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O TRATAMENTO DAS HABILIDADES ORAIS SEGUNDO O ENFOQUE 

COMUNICATIVO DO LIVRO VIRTUAL AVE NAS AULAS DE ESPANHOL COMO 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Andréia Cristina Borges da Silva1 

José Ricardo Dordron de Pinho (orientador)2 

Resumo: Considerando a regulamentação de leis que regem os objetivos para o ensino 

das línguas estrangeiras em sala de aula, o crescimento do uso do método voltado para o 
enfoque comunicativo para ensino das mesmas e o uso das novas tecnologias para ampliar 
a aprendizagem, este trabalho propõe uma pesquisa de opinião feita com um grupo de 
alunos que se utilizam de um determinado material virtual, para saber se este atinge o 
público a que se propõe com suas propostas diferenciadas do que existia até então, visando 
a comunicação oral. Analisa ainda se tais usuários se sentem confortáveis para falar e 
construir situações rotineiras no idioma proposto após estudar por esse método. Verificou-se 
que muitos consideram o livro como uma grande ferramenta, que conseguiram desenvolver 
muito as suas habilidades orais desde o início dos trabalhos com o mesmo, porém é 
inegável que ajustes são necessários no aprimoramento do método para ajudá-los a se 
expressar melhor oralmente na língua estrangeira. 
 

Palavras-chave: Comunicação. Oralidade. Enfoque. Tecnologia. Virtual. 
 
El tratamiento de las habilidades orales segundo el enfoque comunicativo del 

libro virtual AVE en las clases de español como lengua extranjera. 

 
Resumen: Considerando la reglamentación de leyes que rigen los objetivos para la 
enseñanza de lenguas extranjeras en clase, el crecimiento del uso del método vuelto para el 
enfoque comunicativo para la enseñanza de ellas y el uso de las nuevas tecnologías para 
ampliar el aprendizaje, este trabajo propone una encuesta de opinión hecha con un grupo de 
alumnos que se utilizan de un determinado material virtual, para saber si el mismo alcanza 
al público a que se propone con sus propuestas diferenciadas de lo que existía hasta 
entonces,  pensando en la comunicación oral. Todavía analiza si tales usuarios se sienten 
confortables para hablar y construir situaciones rutinarias en el idioma propuesto tras 
estudiar por dicho método. Se verificó que muchos consideran el libro como una gran 
herramienta, que consiguieron desarrollar mucho sus habilidades orales desde el inicio de 
los trabajos con él, pero es innegable que ajustes son necesarios en la mejora del método 
para ayudarlos a expresarse mejor oralmente en la lengua extranjera. 
 

Palabras clave: Comunicación. Oralidad. Enfoque. Tecnología. Virtual 

                                            
1 Formada em Letras pela Uerj, trabalha com o livro virtual há 7 anos. 
2Doutor em Língua Espanhola pela UFRJ, atua há mais de 20 anos na Educação Básica e no Ensino 
Superior. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sabe-se que as leis que regem o ensino das línguas estrangeiras nas escolas 

do Brasil são antigas, porém, com o passar dos anos e a elaboração de outros 

documentos oficiais que também não são tão recentes, a língua estrangeira passou 

a ser tratada de uma maneira mais igual perante as outras disciplinas curriculares. 

Inclusive, devemos ressaltar que, foi incorporada a uma área do conhecimento, a 

área de Linguagens, e juntou-se à Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas, 

Artes e Educação Física. 

Com essa maior visibilidade, a própria língua estrangeira começou a ser 

trabalhada de uma maneira diferenciada, visando preparar o aluno não só para o 

mercado de trabalho, como também para a vida. A intenção é que ele aprenda e use 

nas aulas atividades que poderiam perfeitamente estar ligadas à sua rotina. Nesse 

momento, o enfoque comunicativo começa a ganhar espaço, ou seja, o aluno 

começa a produzir mais, a falar e interagir mais e o professor têm a função de 

auxiliá-lo para que ele possa crescer e se desenvolver melhor dentro do método. 

Situações são criadas pelo orientador, em sala, com a intenção de ajudar o seu 

aluno a se expressar na língua estrangeira e, portanto, as habilidades orais são mais 

bem exploradas. 

Com o advento desse método e com o crescimento do mercado das novas 

tecnologias como grandes aliadas a esse ensino inovador, as habilidades orais 

passam a ser melhor exploradas, primeiro dentro da escola e depois o estudante 

consegue levar para a sua vida o que ali aprendeu de maneiras diferenciadas, com o 

uso da internet, principalmente. Sendo assim, o aluno pode estudar, criar situações e 

estratégias e dividir com seus amigos seu aprendizado e o seu crescimento. 

Pensando no crescimento e na manutenção desse mercado em ascensão, 

uma importante ferramenta foi criada para aliar versatilidade, mobilidade e situações 

cotidianas, o livro virtual do Instituto Cervantes. 

No presente trabalho, vamos nos ater a analisar apenas uma parte da 

abordagem do livro virtual, as habilidades orais e o enfoque comunicativo. Nossa 

intenção é saber se estudantes que já usam o livro virtual há algum tempo, e estão 
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em um nível intermediário, se sentem confortáveis e percebem que suas habilidades 

orais estão sendo bem desenvolvidas a partir do trabalho com tal livro. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Síntese sobre a elaboração dos PCN no ensino médio e das OCEM 

A elaboração dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) teve seu início 

em meados da década de 90, com o intuito de apoiar as escolas na elaboração do 

seu programa curricular. Além das orientações para as disciplinas que formam a 

base nacional comum, este projeto traz instruções para a inserção dos chamados 

“temas transversais” que permeiam e unem as disciplinas em atividades 

pedagógicas que visam despertar a cidadania e a visão de mundo dos alunos. Neste 

estudo, nos basearemos nos PCN de 2000, o último publicado, correspondente ao 

Ensino Médio. 

No ano de 2006, estabelecendo um amplo debate entre professor e escola 

sobre as práticas docentes e pensando na qualidade do ensino que deveria ser 

oferecido às crianças e jovens brasileiros, surgiram novas orientações curriculares, 

as OCEM (Orientações Curriculares para o Ensino Médio). Nelas, o Governo Federal 

estabelece uma maior preocupação com a educação pública de qualidade, apoio a 

trabalhos científicos e pedagógicos e a institucionalização do Ensino Médio pensado 

também para a educação profissionalizante. Há uma preocupação em preparar o 

jovem para o mundo atual, para a sociedade. Além disso, para os professores, a 

formação continuada passa a fazer parte do cotidiano e estes podem dar sequência 

aos seus estudos. 

2.2 O que os PCN EM e as OCEM falam sobre o ensino de língua estrangeira 

Os PCN têm a função de ser um referencial para o ensino nas escolas 

brasileiras. De acordo com este documento, publicado em 2000, depois de muito 
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tempo esquecidas, as línguas estrangeiras modernas voltam a ter a importância 

dada a qualquer outra disciplina na formação do aluno. Passam a integrar a área de 

Linguagens e têm como finalidade principal levar o indivíduo a tornar-se parte de um 

mundo globalizado. 

