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Uma das dificuldades dos professores de línguas é conseguir motivar os 
seus alunos para a aprendizagem. Sem motivação os alunos não 
'abraçam' o seu aprender e a construção do conhecimento não acontece. 
Este problema torna-se mais complexo quando a escola ensina língua 
estrangeira. Por que o problema de aprender línguas será mais 
complexo do que outros aprenderes? Será por que os alunos não vêem 
uma aplicação imediata? Ou, será por causa das 
dificuldades/complexidades intrínsicas do processo aquisicional de uma 
LE? Com o objetivo de contornar este problema foi desenvolvido um 
programa de ensino de Espanhol na Internet. Cada lição compõe-se do 
'' texto de motivación', 'sacando las dudas', 'verbos', 'cultura y 
curiosidad' e 'momentitos de conversación'. O objetivo das lições não é 
somente desenvolver capacidade comunicativa e entendimento da língua, 
mas também objetivam motivar os alunos para a interculturalidade 
através da literatura, geografia e artes. A minha 
apresentação focaliza os diversos movimentos deste projeto: (1) 
elaboração, (2) aplicação em sala de aula, (3) envolvimento dos alunos e 
(4) aprendizagem. 
PALAVRAS- CHAVE: INTERNET, motivação, autonomia.  

 
Após ter feito um curso da linguagem de computador HTML em 1999, surgiu a 

oportunidade do desenvolvimento de uma página da INTERNET que se propunha a 
realizar um curso de espanhol em 10 lições. Hospedada no Centro de Ciências da 
Economia e Informática da Universidade da Região da Campanha, serviu como um meio 
para que as aulas da 8ª série do Colégio Salesiano São Pedro (Bagé - RS) iniciassem a partir 
do presente ano, de maneira diferente da que os 45 alunos da turma estavam acostumados 
em 1999 (onde priorizou - se basicamente a aquisição de vocabulário e a tradução).  
 

Com apenas uma aula semanal, começou-se um trabalho onde a página que foi 
desenvolvida em 1999 tornou-se o "tema gerador" de todo conteúdo trabalhado na série 
citada.  
 

1) As 10 lições foram criadas partindo da história de quatro personagens: María, 
Gerardo, Jorge e Gabriela. Todos os aspectos envolvidos ao longo das lições estão 
diretamente relacionados com a criação dos "TEXTOS DE MOTIVACIÓN" e dos 
"MOMENTITOS DE CONVERSACIÓN". Além desses dois tópicos, cada lição possui 
também  um link de "CULTURA Y CURIOSIDAD" , "SACANDO LAS DUDAS" e 
"VERBOS", sempre abordando, do ponto de vista gramatical, tópicos referentes às 



situações que surgem naturalmente nos textos ou nos diálogos. Para a criação da página 
foram selecionadas informações compiladas/recicladas de listas de discussões de 
professores de espanhol, tradução e sobre a língua espanhola que existem na INTERNET, 
de livros diversos, de jornais, de embalagens de produtos, de  folders turísticos, de 
gramáticas, de dicionários,  de programas da TV a cabo , de músicas, de  e-mails pessoais, 
de páginas da Internet e de cartas de falantes nativos. 

 
Englobando aspectos comunicacionais, gramaticais e culturais, cada lição procura 

introduzir gradualmente conceitos considerados importantes para o aprendizado do 
espanhol, e também, valorizando aspectos locais, como a figura do gaúcho, a cidade de 
Bagé, etc. Também apresenta assuntos mais gerais, como pintores de renome, pontos 
turísticos dos países onde se fala espanhol e figuras da literatura.   
 

2) Quando aplicadas em sala de aula, outras atividades paralelas se fizeram 
necessárias para que se pudesse avaliar as deficiências e progressos dos alunos ao longo do 
processo. Em meio a tudo isso, as informações fornecidas por eles a respeito dos próprios 
desejos, opiniões e necessidades foram muito úteis para que atividades complementares 
viessem a ser feitas, inclusive, aproveitando a própria INTERNET.  

 
Uma dessas atividades surgiu após ser trabalhada em aula a música "GO BACK", 

do CD TITÃS ACÚSTICO, com a participação do cantor argentino FITO PÁEZ, onde 
aparece um poema do poeta chileno PABLO NERUDA. Como os alunos ignoravam 
quem era o Nobel da Literatura, foram motivados a pesquisar, principalmente na 
INTERNET, informações  bibliográficas sobre o autor. A iniciativa de fazerem a pesquisa 
on - line motivou - lhes muito mais , pois possibilitou o contato com informações mais 
completas do que aos que pesquisaram nas enciclopédias, principalmente porque na 
INTERNET as informações  foram encontradas em espanhol. Uma das alunas, inclusive, 
levou para a apreciação da turma um CD-ROM onde o próprio PABLO NERUDA 
declama um poema seu.  

