superam‑se os
gargalos impostos pelo TelEduc na utilização de tarefas com cor
reção automática e tem‑se um ambiente mais amigável do que os
recursos ora disponíveis tanto no ambiente Sakai quanto na pla
taforma DUO. A Figura 6 traz exemplo de utilização do Hot Potatoes com recursos externos integrados.
Nessa tarefa, utiliza‑se um link para vídeo disponível na internet, com tocador integrado. Abaixo da figura, à esquerda, há um
texto explicativo com a transcrição do diálogo. Do lado direito, há
perguntas (de múltipla escolha) relativas à tarefa que tratam do
complexo das partículas modais em alemão e de sua importância
para a linguagem oral. Após o término da tarefa, o Hot Potatoes
envia os resultados ao Moodle, que os registra em sua base de dados, possibilitando o cálculo de médias ponderadas, que podem ser
revistas a qualquer momento, sem interferência nos dados brutos.
No caso de problemas de comunicação, tentativas frustradas podem ser apagadas pelo professor. Havendo necessidade, a própria
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tarefa pode ser revisada, sem interferir na programação geral do
curso. Tal possibilidade revela‑se extremamente útil, sobretudo no
caso de problemas de elaboração, os quais, uma vez detectados, podem ser sanados pelo docente, que disponibiliza uma versão corrigida para dar continuidade ao trabalho dos alunos.

Figura 6

Finalizando o trabalho de cada unidade, tem‑se uma coleção de
links de materiais que tratam dos tópicos abordados e servem para
aprofundamento da matéria individualmente (Leituras e Trabalho
Complementar). Parte desses materiais fica gravada em repositório
externo, mas na própria Unicamp, não demandando maior tra
balho de manutenção. Outra parte, no entanto, está disponível
apenas em servidores externos à universidade e demanda, portanto, manutenção contínua para verificação da atualidade dos links e
	 Para maiores detalhes sobre o uso integrado de wikis e Hot Potatoes no ambiente
Moodle, ver Oliveira, 2008.
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disponibilidade dos materiais. Apesar dessa restrição, trata‑se de
importante complemento às atividades do curso, na medida em
que possibilitam não somente atender aos diferentes estilos cog
nitivos, necessidades e interesses específicos dos aprendizes, como
também incentivar a navegação na internet à procura de recursos
úteis para a aquisição do idioma. Esse também é um dos objetivos
explícitos do curso e fundamento de suas premissas mais gerais: a
passagem do estudo dirigido para uma autonomia cada vez maior
na aprendizagem.
Nos cursos regulares, um último módulo é usado para fazer o
Balanço do Curso, com registro da frequência e das avaliações orais
nos diferentes períodos. Em alguns casos, são postados aqui materiais para trabalhos com temas transversais, que vão além de uni
dades específicas no material didático de suporte (Figura 7).

Figura 7

Nesse caso, vê‑se que o trabalho do curso baseia‑se no filme A
vida dos outros, que trata de questões políticas na antiga Alemanha
Oriental, tópico abordado na unidade inicial da disciplina (Alemão
V: Blaue������
Blume, unidade 37). Aqui, uma vez mais, coloca‑se a ques
	 Das Leben der Anderen. Direção de Florian Hencklen von Donnersmarck. Alemanha, 2006.
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tão dos diferentes níveis de participação, dependendo das diversas
modalidades de trabalho. Para o ouvinte virtual ou em sistema de
autoestudo, os materiais disponibilizados podem servir como dica
de trabalho, e os comentários nos wikis produzidos nas disciplinas
regulares servem de modelo, ou exemplo de possíveis execuções da
tarefa – no que tiverem de bem ou malsucedido. Para os alunos matriculados de disciplinas regulares, o envolvimento é certamente
maior. Além de assistirem ao filme, têm de elaborar um texto escrito baseado em um catálogo de perguntas formulado pelo professor
(roteiro de escrita). Após a correção desse texto, disponibilizada no
comentário do wiki, é feita uma apresentação oral em sala de aula
no final do semestre. Com base nas apresentações dos diferentes
grupos de trabalho, é feita, então, uma discussão sobre o filme.
Aqui, tem‑se uma atividade integrada com as diferentes habilidades: compreensão oral em um formato propício (filme legendado);
produção escrita baseada em roteiro formulado em alemão e lançando mão de outros recursos, como textos complementares, dicionários eletrônicos e corretores ortográficos, etc.; formulação de texto escrito em alemão e discute-se sua correção pelo professor; e
apresentação oral, também em alemão. No caso em pauta, agregou
‑se uma componente adicional de trabalho autônomo, na medida
em que os GTs trabalharam no laboratório de informática na ausência do professor (que estava participando de evento científico).
Para sintetizar esta breve apresentação de um projeto de longo
prazo, podemos concluir que temos hoje, na Unicamp, um modelo
já bastante consolidado de ensino de alemão com suporte em ambientes eletrônicos de aprendizagem, como parte de uma abordagem convicta e radicalmente híbrida, que continua a explorar as
vantagens das mídias tradicionais e leva em conta dificuldades técnicas e resistências culturais por parte de seu público‑alvo – aprendizes brasileiros com interesse acadêmico e cultural na língua, sobretudo (mas não exclusivamente) no contexto universitário. O
trabalho de disponibilização de materiais complementares no ambiente virtual encontra‑se bastante adiantado, devendo chegar ao
fim do primeiro ciclo em meados de 2009, quando, então, passará
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por um processo de revisão mais sistemática, complementar à revisão constante feita ao longo do percurso. A perspectiva é de que,
com a crescente popularização dos recursos eletrônicos e a maior
familiaridade do público com tais recursos, que tendem a ficar cada
vez mais intuitivos, o papel do componente virtual ganhe maior
destaque. Mas, certamente, continuaremos, também no futuro, a
explorar as mídias tradicionais e o ambiente de aprendizagem presencial. Uma mescla saudável entre o velho e o novo, entre a presen
ça e a distância, parece ser um bom ponto de equilíbrio na busca
pela aprendizagem democrática e efetiva, também no ensino de línguas estrangeiras.
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