As leis que legitimam a importância do ensino de línguas estrangeiras no 

Brasil já existiam desde o início do século XX, porém não eram cumpridas devido a 

alguns fatores, como a falta de profissionais dedicados a este trabalho e ao 

pouquíssimo número de horas dispensado para o estudo dessas línguas. Os alunos 

simplesmente funcionavam como meros robôs de repetição, não desenvolviam as 

quatro habilidades como deveriam, ficavam apenas repetindo as falas de seus 

professores e memorizando a gramática e suas regras (Brasil, 2000).Vale ressaltar 

que o fato de o inglês ter sido sempre a língua dominante desde meados do século 

XX fez com que houvesse um desinteresse generalizado por outros idiomas tanto 

por parte das escolas, quanto por parte dos alunos, dos professores e até mesmo 

das editoras,que não produziam material didático específico.  

Após a publicação dos documentos oficiais o foco mudou; as línguas 

estrangeiras modernas foram inseridas em uma área do conhecimento e passaram a 

ser mais valorizadas e podendo cumprir o seu papel fundamental na compreensão 

do aluno no mundo em que vive, e esse, mais que reproduzir os enunciados em um 

idioma específico, deveria ser capaz de comunicar-se, falando e escrevendo em 

determinada língua. A comunicação e o bom entendimento do que se lê ou se fala 

são primordiais neste momento. Para conseguir exercer um bom processo 

comunicativo, o indivíduo deve não só decorar regras e reproduzir a fala específica 

do seu professor, como também desenvolver outras habilidades e competências.  

Como estamos falando de Ensino Médio, o texto dos PCN (2000) cita ainda 

que devemos levar em consideração que essa visão mais ampla de mundo e de 

conhecimento visa uma educação voltada para o mercado de trabalho e que tal 

função não pode ser esquecida na hora da escolha das línguas a serem oferecidas. 

A lei mostra que existe a possibilidade de uma segunda língua estrangeira optativa e 

a mesma deve ser escolhida de acordo com as necessidades do público alvo. 
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O texto defende ainda a criação de aulas interdisciplinares como forma de 

atrair o público e facilitar a aprendizagem e cita a internet como fonte de grande 

auxílio neste processo: 

A tecnologia moderna propicia entrar em contato com os mais variados 
pontos do mundo, assim como conhecer os fatos praticamente no mesmo 
instante em que eles se produzem. A televisão a cabo e a internet são 
alguns exemplos de como os avanços tecnológicos nos aproximam e nos 

integram do/no mundo. (BRASIL, 2000, p.30). 

 

Mas de nada adiantam os avanços tecnológicos se não sabemos usá-los. 

Está aí uma das principais funções da língua estrangeira aprendida na escola, nos 

ensinar a lidar com a tecnologia, a informatização e os avanços no mundo virtual. 

Voltaremos a falar disso mais adiante quando entrarmos no assunto do livro virtual 

propriamente dito, que é o objeto principal de estudo deste trabalho. 

Outro documento que tem como função orientar os professores nas leis que 

regulamentam a educação brasileira são as OCEM; nelas, diferentemente dos 

PCN,há uma sessão para falar especificamente sobre o ensino do espanhol como 

língua estrangeira moderna e é sobre este capítulo que trataremos aqui. 

O referido texto (OCEM) menciona a lei 1.161, de 5/08/2005, que torna 

obrigatória a oferta da língua espanhola no Ensino Médio e facultativa no Ensino 

Fundamental II e trata detalhadamente do ensino de espanhol como um todo, desde 

as especificidades e variedades da língua, passando pelo chamado portunhol e 

chegando aos métodos e abordagens de ensino que devem ser ministrados; faz 

ainda uma breve descrição do material didático que deve ser adotado. 

Neste artigo, vamos direcionar nossos estudos para o enfoque comunicativo. 

E as OCEM trabalham tal enfoque quando citam que: 

 

O desenvolvimento da competência comunicativa (é) visto como um 

conjunto de componentes lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
relacionados tanto ao conhecimento e habilidades necessários ao 
processamento da comunicação quanto à sua organização e acessibilidade, 
assim como sua relação com o uso em situações socioculturais reais, de 

maneira a permitir-lhe a interação efetiva com o outro; (BRASIL, 2006, 
vol.1,p.151). 
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Mais uma vez percebemos que a intenção é de que os estudantes possam 

comunicar-se de maneira efetiva no seu cotidiano, nas suas situações rotineiras e 

não fiquem presos a repetir as situações criadas por seu professor ou apenas usar 

os seus conhecimentos em momentos simulados. Tanto os PCN quanto as OCEM 

orientam o ensino da língua estrangeira como veículo de comunicação para a vida. 

Agora que já conhecemos um pouco mais sobre os documentos que regem o 

ensino da língua estrangeira para o Ensino Médio no Brasil, podemos direcionar 

nossas atividades para a maneira como eles são ministrados em sala de aula, ou 

seja, que tipo de enfoques são utilizados. Aqui, especificamente, nosso objeto de 

estudo será o enfoque comunicativo. 

2.3 Breve histórico sobre o surgimento do enfoque comunicativo 

Segundo Widdowson (1990), foi exatamente no início da década de 90 que as 

aulas de língua estrangeira passaram a pensar mais nas habilidades orais e 

interação da língua. Neste momento, os professores tiveram que começar a buscar 

novos métodos para que os alunos pudessem participar mais efetivamente de suas 

aulas. 

Neste capítulo, vamos apresentar uma breve explanação sobre o enfoque 

comunicativo no ensino das línguas estrangeiras e descobrir que neste método, se 

dá uma grande importância à interação com o meio como objetivo final na 

aprendizagem de um idioma. 

 

Antes dessa valorização e utilização do método comunicativo havia outras 

formas de trabalhar a língua estrangeira que se destacavam: A abordagem da 

gramática e tradução (AGT), que ainda existe nos dias de hoje de modo bastante 

esporádico, consiste no ensino da segunda língua pela primeira. A abordagem direta 

(AD) é quase tão antiga quanto a anterior e tinha como pilar principal a ideia de que 

a língua estrangeira se aprende através da língua estrangeira. Não se deve usar a 

língua materna na sala de aula e o aluno deve aprender a pensar na segunda 

língua. Um dos poucos países que não adotou a AD foi os Estados Unidos da 
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América por acreditar que poderia existir uma mescla das duas abordagens citadas, 

e mais prática para ensinar línguas, surge então a abordagem para leitura (AL). 

Tempos depois, durante a segunda guerra mundial, os próprios americanos reagem 

contra os métodos da AL, pois precisaram de falantes de outros idiomas e não os 

encontrou. Começa a ganhar força o Método Áudio Lingual (AAL) que produziria 

esses falantes rapidamente. Neste método o aluno primeiro deveria ouvir e falar para 

depois ler e escrever. Entre a AAL e o método comunicativo vários outros métodos 

menores e sem muita expressão surgiram em diversas regiões do mundo, porém 

não se estabeleceram. 

 

O método comunicativo, diferente de outros métodos anteriores, não se 

preocupava muito com a gramática, ou com a tradução, visava fazer com que o 

aluno aprendesse formando frases ou montando diálogos que usassem os seus 

conhecimentos diários, e que não fosse um mero repetidor das palavras ou frases de 

seu professor. Este método leva em consideração a vivência dos seus falantes para 

fazer com que eles se comuniquem sem a preocupação com uma estrutura 

gramatical perfeita. 

