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INTRODUÇÃO 

 

 

O  vocábulo tecnologia, tal qual o conhecemos hoje, carrega em sua 

identidade  simbólica uma carga de sentidos muito abrangente, pois o papel 

adquirido pelos instrumentos tecnológicos no século XXI  vem  revolucionando as 

relações humanas e econômicas  na sociedade.  

 Comumente ouve-se dizer que esta é a  “Era da Informação”,  nascida 

principalmente com o advento da Internet, que estrondosamente passou  a servir 

como ponto de convergência de diversos meios de comunicação, possibilitando 

situações de troca, de aprendizagem, de entretenimento, de comercialização, etc.,  

enfim,  desvendando possibilidades sociais antes inatingíveis e inimagináveis.  

 A novidade tecnológica  chamada Internet  rapidamente foi absorvida pelo 

sistema capitalista e transformou-se  numa das áreas de investimento que mais 

cresceu nos últimos tempos.  Além do âmbito econômico, várias outras áreas 

apoderaram-se  dos benefícios que a rede proporciona, entre elas, a Educação. 

Porém, a absorção da tecnologia pelo meio educacional  já não vinha 

acontecendo de forma acelerada antes do surgimento da Internet, pois ainda 

existem escolas que não dispõem nem de aparelhos de TV ou vídeo, quanto mais 

de computadores e acesso à Internet.  Esta realidade acaba criando um contraste 

entre o mundo da escola  e a vida privada (leia-se sociedade) dos que freqüentam 

o ambiente educativo.   

 Neste sentido,  cabe aos  estudantes dos cursos de Formação de 

Professores  e às instituições de nível superior  investigar o impacto das inovações 

tecnológicas, bem como desenvolver estratégias de aplicação destas inovações 

em sala de aula, principalmente porque é através da formação acadêmica e 

continuada dos profissionais de Educação que o quadro de defasagem em relação 

à absorção da tecnologia no meio educativo poderá ser amenizado, embora 



dependa-se em grande parte de interesses político-financeiro-institucionais   que 

incentivem  a execução de tais inovações.  

 De acordo com o exposto no parágrafo anterior, a execução deste trabalho 

justifica-se partindo da idéia de que como concluintes do curso de graduação em 

Letras (habilitação em Português e Espanhol) devemos estar cientes do papel da 

tecnologia nos bancos escolares daqui para frente e preparados para incorporá-la 

em nossas aulas de línguas.  Além disso, a Internet serve como um ambiente de 

aprendizagem para além dos bancos acadêmicos (auto-formação), já que pode 

ser considerada uma das alternativas de custo mais baixo e de rápida atualização.   

 Ao utilizar a Internet como ferramenta, o professor de Espanhol como 

Língua Estrangeira poderá atualizar-se e, consequentemente, criar 

atividades/materiais alternativos para sua atuação como docente.  Vale lembrar 

que a aquisição de materiais impressos (livros, revistas, jornais) para as aulas de 

Língua Espanhola não são acessíveis a todos os profissionais que atuam no 

Ensino Fundamental e Médio. Inacessibilidade esta, que se deve desde ao baixo 

poder aquisitivo do magistério, até a dificuldade de encontrar-se editoras nacionais 

que abordem com maior ênfase as questões regionais da Língua Espanhola.  

Exemplo de tais questões encontra-se na variante rioplatense, que serve para a 

comunicação com falantes uruguaios e argentinos, os quais são falantes nativos 

de Língua Espanhola com maior penetração na Região da Campanha e no Rio 

Grande do Sul.  

 Portanto, ao elaborar o seu próprio material didático, o professor de 

Espanhol como Língua Estrangeira poderá  agir  sobre a sua prática de maneira 

mais autônoma, atendendo os interesses de seus alunos e contribuindo para a 

execução de aulas mais significativas. Neste sentido, a Internet colabora para a 

surgimento do “professor-pesquisador”, que não contenta-se em reproduzir 

conhecimento, mas em produzi-los, de preferência de forma colaborativa com 

seus alunos.   



 O interesse por este tema surgiu há alguns anos, mais exatamente quando 

da realização de um curso sobre Internet realizado em 1996. De lá para cá, foram 

desenvolvidas algumas páginas com o auxílio de estudantes do curso de 

Informática da URCAMP (Universidade da Região da Campanha), tratando dos 

seguintes temas: a primeira, relacionada com a Comunicação Social (em 1997, 

quando acadêmica deste curso) e a segunda, relacionada com a  área de Letras 

(em 1998).  Após esta fase,  quando da realização de um curso específico sobre 

linguagem de programação para criação de páginas na Internet, em 1999, houve  

a  junção de duas áreas de interesse: a Internet e a Língua Espanhola, surgindo 

então o “Curso de Espanhol em 10 lições”.  No ano seguinte,  sob  estímulo da 

então professora da disciplina de Língua Espanhola do curso de Letras da 

URCAMP, Elsa de las Mercedez Núñez González, foi enviado um e-mail ao 

professor Dr. Hilário I Bohn descrevendo a experiência com alunos do Ensino  

Fundamental que utilizavam a Internet  nas aulas de Língua Espanhola. Surgiu 

então, a oportunidade de apresentar esta experiência no II Encontro Nacional 

sobre Política de Ensino de Línguas Estrangeiras (II EMPLE), realizado em 

Pelotas, entre os dias 04 e 06 de setembro de 2000,  dentro do simpósio 

“Experiência inovadoras no ensinar e aprender Línguas”, coordenado pelo referido 

professor.   No ano de 2001, seguiu-se os estudos sobre Internet e sua relação 

com o meio educativo, que levaram a apresentação dos seguintes trabalhos: 

“Reinventar a sala de aula, reinventar a aprendizagem (A Internet como 

ferramenta da Educação)“, no VII Encontro Internacional de Educação – ALCA x 

MERCOSUL/CONESUL realizado em Uruguaiana;  “Internet e sala de aula: 

tentativa de aproximação”, no Fórum Mundial de Educação, realizado em Porto 

Alegre e  “Construyendo Juntos: um manual com textos de alunos e informações 

virtuais”, no III Seminário Nacional de Ensino e Linguagem (III SENALE), realizado 

em Pelotas.  Portanto, a seleção do tema para a execução desta monografia 

seguiu uma linha de estudos que já vinham sendo desenvolvidos, praticamente 

desde o ingresso na vida acadêmica.  



 O objetivo básico do presente estudo é demonstrar que o professor de 

Espanhol como Língua Estrangeira pode tornar-se autônomo quanto profissional.  

Autonomia que se traduz na utilização de novas tecnologias – principalmente 

pesquisando na Internet – encontrando assim, alternativas para a sua formação 

continuada e para uma prática docente mais atrativa.  

 Também objetiva-se debater a questão da tecnologia na educação e suas 

implicações; descrever as principais ferramentas utilizadas na Internet; indicar 

locais  em que alunos e professores poderão informar-se, atualizar-se, tirar 

dúvidas e ampliar seu contato com o mundo da Língua Espanhola. Além de 

mostrar que a inserção da tecnologia amplia a possibilidade de tornar o professor 

um docente compositor, ou seja, aquele que “está atento, predisposto para 

explorar e criar permanentemente oportunidades com o objetivo de fazer aulas 

mais interessantes1” (SPIEGEL, 1999, p. 11).  

 Os capítulos são organizados da seguinte forma:  o capítulo inicial, “A 

escola frente às inovações tecnológicas”,  apresenta um breve histórico sobre 

Tecnologia Educacional, mostra questões relacionadas aos pontos de divergência 

do uso da tecnologia no meio educativo e a sua problemática. Também,  indica  a 

relação entre tecnologia e formação de professores.  

 O segundo capítulo,  “Internet: uso e implicações pedagógicas”, inicia 

fazendo um breve histórico sobre a rede, seguido de informações técnicas sobre 

os requisitos necessários para conectar-se a ela.  Após, procurar-se-á mostrar 

suscintamente algumas aplicações de algumas ferramentas que podem ser 

utilizadas através da Internet, tentando abordar aspectos positivos e negativos das 

mesmas para o meio educativo e, principalmente, a possibilidade de sua utilização 

para o ensino de Línguas Estrangeiras, em especial, a Língua Espanhola.  E 

                                                           
1 “está atento, predispuesto para rastrear y crear permanentemente oportunidades con el objetivo de hacer 
clases más interesantes”.  
Todas as citações retiradas de livros escritos em língua estrangeira formam traduzidas por Valesca Brasil 
Irala.  



ainda, abordará a situação em que se encontra a inserção da Internet nas escolas 

brasileiras.  

 O terceiro capítulo, intitulado “A Língua Espanhola no Ciberespaço”  dedica-

se a apresentar a situação  em que o idioma Espanhol se encontra  no mundo 

virtual.  Sendo assim,  selecionou-se  seis páginas da Internet que abordam 

questões relativas à Língua Espanhola que podem ser úteis a quaisquer 

interessados  no estudo da mesma.  Cabe salientar  a limitação desta análise, 

visto que existem  milhões de páginas na Internet que se dedicam a promover e 

difundir a Língua Espanhola e foram selecionadas apenas seis.    

 O quarto capítulo, “´Curso de Espanhol em 10 lições´: ensaiando 

possibilidades como docente compositor” é destinado a exemplificar o uso que o 

professor pode fazer da Internet para criar seu próprio material didático.  No 

primeiro subtítulo, descrever-se-á  como surgiu a idéia de criar este curso; no 

segundo subtítulo, será mostrada a estruturação da página e no terceiro subtítulo, 

apresentar-se-á  uma discussão sobre a utilização da mesma em sala de aula, 

seus benefícios e limitações.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   1 A ESCOLA FRENTE ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS   

 
 
1.1  Tecnologia Educacional: um breve histórico 

 
 

 O entendimento da importância da tecnologia na educação hoje, passa pela 

necessidade de se lançar um olhar para a sua própria história, que apesar de 

todos os avanços, ainda sofre a mitificação de alguns conceitos.  

Segundo Pons, a tecnologia educativa surgiu nos Estados Unidos, a partir 

da década de 40, em cursos projetados para especialistas militares, ministrados 

durante a II Guerra Mundial (PONS in SANCHO,1998, p. 51).  Como matéria 

curricular, Ely mostra que, surge na Universidade de Indiana, em 1946, com o 

título de Educação Audivisual (Ely apud PONS, 1998, p. 51).  

 A escola do século XX coloca a ciência  como dogma (RIPPER in 

OLIVEIRA, 1996, p. 60), ocupando o lugar que antes pertencia à religião, como 

objeto de conhecimento.  As teorias psicológicas que norteiam  essa escola, 

também são incorporadas nos estudos dos currículos de tecnologia educacional 

(PONS in SANCHO,1998, p. 52), tendo seus modelos “mal transplantados do 

laboratório para a realidade da sala de aula” (RIPPER in OLIVEIRA, 1996, p. 60).  

 A escola pública de massa é influenciada pelo “sistema Taylor de 

administração científica”, sendo esta  tratada como “semelhante a uma fábrica”.  A 

“escola-fábrica”, que segue os princípios do “taylorismo/fordismo”, “começa a dar 

sinais de esgotamento já na década de 1950” (RIPPER in OLIVEIRA, 1996, p. 62).  

 Na década de 60, com o desenvolvimento dos meios de comunicação de 

massa, a tecnologia educacional ampliou seu campo de atuação, principalmente 

nos Estados Unidos (EUA). Segundo Welch, nos EUA a televisão pública “foi 

pioneira em implementar um número de estratégias tecnológicas bem-sucedidas, 

para suprir nossas necessidades educacionais” (WELSH in SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 1999, p. 54). Segundo Delval em 1983, nos Estados 



Unidos, 53% das escolas já utilizavam computadores (Delval apud  OLIVEIRA, 

1997, p. 27).  

 Para Fernández, a década de 70 foi de consolidação da utilização da 

tecnologia com finalidades educacionais (PONS in SANCHO, 1998, p. 52). 

 No Brasil, os participantes do XI Seminário Brasileiro de Tecnologia 

Educacional, em 1979, apontam que a TE (Tecnologia Educacional) teria vivido 

duas fases distintas: a primeira, que acreditava  na eficiência dos equipamentos,  

muitas vezes sem questioná-los para além do fim em si mesmos; e a segunda, 

onde deixou-se de debater os problemas de implementação e adoção dos 

mesmos.      

 Já na década de 80, temos a seguinte realidade:  

  

 [...] o computador não estava sendo encarado como o 
salvador da educação brasileira, muito menos a 
disseminação de seu uso se deu de forma 
indiscriminada sem controle da comunidade 
educacional. Embora outros países como os EUA, a 
Inglaterra, a França etc. já estivessem investindo na 
sua utilização, não teve força entre nós a idéia de que 
“o que é bom para o Primeiro Mundo é bom para o 
Brasil” (OLIVEIRA, 1997, p. 12).  

 

 Tramonte revela que, no Brasil,  “o avanço da tecnologia evolui quase tão 

rapidamente quanto o grau de desigualdade social” (TRAMONTE in LEFFA, 2000, 

p. 1-2).  A autora aponta que a tecnologia apesar de gerar desemprego, também 

cria novas fontes de ocupação, ressaltando que a desigualdade social não está 

somente relacionada com a questão tecnológica e sim, existe um complexo 

histórico calcado na distribuição de riqueza do país que agrava essa 

desigualdade.  

Ainda segundo Oliveira, a introdução da informática na escola está 

intimamente relacionada com as transformações do setor produtivo e cultural:  

 



Essas mudanças, principalmente nos setores 
produtivos e financeiros, não tardaram a  ter  
repercussão no seio da escola, pois esta passaria a ter 
o papel de formar novos profissionais, uma vez que os 
avanços tecnológicos fizeram com que o mercado de 
trabalho requisitasse um novo tipo de profissional 
(OLIVEIRA, 1997, p. 21).   

 
 
 Podemos considerar, então, que:  
 
 Os mecanismos intrínsecos de expansão do 

capitalismo apressam a difusão das tecnologias, que 
podem gerar ou veicular todas as formas de lucro. Por 
isso há interesse em ampliar o alcance de sua difusão, 
para poder atingir o maior número possível de pessoas 
economicamente produtivas, isto é, das que podem 
consumir (MORAN, 1995, p. 24).   

 

 As chamadas  NTIC  (Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação) – que receberam essa denominação na década de 80 

  

geram produtos diferenciados e sofisticados – 
telefones celulares, fax, softwares, vídeos, 
computador multimídia, Internet, televisão interativa, 
realidade virtual, videogames – que nem sempre são 
acessíveis a todas as pessoas, pelos seus altos preços 
e pela necessidade de conhecimentos específicos para 
sua utilização (KENSKI in FIORENTINI; CARNEIRO, 
2001, p. 15). 

 
 

Nessa perspectiva, as limitações da escola frente a essas inovações são 

significativas, já que “devemos nos reequipar ordinariamente para acompanhar o 

apelo da velocidade e da potência que os softwares exigem. [...] Uma verdadeira 

tirania do efêmero” (SILVA, 2001, p. 26).  A efemeridade da qual a escola, por 

limitações políticas, técnicas e pedagógicas não acompanhou, pois a educação 

adota um discurso que é de mudança, porém, as incertezas de como essa 

mudança deve ser feita ainda são maiores que as ações político-prático-



pedagógicas  em  execução. A única certeza que se tem é a de que a escola tal 

qual está estruturada, não serve para a então denominada “Sociedade do 

Conhecimento”, nem que seja ela o lugar onde este conhecimento  seja  

transmitido (SPIEGEL, 1997, p. 26).   

Sendo assim, ocorre a   
 

[...] expansão do tempo do intervalo entre os períodos, 
revelado na lentidão com que os alunos entram na sala 
de aula e demoram para se organizar, mostra-nos uma 
forma de manipulação e controle sobre o tempo. 
Alarga-se o tempo do prazer, da festa, encurtando-se o 
tempo do dever, do trabalho (SILVA, 2001, p. 29).  

 
 

Isso ocorre porque o  aluno vê o professor como “um medium  a mais. Ele, 

assim  como a televisão, perdeu o monopólio da informação para os outros media” 

(SILVA, 2001, p. 30). Silva ainda acrescenta que o aluno “perde o encantamento 

com o  estudo formal e com a sala de aula. Não é por nada que a opinião corrente 

entre os alunos é de que as aulas deveriam ser alegres, descontraídas e criativas” 

(SILVA, 2001, p. 30).    

O autor acredita que “essas transformações não tinham sido sentidas de 

maneira tão forte pela escola, leia-se sociedade, até a massificação do 

computador” (SILVA, 2001, p. 33), principalmente na relação  professor-máquina, 

já que um dos temas que mais angustiaram (e angustiam ainda) muitos 

professores é a exigência de saber informática, pois seus conhecimentos extra-

computacinais  são subestimados em detrimento do peso que ocupa o seu 

desconhecimento ou pouco conhecimento de seus saberes  computacionais 

(SPIEGEL, 1997, p. 94).     