 
Outra atividade paralela aconteceu após a leitura de uma sugestão retirada da página  

do Instituto Cervantes, onde era proposta uma "CIBERFESTA". Nessa "CIBERFESTA", 
foi propiciado o desenvolvimento do conteúdo que privilegiava a aplicação de descrições 
físicas e aspectos psicológicos e emocionais, e, ao mesmo tempo, ampliava o conhecimento 
dos alunos sobre os "EMOTICONS", as famosas carinhas que simbolizam as mais 
diferentes ações, estados ou situações na INTERNET. De posse dessas informações (que 
também lhes possibilitou o contato com gírias e expressões coloquiais), os alunos 
produziram descrições, onde lhes foi pedido que descrevessem a si mesmos, a um colega e 
a uma pessoa famosa. Após essa atividade, no laboratório de informática, entraram em uma 
sala de bate- papo, onde, entre si, aplicaram o que havia sido retirado da própria 
INTERNET, usando as  palavras que serviam para aquele contexto. Nessa atividade, além 
de teclarem com os próprios colegas, tiveram contato com outras pessoas que estudam 
espanhol e também com nativos. Assim, desenvolveram necessidades reais, de perguntarem 
sobre vocabulário  ativo, que, naquele momento, estava sendo preciso para a efetivação da 
comunicação.  

 
A INTERNET também está presente nas aulas quando os alunos pedem 

informações, tiram dúvidas e enviam os seus deveres de casa para a professora. Essa 
relação possibilita um a troca maior e também um entrosamento mais efetivo entre 
professor- aluno.  

 



Como a opinião da turma é fundamental, também buscou - se a realização de jogos  
pedagógicos, trabalhos em grupo e complementação com vídeos turísticos que ilustram os 
locais citado s na página da INTERNET.  
 

3) Quanto ao envolvimento dos alunos, cabe ressaltar que ainda existe a idéia de 
que uma aula fora do ambiente tradicional de sala de aula não é aula, portanto, nas aulas 
desenvolvidas no laboratório de informática, não há envolvimento de 100% da turma 
(nesse aspecto, também deve ser levado em conta o número de computadores em relação 
ao número de alunos  - 10 computadores para 45 alunos). Vejamos agora, algumas opiniões  
dos alunos sobre as aulas: 

 
- "A aula está boa, as aulas estão bem interessantes no laboratório de informática" 
(A.L) 
- "As aulas de espanhol são boas, mas deveriam ser realizadas mais vezes no 
laboratório de informática" (D.V) 
- "Não pode ser só no laboratório de informática" (A.M)  
- "Minha nota para aula de espanhol é 10, pelas aulas criativas e inovadoras, que 
nenhum professor tinha pensando antes em fazer" (J.M) 
- "Eu estou gostando muito das aulas no laboratório, está sendo bem mais fácil 
aprender em grupos no computador" (J.S) 
- "A minha nota para as aulas  de espanhol é 10, pois estão sendo praticadas no 
laboratório de informática, proporcionando aulas mais dinâmicas, divertidas e 
modernas" (R.E) 
- "Eu gostei das aulas de espanhol no laboratório, porque ficam mais interessantes" 
(D.V) 
- "Eu gostei da aulas  por serem no laboratório de informática, utilizando os 
microcomputadores, achei legal os diálogos e todo o esquema do programa" (L.B) 
- "Acho que as aulas deveriam ser na sala de aula" (B.B) 
- "A matéria de espanhol foi muito interessante e deveria ser até o fim do ano no 
laboratório" (M.T) 
- "Devemos ter mais aula na sala de aula" (L) 

 
4) Quanto à aprendizagem, é recompensador observar o progresso nas produções, 

tanto na oralidade, que a princípio era bastante debilitada, quanto na escrita, a qual apesar 
das interferências, apresenta- se num nível bastante satisfatório. O mais interessante desse 
processo é que cada aluno valoriza a importância do Espanhol de acordo com as suas 
necessidades pessoais e só ocorre aprendizagem quando realmente está clara a importância  
desse aprendizado em suas vidas e a aplicação prática do idioma, pois a produção do 
conhecimento não é imposta e sim mediada, procurando ouvir o que eles têm a dizer 
(FREIRE - 1997), o que eles querem e como eles querem aprender, deixando- os  livres,  
procurando ser um professor aberto e mudando o rumo do processo, caso seja necessário, 
como por exemplo, fazendo folhas complementares para as dúvidas gramaticais ou com a 
realização de jogos que desenvolvessem a parte oral, etc.  

 
Nas produções, nas sugestões e nas dúvidas enviadas por correio eletrônico é 

possível avaliar como cada um, dentro do que constróem individualmente, estão 
contribuindo para aulas menos monótonas e, por isso, mais eficazes.  

 
Num trabalho proposto no final do primeiro semestre, sobre DROGAS, 

aproveitando os temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC,1998), 
pode- se perceber que o nível das produções é bastante satisfatório e com o material 



recolhido das próprias produções é possível introduzir novos conceitos, baseando- se no 
"erro construtivo" dos alunos, que muitas vezes são ignorados por muitos professores, 
deixando de perceber que esses erros podem ser indicativos para a abordagem de um novo  
conteúdo, como aconteceu com as preposições, que não faziam parte do programa e que, 
com as conversas on-line ficou latente a necessidade de serem trabalhadas, pois os alunos  
se comunicavam em espanhol, mas na hora de ligar um vocábulo ao outro, usavam as 
preposições em português, como por exemplo: "Trabajar en la televisión está  nos planes 
desse gatito...", "Vivo  na ciudad de Bagé", "...toda su vida  pela ventana", "no es nada 
desto".  

 
No segundo semestre o uso da Internet também está presente nas aulas das outras 

séries, pois com a Mostra Integrada sobre o Mercosul, alunos de 5ª a 8ª séries são 
motivados a buscar nos jornais on-line notícias relativas ao assunto e a partir dessas 
notícias, além de informações relevantes para a mostra que acontecerá em novembro, 
também serão trabalhados vocabulário e gramática.  
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