Para Nunan (1991, apud BROWN, 2001, p. 40) o método comunicativo pode 

ser demonstrado por uma lista de cinco características gerais: 

 

 Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de 

la interacción. 

 Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

 Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de 
aprendizaje y no sólo en la lengua. 

 Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como 
elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. 

 Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades 
realizadas fuera de ella. 

 

Tais características corroboram com o que falamos anteriormente, pois em 

todas elas estão presentes ações para levar os alunos a interagir com seus colegas 

de acordo com as suas atividades rotineiras, diárias, transformando este 

conhecimento que possuem em seu idioma para a língua estrangeira aprendida. O 

aluno interage com textos do mundo real, tem a oportunidade de pensar no processo 
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de aprendizagem e não só na língua, dá importância às suas atividades diárias e 

tem condições de relacionar a língua aprendida dentro de sala com o que sabe fora 

dela. 

A intenção do método em questão não é a de excluir os anteriores, mas sim, 

adaptá-los e aperfeiçoá-los para um contexto mais atual onde o aluno é o 

protagonista da sua própria aprendizagem e aprende de uma maneira diferente. 

 

2.3.1 O ensino de línguas segundo o enfoque comunicativo 

Segundo o que já apresentamos anteriormente, o método comunicativo é 

totalmente focado no aluno, o professor deixa o seu papel dominante em sala de 

aula para permear substancialmente os desejos e necessidades do seu aprendiz, 

incentivando-o a participar de atividades em que haja uma boa troca sem a 

participação efetiva do regente, como por exemplo, atividades em grupo. 

Nos dias de hoje, em que existe uma competitividade tão grande entre as 

pessoas e os mais criativos se sobressaem, o método utilizado para o ensino da 

língua estrangeira deve primar pela busca da sociabilidade e inserção do indivíduo 

no mundo, além de prepará-lo para interagir com os demais num ambiente 

globalizado, onde competência e criatividade na construção de situações são 

essenciais. 

 

2.3.2 As habilidades orais no enfoque comunicativo 

Para Gomes (2013), a habilidade oral (e as atividades a ela relacionadas) é a 

habilidade que mais desperta o interesse e a participação dos alunos, se bem 

trabalhada. Porém, ao mesmo tempo, é ela que também desperta mais medos, 

ansiedades e receios. É uma das atribuições do professor estabelecer as tarefas 

adequadas ao nível de proficiência dos seus alunos, nível este que vai desde o mais 
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básico até o nível mais elevado (do A1 ao C2, de acordo com o Marco Comum 

Europeu), e separá-los de acordo com a sua capacidade. 

Neste estudo, focaremos o nível intermediário (B1), em que os alunos já 

devem ser capazes de desenvolver situações no seu contexto diário, acompanhar e 

participar de conversas de um nível não tão simples, obter e dar informações de 

maneira mais elaborada e participar de entrevistas ou pesquisas usando um 

vocabulário intermediário. 

Corroborando com as ideias apresentadas anteriormente, Caballero de Rodas 

(2001apud GOMES, 2013, p.25) mostra que a interação oral estabelece a sua 

importância no ensino da língua estrangeira: 

 

No basta con conocer vocabulario, saber cómo pronunciarlo y construir 
enunciados gramaticalmente más o menos correctos, sino que estos 
enunciados se han de ajustar los contextos en que se producen. El hablante 
tiene que tomar decisiones sobre la marcha en un determinado momento y 
ser flexible y rápido para actuar de forma adecuada en una situación que él 

sólo parcialmente puede controlar.  

 

Ainda segundo Caballero de Rodas (2001apud GOMES, 2013), para 

comunicar-se em uma língua estrangeira, além das habilidades orais aqui descritas 

e do domínio de gramática e do vocabulário condizente com o seu nível, este aluno 

deve desenvolver “destrezas”, ou seja, saber como, quando e onde empregar o seu 

conhecimento de maneira correta. De acordo com a autora, para comunicar-se e, 

acima de tudo, interagir com os demais, essas “destrezas” devem ser desenvolvidas 

e fazer parte da rotina de tais estudantes. 

Para que o desenvolvimento das habilidades orais funcione em sala de aula, 

o papel do professor como organizador, não só do ambiente a ser trabalhado, como 

também na elaboração de atividades que coloquem a interação oral de forma 

predominante, é fundamental. É ele quem vai selecionar as atividades que serão 

trabalhadas, preparar os alunos para uma participação interativa nas aulas e criar 

estratégias para que a oralidade se sobressaia sobre as demais habilidades de 

maneira natural e ordenada. 
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2.4 O uso de instrumentos digitais em sala de aula para facilitar a 

aprendizagem 

A partir da década de 90, o uso do computador, mais especificamente, da 

internet, passou a ser mais difundido e utilizado nas salas de aula para auxiliar o 

ensino-aprendizagem. A velocidade com que surgem novos softwares, programas, 

páginas na internet e atividades voltadas para a área de educação facilita a criação 

de um processo evolutivo em que as novas tecnologias são incorporadas aos planos 

das escolas para facilitar a vida de alunos e professores. 

Hoje em dia, através do computador e da internet, podem ser oferecidos 

inúmeros serviços, como por exemplo, de consultas, bate-papos, compra e venda, 

bibliotecas virtuais, correios eletrônicos, rede sociais etc. Esse mundo virtual, que a 

cada dia que passa está mais próximo a todos, estabeleceu uma relação de vínculo 

entre homem e máquina, vínculo esse que, muitas vezes, passa a uma relação de 

dependência. Não podemos esquecer que as tecnologias, principalmente visando a 

educação, devem ser usadas como um agente facilitador do processo de ensino-

aprendizagem. Elas devem permear o que foi estabelecido como prioridade, visando 

facilitar a compreensão dos alunos e a explicação do professor. 

Obviamente, o ensino de línguas lucrou muito com o crescimento desse 

mundo virtual, pois facilitou a comunicação entre as pessoas e trouxe uma 

proximidade maior da cultura de outros povos para dentro da sala de aula. 

Contribuiu tanto que, num futuro não muito distante, será, provavelmente, 

impensável uma turma de línguas que não use a tecnologia para aprimorar os seus 

conhecimentos. Conforme nos apresenta Rey (1986 – apud Lopes, 2016), o 

interculturalismo deve ser entendido como o veículo de esforço consciente para 

aceitar aqueles que são diferentes. Um veículo de pluralismo, de equidade e mútuo 

respeito entre as pessoas das mais diversas comunidades, países e raças. 

Os meios eletrônicos de comunicação se transformaram no maior instrumento 

para o acesso ao conhecimento e, para tal, o professor deve estar preparado para 

ser esta ponte entre o novo e o seu aluno. Ele deve ser o responsável por oferecer a 

base de sustentação para as pesquisas e aproveitar todos os recursos multiculturais 
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e multilinguistas oferecidos pela internet e demais recursos tecnológicos para ajudar 

o seu aluno. 