No que tange às políticas públicas de informática educativa no Brasil, estas 

vêm ocorrendo de forma lenta, pois por muito tempo se discutia a validade de sua 

implementação ou não na escola pública.  Segundo Ramon de Oliveira (1997), 

Vera de Oliveira (1996) e Almeida (2000), entre outros,  alguns projetos têm sido 



implantados nos últimos anos, porém são projetos que se restringem quase 

exclusivamente  ao  ensino superior e à pós-graduação.   O governo federal 

possui o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo)2, que tem  sido  

pior ou melhor utilizado de acordo com  as  políticas  de cada estado da federação 

ou de acordo com as iniciativas locais.   

 

1.2  A problemática tecnológica 

 

Quando se ouve falar em tecnologia,  a primeira idéia  que  se forma é a de 

que somente os instrumentos  eletrônicos  lançados  no mercado comercial nas 

últimas décadas são  tecnológicos.  Isso é um engano, pois já no   

 

 período inicial da Revolução Industrial – baseada na 
mecanização da indústria têxtil e no uso industrial da 
máquina a vapor, até o momento atual, em que 
predominam as tecnologias eletrônicas de 
comunicação e informação e a utilização da informação 
como matéria-prima – que o homem transita 
culturalmente  por intermédio de tecnologias (KENSKI 
in FIORENTINI; CARNEIRO, 2001, p. 15).  

 

A crítica sobre o uso  das  tecnologias recentes (televisão, rádio, 

computador,  Internet, etc.) é, ainda hoje,  expressiva no meio educativo, criando 

nos professores o temor de perderem  “o emprego, outros se apavoram  quando 

são pressionados  a lidar com equipamentos eletrônicos” (LIBÂNEO, 1998, p. 14).  

Pode-se perceber que se vive, assim,  numa sociedade de contrastes:  

 

 Pessoas que sustentam apaixonadas discussões sobre 
os perigos da informática, mas usam todos os 
aparelhos (do carro ao telefone, passando pelos 
eletrodomésticos) que possam tornar sua vida mais 
confortável, sem se perguntar como tais tecnologias  
modelam as suas vidas, nem os custos sociais e 

                                                           
2 c.f. www.proinfo.gov.br  



ecológicos que sustentam o seu conforto (SANCHO, 
1998, p. 23-24). 

 

A tecnologia, que evolui ao longo dos séculos, faz parte da própria evolução 

social do homem,  no sentido de que, ao criá-la e aperfeiçoá-la,  vive 

constantemente  tentando minimizar  as  dificuldades  de sobrevivência:  

 

Uma primeira abordagem do conceito de  téchne é 
encontrado em Heródoto, que o conceitua como ´um 
saber fazer de forma eficaz’.  Platão o coloca 
repetidamente na boca de Sócrates, na sua  obra 
Protágoras, na qual lhe dá o sentido de realização  
material e concreta de algo. O estado de impotência  
em que o ser humano se encontra na natureza agrava  
a sua necessidade de desenvolver mecanismos de 
subsistência e proteção. A sua natureza inteligente 
permite-lhe transformar, pela téchne, a realidade 
natural em uma realidade artificial (SANCHO, 1998,  p. 
28). 

 

O que se pode perceber é que  nas últimas cinco décadas  a evolução 

tecnológica vem ocorrendo  de maneira  mais  rápida  do  que  nos séculos 

anteriores, sendo assim,  o ser humano desenvolve macanismos de adaptação 

diferentes dos que ocorriam no passado. Neste sentido, Moran observa o 

seguinte:  “Cada tecnologia modifica algumas dimensões da nossa interrelação 

com o mundo, da percepção da realidade, da interação com o tempo e o espaço” 

(MORAN, 1995, p. 25).   Essa idéia também é ressaltada por Sancho:  “A 

interação do indivíduo com as suas tecnologias tem transformado profundamente 

o mundo e o próprio indivíduo” (SANCHO, 1998, p. 30).  

A crise educativa nasce justamente da crise de paradigma social: a 

educação moderna existia sob o signo da disciplina, com o objetivo do 

aperfeiçoamento moral e espiritual.  O mundo era “criteriosamente organizado”, 

homogeneizador (SILVA, 2001, p. 16-17).  Todavia,  hoje vivemos a carência dos 

modelos educativos tradicionais e que a pedagogia moderna não dá conta da 



complexidade pedagógica de nosso tempo, ou seja,  “[...] o saber não está mais 

centralizado e [...] a crise revela a fragilidade do tempo-espaço da escola.  Ela não 

representa mais o monopólio da ´transmissão´ do conhecimento e da informação” 

(SILVA, 2001, p. 18).  

Os resquícios da escola nascida na era Moderna ainda sobrevivem através 

das “salas retangulares, classes em fila reta, geometricamente controladas para 

evitar a dispersão dos olhares que deveriam estar vetorializados à frente, para o 

mestre” (SILVA, 2001, p.19).  O paradoxo  entre o que o mundo oferece ao aluno 

e o que a escola oferece  é, ainda hoje, muito grande. A escola, para Santos  

 

[...] parece cega, surda e muda  às  metamorfoses da 
percepção humana que a realidade tecnológica está 
provocando. A escola encara a formação da 
percepção, da sensibilidade e da subjetividade de seus 
alunos como se eles ainda se encontrassem no século 
XVIII, antes da Revolução Industrial (RIPPER  in 
OLIVEIRA, 1996, p. 57).  

  

 Sendo assim, muitos são os problemas gerados nas salas de aulas, tais 

como a indisciplina, o desinteresse pelo estudo formal, a violência, a 

desmitificação da figura do professor como detentor do saber, entre outros, 

justamente como reflexo de uma estrutura decadente, pois a escola, da maneira 

como permanece organizada, não consegue mais cumprir o seu papel. 

 

 

 1.3  Tecnofilia x Tecnofobia: pesando na balança  

 

No que se refere à tecnologia educacional, Sancho nota que existem dois 

extremos que perpassam à história:  a  “tecnofilia” e a “tecnofobia”.  Vejamos 

abaixo o conceito de cada um:  



- Tecnofilia:  considerar que “cada nova contribuição tecnológica, 

principalmente naquelas situadas no âmbito da informação”, encontra-se “a 

resposta final para os problemas do ensino e da aprendizagem escolar” 

(SANCHO, 1998, p. 43).  

-  Tecnofobia: considerar que o “uso de qualquer tecnologia” que não tenha 

sido utilizada desde a infância e que passa “a fazer parte da sua vida 

pessoal e profissional representa um perigo”  aos valores já possuídos 

(SANCHO, 1998, p. 43).   

 

 Sancho apresenta exemplos de tecnofobia ao longo da história, tais como:  

Sócrates acreditava que com a utilização da escrita, os homens deixariam de 

exercitar a memória e o esquecimento seria implantado em suas almas;  quando o 

uso da imprensa foi generalizado, muitos foram contra a propagação dos livros, 

considerados uma ameaça à sua autoridade (já que antes o conhecimento era 

transmitido popularmente pela oralidade). 

 Por outro lado, Cuban relata um exemplo de tecnofilia: “Em 1922, Thomas 

Edison afirmava – ´acredito que o cinema está destinado a revolucionar o nosso 

sistema de ensino e que em poucos anos substituirá, em grande parte, se não 

totalmente, o uso dos livros-textos” (Cuban apud SANCHO, 1998, p. 45).  Também 

Darrow,  em 1932 acreditava que 

 

a meta central e dominante da educação pelo rádio é 
trazer o mundo para a sala de aula, tornar 
universalmente acessíveis os recursos do melhor 
professor, a inspiração dos maiores líderes,...e expor 
os sucessos do mundo que através do rádio podem 
chegar, como um estimulante e vibrante livro do ar 
(Darrow apud SANCHO, 1998, p. 45).   

  

Pelos exemplos acima, sabemos que nem o cinema, nem o rádio 

“revolucionaram”  a  educação, pois a realidade das escolas demonstra que ainda 



existe uma grande defasagem no que se refere aos recursos necessários a serem 

aplicados, já que ainda existem escolas no Brasil que não têm nem o privilégio da 

luz elétrica, de classes para os alunos ou mesmo de giz para escrever no quadro-

negro, quanto mais aparelhos de som, vídeos, televisões e computadores.   

As duas posturas, “tecnofobia” e “tecnofilia”,  são extremas, dispõem de 

adeptos que justificam-nas  como verdades absolutas. Todavia, na realidade 

vivemos  “numa sociedade de incertezas”, onde não devemos procurar “modelos 

redentores e salvacionistas baseados em grandes promessas que não podemos 

controlar e cumprir” (SILVA, 2001,  p. 22).  Silva  acredita que  

 

vivemos uma época do presente, uma época da 
velocidade, uma época de quebrar recordes, de 
diminuir o espaço e subordiná-lo ao tempo. Uma época 
da informação, da imagem, do ecrã, do satélite, da 
fibra ótica, do cartão magnético, da virtualidade e da 
Internet, para citar alguns exemplos (SILVA, 2001, p. 
23).  

 
Porém, segundo Leffa, “o computador não causou na educação o impacto 

que já causou em muitas outras áreas da atividade humana” e acrescenta que “o 

mundo não funciona mais sem o computador. A grande exceção ainda é o ensino, 

onde nenhum avanço tecnológico até hoje, suplantou o quadro-de-giz” (LEFFA, 

2000a, p.1). Isso significa que, apesar de todas as discussões a respeito da 

tecnologia aplicada à educação,  existem  barreiras político-administrativas que 

revelam ainda mais a escola como um espaço  cada vez mais obsoleto, na forma 

como predominantemente está estruturada.  

 

1.4  Tecnologia e formação do professor  

 

O professor, ao longo das décadas de democratização do ensino,  teve um 

papel mais ou menos bem definido dentro da sociedade. Acredita-se, porém, que 



o professor,  sob influência  das transformações científico-sociais do último século, 

também tenha sofrido transformações quanto a sua função docente.  

Dentre as atuais tarefas do professor podemos considerar a capacidade de 

ajudar no “desenvolvimento das competências do pensar, em função do que 

coloca problemas, pergunta, dialoga, ouve os alunos, ensina-os a argumentar, 

abre espaço para expressarem seus pensamentos, sentimentos, desejos, de 

modo que tragam para a aula sua realidade vivida” (LIBÂNEO, 2000, p. 29). A 

maioria dos professores assegura possibilitar essas estratégias aos seus alunos, 

todavia, no momento em que o professor afirma que não entende de computador, 

que este irá “tirar o seu lugar” estará negando ao aluno a necessidade de trazer 

para a sala de aula, vários recursos de aprendizagem que podem ser utilizados 

através do computador.   

Estes recursos não serão apenas um benefício para o aluno, mas também 

para o próprio professor, como profissional que precisa de formação continuada e 

de atualização. Desta forma, “ocorrerão modificações no relacionamento 

professor-aluno, nos objetivos e nos métodos de ensino [...] ao professor cabe, 

neste momento, buscar o seu papel de forma crítica, consciente e participativa” 

(Asasone; Campos apud OLIVEIRA, 1997, p. 92).  

Porém, para que essas transformações entre professores e alunos se 

concretizem, é necessário que a prática pedagógica do professor seja analisada 

levando em conta “os valores que ele traz consigo, não perdendo de vista as 

condições determinantes de sua existência e, principalmente, a concepção 

político-pedagógica que norteou seu processo de formação” (OLIVEIRA, 1997, p. 

85). 



Libâneo (2000, p. 28-53) aponta para novas atitudes docentes necessárias 

diante do mundo contemporâneo,  onde salienta as NTIC  apenas como parte de 

um conjunto integrador  da rede educativa (ou seja, dos recursos educacionais), e 

não o seu eixo central. Portanto, são muitos os  fatores  relacionados com a 

interdependência de elementos necessários para a atuação docente, como se 

pode melhor  visualizar  seguinte gráfico apresentado por Spiegel (Figura 1):  

FIGURA 1 -  Gráfico de Interdependência 

FONTE:  SPIEGEL, Alejandro. 1999. p. 50. 
 

Sendo assim,  dentro deste conjunto de determinantes pedagógicas, 

sociais, culturais, políticas, institucionais,  perpassa a  tecnologia  educacional e a 

maneira como o professor  maneja  essas determinantes  na  tentativa de 

adequar-se  às  incertezas  da  nova   prática  educativa.   

 

 

 

 

 

 



2 INTERNET: USO  E IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

2.1 Breve histórico da Internet  

 

 Há menos de dez anos, a Internet passou a fazer parte das relações 

sociais, sejam elas de trabalho, de comunicação e de entretenimento do cidadão 

comum. A inserção dessa nova mídia ocorreu de maneira estrondosa, trazendo 

novos questionamentos e (re)significações de conceitos.  Como observa Lévy: 

“Ninguém previa, cinqüenta anos atrás, que o intercâmbio entre os homens e as 

máquinas iria tornar-se tão sofisticado e que envolveria tantas pessoas em sua 

vida profissional ou particular” (LÉVY, 1998, p. 30).   

 Em 1989, o físico e matemático Tim Berners-Lee criou a Internet “na forma 

sofisticadamente atrativa como se apresenta  atualmente”3 (BARJALÍA; SPIEGEL, 

1997, p. 9).  Para Berners-Lee,  a  Web4 pode ser considerada:   

 

 uma criação mais social do que técnica. Eu a 
construí para um efeito social – ajudar as pessoas a 
trabalharem juntas – e não como um brinquedo 
tecnológico. A finalidade última da Web é ajudar a 
melhorar a “teia”  de nossa existência no mundo. Nós 
nos agrupamos em famílias, associações, empresas. 
[...] O que acreditamos, endossamos e aceitamos é 
representável e, cada vez mais, representado na Web 
(Berners-Lee apud ERCILIA, 2000, p. 7).  

 
 
Nota-se que a Web, como concebida por  Berners-Lee, tinha  um  caráter 

eminentemente social, porém, os antecedentes da Internet tal qual é conhecida 

hoje surgiram para atender interesses bélicos:  durante a Guerra Fria “militares 

americanos achavam que era necessário desenvolver um sistema de 

                                                           
3 “en la forma sofisticadamente atractiva con la que se presenta actualmente”.  
4 Web:  World Wide Web (o lado gráfico da Internet). “A Internet é a rede, enquanto a WWW, World Wide 

Web (teia do tamanho do mundo),  é a parte visível dela, que podemos acessar e com a qual podemos 
interagir" (GEHRINGER; LONDON in Odisséia Digital 2, suplemento especial da revista Superinteressante).    



comunicação que não fosse atingido por um ataque nuclear” (GUIZZO, 1997, p. 

3).   O  projeto começou a funcionar em 1969, conectando quatro computadores.  

Essa primeira versão da rede foi chamada de DARPANET (Defense Advanced 

Research Projects Agency, ou Agência de Projetos Avançados de Pesquisa em 

Defesa), com o acréscimo  da palavra net, que quer dizer “rede”, em Inglês 

(FRUTOS in SANCHO, 1998, p. 314). Em seguida,  tornou-se  a  ARPANET 

(Advanced Research Projects Agency, ou Agência de Projetos de Pesquisa 

Avançada): “Ela não tinha um centro, para que o resto da rede sempre 

continuasse a funcionar, mesmo que um ou mais computadores ligados a ela 

fossem desligados ou destruídos” (ERCILIA, 2000, p. 16).   A primeira conexão 

bem-sucedida ocorreu entre a Universidade de Califórnia, na costa oeste 

americana e a Universidade Stanford, na costa leste, onde uma mensagem com 

duas letras foi enviada, até o sistema travar (GEHRINGER; LONDON, 2001b, p. 

19).  Daí até as primeiras conexões internacionais, foram-se quatro anos, pois 

estas ocorreram em 1973, “integrando à rede universidades da Inglaterra e da 

Noruega” (GUIZZO, 1997, p. 4).  

Já  “em 1983 foi estabelecido o TCP/IP”5 (ERCILIA, 2000, p. 17) que nada 

mais é  do que “uma coleção de instruções que diz aos computadores conectados 

à Internet como as informações devem ser trocadas, para que os outros 

computadores possam ´entendê-las´” (ERCILIA, 2000, p. 17).  “O  protocolo 

TCP/IP, como ficou conhecido,  apesar de não ser o melhor protocolo para enviar 

dados, foi o primeiro e por isso é usado até hoje para a comunicação de redes na 

Internet” (SOUZA, 2000, p. 17).   

Da idéia inicial de uso militar, passando para as universidades e 

posteriormente às empresas, a Internet foi sendo difundida:  “No âmbito 

educacional criou-se a BITNET, para conectar instituições de nível superior  e 

permitir a troca de informações por correio eletrônico” (SOUZA, 2000, p. 18).  

                                                           
5 TCP (Transfer Control Protocol), em português, Protocolo de Controle de Transmissão.  
IP (Internet Protocol), em português, Protocolo de Internet.  



Também  foram criadas pelas empresas  redes locais,  denominadas LANs (Local 

Area Networks).   

