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Resumen 
Este artigo tem por objetivo compreender se as ferramentas do Moodle limitam o 
ensino de habilidades comunicativas em uma língua estrangeira a distância na visão do 
docente. Elegemos como metodologia a pesquisa qualitativa e elaboramos um 
questionário on-line e solicitamos que professores executores de Universidades e 
Institutos Federais que já tenham trabalhado com uma língua estrangeira no Moodle 
respondessem a tais questionamentos. Esta pesquisa se encontra em andamento, mas 
com os dados colhidos até o momento os resultados iniciais são de que as ferramentas 
disponibilizadas no Moodle ainda são insuficientes para aprender e ensinar de uma 
língua estrangeira a distância, no sentido de desenvolver adequadamente todas as 
habilidades comunicativas (escrita, leitora, oral, auditiva). 
 
 
Introducción 
Aprender uma língua estrangeira (LE) presencialmente no Brasil é algo complexo, 

como demonstra o Índice de Proficiência em Inglês (English Proficiency Index - EPI), 

realizado pela Education First em 2014, instituição especializada em intercâmbios e no 

ensino de idiomas. Ela averiguou o nível da compreensão, do vocabulário, da 

gramática e da leitura de 750.000,00 adultos de 63 países. Somente países com 

minimamente 400 participantes foram inseridos no índice (EPI, 2014). O Brasil ficou na 

38ª posição, considerado ainda com um índice de proficiência baixa. Os indivíduos que 

se encontram em tal índice são capazes de: compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas a áreas de prioridade imediata (ex.: informações pessoais e 

familiares simples, compras, emprego) (EPI, 2014, p. 43). 

No entanto, pensa-se que na atualidade o mero ensino de frases isoladas não permite 

o desenvolvimento de habilidades comunicativas em língua estrangeira, como afirma 

Almeida Filho (2012, p. 121-122), as instituições escolares regulares converteram a 

disciplina de Língua Estrangeira, “numa experiência igual a aprender matemática, 

ciências, história ou geografia. Ela precisa de matéria ou conteúdos como as outras e a 

nossa velha gramática tem servido a esse fim. Mas língua não é disciplina de olhar para 

si mesma”. O relevante seria, por exemplo, dar conselhos, conseguir descrever 

determinadas situações, expressar suas necessidades, colocar sugestões, entre outros 

(RICHARDS, 2006). Mas, se a educação presencial não conseguiu realizar 

adequadamente o ensino de uma LE, o como a Educação a Distância (EAD) fará a 

diferença? 
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Segundo Moran (2011, p. 1), a “educação a distância está modificando todas as formas 

de ensinar e aprender, [...] reorganizando os espaços e tempos, as mídias, as 

linguagens e os processos”. Porém, isso de nada adianta se os passos da coreografia 

permanecem os mesmos, ou seja, se a prática do ensino tradicional ainda não foi 

superada, ela meramente se repetirá em uma nova roupagem por meio da EAD e os 

resultados provavelmente serão insignificantes. Por isso, uma das variáveis de nosso 

artigo será o trabalho com as coreografias didáticas, propostas por Oser e Baeriswyl 

(2001), consideradas como uma arte de composição e aprimoramento das capacidades 

dos educandos.  

Mas, uma das principais críticas sobre diversos cursos de língua ofertados a distância é: 

a ministração da língua de modo instrumental, isto é, mantem-se o foco na habilidade 

leitora e escrita, entretanto para realizar tais atividades o indivíduo deve ter uma base 

na língua em questão (BORJA; GROSSI, 2012); e, o fato de que o Ambiente Virtual de 

Ensino e Aprendizagem (AVEA) como o “Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment” (MOODLE) não oferece boas ferramentas para a abordagem 

comunicativa em LE (SILVA, 2012). Por esta razão, nosso objetivo geral é compreender 

se as ferramentas do Moodle limitam o ensino de habilidades comunicativas em uma 

língua estrangeira a distância na visão do docente. Vale ressaltar que esta é uma 

pesquisa em andamento e temos apenas resultados iniciais. 

 

Coreografias Didáticas On-line 
A coreografia, nesse caso, representa algo parecido com o que ocorre com as 

coreografias da dança, na qual o estudante segue uma sequência de passos da dança 

(coreografias/estratégias de aprendizagem). Segundo Oser e Baeriswyl (2001), as 

coreografias são compostas por quatro componentes: a antecipação; o processo I ou 

processo visível; o processo II ou as operações mentais; e o produto. 

O primeiro componente se refere à ação de esquematizar, de definir antecipadamente 

os passos da dança. Neste o coreógrafo selecionará os assuntos que serão abordados, 

criará os objetivos que ele almeja que sejam alcançados por seus dançarinos, assim 

está antecipando o resultado da aprendizagem do alunado.  

Percebemos que a antecipação é uma ação complexa, não significando, 

necessariamente, que seja difícil, pois neste componente o docente escolherá o ritmo 

da dança, ou seja, os momentos mais adequados para determinadas estratégias 

didáticas online, levando em consideração, logicamente, o conhecimento prévio de 

seus aprendizes a fim de que o desafio não seja demasiadamente fácil ou difícil. Este é 

considerado um componente não visível das coreografias didáticas online. 

O processo I, também designado por colocação em cena , segundo componente, desta 

vez visível da coreografia, alude tanto à prática quanto à mediação realizada pelo 

coreógrafo (estratégias didáticas on-line diferenciadas e significativas trabalhadas na 

sala de aula virtual, etc.), no entanto estas ações devem sempre ser direcionadas aos 

dançarinos a fim de que aprendam novos passos de dança. 