 

2.5 A aula virtual de espanhol (AVE Global) do Instituto Cervantes, uma 

inovação pedagógica 

Priorizando as constantes mudanças tecnológicas que vivemos atualmente, é 

óbvio que os materiais didáticos também teriam que passar por uma reformulação 

para acompanhar os alunos neste processo. Pensando na vida corrida que levamos 

atualmente, na falta de tempo, na difícil adequação de horários para a formação de 

turmas presenciais, surgiu o livro virtual, livro esse que pode se usado em cursos 

semipresenciais e a distância, além de em escolas, com a presença de um tutor. 

 A intenção principal foi a de ofertar aos alunos um livro que abrange as 

quatro habilidades lingüísticas conectadas ao uso das novas tecnologias. O Projeto 

também foi pensado para garantir aos professores um só lugar onde todas as 

práticas podem ser desenvolvidas de maneira eficaz e inovadora.  A seguir, a 

definição dada pelo próprio Instituto Cervantes em sua página na internet sobre o 

livro: 

 

A Aula Virtual de Espanhol (AVE Global) é um espaço de aprendizado na 

Internet criado pelo Instituto Cervantes para o ensino de espanhol como 
língua estrangeira. 
O material didático abrange a diversidade e riqueza de uma língua que é 
falada em mais de vinte países. 
A interatividade e a abundância de conteúdos multimídia dos cursos 

transformaram a AVE Global na melhor ferramenta de aprendizado de 
espanhol. 
A AVE Global se adapta a variados ritmos de aprendizado e perfis de 
alunos. O aluno desses cursos pode estudar espanhol de maneira flexível, a 
seu próprio ritmo: onde quiser, como quiser e quando quiser.  

Os estudantes têm a possibilidade de aprender a língua espanhola sem 
necessidade de assistir às aulas presenciais. Através da plataforma e das 
ferramentas de comunicação (blogs, foros, wikis e e-mail), o aluno participa 
ativamente, colabora com os colegas e recebe a assessoria e o apoio do 

tutor. (INSTITUTO CERVANTES, 2017, p. [1]). 
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Página inicial do livro com divisão das seções 

 

A coleção completa do AVE GLOBAL é composta de vários livros virtuais, 

Inicial, Intermediário, Avançado e Superior, que seguem os níveis estabelecidos pelo 

Marco Comum Europeu. A parte que será analisada neste artigo se refere ao livro 

B1.1, que é a primeira parte do nível intermediário, ministrado para o primeiro ano do 

Ensino Médio (E.M.).O livro é composto de: 

 3 unidades principais, chamadas Temas. 

 10 seções em cada um dos temas, onde estão os exercícios, 

gramática, áudios, vídeos e diferentes gêneros textuais. 

 3 testes por tema (ao final de cada 3 seções), que oferecem uma 

avaliação automática onde o próprio aluno pode receber o resultado do 

teste que acabou de fazer em porcentagem (0 – 100%) 

 Ao final de cada seção há um material complementar, que engloba de 

maneira diversificada todas as habilidades com o intuito de reforçar o 

conteúdo ensinado na sessão anterior. 



 

16 

 

Dessa maneira, pretende-se que o aluno possa ser capaz de estudar a língua 

em cursos presenciais ou semipresenciais fazendo as atividades no seu 

computador, laptop ou celular, em qualquer lugar e tendo o professor ou tutor como 

seu orientador para retirar dúvidas, planejar debates e foros, atividades extras, etc. 

Não é porque se trata de um curso virtual que a presença do tutor é dispensada, 

muito pelo contrário, este é o responsável por gerenciar todo o processo. 

 

2.5.1 A proposta comunicativa do livro virtual 

Como já falamos anteriormente, a intenção da proposta comunicativa não é 

formar alunos que adquiriram, ao longo do tempo, um sistema linguístico engessado, 

e sim, fazer com que esse aluno saiba expressar-se e comunicar-se em situações do 

seu cotidiano. Nesse método, o aluno sempre será o agente do seu aprendizado e o 

professor será aquele que aparece apenas para guiá-lo, permeando as suas 

discussões e atividades, como nos asseguram Encabo e Pastor em seu artigo: 

 

En realidad, el profesor no tiene control directo sobre el aprendizaje en la 
medida en que éste es un proceso interno de los alumnos. De ahí que en su 
actividad deba ofrecer el tipo de estímulos que el proceso requiera, pero 
recordando que su conducta debe subordinarse a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos. (ENCABO; PASTOR, 1999, p. 43). 

 

É fato que os cursos a distância não apareceram repentinamente; desde os 

anos 90 são bastante disseminados pelo mundo e, com o avanço da internet, viu-se 

a oportunidade de garantir, através de uma plataforma de acesso mundial, que todas 

as pessoas interessadas em desenvolver sua capacidade comunicativa na língua 

espanhola possam fazê-lo do lugar que acharem mais conveniente. Diante desse 

panorama oportuno, o Instituto Cervantes cria o AVE. 

O livro virtual AVE segue as características principais apresentadas pelo 

método comunicativo, pois centra o seu enfoque na aprendizagem do aluno em 

situações rotineiras em que o próprio deve aprender a aprender, ou seja, ser o 

agente da sua aprendizagem. Para tal, pode utilizar dados gramaticais, lexicais e 
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culturais que são ensinados no próprio livro. Neste contexto, o professor não é 

dispensado, pelo contrário, é o principal facilitador para criar as situações problema 

onde os mesmos usarão o que foi aprendido. 

Muitas pessoas já escreveram, desde a sua criação, sobre a importância do 

livro virtual nas atividades comunicativas, e, percebe-se que na sua maioria, 

acreditam que foi um grande passo para tal enfoque: 

Además de la práctica de aspectos formales de la lengua, el AVE posibilita, 
a través de las herramientas de comunicación, la interacción comunicativa 
entre los estudiantes, que permiten promover relaciones entre los 
integrantes del grupo e intercambiarse documentos.(BASTERRECHEA; 

LÁZARO; BÜRMANN , p. 6, 2004). 

 

Os autores só vêm a corroborar com o que já dissemos, que o enfoque 

comunicativo está presente em todos os níveis do livro virtual visando uma troca de 

saberes e experiências. 

 

2.6 Vantagens e desvantagens do curso semipresencial ou a distância AVE 

É de conhecimento público que o AVE foi uma tentativa de suprir as carências 

tecnológicas enfrentadas pelo mercado didático, criando uma forma de aprender 

inovadora e diferenciada. Além disso, a criação de um material multimídia e 

interativo teria ainda a função de despertar o interesse dos jovens que hoje estão 

cada vez mais voltados para o mundo virtual. Neste contexto, o aluno faz os seus 

horários, estuda quando, como e onde quer, faz as suas próprias avaliações e já 

obtém o resultado se precisa ou não melhorar e focar mais nos seus estudos. Este é 

o ensino semipresencial ou a distância, que apresenta vantagens e desvantagens e 

é sobre esse assunto que trataremos neste tópico. 

Sobre as vantagens, já inclusive citadas, temos um material multimídia que 

une vídeo, som e imagem, além de várias páginas de exercícios e atividades extras. 