Em 1972, o engenheiro Ray Tomlinson, ao estabelecer os padrões do 

correio eletrônico, introduziu símbolo gráfico  @ - em inglês abreviação de at, uma 

preposição que indica lugar (GEHRINGER; LONDON, 2001b, p. 19). Assim, no 

endereço eletrônico  valesca@alternet.com.br, onde cada elemento significa o 

seguinte:  “valesca”  é o usuário  que se encontra em  “alternet” (empresa 

provedora de acesso à Internet), que é uma organização comercial (por isso, 

“com”) e está localizada no  Brasil (“br”).   Com a difusão do correio eletrônico (e-

mail) os cientistas e estudantes começaram a usar a Internet   

 

mais para se comunicar, trocar informações e fofocas 
do que para compartilhar recursos dos computadores, 
como era sua  finalidade inicial. A Internet  começava a 
tomar vida própria, que nada tinha a ver com a 
concepção original de seus criadores, e que um dia a 
transformaria no que é hoje – um  meio de 
comunicação e entretenimento (ERCILIA, 2000, p. 18).  

 
 

 Segundo Ercilia, o nome “Internet”  só passou a ser usado em 1982, mas foi 

na década de 90, que “se possibilitou  o acesso verdadeiramente massivo a 

mesma (a partir de 1992)”6 (BAJARLÍA; SPIEGEL, 1997, p. 10), graças 

principalmente a  “idéia da América conectada” do então candidato a presidência 

dos Estados Unidos, Bill Clinton. Nessa época já existiam ferramentas de procura 

rudimentares, mas foi o surgimento do sistema de hipertexto7 que tornou  a 

Internet  fácil de navegação para o público comum (ERCILIA, 2000, p. 18).    

Centenas de cientistas desde a década de 60 já haviam tentado  

“desenvolver sistemas de hipertexto que se tornassem um padrão para a 

                                                           
6 “se posibilitó el acceso verdaderamente masivo a la misma (desde 1992 en adelante)”.   
7 Segundo Marcuschi  , “o termo hipertexto foi cunhado por Theodor Holm Nelson em 1964, para referir uma 
escritura eletrônica não-seqüencial e não-linear, que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número 



distribuição de informação” (ERCILIA, 2000, p. 37), mas foi o bolsista do 

laboratório de pesquisa CERN (Geneva´s European Particle Physics Laboratory, 

ou seja, Laboratório Europeu de Física de Partículas), na Suíça, Tim Berners-Lee 

que conseguiu em 1990 concluir o chamado World Wide Web e passou-se a 

trabalhar num programa visualizador (browser)8.   Em 1991, Berners-Lee colocou 

o primeiro servidor de Web na Internet.  Em 1993, surgiu o primeiro browser 

comercial, criado por Marc Andressen, denominado Mosaic. Em 1994, o  

Netscape tornou-se o browser  padrão de navegação na rede, mas já em 1995, a 

Microsoft lança o Internet Explorer. O ambiente de competição entre as duas 

empresas fez com que os programas de navegação se desenvolvessem e se 

difundissem em uma velocidade extraordinária, porém atualmente apenas 15% 

dos usuários utilizam o Netscape (ERCILIA, 2000; SOUZA, 2000;  GEHRINGER e 

LONDON, 2001b; BAJARLÍA e SPIEGEL, 1997). 

No Brasil, 1994  é o ano em que entra em funcionamento os primeiros 

servidores Web.  Em 1995 e em 1996 começam a se expandir os  provedores de 

acesso à Internet:   

 

 Com essa verdadeira ´explosão´ da Internet, 
estudantes, professores, pesquisadores e pessoas de 
todos os tipos e profissões começaram a se ligar à 
rede. Para isso contribuiu, é claro, a popularização do 
computador pessoal (PC). Seu preço foi caindo a tal 
ponto que praticamente qualquer pessoa de renda 
média passou a poder comprar o seu e usá-lo em casa 
e no escritório (GUIZZO, 1997, p. 4).   

 

                                                                                                                                                                                 
praticamente ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas, em tempo real” 
(MARCUSCHI, 2001, p.  86). 
8  Browser  significa navegador: Programa de navegação. Termo aplicado normalmente aos programas que 
permitem acessar ao serviço WWW (leitura de páginas Web). Exemplos: Netscape Navigator  e Internet 

Explorer.   



Em 1998, o Brasil já possui 2 milhões de usuários e em 1999 a Internet 

brasileira passa a figurar no cenário internacional, sendo um dos seguimentos que 

mais atraem capital externo no país (ERCILIA, 2000, p. 50-51).  

Segundo Gehringer e London, em 2001 o Brasil atingiu o número de 12 

milhões de usuários e mais de 600 milhões em todo o mundo. Estima-se que em 

2003, haja um bilhão, o que significa 1 em cada 7 pessoas estará conectada à 

Internet, mais ou menos 15 anos depois de criada a Web (GEHRINGER; 

LONDON, 2001b, p.9). Vejamos a seguir  o quadro onde mostra quantos anos  

cada mídia levou para conquistar 50 milhões de usuários (Quadro 1): 

 

QUADRO 1 -  Expansão das mídias 
FONTE:  GEHRINGER; LONDON, 2001a,   p. 58. 
 

Telefone 70  

Rádio 38 

Televisão 13 

Internet 5 

 

 

A  pesar do impacto da Internet na sociedade, duas correntes figuram no 

meio acadêmico:  uma de que a Internet “resulta num instrumento necessário para 

a  conformação globalizada da sociedade atual”9  (BAJARLÍA; SPIEGEL, 1997, p. 

11)  e outra que  a  Internet “impacta, e pode aprofundar, as desigualdades sociais 

e econômicas vigentes”10 (BAJARLÍA; SPIEGEL, 1997, p. 11).  

 

 

 

2.2 Usando a Internet:  as principais ferramentas  

                                                           
9 “resulta un instrumento necesario para la conformación globalizada de la sociedad actual” 



  

2.2 .1  Conectando-se  

 

Os elementos necessários para acessar a Internet são os seguintes:  

— Computador 

— Linha telefônica (atualmente se difunde também a conexão via cabo e 

via rádio).  

—Modem: significa MODulator/DEModulator  (Modulador/Demodulador):  

“dispositivo que adapta os sinais digitais para sua transmissão através de 

uma linha analógica, normalmente telefônica”11 (BAJARLÍA; SPIEGEL, 

1997, p. 226).  

— Assinatura num provedor de acesso, que nada mais é do que um 

intermediário entre o PC (Personal Computer ou seja, computador pessoal)  

e a Internet, que por sua vez possui  um “servidor” ou “vários servidores” 

(ambientes onde os sites12 são hospedados).  

 

Quem controla as conexões da Internet são as companhias de 

telecomunicações públicas e privadas, através dos chamados backbones13 de 

altíssima velocidade.  Onde “muitas empresas, chamadas ´provedores´, mantêm 

conexões com esses backbones e oferecem acesso à Internet para empresas 

menores e usuários domésticos” (GUIZZO, 1997, p. 5) (Figura 2).   

                                                                                                                                                                                 
10 “[...]impacta y puede profundizar, las desigualdades sociales  y económicas vigentes”.  
11 “dispositivo que adapta las señales digitales para su transmisión a través de una línea analógica, 
normalmente telefónica”.  
12 Site: lugar.  Existe uma confusão em relação a esse termo: o site não é a página da Web e sim o local onde 
essa página pode ser encontrada na Web.  “Vem  do latim  situs , posição da qual também derivou o português 
sítio (que no Brasil tem o sentido restrito de chácara, mas em Portugal quer dizer lugar” (GEHRINGER;  
LONDON, 2001, p. 39). Em Espanhol, um “portal”  é uma portada  e um  site é um sitio.  
13 Backbone: “estructura de transmisión de datos de una red o conjunto de ellas en Internet. Su existencia 
permite que, por ejemplo, todas las computadoras de un mismo país puedan estar interconectadas” 
(BAJARLÌA;  SPIEGEL, 1997, p. 240).   



Sendo assim, as companhias de telecomunicações “cobram desses 

provedores pelas suas conexões com os backbones, e os provedores, por sua 

vez, cobram das empresas e dos usuários finais pelo acesso” (GUIZZO, 1997, p. 

5). Portanto,  a Internet é auto-sustentada,  pois seus custos são convertidos na  

taxa mensal paga pelo usuário final.  

FIGURA 2 - A estrutura da Internet: da sua casa para o mundo 
FONTE:  GUIZZO, Érico Marui,  1997, p. 5 

 
 
 

 
2.2.2 Correio eletrônico  

 
 
Em inglês, correio eletrônico se chama eletronic mail, ou simplesmente e-

mail, como conhecemos  popularmente e é  “a aplicação mais antiga e mais 

utilizada ainda hoje pelos usuários da Internet” (GUIZZO, 1997, p.10).  

Os principais programas de correio eletrônico são atualmente o Outlook e o 

Eudora. Porém, muito difundidos são os Webmails, ou seja,  um acesso  ao 

serviço de e-mail através de páginas Web,  sem  necessidade de  ter  instalado 



um programa de e-mail no computador que está conectado a Internet.  A maioria 

destes serviços é gratuita  e permite que  usuários eventuais  (que não  assinam  

um provedor)  e  sim  utilizam a Internet  no  trabalho, nas universidades, 

bibliotecas, cibercafés14,  etc., possam ter  um  endereço eletrônico.  O e-mail faz 

parte da relação em “rede” que temos atualmente, concebendo “rede” como sendo  

“pessoas dialogando umas com as outras, compartilhando idéias, informações e 

recursos”15 (Naisbitt apud BATISTA, 1998, p. 44).  Neste sentido, o correio 

eletrônico  revolucionou a velocidade da comunicação em relação  ao correio 

tradicional:  “Uma mensagem  enviada por alguém alcançará a outra pessoa 

quase que instantaneamente” (SOUZA in LEFFA, 1998, p. 46), não influenciando 

o local  para onde o e-mail está sendo enviado: “Não há diferença, portanto, entre 

enviar um e-mail para um amigo na Inglaterra ou para o seu vizinho: o 

procedimento é exatamente o mesmo” (GUIZZO, 1997, p. 10).   

Com o surgimento do e-mail, “a idéia de endereço, como um local 

específico, geográfico, sofre transformação, passando a ser um endereço virtual, 

com validade para qualquer lugar do mundo, independente da pessoa estar ou 

não no mesmo local de seu endereço eletrônico (e-mail)” (Leivas, in SILVA, 2001, 

p. 77).    

A seguir (Figura 3)  temos um exemplo de e-mail recebido através do 

programa Eudora:   

 

 

                                                           
14 Cibercafés são locais onde os usuários “eventuais” freqüentam  e  têm  acesso pago  por  minuto / hora  a 
Internet, geralmente incrementado com lojas de conveniência ou  serviço de lancheria.  
15 “people talking to each other, sharing ideas, information and resources”.   



FIGURA 3 -  Exemplo de e-mail  pessoal  

 

Libedinsky aponta  propósitos globais  do uso do correio eletrônico  escolar, 

levantando uma questão econômica para o seu uso, pois  “os gastos que cria para 

a instituição escolar são somente os custos das chamadas telefônicas locais” 

(LIBEDINSKY in LITWIN, 1997, p. 182-184).  Tais propósitos são os seguintes:  

    

— Comunicação; 

— Informação; 

— Expressão escrita; 

— Trabalho grupal; 

— Uso de ferramentas informáticas; 

— Metodologia do trabalho intelectual; 



— Intercâmbio cultural. 

  

O correio eletrônico possui, entretanto,  suas limitações, pois para Spiegel a 

utilização deste serviço está condicionada ao fato de que  

 

 é necessário contar com uma boa agenda de 
endereços eletrônicos. Esta agenda será mais ou 
menos útil em função das pessoas, da distância (e das 
características do lugar onde vivem), e dos temas em 
comum que se pode ter com elas16 (SPIEGEL, 1999, p. 
155).   
 

 

 

2.2.3  Listas de discussão  

 

As listas de discussão ou mailing list  são um serviço que pode ser usado 

através  do correio eletrônico ou  de páginas Web  específicas para esse fim: “Elas 

possibilitam receber na caixa postal eletrônica notícias atuais sobre um tema de 

interesse, trocar idéias e experiências” (SOUZA, 2000, p. 34).  Na realidade,  “é 

um programa que gerencia e-mails entre um grupo de pessoas através de um 

servidor” (FAUSTINI  in LEFFA, 2001, p. 214).  

Para participar de uma lista de discussão o interessado deverá enviar um 

pedido à lista de seu interesse. Este pedido será feito através do uso de uma 

sintaxe específica, onde é utilizado o termo subscribe quando o usuário deseja 

ingressar na lista e unsubscribe quando não tem mais interesse em participar da 

mesma.   

O pedido de ingresso a uma lista específica será processado por um 

servidor (alguns dos mais conhecidos são: Majordomo, Listserv, Listproc, 

                                                           
16 “Para utilizar este servicio, se requiere contar con una buena agenda de direcciones electrónicas. Esta 
agenda será más o menos útil en función de las personas, de la lejanía (y de las características del lugar en 
donde vivan), y de los temas en común que se tengan con ellas”.  



Mailbase, Maiser, etc.) . Após o recebimento de uma mensagem que informará o 

usuário de que já faz parte da lista, todos os e-mails  enviados para a lista, por 

quaisquer pessoas que fazem parte dela,  serão recebidos  na caixa de 

mensagem do  novo  integrante.  Este, por sua vez, também poderá enviar 

mensagens a lista, que serão lidas pelos demais participantes.  

O surgimento das listas de discussão, são, para a educação,  uma 

alternativa para o aperfeiçoamento de professores e alunos,  pois muitos são os 

curso de EaD (Educação a Distância) que as utilizam. Isso porque “a interação 

virtual rompe as paredes da sala de aula e permite que novos atores passem a 

fazer parte do ambiente educacional, propiciando a cada aprendiz, inclusive ao 

professor, uma experiência ao mesmo tempo coletiva e única” (PAIVA in LEFFA, 

2001, p. 199).  Temos a seguir (Figura 4), um exemplo de “e-mail”  enviado a lista 

de discussão do curso a distância “TV na Escola e os Desafios de Hoje”, 2ª 

Edição,  elaborado pela Secretaria de Educação a Distância,  do Ministério da 

Educação, destinado a professores do Ensino Fundamental e Médio das escolas 

públicas:  

 



FIGURA 4 -  E-mail enviado a uma lista de discussão 

 

 Porém, as listas de discussão também possuem suas limitações, 

juntamente com seus benefícios,  descritos por Driscoll (FAUSTINI  in  LEFFA, 

2001, p. 216) (Quadro 2):   

 

QUADRO 2 - Benefícios e limitações da lista de discussão 
FONTE:  FAUSTINI in LEFFA, 2001, p. 216 
BENEFÍCIOS  LIMITAÇÕES 

Mensagens enviadas diretamente p/ o 

aluno 

Habilidade do aluno para escrever 

Uso da conta de e-mail Mensagens podem ser misturadas 

Participação facilitada Qualidade/valor das mensagens 

variam 

Seleção por tópicos de interesse  

 

 As listas de discussão trazem para o professor a possibilidade de trocar 

com pessoas que atuam em sua mesma área e que compartem, muitas vezes, 

das mesmas dúvidas.  Nelas, o professor optar por ser passivo e apenas receber 

as informações enviadas pelos demais professores e pode ser ativo, no momento 

em que tem capacidade de intervir em determinadas situações que lhe chamam 

atenção ou em que há divergência de opiniões. Piñol  resumiu o espírito das listas 

de discussão da seguinte maneira:  

 

 Provavelmente esta seja uma das características da 
Internet que mais modificará a mentalidade do 
pesquisador: o intercâmbio de informação. Ao fazer 
públicas nossas inquietudes, todos obtemos um 
benefício: as compartilhamos com outros indivíduos 
e, provavelmente, haverá alguém, em algum lugar do 
mundo interessado no mesmo que nós. Se somamos 
seus conhecimentos aos nossos, ambos 



aprenderemos algo. Este é o espírito que impera na 
Internet17 (PIÑOL, 1999).  

 Então, pode-se perceber que, com a Internet, o professor em suas 

oportunidades de capacitação, está no mesmo plano em que se encontra os seus 

alunos quando da utilização da Internet em sala de aula, pois está, juntamente 

com seus pares, construindo o seu conhecimento. As listas podem servir 

positivamente no que se refere  à formação continuada de professores, no sentido 

de que estes passam a aproveitar todas as oportunidades vivenciadas  com 

comprometimento e vontade de atualizar-se, acompanhando as mudanças de sua 

área de atuação, trocando informações de forma crítica,  para então, passar a agir, 

dentro e fora de sala de aula, com competência pedagógica e com maior 

autonomia.  

 
 
 
 
2.2.4 Bate-Papos  

 

Os bate-papos ou chats,  funcionam da seguinte maneira: numa sala virtual, 

os usuários,  “em tempo real, podem botar seus assuntos em dia, sem 

compromisso – e na maioria dos casos anonimamente – digitando suas 

mensagens” (GEHRINGER; LONDON, 2001b, p. 21).  Com os chats 

 

 Amizades são formadas a grandes distâncias, não há  
toque nem contato físico.  Trata-se, nesse sentido, de 
uma nova percepção do mundo e das relações sociais, 
potencializadora de uma nova experiência social, a do 
efêmero, da circunstância e da velocidade (SILVA, 
2001, p. 26).  