Neste componente o conteúdo deve ser trabalhado para uma melhor aprendizagem 

do alunado, para que ele possa aprender novos passos, ser um sujeito ativo, no 

processo de ensino e aprendizagem, porém o estudante pode aprofundar um 
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determinado tema fora do âmbito escolar a fim de construir o conhecimento para 

obter novas habilidades é necessário um processo interno (Processo II), como veremos 

a seguir. 

O processo II, também denominado por operações mentais, “é um processo interno 

que os aprendizes fazem para compreender um assunto, obter uma nova habilidade” 

(Silva, 2012, p. 52). No que concerne ao coreógrafo “a competência relacionada a este 

componente é a capacidade do professor identificar as fases que constituem esse 

processo e propiciar as condições para que os alunos mobilizem as operações 

necessárias para sua aprendizagem” (Padilha et al, 2010, p. 7). 

O produto se refere à aprendizagem desenvolvida por meio de operações mentais 

e/ou práticas de dança realizadas pelos dançarinos. Nesta etapa o dançarino torna 

visível o resultado de suas práticas de dança e operações mentais desenvolvidas, 

conforme as os passos propostos e colocados em cena pelo coreógrafo. Assim, “nesta 

situação, o produto poderá ser: desde reconhecer certo conteúdo a criar a partir da 

colaboração mútua” (Paiva, 2011, p. 56). 

Mas, neste artigo bordaremos apenas a antecipação, visando compreender se as 

ferramentas do Moodle limitam o ensino de habilidades comunicativas em uma língua 

estrangeira a distância na visão do docente. 

 

Ensino comunicativo 
O ensino comunicativo (EC) de LE é considerado uma proposta inovadora e tem 

mostrado maior aceitação nos últimos anos pelos discentes, docentes e pesquisadores 

vinculados a estas áreas do saber (Menéndez, 2006). Ele é definido da seguinte forma: 

“aquele que organiza as experiências de aprender em atividades/tarefas de real 

interesse e/ou necessidade do aluno para que ele se capacite para usar a língua-meta 

para realizar ações de verdade em interação com outros falantes-usuários dessa 

língua” (Almeida Filho, 2013, p. 72. Tradução nossa.) ou quando “pensamos que saber 

uma língua significa fazer uso desta língua segundo as necessidades do contexto” 

(Prati, 2007, p. 31. Tradução nossa.).  

Esse ponto de vista mudou o foco do ensino da gramática de uma língua estrangeira 

para a compreensão, a produção e a interação contextualizada da mesma, juntamente 

a isso surgiu uma nova forma de elaborar os passos da dança chamados por tarefas 

comunicativas, ou seja, passaram a trabalhar a competência comunicativa dos 

educandos (Nunan, 1989). Estes “precisam ter oportunidades para desenvolver essas 

habilidades, [...] eles precisam, então, adquirir não somente um repertório de 

elementos linguísticos, e sim um repertório de estratégias para usá-las em situações 

concretas” (Littlewood, 1998, p. 4. Tradução nossa). 

 

Metodología 
A pesquisa qualitativa foi selecionada, porque visa uma investigação profunda de 

processos complexos que podem ser apreciados por diversos ângulos e faz referência a 

estruturas inovadoras (Deslauriers; Kérisit, 2008). 
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Para alcançarmos o objetivo deste artigo, elaboramos um questionário on-line e 

solicitamos que professores executores de Universidades e Institutos Federais que já 

tenham trabalhado com uma língua estrangeira no Moodle respondessem a tais 

questionamentos. Vale ressaltar que é uma pesquisa ainda em andamento. 

 

Resultados 
Identificamos que os coreógrafos que participaram desta pesquisa, até o momento, 

trabalham na EAD há um tempo considerável (ver figura 1), o que solidifica sua própria 

análise em relação ao uso do AVEA para o ensino e a aprendizagem comunicativa de 

uma língua estrangeira. 

 
Figura 1. 

 

O número de sujeitos participantes desta pesquisa ainda é pequeno, mas podemos 

verificar de modo generalizado como os docentes brasileiros levam em consideração o 

Moodle para aprender uma língua estrangeira, como podemos ver no questionamento 

a seguir: 

 
Figura 2. 

 

Dois dos professores consideram positivamente o AVEA, mas nas perguntas 

complementares, eles acham que no mesmo deverá ser acrescentado outras 

ferramentas que favoreçam principalmente o desenvolvimento da expressão oral, 

além de criar ferramentas que aumentem a interatividade entre docente-discentes e 

discentes-discentes. Somente um desses coreógrafos, ressaltou o fato de que a 

interação física é indispensável para ensinar e aprender comunicativamente uma 

língua estrangeira a distância. 
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Conclusiones 
Como já foi posto anteriormente, esta pesquisa se encontra em andamento, mas com 

os dados colhidos até o momento concluímos que as ferramentas disponibilizadas no 

Moodle ainda são insuficientes para aprender e ensinar de uma língua estrangeira a 

distância, no sentido de desenvolver adequadamente todas as habilidades 

comunicativas (escrita, leitora, oral, auditiva). Por esse motivo, defende-se uma 

reconfiguração das ferramentas disponibilizadas no ambiente, para que este possa se 

adequar às necessidades das disciplinas específicas. 
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