É sabidamente interativo, pode ser acessado de qualquer computador ou até mesmo 

do celular. Desenvolve uma autonomia no aluno, pois este não depende somente do 
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professor e pode gerenciar as suas próprias atividades, levando em consideração 

seus erros e acertos, promovendo uma interatividade e uma socialização com os 

demais através de fóruns ou debates. 

Falando nas desvantagens, elas são comuns a qualquer proposta de ensino 

semipresencial, muitos alunos não se sentem seguros em realizar atividades sem a 

presença do professor e, mesmo que tenham um tutor e encontros periódicos, não 

conseguem desenvolver-se a contento. Falta para eles aquele espaço de sala de 

aula. Um material que depende exclusivamente da internet para funcionar está 

sujeito a contratempos, pois pode haver problemas de navegadores, provedores e 

afins, ocasionando assim contratemos nada agradáveis. 

Tratando especificamente do livro virtual usado em sala de aula, com a 

presença de um professor/tutor, podemos dizer que a dependência exclusiva da 

internet é a principal desvantagem porque, caso a mesma falte ou não esteja 

funcionando a contento, não existe um recurso extra, ou seja, vídeos não são 

carregados, páginas não abrem e o professor precisa trabalhar no improviso para 

suprir a carência tecnológica. 

3 METODOLOGIA 

Como vimos anteriormente, o livro virtual AVE tem diversos níveis; porém, 

neste estudo, analisaremos exclusivamente o enfoque dispensado às habilidades 

orais do nível B1.1 (1º nível intermediário). Nossa pesquisa foi efetivada com um 

grupo de 16 alunos do 1º ano do E.M de uma escola particular do Rio de Janeiro, 

que já usa a metodologia do livro virtual AVE há alguns anos e possui 2 tempos de 

aula de 45 minutos cada. 

Esses alunos, que fazem parte da classe média da sua cidade e têm entre 15 

e 17 anos, responderam a 4 pontos subdivididos em 6 perguntas discursivas que 

visam especificamente saber as suas opiniões sobre o enfoque comunicativo do livro 

virtual e o quanto eles têm conseguido desenvolver as suas habilidades orais no 

referido curso.  

As perguntas propostas foram as seguintes: 



 

19 

 

1) Analisando o livro virtual que está sendo trabalhado este ano, nível B1.1, 

você acredita que tem facilidade em ouvir e falar espanhol usando o 

mesmo? A que você atribui esse fato? 

2) Dentre as atividades propostas neste livro, algumas se dedicam 

exclusivamente às habilidades orais, isto é, de compreensão auditiva, leitura 

em voz alta e expressões orais. Você acha que tais atividades:  

2.1) são adequadas aos seus objetivos com relação ao idioma? Explique 

2.2) estão em número suficiente? Justifique. 

2.3) contribuem efetivamente para desenvolver as habilidades orais? Por 

quê? 

3) Em sua opinião, há uma diversidade dos exercícios que visam 

exclusivamente à melhoria da comunicação ou eles são muito parecidos e 

repetitivos? Exemplifique. 

4) Agora pensando no tempo que você já utiliza o livro virtual, quanto aos 

aspectos orais, você acha que a coleção apresenta mais aspectos positivos 

ou negativos? Comente apresentando o principal aspecto positivo e o 

negativo na sua opinião. 

Como a pesquisa dependia de um bom conhecimento do livro virtual que 

estava sendo utilizado no ano em curso, foi executada após 8 meses de uso do 

mesmo, para que os alunos consultados pudessem responder com propriedade 

sobre os assuntos propostos  sem interferência dos livros usados nos anos 

anteriores.  

O tempo utilizado para responder as questões foi de mais ou menos 20 

minutos e, antes do início da atividade, houve uma leitura geral da professora com 

explicações práticas do que realmente cada questão queria indicar. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

A seguir, serão apresentados os resultados da pesquisa feita com os alunos 

do 1º ano do E.M que estudam com o livro virtual B1.1. Nesses resultados, 

mantivemos a escrita dos alunos sem nenhuma alteração gramatical ou ortográfica. 

A pergunta 1, “Analisando o livro virtual que está sendo trabalhado este ano, 

nível B1.1,você acredita que tem facilidade em ouvir e falar espanhol usando o 

mesmo? A que você atribui esse fato?”,  tem a intenção de saber se os alunos 

encontram praticidade ao usar o material virtual e se, na sua opinião, houve 

contribuições para o desenvolvimento das suas habilidades orais. As respostas para 

essa pergunta seguem na Tabela 1. 

De acordo com os comentários feitos pelos entrevistados, percebemos que, 

dos 16 entrevistados, 8 atribuem a dificuldade em compreender e falar bem em 

espanhol à qualidade do áudio e dos vídeos do livro virtual. Já outros 5 alunos 

acreditam que os áudios são enriquecedores e fazem o diferencial no livro virtual, 

influenciando positivamente na sua aprendizagem de falar e ouvir bem em espanhol.  

Vale ressaltar que, no meio dessa discussão entre os que aprovam e desaprovam a 

qualidade dos áudios e vídeos do livro,três dos entrevistados (alunos 1, 9 e 12) 

relatam que, mesmo com a baixa qualidade dos mesmos, que os atrapalha bastante, 

têm mais dificuldade na compreensão do que na fala. Segundo eles, apesar das 

dificuldades, conseguem se expressar bem na língua estrangeira. Já outros três 

entrevistados, (alunos 7, 8 e 10) acreditam que o livro é ótimo, que o conteúdo dos 

áudios e vídeos é suficiente e de ótima qualidade.  

As opiniões divergem e percebemos que a relação esperada entre a qualidade 

dos áudios e vídeos e a aprendizagem dos alunos depende exclusivamente da visão 

de cada um. É uma questão extremamente subjetiva em que, de acordo com as 

suas pretensões, o aluno crê que o livro atende ou não às suas necessidades. 
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Tabela 1: Respostas à pergunta “Analisando o livro virtual que está sendo 

trabalhado este ano, nível B1.1,você acredita que tem facilidade em ouvir e 

falar espanhol usando o mesmo? A que você atribui esse fato?” 

Aluno 1 Não, os áudios, em sua maioria, são de difícil compreensão 

(por causa da qualidade), enquanto só consigo falar bem no 

ambiente da sala. 

Aluno 2 Acredito que sim, uma vez que o livro virtual apresenta 

muitos áudios e vídeos que colaboram na minha compreensão. 

Aluno 3 Eu tenho mais facilidade em ler do que ouvir. A qualidade 

dos áudios são ruins. 

Aluno 4 Sim, porém alguns apresentam defeitos de qualidade. 

Aluno 5 Ouvir audios ajuda na compreensão da língua. Porém A 

QUALIDADE DOS VIDEOS PRESENTES NO LIVRO É PESSIMA. 

Aluno 6 Sim, mas acredito que isso não se deva tanto ao livro. 

Aluno 7 Sim, o livro é ótimo. 

Aluno 8 Sim. O livro contém bastante conteúdo. 

Aluno 9 Para falar em espanhol sim, mas para ouvir é complicado 

porque os áudios e vídeos tem qualidade muito baixa. 

Aluno 10 Sim. A qualidade do áudio é boa. 

Aluno 11 Sim. 