 

                                                           
17 “Probablemente sea esta una de las características de la Internet que más modificará la mentalidad del 
investigador: el intercambio de información. Al hacer públicas nuestras inquietudes, todos obtenemos un 
beneficio: la compartimos con otros individuos y, probablemente, alguien habrá en algún rincón del mundo 
interesado en lo mismo que nosotros. Si sumamos sus conocimientos y los nuestros, ambos aprenderemos 
algo. Este es el espíritu que impera en Internet”.  



 
Eles são  “um fenômeno social ao redor do mundo” pois “24 horas por dia, 

milhões de pessoas se conhecem, fazem amigos, namoram, brigam e fazem as 

pazes, cada um em seu canto, diante de seus computadores” (ERCILIA, 2000, p. 

58).  

O  chat  mais antigo da Internet  “realiza-se através de uma rede mundial 

denominada IRC (Internet Relay Chat, Conversa Interativa na Internet)” (FRUTOS 

in SANCHO, 1998, p. 318).  O IRC foi criado  “em 1988 por um programador 

finlandês chamado Jarko Oikarinen” (ERCILIA, 2000, p. 58).  Os grandes portais18 

oferecem salas de bate-papos onde os usuários podem inclusive conversar com 

gente famosa, com datas e horários marcados e  previamente divulgados nos 

portais. O IRC tem algumas vantagens em relação ao bate-papo na Web 

(oferecido nos portais): “é bem mais rápido e permite o acesso a milhares de salas 

ao mesmo tempo. Além disso, é mundial – é possível encontrar gente de vários 

países a qualquer hora do dia  ou da noite” (ERCILIA, 2000, p. 58-9). Entretanto, o 

IRC  também tem uma desvantagem, pois  “é preciso copiar um programa que 

acesse seus servidores (um dos mais populares é o mIRC), instalá-lo no 

computador e aprender a usá-lo” (ERCILIA, 2000, p. 59).  

O chat  é um exemplo de troca sincrônica e o e-mail, de  comunicação 

assincrônica.  Sendo, atualmente,  o uso pedagógico das trocas sincrônicas  “o 

mais difundido como vetor de trocas privilegiadas em sua situação de partilha de 

conhecimentos” (DEPOVER in ALAVA, 2002, p. 162). Porém, o autor ressalta que 

“a comunicação sincrônica a distância, mesmo quando veicula a imagem, conduz 

a modalidades de troca empobrecidas em relação ao diálogo presencial” 

(DEPOVER  in ALAVA, 2002, p. 163).  

                                                           
18 O portal é “a porta principal, pela qual se entra na Web. Os portais são megasites que oferecem centenas de 
opções aos usuários numa única tela: serviços, links, chats, música ao vivo, notícias etc.” (GEHRINGER; 
LONDON, 2001b, p. 37).  
   



Tanto o IRC como o Webchat  (que utiliza o ambiente gráfico da Web)  são 

recursos que podem ser usados para o ensino de línguas estrangeiras, pois em 

cada país  existem diversos servidores que organizam as salas segundo idades, 

temas, profissões, preferências sexuais  e  línguas específicas.  A questão 

lingüística do bate-papo já é tema de estudos:  

 

O bate-papo possui sua linguagem própria, seu 
idioma, diálogos e o acréscimo de alguns símbolos 
gráficos com a finalidade de economizar tempo na 
digitação. A permanente regularidade no uso de 
novas expressões mostram o reflexo do  processo de 
transformação pelo qual passa a língua e a escrita 
nos últimos tempos (NOTARGIOCOMO, 2001, p. 58).  

 
 

De semelhante função ao Webchat e ao IRQ, são os comunicadores 

instantâneos, que nada mais são do que softwares19 que possibilitam a 

comunicação instantânea entre pessoas.  Um dos mais conhecidos 

comunicadores instantâneos é o ICQ20, que oferece muito mais opções que o 

Webchat  e o IRQ, pois o usuário faz sua lista de contatos (formada por outras 

pessoas ao redor do mundo que também tenham ICQ) e  no momento em que se 

conecta a Internet, o programa informa quais pessoas da lista estão conectadas 

naquele momento.  Essa lista pode ser ampliada através de um sistema de White 

Pages (páginas brancas):  a pessoa que possui cadastro no ICQ (identificado por 

um número pessoal), por exemplo: 65972558, pode buscar pessoas segundo seus 

interesses (localidade onde vive, a profissão, a idade, o sexo, a língua, as 

organizações as quais pertence, etc.).  A seguir  (Figura 5) podemos visualizar 

como é o sistema de busca das páginas brancas:  

                                                           
19 Software é o nome genérico que recebem os programas que funcionam nos computadores.  
20 ICQ parece uma sigla, mas é apenas um trocadilho fonético: ICQ pronuncia-se igual a I Seek You (“Estou 
procurando você”)  (GEHRINGER; LONDON, 2001b, p. 31).  



FIGURA 5 – Sistema de busca de pessoas através do ICQ. 

 

Em 2001, o ICQ ultrapassou a estatística de 100 milhões de cadastrados. 

Através do ICQ, são possíveis diálogos como o a seguir apresentado, ocorrido 

entre uma brasileira e um argentino (Figura 6):  

 

 

          Figura 5: Diálogo virtual  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 - Diálogo Virtual  

 

A exploração de diálogos como esse nas aulas de E/LE (Espanhol como 

Língua Estrangeira) pode contribuir para a aquisição de estruturas comunicativas  

significativas, principalmente no que diz respeito à variante de Língua Espanhola 

A: Hola, ¡Buenos días! ¿Está lloviendo ahí?  
B: Sí, un poco ahora.  Hoy llovió todo el día.  
A: Este tiempo está dejándome loca. Hoy es 
Sábado y no tengo ganas de salir de casa.  
B: Yo conozco tu ciudad, paré una noche hace 
diez años, en un hotel.  Ni me acuerdo el 
nombre del hotel... 
A:  ¡ Bárbaro !  ¿Qué viniste hacer aquí?  
B: Fui a Penha (Santa Catarina) en auto y la 
noche nos tocó en Bagé.  
A: ¿Qué te pareció la ciudad?  
B: No pude verla muy bien, pero me pareció 
agradable.   



em questão.  O professor pode consultar/identificar nos alunos  quais são seus 

objetivos  em  relação ao aprendizado da língua estrangeira em questão,  

direcionando-o  no sentido de atender as peculiaridades sociais, locais e políticas 

subjacentes no ensino de Línguas Estrangeiras.  Além disso, a possibilidade de 

aplicação de programas como o ICQ  com  alunos nas aulas de Língua 

Estrangeira (LE) proporciona  uma interação genuína, com foco no conteúdo da 

disciplina e na fluência (ao invés de na correção), o que parece trazer benefícios 

para a aprendizagem, já que possibilita ao aluno usar a língua-alvo de modo 

exploratório (MOTTA-ROTH in LEFFA, 2001, p. 189).  

 

2.2.5 A  “World  Wide Web”  
 

 
A  World Wide Web  ou  Web é um recurso tão difundido na Internet que é 

freqüentemente confundido com o conjunto  de todos os serviços oferecidos por 

ela (SPIEGEL, 1997, p. 223).  Segundo dados de 2000, a Web tem mais de 1 

bilhão de páginas21 (ERCILIA, 2000, p.61), que se multiplicam de forma 

avassaladora a cada dia.  Na Web, é possível  buscar informação e publicar 

(acrescentando, guardando) mais informação (SPIEGEL, 1999, p.155).  

A tecnologia utilizada na Web é a do hipertexto, que possui em sua 

natureza, as seguintes características apontadas por Marcuschi: é um texto não-

linear, volátil, topográfico, fragmentário, de acessibilidade ilimitada, multisemiótico 

e interativo. O autor considera que essas propriedades do hipertexto “o tornam um 

fenômeno essencialmente virtual e descentrado” (MARCUSCHI, 2001, p. 93), 

utilizando-se de links22, que possibilitam a consulta a vários documentos em um 

curto espaço de tempo.  Temos a seguir, o seguinte exemplo de Spiegel:    

                                                           
21 Existem muitos vocábulos para designar uma “página”, utilizados como sinônimos:  site, web site  ou 
simplesmente Web e  home page. 
22 União. São denominados links as partes de uma página Web que, ao ser selecionada, pode nos levar para 
outra parte da mesma página, para outra página ou até mesmo para outro servidor. Esses links costumam ser 
representados por uma palavra sublinhada ou numa cor diferente da cor do resto do texto, por frases ou 



 

 Isto significa que lemos [...] uma notícia sobre a 
expedição a Marte num jornal da Costa Rica, e uma 
das opções do texto nos permite acessar diretamente 
à NASA, para interação de detalhes mais específicos 
e extensos da exploração. Para nós, leitores, nosso 
esforço significou simplesmente eleger a opção. Em 
matéria de comunicações, por outro lado, o que 
aconteceu é que se produziu uma conexão com o 
lugar que a NASA tem habilitado nos Estados Unidos, 
e apareceu em nossa tela a informação que esse 
lugar tem disponível. Essa ação de deslocar-se de 
um lugar a outro é o que se conhece com o nome de 
navegar. Quer dizer, navegar pela Internet significa, 
simplesmente, ler material publicado nela, estando 
conectado com a rede23 (SPIEGEL, 1997, p.223).  

 

Por trás do processo simples de consulta à Web, encontra-se um protocolo 

denominado HTTP (Hypertext  Transfer Protocol, ou seja, Protocolo de 

Transferência de Hipertexto), que permite o acesso dos usuários às páginas, 

composto por 4 etapas: conexão, solicitação, resposta e encerramento (SOUZA in 

LEFFA, 2000, p. 21).  O sistema de hipertexto foi  popularizado através dos 

documentos HTML (Hypertext Markup Language, ou seja, Linguagem de 

Marcação de Hipertexto), que surgiram para que um documento pudesse ser  

“codificado de tal forma que possa ser interpretado por qualquer computador que 

tenha acesso a rede” (SOUZA in LEFFA, 2000, p. 22).  Atualmente existem outras 

linguagem que podem ser conjugadas com a HTML, porém, corre-se o risco de 

não conseguirem ser interpretadas por todos os navegadores (browsers)  

                                                                                                                                                                                 
imagens, que permitem a conexão com outra informação com um simples toque do mouse (aparelhinho que 
permite abrir programas e páginas em um computador por meio de um simples clique). 
23 “Esto significa que leemos [...] una noticia sobre la expedición a Marte en un diario de Costa Rica, y una de 
las opciones del texto nos permite acceder directamente a la NASA, para enterarnos de detalles más 
específicos y extensos de la exploración. Para nosotros, lectores, nuestro esfuerzo significó simplemente 
elegir la opción. En materia de comunicaciones, en cambio, lo que sucedió fue que se produjo una conexión 
con el lugar que la NASA tiene habilitado en USA, y apareció en nuestra pantalla la información que ese 
lugar tiene disponible. Esta acción de trasladarse de un lugar a otro es lo que se conoce con el nombre de 
navegar. Es decir que, navegar por Internet significa, simplemente, leer material publicado allí, estando 
conectado con la red”.  



utilizados nos computadores que tentarem acessar determinada página que utiliza 

uma linguagem diferente da HTML, como é o caso da  linguagem JAVASCRIPT. 

Essas outras linguagens permitem que um hipertexto torne-se um hipermídia, que 

nada mais é que “um conjunto de nós de natureza variada (textos, imagens, 

gráficos, sons, etc.) distribuídos através de uma rede e relacionados entre si”24 

(SPIEGEL, 1997, p.44).   

Para que uma página  seja colocada na Web, é necessário seguir os 

seguintes passos: primeiro, conseguir um “lugar” através de um sistema de 

hospedagem (hosting), que pode ser pago ou gratuito, em um servidor específico; 

segundo,  traduzir a informação para os códigos necessários para a sua 

publicação (geralmente utilizando HTML25) e terceiro,  divulgar a existência dessa 

informação em empresas de busca, os chamados “buscadores”, que ajudam os 

internautas26 a encontrem as informações desejadas em meio a milhões de 

páginas disponibilizadas na rede.  Esses buscadores nada mais são do que 

“softwares que ´varrem´ regularmente a Internet em busca de novas páginas e 

armazenam os endereços encontrados em gigantescos bancos de dados” 

(ERCILIA, 2000, p. 61). 

Também existem as metabuscas, que “procuram simultaneamente em vários 

sites de busca” (ERCILIA, 2000, p.61).  A seguir, lista-se os principais sites de 

busca e metabusca:  

- www.yahoo.com 

- www.metacrawler.com 

- www.search.com 

- www.altavista.com 

- miner.bol.com.br  

                                                           
24 “un conjunto de nodos de variada naturaleza (textos, imágenes, gráficos, sonidos, etc.) distribuidos a través 
de una red y relacionados entre sí”.  
25 Atualmente existem programas que tornam a criação de páginas tão fácil quanto escrever num processador 
de texto, sem a necessidade de conhecimento de uma linguagem de programação específica.  
26 Pessoas que navegam na Internet.  



- www.cade.com.br 

- www.aonde.com 

- www.alltheWeb.com 

- www.sapo.pt  

- www.surf.com.br 

 

Os sites acima listados, bem como outras páginas disponíveis na Web, 

seguem  um sistema de endereçamento denominado URL (Uniform Resource 

Locator, ou seja, Localizador Uniforme de Recursos), que é composto pelas 

seguintes partes: “a)o protocolo, b) o domínio27, c) o caminho e o d) nome do 

arquivo” (SOUZA, 2000, p. 24).  Vejamos por exemplo:  

 

http://www.orbita.starmedia.com/valmar8/index.html 

(a)                    (b)      (c)           (d)  
 

 

 

 

2. 3  Escola e Internet  podem caminhar juntas?   

 

A inserção de computadores nas escolas ainda é tímida e a situação é 

agravada quando se trata de escolas que dispõe de acesso à Internet. Segundo 

Léa Fagundes, pioneira nas pesquisas sobre o uso da informática na educação, 

esta cumprirá na escola  “o papel de ferramenta auxiliar importante, 

proporcionando aos educandos um campo vasto para a exploração, a pesquisa e 

a comunicação” (ZERO HORA, Revista ZH, 26 de setembro de 1999, p.5),   

                                                           
27 Sistema de denominação de servidores na Internet. Os domínios são separados por pontos e 
hierarquicamente são organizados da direita para a esquerda.   



ressaltando que, como sua finalidade principal  é a potencialização da pesquisa, 

será inútil a inserção de computadores sem acesso à Internet.  

Com a Internet, muda-se o “eixo das habilidades valorizadas no aluno. Em 

lugar da memória, a reflexão e a criatividade vêm para o primeiro plano” (ZERO 

HORA, 11 de março de 2001, p. 34).  Porém, isso não significa que após o seu 

surgimento, possamos ter certeza dos rumos triunfadores que a educação pode 

tomar, pois os avanços tecnológicos são assimilados pelo meio educacional já 

com defasagem em relação aos outros segmentos da sociedade.  Como a 

existência dos recursos necessários para conectar-se à Internet ainda são 

escassos ou não existem na maiorias das escolas públicas, Spiegel  ressalta que 

se não é possível inclui-los diretamente na sala de aula, para que possam, pelo 

menos, serem utilizados  de forma indireta:  

 

Uma vez que recebemos a informação - que pode 
chegar impressa -, realizamos na aula a análise da 
mesma, a reflexão, a formulação de buscas adicionais 
e a redação de novas mensagens28 (SPIEGEL, 1999, 
p. 157).  

 
A  Internet está sendo subutilizada  na  grande maioria dos países, 

principalmente nos países da América Latina,  devido a alguns dos fatores 

relatados abaixo por Salom (2001):  

- Falta de recursos monetários nas populações dos países que estão ainda 

em desenvolvimento; 

- Os sistemas de comunicação/conectividade dos países menos 

desenvolvidos são muitas vezes precários; 

- Uma grande quantidade dos sistemas educativos não estão realizando um 

trabalho efetivo de capacitação para o uso desta ferramenta; 

                                                           
28 “Una vez que recibimos la información – que puede llegar impresa -, realizamos en clase el análisis de la 
misma,  la reflexión, la formulación de búsquedas adicionales y la redacción de nuevos mensajes”.  



- Pessoas com mais de 25 anos têm dificuldade para lidar com as novas 

tecnologias (leia-se aqui, os professores); 

- Fatores psicológicos de recusa às novas tecnologias são ainda um 

obstáculo difícil de ser abordado ou modificado. 

 

Essas e outras determinantes fazem com que a Internet seja inserida de 

forma quase inexpressiva nas escolas, principalmente no Ensino Médio, onde 

seria melhor aproveitada.  As políticas nacionais de educação, através do 

Ministério da Educação,  previam, através do FUST (Fundo de Universalização 

das Telecomunicações)  que em 2002 todas as escolas públicas de nível médio 

estariam conectadas à Internet, porém, graças a problemas de irregularidade no 

projeto, ainda não foi  possível atingir essa meta.     

Isso significa que, apesar do número de internautas aumentar ano após ano,  

“apenas 3% da população mundial têm contato com a Internet, ou seja, a  

população de excluídos é, ainda, a grande maioria” (LEIVAS in SILVA, 2001, p. 

79). A autora ressalta que o importante é “tentar criar possibilidades para que cada 

vez mais o número de pessoas que possam ter acesso à rede e às informações 

aumente, através de telecentros comunitários, das escolas [...], das ONG´s e da 

iniciativa privada” (LEIVAS in SILVA, 2001, p. 80), reduzindo assim, o número de 

“excluídos tecnológicos”.  Diante desses novos espaços de acesso à informação, 

“o educador não deve entrar na sala de aula para ´ensinar´, mas, sim, para 

´ajudar´ os alunos a aprender” (LEIVAS in SILVA, 2001, p. 85), suscitando-lhes o  

“prazer de aprender”:  

 

 A aprendizagem deve ser um ato prazeroso, o que, 
conseqüentemente, tornará a escola também um lugar 
agradável e atrativo. Isso é importante na medida em 
que a construção do conhecimento pelos alunos tem 
ligação direta com o prazer, com o lúdico (LEIVAS in 
SILVA, 2001, p. 86).     

 



 Para tanto, o equilíbrio entre o conhecimento técnico  e pedagógico são 

necessários para que a escola possa encontrar o seu caminho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



3 A LÍNGUA ESPANHOLA NO CIBERESPAÇO 

 
 
3.1 Introdução ao tema  
 
 
 A Língua Espanhola ganhou notoriedade no Brasil a partir da década de 90, 

quando do início da formação do bloco econômico MERCOSUL (Mercado Comum 

do Sul), que estabelece como línguas oficiais a Língua Portuguesa e a Língua 

Espanhola (GABBIANI, 2000, p. 4).  O MERCOSUL não é uma iniciativa isolada 

de integração entre países, pois nota-se nos últimos anos uma tendência que 

tenta ampliar o local  para o global, chegando então, no fenômeno da 

globalização.  Esta globalização  é  amplamente conhecida no âmbito da 

economia e ocupa os noticiários da TV e os jornais impressos já há alguns anos, 

 mas é na tecnologia que parece estar o fator mais 
importante da globalização, principalmente pela fusão 
do computador com o satélite, facilitando as 
telecomunicações e transformando o mundo numa 
comunidade digital. A tecnologia não só tornou 
possível o contato entre empresas de diferentes 
países, mas também possibilitou a interação de 
milhões de indivíduos com milhões de outros 
indivíduos (LEFFA, 2000b, p. 2).  

 
 

Justamente devido à essa possibilidade de interação,  nota-se a 

importância que as diferentes línguas adquiriram nesse espaço “global”, ou no 

denominado “ciberespaço”29, bem como a necessidade de ampliação  do  

conhecimento de novas línguas, não somente para atender peculiaridades locais 

(como a criação do MERCOSUL, por exemplo), mas também para inserir-se numa 

comunidade global. Neste sentido, “a Língua Espanhola tem sido bastante 

privilegiada, pois vem conquistando um espaço cada vez maior na rede mundial 

                                                           
29 Ciberespaço é o termo criado, em 1984, pelo escritor William Gibson no livro Neuromancer , que tornou-
se o “território não-físico por onde os dados são transportados de um sistema para o outro. É um espaço 
virtual pelo qual circulam coisas concretas, como os e-mails, mas que não podem ser percebidos pelos cinco 
sentidos humanos” (GEHRINGER; LONDON, [2001], p. 23-24).  



de comunicação” (FIALHO et al, 2000, p. 56), embora saiba-se que o idioma da 

Internet, até o presente, é o inglês.  Pois o conjunto das informações publicadas 

em outras línguas alcançam apenas 20% do total.  Seja como for,  com o 

surgimento da Internet, o ensino de Línguas Estrangeiras ganhou notoriedade, 

pois “o desafio de comunicar-se e de entender, representa uma oportunidade [...] 

cada vez mais relevante”30 neste novo milênio (SPIEGEL, 1997, p. 25-26), 

proporcionando assim, um interesse maior por aquelas línguas com maior número 

de falantes ao redor do mundo, como é o caso da Língua Espanhola.   A Internet 

não só ampliou o interesse pelo conhecimento de idiomas estrangeiros, mas 

também tornou-se um ambiente de aprendizagem, principalmente pondo em 

evidência a EaD31.   

Garrido aponta um estudo realizado em 1992, nos EUA, que revelava que a 

aprendizagem de línguas estrangeiras através da utilização de recursos 

multimídias eficazes proporciona: melhora global da aprendizagem (56%), redução 

dos prazos de aprendizagem (38-70%), superior retenção dos conteúdos (25-

50%). O autor aponta a Internet ainda como “um ambiente excelente para a 

autoformação32” (GARRIDO, 2001, p. 6-7).   Ao compartilhar deste pressuposto, 

apresentar-se-á, nos itens a seguir,  algumas páginas Web disponíveis na Internet 

em Língua Espanhola que poderão ser relevantes para o incremento de  insumos 

que podem otimizar a aprendizagem de E/LE.  

 
 

3.2  Um pouco de tudo: “el-castellano” 

 

                                                           
30 [...] el desafío de comunicarse y de entender, representa una oportunidad [...] cada vez más relevante.  
31 A EaD não é uma modalidade recente, pois já no século XIX instituições particulares nos Estados Unidos e 
na Europa ofereciam cursos por correspondência, mas foi com o avanço da tecnologia que nas décadas de 70 
e 80 a EaD começou a ser ampliada no meio educativo, sendo na década de 90, com a incorporação de 
satélites e da Internet, que a modalidade foi se solidificando (LITWIN, 2001, p. 15-16).   
32 “un entorno excelente para la autoformación”.  



Uma das páginas mais conhecidas sobre a Língua Espanhola e que poderá 

ser aproveitada por estudantes e/ou professores de E/LE, é a página <www.el-

castellano.org>. Seu criador, Ricardo Soca, jornalista uruguaio que reside no Rio 

de Janeiro, a define como “A página do idioma Espanhol”.  Este site criado em 

abril de 1996, tem, segundo o próprio autor,  o “propósito de contribuir para a 

preservação, unidade e difusão [...]” da Língua Espanhola. “Busca somar-se 

assim, a outras iniciativas dirigidas a abrir na Internet novos  espaços mais amplos 

à comunidade de 400 milhões de hispanoparlantes33” (SOCA, 1996).  

Nota-se, nesta fala, a clara intenção de fazer com que a Língua Espanhola 

seja uma língua de relevância na Internet, antecipando, inclusive, a importância 

adquirida por esta NTIC, já que, Ricardo Soca, ao criar a “Página do Idioma 

Espanhol”, em 1996, a disponibiliza numa época em que a Internet ainda era 

desconhecida de um grande número de pessoas que hoje já a utilizam.  Abaixo 

(Figura 7), pode-se visualizar a atual interface principal deste site:   

                                                           
33 “propósito de contribuir a la preservación, unidad y difusión [...]. Busca sumarse así a otras iniciativas 
dirigidas a abrir en la Internet nuevos y más amplios espacios a la comunidad de 400 millones de 
hispanohablantes”.  



FIGURA  7 - Interface principal da página <www.el-castellano.org>  

 Como se pode visualizar na figura 7, o título da página é acompanhado pelo 

lado esquerdo, pela figura do maior escritor espanhol de todos os tempos, Miguel 

de Cervantes; e, pelo lado direito,  pelos personagens mais famosos da literatura 

espanhola criados pelo referido autor, Dom Quixote e Sancho Pança. Essas 

figuras, tanto o autor, como seus personagens, aparecem constantemente em 

diversos documentos eletrônicos e em materiais impressos para  “simbolizar”  a 

Língua Espanhola, podendo ser considerados ícones da mesma. Klett, porém,  

questiona a necessidade da existência de um ícone que apresente carga 

simbólica necessária para representação do “Hispano” como um todo, em 

detrimento de uma simbologia “Espanhola” (KLETT, 1999, p.27).   

 Voltando ao “site” em questão, este apresenta uma versão em inglês e não 

possui  um prazo rígido de atualizações, já que a última revisão foi feita em 18 de 



abril de 2002 e as anteriores aconteceram em fevereiro / janeiro de 2002 e em 

outubro de 2001.  Alguns de seus “links” são os seguintes: literatura, imprensa, 

gramática, dicionários, rádios, debates, foros, tradução e esportes. Tudo 

relacionado à Língua Espanhola.  Ao clicar com o mouse no  link  de maior 

interesse, o internauta poderá  encontrar informações que o remeterão às 

principais novidades na área requerida, bem como a indicação de outros “sites” 

relacionados com o tema de interesse.  Também são encontradas notícias 

relacionadas com a Língua Espanhola e um “link” que remete ao dicionário da 

“Real Academia Española”, bem como outro que levará ao “site” da própria “Real 

Academia”.  

 A “Página do Idioma Espanhol” é recomendada pela Enciclopédia Encarta, 

da milionária empresa Microsoft e também pelo jornal El País, da Espanha.  Além 

disso, apresenta a história do idioma Espanhol e dispõe aos internautas 

interessados, o recebimento de um boletim informativo por “e-mail”, para quem 

deseja estar atualizado com as novidades da Língua Espanhola.  

 

 

 

 

3.3  O Instituto Cervantes na Internet   

 

 Outro “site”  bastante visitado pelos interessados em Língua Espanhola é o 

<http://cvc.cervantes.es/portada.htm>, que é mantido pelo Instituto Cervantes34 

desde 1997. Segundo o próprio Instituto, o Centro Virtual Cervantes visa oferecer 

 

                                                           
34 O Instituto Cervantes é uma instituição pública criada na Espanha em 1991 para a promoção e o ensino da 
Língua Espanhola e para a difusão da cultura espanhola e hispanoamericana.  Sua sede é em Madrid, mas 
possui filiais espalhadas em quatro continentes.  Entre uma das funções do Instituto Cervantes, está a 
organização das provas dos Diplomas Oficiais de Espanhol como Língua Estrangeira (DELE).  



 materiais e serviços para os professores de Espanhol, 
estudantes, tradutores, jornalistas e outros 
profissionais que trabalham com a língua, assim como 
para os hispanistas que se dedicam a estudar a cultura 
espanhola em todo o mundo e para qualquer pessoa 
interessada na língua, cultura e na situação do 
espanhol na rede35 (CENTRO VIRTUAL 
CERVANTES).  

 

   
 A página do Centro Virtual Cervantes (Figura 8) possui seções atualizadas 

diariamente, tais como as seguintes nominadas: Rinconete, El Trujamán e o 

DidactRed. Os demais conteúdos são modificados e ampliados periodicamente. 

Para manter-se atualizado em relação às novidades oferecidas pelo centro, os 

interessados poderão tornar-se “usuários registrados”, recebendo por “e-mail” 

informações periódicas sobre as modificações ocorridas na página.  Os 

internautas também podem enviar sugestões e comentários sobre as diversas 

seções que o centro disponibiliza.  Além das seções modificadas diariamente 

nominadas acima, o centro possui estas: foros (didáctico, del español, del 

hispanista, de las TIC), Actos culturales (museus, igrejas, obras arquitetônicas, 

fotografias, etc.), Aula de lengua (formação de professores, sugestões de 

atividades, passatempos, tradução, DELE, Cursos de Espanhol, etc.), Obras de 

referencia (artigos variados falando sobre o Espanhol, a Internet,  a tradução, etc) 

e Clásicos Hispánicos (obras clássicas completas da literatura em Língua 

Espanhola em edições críticas).  

                                                           
35 “materiales y servicios para los profesores de español, los estudiantes, los traductores, periodistas y otros 
profesionales que trabajan con la lengua, así como para los hispanistas que se dedican a estudiar la cultura 
española en todo el mundo, y para cualquier persona interesada en nuestra lengua, en nuestra cultura y en la 
situación del español en la red”.   



FIGURA 8 – Centro Virtual Cervantes   

 

 Os quatro fóruns  do Centro Virtual Cervantes possuem uma vantagem em 

relação às listas de discussão tradicionais, pois, como são disponibilizados na 

própria página do Instituto Cervantes, é possível  para o internauta acessá-los 

quando assim o desejar, o que não pode ocorrer com as listas de discussão, pois 

mesmo que o usuário não deseje ler os e-mails das listas, estes estarão ocupando 

a caixa de mensagens do  programa de e-mail.  

 As seções modificadas diariamente são de grande utilidade para 

professores e estudantes de E/LE:  



— Rinconete:  é uma seção que trás textos curtos e/ou divertidos “dos 

autores mais renomados que têm escrito em Espanhol na Espanha como 

no além-mar”36 (CENTRO VIRTUAL CERVANTES).  

— DidactiRed: “é uma seção diária que oferece uma recompilação de 

técnicas e idéias práticas e concretas para a aula de Espanhol como 

segunda língua, organizada em quatro níveis: inicial, intermediário, 

avançado e superior37” (CENTRO VIRTUAL CERVANTES).  

— El trujamán:  esta palavra vem do árabe e é uma seção dedicada à 

tradução, seja de textos literários, científicos ou técnicos.   

 

O portal do Instituto Cervantes serve como referência para os professores e  

estudantes de  E/LE, principalmente porque contém informações que não são 

acessíveis através de livros impressos, servindo principalmente para a 

“autoformação”, já que muitas são as dúvidas que podem ser questionadas nos 

fóruns (embora, às vezes, as respostas não sejam dadas pelos participantes ou 

haja diversas respostas contraditórias). Também, as sugestões para as aulas, os 

artigos atualizados sobre a situação da Língua Espanhola no mundo, as 

informações sobre festas típicas, etc.,  servem para que os interessados no idioma 

possam “vivenciar” a Língua Espanhola com uma amplitude maior do que se 

tivessem a sua disposição apenas livros, dicionários e gramáticas, pois o site atua 

para além do lingüístico, pondo em contato os falantes não-nativos com a 

realidade sócio-cultural da Língua Espanhola, ampliando assim, sua “competência 

comunicativa”. 

 
 
 
 
 
                                                           
36 “[...] de los autores más renombrados que han escrito en español tanto en España como allende el mar”. 
37 “es una sección diaria que ofrece una recopilación de técnicas e ideas prácticas y concretas para la clase de 
español como segunda lengua, organizada en cuatro niveles: Inicial, Intermedio, Avanzado y Superior”.  



 
 
3.4 “La ruta de la Lengua Española” – um curso virtual  
 

 
Uma das páginas mais completas no que se refere à aprendizagem da Língua 

Espanhola é o curso criado por Javier García Garrido, denominado “La ruta de la 

Lengua Española”.  Este curso está disponibilizado através do site: 

<http://users.servicios.retecal.es/javier2/index1.htm> e sua página principal pode 

ser visualizada abaixo (Figura 9):  

 

FIGURA 9 – La ruta de la Lengua Española 

 

 Ao ingressar na página, o aluno virtual  poderá realizar um teste de nível 

formado por  noventa perguntas.  Ao terminar o teste, automaticamente o aluno 



será enquadrado em um dos 3 níveis oferecidos pelo curso: elementar, notável e 

superior, de acordo com a porcentagem de acertos relatados a seguir (Quadro  3):  

 

QUADRO 3 – Teste de nível  
FONTE: Garrido, Javier García,  2001, p. 15.  
Aciertos Nivel aproximado 

0-16% NIVEL 1 

16-20% NIVEL 1 – NIVEL 2 

20-80% NIVEL 2 

80-84% NIVEL 2 – NIVEL 3 

84-100% NIVEL 3  

 

 Além dos níveis, o usuário (aluno virtual) poderá  escolher a zona lingüística 

(variante da Língua Espanhola) que deseja  estudar/conhecer. Independente do 

nível ou zona escolhidos, poder-se-á utilizar dois tipos de ferramentas: as 

ferramentas de comunicação e as ferramentas pessoais. As ferramentas de 

comunicação são os fóruns, chat e trabalho em grupo e as ferramentas pessoais 

são: o bloco de notas, o corretor ortográfico, o dicionário, a enciclopédia, o e-mail,  

o buscador de Internet e a auto-avaliação do módulo.  

 Cada módulo de aprendizagem ou subzona geopolítica apresenta diversas 

possibilidades de aprendizagem, tais como: gramática, expressão escrita, 

expressão oral, compreensão de leitura, compreensão auditiva, cultura, trabalho 

com vídeos e trabalho de fonética. Também são oferecidas informações culturais 

e exercícios. Por tratar-se de um curso interativo e hipermídia,  utilizou-se várias 

linguagens de programação, tais como HTML, CGI, JAVA, JavaScript, DHTML, 

Plug-Ins, etc., por isso, não são todos os computadores pessoais que conseguem 

ter acesso a todos os recursos oferecidos pelo site e, mesmo os que conseguem, 

muitas vezes, demoram para que a página seja visualizada.  Neste sentido, os 

aspectos técnicos são a principal barreira para o professor que deseja dispor 



desta página para o uso em uma sala de aula presencial ou para quem quiser 

estudar ou aperfeiçoar-se na Língua Espanhola através da Internet. Isso porque  

existem recursos que podem ser usados nesta Web que requerem aparelhos mais 

potentes do que os existentes nas escolas e casas brasileiras, em geral.  