Aluno 12 Para falar em espanhol é fácil, mas para ouvir é muito difícil 

de escutar este livro. 

Aluno 13 Não. Dificuldade na matéria. 

Aluno 14 Mais ou menos, pois tem algumas palavras que eu não 

conheço. 

Aluno 15 Não. Qualidade do audio e dificuldade com a língua. 

Aluno 16 Sim. A minha fascilidade e o livro e muito bom Para praticar. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

A pergunta 2 possui alguns desdobramentos e tem o seguinte texto inicial: 

“Dentre as atividades propostas neste livro, algumas se dedicam exclusivamente às 

habilidades orais, isto é, as de compreensão auditiva, leitura em voz alta e 

expressões orais. Você acha que tais atividades: 
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2.1 - são adequadas aos seus objetivos com relação ao idioma? Explique”. 

Este item, que tem as respostas dadas pelos alunos na Tabela 2, busca saber 

se eles entendem que existe um bom aproveitamento das atividades voltadas para 

as habilidades orais no livro virtual e se este pode ser visto como um importante 

instrumento para alcançar os seus objetivos. 

Percebemos que, embora tenham relatado uma qualidade ruim dos áudios e 

vídeos na pergunta anterior, a grande maioria (12) acredita que a abordagem áudio 

visual estabelecida pelo livro atende perfeitamente às suas necessidades e 

contribuem para a evolução da sua aprendizagem. Alguns até destacam o fato de o 

livro apresentar diversas situações cotidianas para enriquecimento dos conteúdos 

(3). Apenas 1 aluno não fez uma correspondência direta e apenas disse preferir o 

espanhol ao inglês, enquanto outros dois dizem que os temas poderiam ser mais 

atuais e com exercícios menos repetitivos. 

 

Tabela 2: Respostas à pergunta “As atividades orais propostas no livro são 

adequadas aos seus objetivos com relação ao idioma? Explique” 

Aluno 1 Sim, pois são desafiadoras e me motivam a buscar extrair 

o máximo da experiência linguística. 

Aluno 2 Sim, pois me dão pelo menos uma base para a 

compreensão do espanhol. 

Aluno 3 Poderia ser de assuntos mais recentes e relacionados com 

a atualidade. 

Aluno 4 Sim, pois com os aúdios, o idioma fica mais fluente. 

Aluno 5 Sim. 

Aluno 6 Sim, retratam situações correspondentes às possíveis 

necessidades do aluno, mas o áudio, muitas vezes, não 

apresenta uma qualidade alta, o que acaba afetando o 

entendimento. 

Aluno 7 Sim, uso desde o 6º ano e sempre me ajudou muito. 

Aluno 8 Sim. O livro é ótimo e com certeza evoluiu minha 

habilidade oral 

Aluno 9 Mesma resposta da 1. 
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Aluno 10 Não, porque os exercícios são muito repetitivos e simples. 

Aluno 11 Sim. 

Aluno 12 Sim, pois estou aqui para melhorar a minha 3ª língua e 

esse livro ajuda muito. 

Aluno 13 Sim. Queria aprender a falar e escutar em espanhol com 

mais facilidade. 

Aluno 14 As vezes é difícil escutar e entender o que os audios falam. 

Aluno 15 Sim. Tratam de conceitos cotidianos. 

Aluno 16 Sim. Adimiro muito o espanhol, mais que o Inglês. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

“2.2 – estão em número suficiente. Justifique.” 

Esta segunda parte da pergunta 2 pretende identificar se, na opinião do aluno, 

os exercícios orais apresentados pelo livro virtual estão em número suficiente e o 

mesmo deverá justificar a resposta dada. As respostas encontram-se na Tabela 3. 

Embora muitos, infelizmente, não tenham respondido a pergunta de forma 

completa (10), conseguimos ter uma visão de que, de forma unânime, acreditam que 

há exercícios suficientes para ajudar na compreensão comunicativa.  

 

 

 

Tabela 3:Respostas à pergunta  para saber se as atividades orais estavam em 
número suficiente. Justificando. 

Aluno 1 Sim. 

Aluno 2 Acho que sim; estão em número equilibrado em relação 

aos exercícios de leitura. 

Aluno 3 Sim. 

Aluno 4 Sim, tem bastante exercício com áudio, porém alguns tem 

uns defeitos de serem baixos ou confusos. 

Aluno 5 Sim. 

Aluno 6 Sim. 

Aluno 7 Sim. 

Aluno 8 Sim. O livro é ótimo e com certeza evoluiu minha 
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habilidade oral. 

Aluno 9 Em número, sim. 

Aluno 10 Sim, estão em número suficiente. 

Aluno 11 Sim. 

Aluno 12 Sim. 

Aluno 13 Sim. 

Aluno 14 Sim, são ricos em exercícios desse tipo. 

Aluno 15 Sim. Nem exaustivo nem em falta. 

Aluno 16 Sim. Consigo fazer todos. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

No último desdobramento da pergunta 2, o item 2.3  diz o seguinte: 

“contribuem efetivamente para desenvolver as habilidades orais? Por quê?” 

A pesquisa tem interesse de saber se o aluno acredita que as atividades 

apresentadas no livro virtual contribuem de maneira eficaz e efetiva para 

desenvolvê-las. 

Constatamos que, na visão de alguns dos entrevistados (4), embora em 

número suficiente, os exercícios são repetitivos e cansativos, não contribuindo de 

maneira coerente para o desenvolvimento de tais habilidades. Já para a maioria 

(12), os exercícios são corretos e os coloca para refletir.  

 

Tabela 4: Respostas à pergunta se as atividades comunicativas apresentadas 

contribuem efetivamente para desenvolver as habilidades orais. 

Aluno 1 Na maioria das vezes. 

Aluno 2 Acho que não, pois muitos alunos em nossa turma nem 

chegam a fazê-los. 

Aluno 3 Não, eles são de assuntos confusos e até chatos. 

Aluno 4 Porque escutando mais, minha habilidade aumenta, 

obtendo um grande desenvolvimento. 

Aluno 5 Sim, principalmente pronuncia. 

Aluno 6 Sim. Porque estimula o aluno. 

Aluno 7 Sim. 
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Aluno 8 Sim, o livro é ótimo e com certeza evolui minha habilidade 

oral. 

Aluno 9 Em parte, pois com a baixa qualidade fica ruim para 

entender. 

Aluno 10 Sim, porque apesar de não explorar muito a língua, pode 

ajudar quem tem dificuldade em entender a língua. 

Aluno 11 Sim. 

Aluno 12 Sim, pois há exercícios que forcem a nossa mente para 

pensar. 

Aluno 13 Sim. 

Aluno 14 Sim. 

Aluno 15 Sim. 

Aluno 16 Sim. Sempre exercito em aula. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Na pergunta 3, “em sua opinião, há uma diversidade dos exercícios que visam 

exclusivamente  à melhoria  da comunicação ou eles são muito parecidos e 

repetitivos? Exemplifique”. O aluno deveria explicar se acredita que os exercícios 

são variados e se desenvolvem a comunicação efetivamente, apresentando 

exemplos para o caso.  