 Um dos principais diferenciais desta página, é a opção por oferecer um 

curso didaticamente dividido em zonas lingüísticas ou geopolíticas do Espanhol, 

seguindo a seguinte divisão:  Espanha, América do Sul, América do Norte, 

América Central, Guiné Equatorial e Filipinas.  Sabe-se que esta divisão apresenta 

limitações, pois a América do Sul, por exemplo, apresenta variadas subdivisões 

lingüísticas, porém, a tentativa de proporcionar ao usuário a possibilidade de 

escolha da variante a ser estudada, demonstra a intenção de fazer um curso 

destinado aos diferentes propósitos do uso da língua que os estudantes de E/LE 

podem  ter ao interessarem-se pelo idioma.  Neste sentido, fica claro que  a  Ruta 

de la Lengua Española 

 

[...] presta especial atenção para que a língua seja 
contextualizada em todos os momentos. Trata-se, pois, 
de buscar um equilíbrio entre a língua e a cultura, que 
proporcione uma visão mais fiel dos variados 
contrastes que apresentam os países de Língua 
Espanhola38 (GARRIDO, 2001, p. 18).  

  

Neste sentido, percebe-se a intenção do autor em fazer de sua Web um 

espaço democrático  da aprendizagem da Língua Espanhola, já que, ao procurar 

introduzir as outras variantes da Língua, amplia o poder de autonomia do aluno, 

diferente do que ocorre em muitos livros didáticos, que oferecem em sua grande 

maioria uma única opção, ou seja,  o  Castelhano peninsular ou o denominado 

Espanhol standard, que desconsidera tanto as variantes que existem dentro da 

própria Espanha, como todas as variantes existentes na América (ou quando 



oferecem a possibilidade de estudos de outras variantes, estas ocupam anexos ou 

espaços irrisórios dentro dos manuais).  

 
 
 
 
 
 
3.5 O universo “Portuñol”  
 
 
 Este é um site que procura abranger as várias possibilidades de 

comunicação,  educação, informação e  entretenimento  relacionadas à Língua 

Espanhola.   Além de possuir um diferencial: é destinada aos luso-brasileiros, 

sendo assim, há um espaço para os contrastes entre a Língua Portuguesa e a 

Língua Espanhola.  O endereço desta Web é o seguinte: 

<http://www.portunol.matrix.com.br>  e sua página principal pode ser visualizada 

através da figura abaixo (Figura 10):  

 

                                                                                                                                                                                 
38 “[...] presta especial atención a que, la lengua quede contextualizada en todo momento. Se trata, pues, de 
buscar un equilibrio entre lengua y cultura, que aporte una visión más fiel de los variados contrastes que 
presentan los países de lengua española”.  



FIGURA 10 – Página principal do “Universo Portuñol”  

 

 Este  site  existe desde 22 de junho de 1998  e é uma parceria com um dos 

mais antigos portais brasileiros, o Matrix. De lá para cá  já recebeu quase 142 mil 

visitas.  Isso demonstra o interesse que existe na atualidade pela Língua 

Espanhola ao redor do mundo e, em especial, pelos falantes de Língua 

Portuguesa.   

 Esta Web oferece trinta e sete  canais  e nove páginas de serviços. Entre os 

canais, destacam-se os seguintes: lições de Espanhol (somando-se vinte e três no 

total),  além de lições multimídia, dicas apontando pontos importantes do idioma,  

um estudo dos cognatos entre a Língua Portuguesa e a Língua Espanhola, um 

estudo relativo à pronúncia do idioma, links para os principais jornais e veículos de 

comunicação latinos,  diversos pontos relativos à gramática,  poesias em 



Espanhol, letras de músicas de grandes sucessos, coleção de piadas, os 

principais buscadores em Espanhol, um link destinado à cidades virtuais, 

charadas,  testes on-line,  sons, livros gratuitos, hinos nacionais,  exercícios 

interativos,  contos,  espaço literário, exercícios de vestibular,  bate-papos com 

falantes nativos, etc. 

 O site também possui um serviço de “tira-dúvidas”, que o usuário poderá  

utilizar caso seja necessário.  Assim como em outras páginas do gênero, quem 

estiver interessado poderá cadastrar-se e receber por e-mail informações relativas 

à gramática, exercícios e textos informativos relativos à Língua Espanhola.  

 Também há um link onde é possível  escutar diversas rádios em Espanhol, 

além do próprio site disponibilizar uma rádio exclusiva.  Através desta página é 

possível para o usuário enviar cartões postais e adquirir um e-mail  utilizando-se 

da marca “Portuñol”.  

 A Web  mostra  temas relevantes para a Língua Espanhola e links para as 

principais instituições e universidades que buscam a difusão do idioma. Além 

disso,  possui textos para interpretação e páginas técnicas sobre informática 

escritas na Língua Espanhola.  Também é possível comprar livros através desta 

página, pois ela atua em sistema de parceria com a livraria virtual Submarino, 

indicando alguns livros a serem adquiridos pelos estudantes do idioma.  

 Esta página já recebeu alguns prêmios de melhores  sites da Internet, tanto 

na categoria educação, como na categoria de cultura.  Também apresenta um 

dicionário on-line e links relacionados às artes plásticas, filosofia, psicologia, 

direitos humanos, computação, etc., tudo em Língua Espanhola. 

 Na seção denominada Rincón Literário,  o usuário poderá informar-se sobre 

estilos e gêneros literários,  versificação e métrica, provérbios, citações e textos 

diversos.  



 Também há uma seção onde os usuários poderão fazer download39 de  

músicas em Espanhol para serem ouvidas no seu próprio computador, dentre as 

quais encontram-se estas: María (Rick Martín), La cucaracha (popular mexicana), 

La bamba, Frenesi (popular espanhola), Corazón partío (Alejandro Sanz), 

Macarena (Luz del Río),  Quisiera ser un pez (Juan Luis Gerra), etc.. 

 Enfim, este site  é uma “iniciativa que promete converter-se em um lugar de 

referência para estudantes e docentes40” (PIÑOL, 2002, p. 200), principalmente 

pela variedade de ofertas que disponibiliza a todos os interessados na Língua 

Espanhola.  

   

  

3.6   Um site para consultas   

 

A página hospedada no endereço <http://www.lenguaje.com> auto-denomina-

se  como  “Site da Língua Castelhana” e foi construída  por uma empresa de 

Engenharia Lingüística dedicada ao Espanhol, chamada Signum, que trabalha em 

parceria com a Microsoft.  Sua sede  está localizada na cidade de Quito, no 

Equador.  Desde 1994 dedica-se exclusivamente a estudar o léxico, a morfologia e 

a sinonimia  na Língua Espanhola.  A página da empresa existe na Internet desde 

1997 e além de divulgar seus produtos,  apresenta  links  e  ferramentas de 

interesse para professores e alunos de E/LE,  tradutores e  também  pode auxiliar 

os falantes nativos do idioma em suas dúvidas, principalmente lexicais.  Pode-se 

visualizar a página principal do site na figura a seguir  (Figura 11):  

                                                           
39 Download  significa copiar um arquivo de um computador remoto.   
40 “iniciativa que promete convertirse en un lugar de referencia para estudiantes y docentes”.  



FIGURA 11 – Página  Lenguaje.com 

  

 Uma das seções da página é modificada diariamente e denomina-se 

Palabra del día. Nesta seção, o usuário poderá atualizar-se quanto ao léxico do 

idioma, pois a cada dia  apresenta-se uma palavra diferente, acompanhada de seu 

significado, etimologia e um exemplo ilustrativo.  Também existe um teste onde o 

internauta poderá verificar o quanto sabe sobre a Língua Espanhola.  

  Há uma seção de curiosidades, onde são apresentadas orações que 

possuem erros, desafiando os usuários a desvendá-los.  O site ainda disponibiliza 

uma análise sobre a última publicação ortográfica feita pela Real Academia 

Española.  

 A Web ainda  apresenta textos sobre variantes venezuelanas e de outras 

regiões onde se fala Espanhol, além de expressões utilizadas no ciberespaço. 

Nesta seção,  há indicação de sites de dicionários de variantes da língua.  



 A página tem como ferramentas um corretor ortográfico, um conjugador de 

verbos e  um dicionário de sinônimos e antônimos on-lines. Através destes, de 

acordo com as dúvidas do usuário, basta digitar a palavra ou o verbo que 

apresenta dúvida e em alguns segundos aparecerá na tela do computador a 

resposta. 

 Embora seja um site comercial,  poderá servir de apoio para todos os 

interessados no idioma, inclusive para falantes de Língua Inglesa, pois há uma 

versão desta Web  em Inglês.   

 

 

 

3.7 Situação do Espanhol no Brasil  

 

Como já foi relatado anteriormente, o Instituto Cervantes atua em diversos 

países, inclusive no Brasil, onde possui sede em São Paulo e no Rio de Janeiro.  

A página do Instituto Cervantes brasileiro oferece aos  estudantes e professores 

de E/LE  diversas informações interessantes para quem deseja estar atualizado 

com a situação do Espanhol no Brasil.  O endereço do  site é 

<http://www.cervantes-brasil.com.br> (sua página principal pode ser visualizada 

através da Figura 12).  Esta Web oferece um panorama sobre os centros de 

ensino de Língua Espanhola classificados por estado brasileiro. Este serviço é 

disponibilizado pela  Consejería de Educación y Ciencia, que pertence à 

Embaixada da Espanha no Brasil.  O  site  desta instituição é o seguinte: 

<http://www.sgci.mec.es/br>.  Estas duas instituições atuam em conjunto no 

sentido de mapear e difundir o  ensino da Língua Espanhola em terras brasileiras.   

 No link denominado  El Hispanismo en Brasil  encontram-se informações 

relativas à formação de professores, às associações, às publicações e aos 

congressos, reuniões, seminários e certames relacionados à Língua Espanhola.  



FIGURA 12 – Página do Instituto Cervantes no Brasil  

 

 

 Aos professores interessados, é disponibilizado um endereço para que 

enviem seu currículo para ser publicado no site.  Há  nesta Web uma revista 

eletrônica denominada  E/LEspejo, que destina-se aos professores de E/LE, 

criada para ser “um instrumento de formação, atualização e aperfeiçoamento de 

professores de Espanhol41”,  afim de proporcionar “informação sobre instituições, 

empresas e editoras interessadas na formação de professores de Espanhol42”, 

principalmente direcionando-se àqueles professores “que trabalham em lugares 

                                                           
41 “un instrumento de formación, actualización y perfeccionamiento de profesores de Español”.  
42 “información  sobre instituciones, empresas y editoriales interesadas en la formación de profesores de 
Español”.  



onde as informações e as publicações da especialidade chegam com 

dificuldade43”.  

 O  site oferece ainda uma lista de universidades onde são ministrados 

cursos de graduação em Letras com a habilitação em Espanhol, além de cursos 

de pós-graduação em que os professores poderão dirigir seus estudos para a 

Língua Espanhola.  

 A Web  mostra ainda informações sobre  os  cursos do próprio Centro de 

Formação de Professores do Instituto Cervantes, bem como  notícias relativas ao 

DELE (inscrições, condições gerais, datas do exame, prazos de inscrição, centros 

de inscrição e exame e reconhecimento oficial) no Brasil. Também, informa sobre 

a possibilidade de recebimento de bolsas de estudo nos centros  de São Paulo e 

Rio de Janeiro.   

 Na página da Consejería é possível para os interessados fazer download de 

algumas publicações (como a do Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos, feito 

em colaboração com o Instituto Cervantes) ou a visualização do índice de outras.   

 Enfim, estes sites podem servir de apoio aos professores que desejam 

atualizar-se dentro de sua área de atuação, ou seja, o ensino de E/LE, bem como 

indicar  os locais onde  este poderá encontrar cursos de aperfeiçoamento.  

Também,  abre a possibilidade de conhecimento  das publicações da área, 

colocando o professor  em contato com a produção científica  produzida no Brasil  

destinada a retratar e melhorar o ensino do Espanhol.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
43  “que trabajan en lugares a las que las informaciones y las publicaciones de la especialidad llegan con 
dificultad”. 



4 “CURSO DE ESPANHOL EM 10 LIÇÕES”: ENSAIANDO    
POSSIBILIDADES COMO  “DOCENTE COMPOSITOR” 

 
 

4.1 O surgimento do site   

 

A idéia de construir uma home-page  sobre a Língua Espanhola surgiu em 

1999, durante a realização de um curso de construção de páginas para a Internet,  

realizado no SENAC (Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial), utilizando a 

linguagem HTML.  Como trabalho final de curso, foi proposta a criação de um site  

sobre algum tema de interesse.  Nasceu, assim, o “Curso de Espanhol em 10 

lições”, que seria oferecido  de forma on-line44 e gratuita, a todos os interessados 

na aprendizagem de Língua Espanhola. Em um primeiro momento, o curso foi 

disponibilizado no servidor do Centro de Ciências da Economia e Informática da 

Universidade da Região da Campanha, através do seguinte 

endereço:<http://www.ccei.urcamp.tche.br/~vbirala/index.html>. Porém, por problemas 

técnicos, a partir de setembro de 2001, o  endereço acima foi inutilizado, passando 

a página a ser hospedada em <http://www.orbita.starmedia.com/valmar8/index.html>, 

através do sistema de hospedagem gratuita oferecida pelo servidor, onde o envio 

de páginas é feito através de FTP45, local em que se encontra até agora.   

A  apresentação da página sofreu modificações em 2000, porém, seu 

conteúdo permaneceu igual. Para elaboração da mesma foram necessárias  

diversas pesquisas realizadas através da própria Internet  (principalmente  listas 

de discussões e e-mails), de cursos ou programas televisivos em Língua 

Espanhola, vídeos turísticos, além do meio impresso (livros, gramáticas, jornais, 

revistas, folders turísticos, cartas de falantes nativos,  dicionários, etc.).  Percebe-

se então, na tarefa de criação do curso, características que  Spiegel apresenta 

                                                           
44  On-line  significa a utilização dos recursos que requerem o uso da linha telefônica no momento de realizar 
a ação (ou qualquer outra linha direta de acesso). Para acessar à Web, é necessário estar  on-line.   



como as do “docente compositor”, ou seja,  a  predisposição para rastear  e criar 

permantemente oportunidades, com sentido crítico e reconhecendo e 

aproveitando  “ao máximo os muitos ou  poucos recursos disponíveis”46 

(SPIEGEL, 1999, p. 11). Ao reconhecer o docente como “compositor”, é possível  

contrastar  este posicionamento com o de que se formou ao longo da história da 

educação, onde professor é um reprodutor dos conteúdos do livro didático e o 

aluno, um assimilador (Souza, in CORACINI, 1999, p. 27).  Ao construir um “curso” 

de Espanhol  virtual  não se deseja que este ganhe a roupagem de “livro 

eletrônico”, mas sim, que venha a estimular a outros professores e/ou estudantes  

de  graduação em Letras,  que é possível criar e recriar  a  aprendizagem, não 

necessariamente seguindo uma ordem de conteúdos determinados  como  “pré-

requisitos”, dentro de uma “política conteudística”  rígida,  notável na ordem das 

atividades e na maneira com que são encadeadas nos livros didáticos 

(CARMAGNANI in CORACINI, 1999, p. 130).    Portanto,  ao criar as dez  lições 

do curso, buscou-se seguir uma “lógica de descobertas”, aonde ao acessar os 

conteúdos apresentados, estes suscitassem  dúvidas e curiosidades  que 

pudessem ser  desvendadas ao longo das seções e lições seguintes.  

Cabe ressaltar que “a composição é um processo de construção. O docente 

não ´se inspira´  e produz magicamente uma obra inexistente alguns minutos 

antes47” (SPIEGEL, 1999, p. 36). Isso significa que, mesmo utilizando-se do 

processo de criação, esta  está  baseada na manipulação de objetos e 

informações que fazem parte de um perfil cognitivo individual,  adquirido através  

de  experiências  e vivências anteriores. O site  possui uma página de introdução, 

que visa informar aos usuários sobre a necessidade da atualização constante com 

relação ao aprendizado da Língua Espanhola, que pode acontecer através de 

                                                                                                                                                                                 
45 FTP (File Transfer Protocol  ou  Protocolo de Transferência de Arquivos). Este sistema é utilizado para a 
movimentação de arquivos na Internet. Através dele é possível enviar os arquivos de um site para que seja 
hospedado em um servidor.  
46 “[...] al máximo los muchos o pocos recursos disponibles”.  



diversos mecanismos e utilizando-se de variados recursos.  Também, informa que 

o curso foi elaborado “baseando-se em sugestões de falantes nativos e nas 

principais dificuldades que  possui um brasileiro em relação ao idioma”. Piñol  

ressalta ainda que o site poderia ser empregado 

como um reforço por parte de qualquer luso-brasileiro 
estudante de E/LE, ao passo que as explicações 
contrastivas podem ser úteis para o professor que 
não tenha conhecimentos prévios de Português48  
(PIÑOL, 2002, p. 198).   
 