Nas respostas apresentadas, observamos que há uma divergência muito 

grande. Oito alunos acreditam que os exercícios são repetitivos na forma e no 

comando; já outros seis acreditam que há uma boa diversidade. Por último, há dois 

que acreditam que, embora repetitivos, cumprem a função a que se destinam. Entre 

os que apontaram os exercícios como repetitivos, apenas um (aluno 2) exemplificou 

bem a sua resposta quando escreveu que em todas as lições do livro sempre há um 

áudio e uma atividade como exercício, porém essa atividade é sempre, ou quase 

sempre, igual. O aluno sempre deve marcar a ordem das coisas ditas no áudio. Os 

outros que apontaram problemas em tais exercícios se limitaram a dizer que são 

repetitivos e cansativos. No grupo dos que defendem as atividades da maneira que 

estão dispostas no livro, todos se limitaram a dizer, sem exemplificar, que há uma 

diversidade das mesmas. 
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Tabela 5: Respostas à pergunta para saber se as atividades tem uma 

diversidade visando exclusivamente a melhoria da comunicação ou os 

exercícios são muito parecidos e repetitivos. 

Aluno 1  

Aluno 2 Para mim, são repetitivos – sempre há um áudio e 

uma atividade sobre o mesmo. Atividade essa que sempre 

(ou quase sempre) é para marcar a ordem de coisas ditas 

no áudio. 

Aluno 3 São todos praticamente os mesmos. 

Aluno 4 Há diversas. 

Aluno 5 Há diversidade. 

Aluno 6 São muito parecidos, em relação às situações e 

perguntas que as seguem. 

Aluno 7 Não, são repetitivos. 

Aluno 8 Alguns são parecidos, mas ajudam. 

Aluno 9 Parecidos e repetitivos, pois têm os mesmos 

comandos. 

Aluno 10 Não, são muito parecidos e repetitivos, A maioria é 

só indicar o que foi falado no áudio. 

Aluno 11 Há uma diversidade. 

Aluno 12 Eles apresentam uma diversidades boa de 

exercícios. 

Aluno 13 Muito parecidos e repetitivos. 

Aluno 14 Não. 

Aluno 15 São repetitivos, mas competentes. 

Aluno 16 Há diversidade. Muitos vídeos e textos. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Para finalizar, a última pergunta remete ao estudo do livro AVE com uma 

visão mais generalizada quando pergunta: “Agora pensando no tempo que você já 

utiliza o livro virtual, quanto aos aspectos orais, você acha que a coleção apresenta 
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mais aspectos positivos ou negativos? Comente apresentando o principal aspecto 

positivo e o negativo na sua opinião.” 

O objetivo é que o aluno faça uma análise de toda a coleção do livro virtual 

que estudou até este momento e comente quais são, em sua opinião, os aspectos 

positivos e negativos do livro percebidos quanto às práticas orais. 

Como pontos positivos, o principal destaque foi o fato de ser um livro virtual e 

a facilidade na sua mobilidade (6 alunos). Também foram citados a pronúncia das 

palavras (2), a atualização que o livro sofreu há dois anos (1),a quantidade de 

exercícios apresentados (2), ajuda na compreensão da língua (1), oportunidade de 

ouvir a fala de nativos (1) e o auxílio, em sala, da professora (1). Já os pontos 

negativos, metade dos alunos preferiu não os apontar. Entre os que apontaram 

apenas sete, quase metade do total, falaram sobre a qualidade do livro ( 3). Outros 

problemas apontados foram o fato de o grupo não levar o livro a sério (1), as 

situações envolvidas (1), não explorar muito a língua (1), o fato de ser inacessível 

quando não há internet (1).    

Diante das respostas dadas após uma análise não só do livro que está sendo 

utilizado, como da coleção inteira, é perceptível que, embora muitos considerem e 

citem a mobilidade do livro virtual como o seu principal acerto, ainda há muito a ser 

melhorado e a qualidade dos áudios e vídeos novamente é citada como a principal 

queixa. Um fato que chama a atenção é o de oito dos dezesseis entrevistados não 

apontarem pontos negativos no livro, embora tenham queixas pontuais nas questões 

anteriores. Parece-nos que, mesmo com tais questionamentos, no geral, a coleção 

os satisfaz e atinge as metas propostas. 

 

Tabela 6:Respostas à perguntapara saber se pensando no tempo que o aluno 

já utiliza o livro virtual, quanto aos aspectos orais, ele acha que a coleção 

apresenta mais aspectos positivos ou negativos? Comente apresentando o 

principal aspecto positivo e o negativo na sua opinião. 

Aluno 1 Neg: a qualidade do conteúdo midiático 

Pos: praticidade por ser online. 

Aluno 2 Positivo: aprendemos a pronúncia das palavras. 

Negativo: a turma não leva os exercícios a sério. 
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Aluno 3 Positivos. O simples fato de ser um livro virtual. 

Aluno 4 Positivos, porque ele 

Aluno 5 Olivro passou por uma atualização que melhorou muito a 

qualidade. 

Aluno 6 Positivo: estão em boa quantidade. 

Negativo: a qualidade dos áudios e vídeos não é muito 

boa. 

Aluno 7 Positivo – É virtual, não precisa ficar carregando para os lugares. 

Negativo - ? 

Aluno 8 Positivos: o livro 

Negativo: as situações que envolvem cena. 

Aluno 9 Positivo: tem muitos exercícios. 

Negativo: qualidade ruim. 

Aluno 10 Positivo: ajuda na compreensão da língua. 

Negativo: não explora muito a língua. 

Aluno 11 Para mim o livro virtual há uma vantagem em relação ao 

livro físico, que é a mobilidade. 

Aluno 12 Positivos. Pois além do livro temos uma professora que 

nos ajuda nos exercícios. 

Aluno 13 Positivos: Ajuda a pronúncia. 

Negativo: Incessivel quando há falta de internet. 

Aluno 14 Positivos, pois é menos um livro para trazermos na 

mochila. 

Aluno 15 Positivo. Podemos ouvir nativos, mas é dependente da 

tecnologia da escola. 

Aluno 16 Positivos, tirando os videos muito pesados e ruins eu adoro 

aprender espanhol no AVE. 

Fonte: A autora, 2017. 
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5 DISCUSSÕES SOBRE O TEMA 

Após uma análise dos quadros de respostas, percebemos  que, em geral, 

apesar de considerar que o livro virtual englobe de maneira eficaz o 

desenvolvimento das habilidades orais na quantidade de exercícios propostos, são 

apontados alguns erros primordiais para o bom desenvolvimento de tal questão. 

Entre todas as queixas sinalizadas, sem sombras de dúvida, a qualidade 

apresentada pelos áudios e vídeos em todo o livro virtual foi apontada como principal 

vilão no que tange à aprendizagem das habilidades orais. É ela a grande 

responsável, segundo os entrevistados, pelas dificuldades em trabalhar as questões 

orais em espanhol. A forma como os exercícios são abordados também foi 

considerada um ponto negativo,pois, segundo eles, estes são repetitivos e 

cansativos, além da dependência única e exclusiva da internet da escola, o que 

impossibilita o uso do mesmo na falta dela.  