 Seja como for,  a  página também serve para a troca de informações com 

outros professores de E/LE no Brasil e no exterior, que,  ao tornarem-se 

conhecedores da existência da mesma,  enviam e-mails, pedem e dão sugestões,  

informam sobre a realidade onde atuam, etc.. Abaixo (Figura 13) encontra-se a 

interface da página principal do  site:  

                                                                                                                                                                                 
47 “La composición es un proceso de construcción. El docente no ´se inspira´ y produce mágicamente una 
obra inexistente unos minutos antes”.  
48 “[...] como un refuerzo por parte de cualquier lusófono estudiante de E/LE, al tiempo que las explicaciones 
constrastivas resultarán muy útiles para el profesor que no tenga conocimientos previos de portugués”.  



 

FIGURA 13   -  “Curso de Espanhol em 10 lições” 

  

4.2 A estruturação da página  

 

Cada uma das dez unidades do curso possuem cinco seções, que  têm como 

eixo central a história de quatro personagens inventados estrategicamente para  

ampliarem  as  possibilidades dos contextos  de aprendizagem.  Os personagens 

são apresentados na Unidade 1 e tal como em uma história,  têm seus destinos 

traçados até o final da Unidade 10. A seguir, os personagens que servem de 

motivação para o desenrolar das temáticas propostas nas lições:  

— María:  argentina, 20 anos, mora em Porto Alegre. É estudante de 

psicologia.  



— Jorge: 24 anos, é advogado, filho de mexicanos. Trabalha numa 

empresa brasileira com sucursal em Montevidéu.  É namorado de María.  

—  Gerardo: irmão de Jorge. Mora em Santiago de Compostela (Galícia-  

Espanha), tem 32 anos e é jornalista.  

— Gabriela:  brasileira, 28 anos, é namorada de Gerardo. Faz pós-

graduação em Língua Espanhola,  em Alcalá de Henares (Espanha) e mora 

em Madri.  

 

Nota-se nas características dos personagens o nível sócio-econômico-

cultural  dos mesmos e a noção de “globalização” das comunicações presentes na 

atualidade, pois estes “se comunicam” através da Internet  e do telefone, já que 

“vivem” em cidades e até mesmo países diferentes (Brasil, Uruguai  e Espanha). 

Percebe-se também, na escolha dos países, uma noção de “identidade”, pois o 

Brasil é o país de origem, o Uruguai é o país de Língua Espanhola com o qual o 

município de Bagé está mais próximo e a Espanha é o país onde surgiu a língua.  

As seções de cada unidade são as seguintes:  

— Texto de motivación:  foram elaborados de acordo com o desenrolar da 

história dos quatro personagens. Na Unidade 1, o texto de motivação apresenta os 

quatro personagens;  na Unidade 2,  mostra uma troca de mensagens virtuais 

entre Gerardo e Gabriela; na Unidade 3, quando María viaja ao Uruguai, 

aparecem dados referentes a este país; na Unidade 4, Gerardo, ao ter que fazer 

uma reportagem sobre o “Caminho de Santiago”, mostra informações sobre o 

mesmo; na Unidade 5, um texto denominado  Saudade, escrito por Alberto 

Blancas,  é pertinente, já que os quatro personagens estão separados por  

relativas ou grandes distâncias;   na Unidade 6, apresenta-se uma tradução de 

parte do primeiro capítulo do livro O analista de Bagé, que María tem que analisar 

para um trabalho da faculdade, bem como informações sobre as cidades referidas 

no texto, Bagé e Pelotas;  na Unidade 7, como Gabriela está estudando a vida de 

Miguel de Cervantes,  aparece um pequeno texto sobre este escritor e sua obra; 



na Unidade 8,  como Gabriela irá dar uma janta em sua casa,  aparecem três 

receitas que foram utilizadas por ela para compor o seu jantar;  na Unidade 9,  

temos o trecho da Bíblia preferido de Gabriela e na Unidade 10,  encontra-se o 

desfecho da história dos quatro personagens. Abaixo (Figura 14) é possível 

visualizar uma parte do Texto de Motivación da Unidade 1:  

FIGURA 14-  Texto de Motivación  (Unidade 1).  

—  Sacando las dudas – é uma seção que tem por objetivo chamar a 

atenção do estudante de Língua Espanhola para certas particularidades do 

idioma, contrastando-os com os da Língua Portuguesa.  Todas as palavras/ 

expressões  que aparecem nesta seção referem-se a estruturas retiradas das 

outras seções da lição,  onde são encontradas dentro de um contexto (que ao ser 

lido, talvez não se perceba as sutis diferenças). Esta é uma seção dedicada à 

análise contrastiva, que uma hipótese da teoria de aquisição de língua onde 

acredita-se “que toda diferença entre os sistemas lingüísticos é traduzível em 



dificuldade de aprendizagem” (ALMEIDA FILHO, 2001, p. 13).   A análise 

contrastiva, no caso do Português e Espanhol, constitui-se “num insumo que pode 

contribuir para  ´impedir em grande parte a formação de uma interlíngua, isto é, 

um Portunhol, uma mistura de elementos das duas línguas, praticamente uma 

nova língua´” (Ferreira  in ALMEIDA FILHO, 2001, p. 44).  Muitos lingüistas 

(Richards, Sampson, Nickel e outros) criticam a análise contrastiva, porém,  

Ferreira observa que  

considerando a proximidade tipológica entre o 
Português e  Espanhol [...], essa a análise pode ser 
útil, não no sentido behaviorista de prever todos os 
erros como decorrência da interferência da língua 
materna, mas com o objetivo de conscientizar os 
aprendizes das diferenças entre os dois sistemas 
lingüísticos (FERREIRA  in ALMEIDA FILHO, 2001, p. 
47).  

 

Seja como for,  enfatizar essas diferenças entre as duas línguas próximas 

dará ao aluno de E/LE a idéia de que, apesar da facilidade encontrada pela 

semelhança entre elas,  torna-se  comum as evidências de “transferência 

negativa”, devendo estas serem trabalhadas no sentido de correção, antes de que 

se tornem  uma “fossilização”.  Na seção “Sacando las dudas” também procurou-

se mostrar as variantes da Língua Espanhola, apresentando as diferenças lexicais 

de algumas palavras utilizadas nas unidades.  A seguir, apresenta-se um quadro 

(Quadro 4) com algumas das principais observações feitas na seção:  

 

QUADRO  4 - Contrastes feitos na seção Sacando las dudas 



Parte do “Sacando las dudas” – Unidad 2   
A palavra "asignatura" quer dizer "matéria", "disciplina escolar".  
Ex:  
A mí me gustan dos asignaturas: matemáticas e inglés. 
Aproveitando a situação, você viu que a conjunção "y" foi substituída por "e" no exemplo acima?  
É que "INGLÉS" começa com "I" , o mesmo som da conjunção "Y", então, para evitar cacofonia, 
substituímos o "Y" por "E". 
Observe outros exemplos semelhantes: 
- Geografía e Historia 
- Madre e Hijo 
- Casas e Iglesias.  
Mas Quando queremos dizer que vamos assinar algum documento? 
Então dizemos que "Lo firmamos", pois assinatura é "firma" em espanhol.  
Ex: Anteayer firmé un nuevo contrato de locación. (Anteontem assinei um novo contrato de aluguel). 
Parte do “Sacando las dudas” – Unidad 8  
* TIENDA é loja. 
* REBAJA é liquidação.  
* TALLE é o tamanho da roupa. Em alguns lugares utilizam TALLA.  
* TARJETA é o cartão de crédito. 
* Quando compramos A CRÉDITO é que estamos comprando a crediário. 
* Quando compramos AL CONTADO é que estamos comprando a vista. 
* Quando compramos CON EFECTIVO é que estamos comprando com dinheiro. 
* Quando compramos em CUOTAS é que estamos pagando em prestações. 
* Para perguntar o preço de alguma coisa, há várias variações. Nos países do Rio da Prata podemos dizer 
"¿Cuánto cuesta?" , na Espanha " ¿Cuánto vale?". 
* Quando sobra troco, podemos chamá-lo também de várias maneiras, pois há inúmeras variações para a 
palavra: 
Países do Rio da Prata, Venezuela e em Castilla (Espanha): EL VUELTO 
Outras regiões: LOS VUELTOS 

Também há lugares que dizem LA VUELTA e em outros lugares EL CAMBIO.  
Parte do “Sacando las dudas “ – Unidad 4 
* A palavra CARRERA tem vários significados: 
- passo rápido de um homem ou animal para mover-se de um lugar a outro; 
- espaço percorrido correndo; 
- pressa; 
- curso do tempo; 
- espaço percorrido por um carro de aluguel: carrera de taxi. 

- competição de velocidade: carrera de Fórmula 1. 
- luta para alcançar um objetivo mais rápido que seus adversários.  
- estudos: carrera de sicología. 

- profissão: carrera militar. 

* A palavra ANTEOJOS quer dizer "óculos". 
Também podemos dizer: lentes, gafas 

 

Ainda sobre como os contrastes entre uma língua e outra que são 

abordados no site, Piñol faz a seguinte análise:  

 



[...] nas explicações e nos exercícios estão 
constantemente presentes as semelhanças e as 
diferenças entre o espanhol e o português, tanto no 
que se refere à pronúncia, como à sintaxe, como à 
morfologia (por exemplo, palavras semelhantes entre 
ambas as línguas, mas com diferente gênero 
gramatical, como ´viaje´~´viagem´49 (PIÑOL, 2002, p. 
198).  

 
- — Momentitos  de Conversación :  os diálogos elaborados para esta seção 

servem para que o  usuário entre em contato com  vocabulário variado e com a 

estrutura da língua-alvo.  A utilização de diálogos no aprendizado de Línguas 

Estrangeiras tem função de relevância em diversos métodos de ensino, 

principalmente no método audiolingüístico, valendo-se da idéia de que 

“proporcionam os meios para dotar as estruturas básicas de um contexto e ilustrar 

as situações nas quais podem ser usadas as estruturas, além de proporcionar 

alguns aspectos culturais da língua objeto50” (RICHARDS; RODGERS, 1998, p. 

58). Abaixo (Figura 15), temos uma parte da seção  Momentitos de Conversación  

da  Unidade 5:  

                                                           
49 “en las explicaciones y en los ejercicios se tienen muy presentes las semejanzas y las diferencias entre el 
español y el portugués, tanto en lo que se refiere a la pronunciación, como a la sintaxis, como a la morfología 
(por ejemplo, palabras semejantes entre ambas lenguas pero con distinto género gramatical, como ´viaje´~ 
´viagem´)”.  
50 “[...] proporcionan los medios para dotar las estructuras básicas de un contexto e ilustrar las situaciones en 
las que pueden usarse las estructuras, además de proporcionar algunos aspectos culturales de la lengua 
objeto”.  



FIGURA 15 – Momentitos de Conversación  da Unidade 5 

— Cultura y curiosidad:  esta é uma seção que tem como objetivo 

aproximar o estudante que acessar à página  da cultura  relacionada aos países 

de Língua Espanhola envolvidos no ambiente criado para os quatro personagens, 

bem como,  mostrar informações lingüísticas pertinentes, relativas a essa cultura.  

Na Unidade 1,  a seção traz informações sobre o “Voseo”, Mario Benedetti 

(escritor uruguaio) e  uma poesia deste escritor;  na Unidade 2,  há informações 

sobre o pintor espanhol Velázquez, já que ao visitar o museu do Prado (em Madri), 

Gabriela fica encantada com um dos seus quadros mais famosos; na Unidade 3,  

há um texto que mostra a origem da palavra “gaúcho” (tratando de relacionar as 

questões regionais pertinentes na interface da Língua Portuguesa e Espanhola, 

desde um ponto de vista histórico); na Unidade 4, existem algumas informações 

sobre o escritor Júlio Cortázar e a  transcrição de um de seus textos;  na Unidade 

5,  fala-se sobre a origem da Cidade do México (já que Jorge e Gerardo são 

mexicanos);  na Unidade 6, há algo sobre o Rio Grande do Sul e sobre lua-de-mel 

(já que María e Jorge se casaram e resolveram percorrer as diversas regiões 

deste estado brasileiro em sua lua-de-mel); na Unidade 7,  encontra-se um texto 

que trata sobre o personagem da literatura espanhola Mío Cid  e um trecho do 

livro onde aparece este personagem; na Unidade 8,  há dados biográficos do 

escritor Miguel Ángel Asturias;  nas Unidade 9 e 10 são disponibilizados dados 

sobre as diversas regiões da Espanha.   O componente cultural aproxima o 

estudante de um novo contexto que 

 
explica-se em si mesmo ao não ao encontrar-se 
codificado exclusivamente nas estruturas gramaticais 
e no vocabulário que apresenta, mas também na 
coesão textual baseada em questões sócio-culturais, 
proporcionando uma compreensão mais consciente 
da aprendizagem51 (GARRIDO, 2001, p. 17).  

                                                           
51 “se explica en sí mismo al no encontrarse codificado exclusivamente en las estructuras gramaticales o en el 
vocabulario que presenta, sino también en la cohesión textual basada en cuestiones socioculturales, lo cual 
proporciona una comprensión más consciente del aprendizaje”.  



             
Tem-se claro que  os  dados  relativos  à cultura são indispensáveis na 

aprendizagem de Línguas Estrangeiras, pois o sistema lingüístico em si não 

apresenta significado algum  se não estiver  “envolvido”  social e culturalmente 

num contexto específico, que motivará o aprendizado da língua-alvo.  Estudar 

apenas gramática e vocabulário não tornará o estudante de uma língua 

estrangeira “competente comunicativamente”, pois a competência comunicativa 

depende  de quatro dimensões: a “competência gramatical”, a “competência 

sociolingüística”, a “competência discursiva” e a “competência estratégica” 

(RICHARDS; RODGERS, 1998, p. 76).   

- Verbos: no que se refere à aprendizagem de Língua Espanhola, um dos itens 

que merece maior atenção dentro da gramática são os verbos. Por isso,  cada 

unidade apresenta uma seção que trata exclusivamente desta questão, 

apresentando a conjugação dos principais verbos que aparecem  nas demais 

seções da  unidade.  Os verbos são apresentados contextualizados através de 

frases comuns do cotidiano, contribuindo, assim, para a aquisição de novas 

estruturas e ampliação de vocabulário.  Abaixo, apresenta-se um exemplo desta 

seção (Figura 16),  retirada da Unidade 4:  



FIGURA 16 -  Parte da seção de verbos da Unidade 4.  

 Além da divisão em unidades e seções, a página possui um link dedicado à 

pronúncia. Porém, sem utilizar-se das transcrições fonéticas conhecidas e sim, 

tentando mostrar a pronúncia das palavras de acordo com o som das letras em 

Português, como é possível observar nos exemplos a seguir (Quadro 5):  

 

QUADRO 5- Exemplos de pronúncia  

- Y (i griega / i larga): tem som suave como "i" quando sozinha ou no final das sílabas: y, ay, ey, oy, uy. 
Pode Ter som intermediário entre "i" e "elle" e nas repúblicas rioplatenses o "y" é pronunciado como o "j" 
do português. 
Pronúncias possíveis para a palavra "Yo"(eu):  
"jo", "io", "dio", "xo".  
 
- A letra ELLE tem pronúncia igual a da palavra "filho" em português.  
Ex: calle (pronuncia: calhe) 
Outras possíveis pronúncias do "LL":  
com som de "i": caie  
com som de "j": caje 
com som de "die": cadie 

 

Também há um link destinado exclusivamente à acentuação, visto que este 

também é um dos aspectos gramaticais que confudem  os falantes nativos de 

Língua Espanhola, pois as regras de acentuação são distintas nas duas línguas (o 

que acaba resultando na existência de vocábulos que em Português são 

acentuados e em Espanhol, não, e vice-versa), além da existência de palavras 

que, apesar da semelhança gráfica, possuem diferentes sílabas tônicas, as 

chamadas palavras “heterotônicas”. O site apresenta ainda uma “prova” que pode 

ser enviada para o e-mail  valesca@alternet.com.br. Em tal prova são  

apresentadas quatro questões de múltipla escolha,  uma questão de completar e 

uma questão descritiva que questiona, na realidade, o “rumo”  tomado pelos 

quatro personagens  utilizados como motivação no curso: ¿Todo vale la pena por 

amor? ¿Qué le parece más importante: seguir la voz del corazón o de la razón?52, 

                                                           
52 “Tudo vale a pena por amor? O que lhe parece mais importante: seguir a voz do coração ou da razão?” 



já que um dos casais de namorados optou pelo casamento e o outro, pela 

separação, em prol da profissão.  

 

 Abaixo (Quadro 6)  há o exemplo de uma prova respondida por  e-mail:  

 

QUADRO 6 - Exemplo de respostas da prova, respondida por  e-mail 

X-Originating-IP: [200.217.216.226] 
From: "SEBASTIAN RONCEIROS PEREIRA" <sebastianronceiros@hotmail.com> 
To: valesca@alternet.com.br 
Subject: PROVA 
Date: Thu, 04 Apr 2002 15:52:36 –0300 
X-OriginalArrivalTime: 04 Apr 2002 18:52:36.0933 (UTC) FILETIME=[E34C4F50:01C1DC09] 
X-AntiVirus: : scanned for viruses – ALTERNET - 0.2 
 
RESPONDA 
Nome: SEBASTIAN RONCEIROS 
Idade: 26 AÑITOS 
E-mail: sebastianronceiros@hotmail.com 
 
1) Escolha a alternativa onde todas as palavras estão escritas corretamente  
de acordo com a acentuação: 
Sicología, tres, veintitrés 
 
2) Marque a alternativa onde a tradução da palavra está incorreta: 
Deuda=dúvida 
 
3) Todas as frases abaixo possuem ao lado o correspondente ao local em que  
foram ditas. Marque aquela em que o local não combina com a frase: 
¿Cúal es el talle? (Policía) 
 
4) Marque as alternativas em que o verbo está no "PRETÉRITO INDEFINIDO": 
Yo vine para estudiar. 
 
5) Complete com o verbo correspondente: 
a) Yo RECIBIRÉ un premio de literatura. (futuro inperfecto-recibir) 
b) Ella todavía MANTIENE su tienda cerrada. (presente de indicativo -  
mantener) 
c) ¿ De dónde VIENE la palavra gaucho? (pretérito indefinido - venir) 
d) Yo HABLO francés. (presente de indicativo - hablar) 
e) Tú HAS LLAMADO María (pretérito perfecto de indicativo - llamar) 
 
6) Escreva um parágrafo em espanhol, de 35 a 40 palavras, dando sua opinião  
sobre o seguinte tema: ¿Todo vale la pena por amor? ¿Qué le parece más importante: seguir la voz  
del corazón o de la razón? 
 
La distancia más larga está entre la cabeza y el corazón. Si supieramos,  
Aprender a Dominar las emociones y aprender a usar la razón, sería  
Fantástico. Claro que todo vale por amor, pero imagina que todo lo que yo  
Considero amor tal vez para ti, no lo sea, o tal vez mi razón sea tan  
Emotiva, que del fondo le salgan sentimientos. Debemos a prender a definir  
Ambas palabras. o al menos administrarlas mejor, ¿qué tal 50% de atención  
Para ambas? En fin espero; Consejo sigue la voz de ti mismo. 
Tal vez sea el mejor sentimiento de la razón; o el mejor pensamiento del  
Corazón. 
¡Sé Feliz! 
  



 Apesar da aparente “frieza” das relações virtuais, pode-se perceber, tanto 

na eleição da temática que foi desenvolvida ao longo da história dos personagens, 

como na resposta à questão da prova, que o elemento emotivo pode estar 

presente no ciberespaço. Ao tratar do tema  “razão x paixão” , nota-se a 

necessidade que o ser humano tem em refletir questões como “o amor”,  que 

desde o início da  história da humanidade aflige o ser humano.  Também, cabe 

ressaltar que a página foi criada durante a fase da adolescência de sua autora, 

refletindo nisso, questões pessoais para a  eleição do tema.   

 

 

 

4.3 A utilização em sala de aula  

 

No ano de 2000, o “Curso de Espanhol em 10 lições” tornou-se o tema 

gerador  dos conteúdos desenvolvidos com uma turma de 8ª série do Ensino 

Fundamental do extinto Colégio Salesiano São Pedro, localizado no município de 

Bagé.  A turma, composta de 45 alunos, possuía  uma aula semanal de Língua 

Espanhola e  no momento, encontrava-se desmotivada com relação ao 

aprendizado da língua.  Acreditava-se que,  ao  lançar-se mão de um recurso 

como a utilização da Web, os alunos passariam a motivar-se e interessar-se mais 

pelo conteúdo.  Porém, como as limitações técnicas eram grandes (10 

computadores para 45 alunos) e a simples substituição do quadro-negro pela tela 

do computador, acabou tornando as aulas, aos poucos, igualmente monótonas, 

embora a maioria dos alunos, após o primeiro mês de utilização do site, 

dispusessem  das seguintes opiniões, descritas por Irala  (Irala in LEFFA, 2000, p. 

4-5):  

- "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). 

 

Graças as opiniões dos alunos  após a utilização consecutiva do site nas 

aulas, percebeu-se que as atividades no laboratório de informática deveriam ser 

mescladas com outras, que poderiam ser igualmente interessantes e produtivas. 

Assim, as informações encontradas na página serviram de motivação para a 



elaboração de diálogos (inventados pelos alunos), onde os mesmos deixaram de 

ser apenas receptores da “produção feita por outros” para tornarem-se  

“compositores” de seu conhecimento, assim como a professora também havia 

sido, ao criar o  site.  Ao  começarem a produzir, percebeu-se claramente nos 

textos,  as principais falhas e os pontos de reconhecimento dos conhecimentos 

prévios dos alunos.  A partir daí, passou-se a trabalhar os conteúdos no sentido de 

que a página e os outros materiais fossem apenas fontes de consulta para o 

ponto-chave a ser desenvolvido  pela autoria dos próprios alunos.  Abaixo,  (Figura 

17) encontra-se um texto produzido por duas alunas,  que surgiu partindo da 

seguinte proposta: com base nos verbos de determinada unidade do site, 

deveriam produzir um texto onde aparecesse esses verbos. No caso, as alunas 

optaram por criar uma poesia:  

 



FIGURA 17 – Texto de aluno 

 

Como podemos observar, o texto  está bem estruturado e em termos 

gramaticais, apenas as expressões sublinhadas apresentam algum problema: 

“encho” deveria ser substituído por “lleno”;   “tu”  deveria ser empregado no lugar 

de “su”, pois optou-se nos demais segmentos, pelo trato informal “tú” e não 

“usted”; e, por último,  no lugar de “presa”,  ficaria melhor usar “encarcelada”. 



Análise deste e outros textos produzidos por alunos acaba levando  o 

professor a perceber que, muitas vezes, as falhas ocorridas nas produções 

textuais  podem servir de  eixo  para a inserção de novos pontos gramaticais, que 

podem ou não seguir a ordem da gramática ou dos livros didáticos que são 

utilizados nas aulas de E/LE. Por exemplo,  no site  não havia nenhuma referência 

sobre “contrações”, porém, como nas produções dos alunos e em conversas on-

line  feitas  entre estes e outras pessoas no Website  <www.terra.com.br> 

utilizando uma sala de bate-papo em Espanhol, percebeu-se que os alunos 

conseguiam se comunicar, mas  não aplicavam esta parte do conteúdo de forma 

correta, como nos exemplos a seguir, onde os vocábulos sublinhados foram 

empregados incorretamente: "Trabajar  en la televisión   está  nos  planes desse  

´gatito´...",  "Vivo  na  ciudad  de Bagé", "[...] toda su vida pela  ventana" e "no es 

nada desto".  Onde o correto seria: “Trabajar en la televisión está en los planes de 

ese tío bueno”,  “vivo en la ciudad de Bagé”, “[...] toda su vida por la ventana”  e  

“no es nada de eso”. 

Seja como for,  a experiência relatada acima serviu para o entendimento de 

que não seria utilizando apenas o site, que os problemas de 

motivação/aprendizagem  dos alunos estariam resolvidos e  sim,  “mudando  o   

rumo do processo, caso [...] necessário, como por exemplo, fazendo folhas 

complementares  para  as   dúvidas  gramaticais ou com a realização de jogos  

que desenvolvessem a parte oral, etc.” (Irala in LEFFA, 2000, p. 5-6).  



Essa experiência, bem como outras subseqüentes, contribuiu para o 

entendimento de que o professor não deve ser  

[...] um mero executor de métodos desenvolvidos por 
outros – pesquisadores que estão fora de sala de aula 
-, o que o transforma no profissional dogmático, é 
necessário que o professor ainda em formação 
envolva-se na reflexão crítica sobre o seu próprio 
trabalho. Só o envolvimento em sua auto-educação 
contínua, ao adotar uma atitude de pesquisa em 
relação ao seu trabalho, pode gerar esta reflexão 
crítica (MOITA LOPES, 1996, p. 183-184).      

 

 Sendo assim, a atuação exigida do professor de língua estrangeira do 

século XXI  é a de que este deve “agir pedagogicamente” no sentido de perceber 

que docentes e discentes precisam acostumar-se a desmitificar as “verdades 

absolutas” internalizadas e reproduzidas ao longo da história da educação.  Deve 

haver o entendimento de que é necessário “mergulhar” na imprevisibilidade, 

contrapondo-se ao que propõe o livro didático,  “que trabalha a 

previsibilidade” (BOHN in LEFFA, 2001, p. 120).  A noção de que não são as 

cartilhas, os planos, as idéias que são organizadas por outros (ou pelo próprio 

professor), que farão a aprendizagem  ganhar forma e desenvolver-se.  Esta 

ocorre a cada dia, através de estratégias que se modificam  de acordo com 

características individuais e grupais e que só acontece de forma desafiante se 

todos os envolvidos nesta relação estiverem dispostos a desenvolver uma atitude 

colaborativa frente ao conhecimento (que pode acontecer tanto através de aulas 

presenciais quanto através do ciberespaço).    

 

 

 

 
 
                 CONSIDERAÇÕES FINAIS  



 
 

  

 A tecnologia adquiriu nos últimos anos um papel de grande importância na 

vida social de um  número significativo de pessoas, principalmente com o advento 

da Internet, que em poucos anos aproximou as fronteiras, no sentido de criar, 

inclusive, uma “cultura global”.   

 Com a Internet, ampliou-se as possibilidades de consumir  informações e a 

capacidade de rápida mutação destas informações.  Assim,  começou-se a discutir 

os perigos e os benefícios da utilização desta tecnologia  na vida cotidiana e na 

Educação. Principalmente no que se refere ao  seu impacto,  sua  importância e 

até mesmo  sua validade.  

 Sabe-se que com o surgimento da Internet,  formaram-se correntes que se 

dispuseram a defender os seguintes pontos de vista:  o primeiro, que a Internet  

seria  um  veículo de democratização da informação e o segundo, oposto ao 

primeiro, de que a Internet aumentaria o fosso entre àqueles que têm acesso à 

cultura, informação, educação, etc.,  e os excluídos deste processo. 

 A  “inclusão tecnológica”  converte-se  realmente num dos maiores desafios  

da primeira década deste século, pois  é inadmissível que uma minoria disponha 

de diversos recursos informativos e comunicacionais, enquanto  existe um 

contingente enorme de  analfabetos (tanto no sentido literal da palavra, como no 

sentido  de analfabetismo tecnológico). 

 No campo da Educação,  discute-se a diferença entre “informação” e 

“conhecimento”.  Por um lado, acredita-se que a Internet oferece “informação” e  e 

por outro, que a escola oferece “conhecimento”. Porém,  o  ambiente escolar 

(mesmo nas escolas privadas)  adota  uma postura tradicional  no que se refere à 

transmissão deste conhecimento, pois, querendo ou não, predominam-se as aulas 

expositivas,  com classes dispostas em fila  e  as provas bimestrais que 

privilegiam a memorização. É comum ver  professores do Ensino Fundamental e 



Médio  passarem  textos relativos à sua disciplina específica (muitas vezes 

desatualizados),  apresentarem exercícios  objetivos que não exigem análise 

profunda das questões tratadas nem sua contextualização e acreditarem que 

“estão cumprido sua tarefa de ensinar”.  Sendo assim,  não há uma grande 

diferença entre o que a Internet oferece ao aluno e o que a escola oferece.  Com a 

vantagem de que com a Internet  o aluno  pesquisará sobre o seus temas de 

interesse.  Desta forma, pode-se concluir que “ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 1987, p. 68), sendo a Internet, atualmente, o principal  elemento 

simbólico desta mediatização.    

Na realidade, a autonomia que a Internet  proporciona aos seus internautas 

é o que serve de diferencial  em relação a escola tradicional, a qual  insiste em 

continuar existindo.  Autonomia esta que a educação formal ainda precisa 

aprender a desenvolver nos seus alunos e professores, autonomia que os cursos 

de formação de professores precisam incentivar, autonomia que  advém  da  ânsia 

em querer “conhecer” mais, autonomia que  é  perceptível quando  existe um 

ambiente colaborativo  em  prol  da aprendizagem.   

Muitos não estão preparados para  desenvolverem  estratégias autônomas 

que contribuirão para potencialização dos recursos que podem levar ao 

conhecimento. Além disso, existem  entraves técnicos, econômicos e políticos que 

impedem a disseminação da tecnologia, principalmente nas escolas de Ensino 

Fundamental e Médio e entre os professores destes níveis de ensino.  

Essa problemática atinge professores de diversas áreas, porém, no que 

tange ao ensino de Línguas Estrangeiras e em especial,  ao ensino de E/LE, vale 

lembrar que a incorporação desta língua como disciplina curricular é recente e os 

cursos de formação de professores de Espanhol  ainda  encontram-se  em  etapas 

incipientes, já que a maioria dos cursos de Letras, em geral,  até a pouco tempo 

não ofereciam esta habilitação, criando-a devido às necessidades do mercado em 

expansão nos últimos dez anos.   



As salas de aula  do  Ensino Fundamental e Médio ainda  passam por uma 

fase de adaptação no que se refere à inserção desta língua nos componentes 

curriculares e a aquisição de materiais didáticos por parte dos professores é uma 

problemática a ser vencida, já que os livros e materiais fonográficos  das melhores 

editoras (nacionais e estrangeiras)  não são muito acessíveis do ponto de vista 

econômico, principalmente pelos professores de escolas  públicas. A dificuldade 

de acesso a esses materiais,  bem como a dependência do livro didático, faz com 

que muitas vezes as aulas deixem de ser interessantes e os alunos não atinjam  

seu objetivo  principal ao  tornarem-se estudantes do idioma: comunicar-se com 

falantes nativos (em especial,   nas regiões de proximidade com a fronteira e em 

áreas de turismo).  

A Internet surge então, como uma alternativa na tentativa de diminuir os 

problemas de falta de materiais, a dificuldade de acesso à atualização por parte 

dos professores.  Abrindo  para o docente a possibilidade de produzir também 

seus próprios materiais e divulgá-los, ampliando suas relações profissionais, 

compartilhando com seus pares (que podem estar no Japão, na Espanha ou nos 

Estados Unidos) suas dúvidas, suas experiências e  seus conhecimentos.  

 Sabe-se que muitos professores ainda desconhecem o potencial das 

ferramentas disponíveis através da Internet que podem servir tanto para “sua” 

auto-formação, como de apoio para as aulas de E/LE.  Neste sentido, este 

trabalho procurou, de forma concisa  e objetiva, apresentar alguns aspectos 

relacionados à Língua Espanhola no ciberespaço.  Sabe-se que muitos estudos 

têm sido feitos neste sentido (tanto no Brasil como no exterior) e oxalá possa este 

ser apenas o princípio de uma vida acadêmica voltada para a aplicação da 

tecnologia no ensino de E/LE, pois  é um campo de estudo em expansão, que 

atualiza-se a cada dia, servindo justamente de estímulo para o  professor-

pesquisador que busca aventurar-se na busca de melhores estratégias para sua 

ação pedagógica. 



 Este trabalho, na realidade,  reflete  a preocupação com o futuro da Escola 

e com a expansão do ensino do E/LE, que norteou os quatro anos da formação 

acadêmica, pois  como concluintes do curso de graduação em Letras (habilitação 

em Língua Portuguesa e Língua Espanhola), devemos  

reconhecer/questionar/aplicar/desvendar  novas técnicas que tornem as aulas 

mais atrativas e produtivas para o aluno, embora a incerteza de que os 

procedimentos pedagógicos  dêem certo seja o que haja de mais estimulante na 

prática docente.  Esta incerteza  norteará o trabalho do professor neste século. 

Esta incerteza obrigará o professor a ser um “descobridor” de possibilidades que 

serão úteis por algum tempo e que rapidamente serão substituídas por outras.  

Esta incerteza levará a escola a remodular sua maneira de atuar diante do 

conhecimento.  Esta incerteza  fará com que os cursos de formação de 

professores incentivem a “aprendência” contínua. Essa incerteza proporcionará 

aos alunos que se dispuserem a mergulhar na aventura do “conhecer” o 

desenvolvimento das competências necessárias para enfrentar a competitividade 

do mundo adulto. Essa incerteza conduzirá a muitas outras pessoas ao redor do 

mundo a investigar o mesmo tema deste trabalho. Essa incerteza revela a 

“certeza” de que é estimulante aprender, seja através de quaisquer meios ou  

veículos. Sempre.   
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