Vale ressaltar que, mesmo diante dos problemas apresentados, os 

entrevistados consideram o livro virtual como uma ótima aquisição, principalmente 

por conta de sua mobilidade e que, desde que começaram a estudar de maneira 

virtual, já conseguiram desenvolver as suas habilidades orais dialogando com 

atividades que apresentam situações do nosso cotidiano e facilitam a aprendizagem. 

É claro que essas situações também aparecem em outros livros impressos, não é 

uma exclusividade das novas tecnologias, porém, o fato de ser um livro virtual 

desperta no aluno o interesse pelas atividades propostas e a vontade de fazer as 

atividades de maneira plena e constante. A tecnologia, com certeza, tem papel 

primordial nisso e os leva a desenvolver, por si só, situações criadas em sala de 

aula. 

Diante de tais aspectos, positivos e negativos, podemos concluir que, embora 

considerem que ainda há alguns pontos a serem melhorados e que uma breve 

atualização seria muito bem-vinda, os entrevistados consideram o livro virtual como 

uma boa aquisição que tem influenciado positivamente nas suas habilidades orais 

em língua espanhola. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde que os documentos oficiais (PCN e OCEM) começaram a ser 

debatidos e elaborados para ajudar as escolas com os seus componentes 

curriculares, as línguas estrangeiras passaram a ocupar um papel em um mesmo 

patamar, como todas as outras disciplinas, agora fazendo parte de uma área do 

conhecimento, a de Linguagens. 

A partir daí, tais aulas passaram a ser direcionadas para explorar habilidades 

específicas de seus estudantes. Aqui, optamos por falar apenas sobre o enfoque 

comunicativo, que insere o aluno na língua escolhida através de situações rotineiras 

e prioriza as atividades em que este tem autonomia. Como vimos, o 

desenvolvimento de tal habilidade foi facilitado pelo advento da internet e as 

tecnologias a ela ligadas. Muito material começou a surgir visando conciliar 

aprendizagem com tecnologia. 

Um passo dado nessa direção pelo Instituto Cervantes foi a criação do livro 

virtual, que busca desenvolver as quatro habilidades em língua espanhola e, ao 

mesmo tempo, dar ao aluno a oportunidade de estar conectado de onde, quando e 

como quiser, facilitando os seus estudos. 

Nesta pesquisa pudemos comprovar, através do depoimento de 16 alunos 

que já estudam com o livro virtual há algum tempo, que o mesmo apresenta diversos 

pontos positivos importantes, como, por exemplo, a mobilidade e o uso de situações 

cotidianas que facilitam a aprendizagem. Porém, existem alguns pontos negativos, 

segundo a avaliação, não menos importantes, como os áudios e vídeos de baixa 

qualidade e os exercícios orais muito repetitivos que desmotivam e os atrapalham 

em momentos importantes. 

Podemos concluir, então, que a ideia de aliar as novas tecnologias à 

aprendizagem de uma língua estrangeira é uma necessidade real e que foi muito 

bem aproveitada pela criação do livro virtual.  Porém, os problemas existem e os 

ajustes sempre terão de ser feitos, até porque o que é visto como tecnologia de 

ponta hoje poderá ser considerada como ultrapassada amanhã. Podemos sugerir, 

inclusive, um aprofundamento em um estudo futuro, dando continuidade a esta 
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pesquisa, para mostrar como os avanços tecnológicos serão administrados nos 

próximos anos pelo próprio livro virtual ou por outros que venham a surgir. 
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	A Aula Virtual de Espanhol (AVE Global) é um espaço de aprendizado na Internet criado pelo Instituto Cervantes para o ensino de espanhol como língua estrangeira.
	O material didático abrange a diversidade e riqueza de uma língua que é falada em mais de vinte países.
	A interatividade e a abundância de conteúdos multimídia dos cursos transformaram a AVE Global na melhor ferramenta de aprendizado de espanhol. A AVE Global se adapta a variados ritmos de aprendizado e perfis de alunos. O aluno desses cursos pode estud...
	Página inicial do livro com divisão das seções
	A coleção completa do AVE GLOBAL é composta de vários livros virtuais, Inicial, Intermediário, Avançado e Superior, que seguem os níveis estabelecidos pelo Marco Comum Europeu. A parte que será analisada neste artigo se refere ao livro B1.1, que é a p...
	 3 unidades principais, chamadas Temas.
	 10 seções em cada um dos temas, onde estão os exercícios, gramática, áudios, vídeos e diferentes gêneros textuais.
	 3 testes por tema (ao final de cada 3 seções), que oferecem uma avaliação automática onde o próprio aluno pode receber o resultado do teste que acabou de fazer em porcentagem (0 – 100%)
	 Ao final de cada seção há um material complementar, que engloba de maneira diversificada todas as habilidades com o intuito de reforçar o conteúdo ensinado na sessão anterior.
	Dessa maneira, pretende-se que o aluno possa ser capaz de estudar a língua em cursos presenciais ou semipresenciais fazendo as atividades no seu computador, laptop ou celular, em qualquer lugar e tendo o professor ou tutor como seu orientador para ret...
	2.5.1 A proposta comunicativa do livro virtual

	Como já falamos anteriormente, a intenção da proposta comunicativa não é formar alunos que adquiriram, ao longo do tempo, um sistema linguístico engessado, e sim, fazer com que esse aluno saiba expressar-se e comunicar-se em situações do seu cotidiano...
	En realidad, el profesor no tiene control directo sobre el aprendizaje en la medida en que éste es un proceso interno de los alumnos. De ahí que en su actividad deba ofrecer el tipo de estímulos que el proceso requiera, pero recordando que su conducta...
	É fato que os cursos a distância não apareceram repentinamente; desde os anos 90 são bastante disseminados pelo mundo e, com o avanço da internet, viu-se a oportunidade de garantir, através de uma plataforma de acesso mundial, que todas as pessoas int...
	O livro virtual AVE segue as características principais apresentadas pelo método comunicativo, pois centra o seu enfoque na aprendizagem do aluno em situações rotineiras em que o próprio deve aprender a aprender, ou seja, ser o agente da sua aprendiza...
	Muitas pessoas já escreveram, desde a sua criação, sobre a importância do livro virtual nas atividades comunicativas, e, percebe-se que na sua maioria, acreditam que foi um grande passo para tal enfoque:
	Además de la práctica de aspectos formales de la lengua, el AVE posibilita, a través de las herramientas de comunicación, la interacción comunicativa entre los estudiantes, que permiten promover relaciones entre los integrantes del grupo e intercambia...
	Os autores só vêm a corroborar com o que já dissemos, que o enfoque comunicativo está presente em todos os níveis do livro virtual visando uma troca de saberes e experiências.
	2.6 Vantagens e desvantagens do curso semipresencial ou a distância AVE

	É de conhecimento público que o AVE foi uma tentativa de suprir as carências tecnológicas enfrentadas pelo mercado didático, criando uma forma de aprender inovadora e diferenciada. Além disso, a criação de um material multimídia e interativo teria ain...
	Sobre as vantagens, já inclusive citadas, temos um material multimídia que une vídeo, som e imagem, além de várias páginas de exercícios e atividades extras. É sabidamente interativo, pode ser acessado de qualquer computador ou até mesmo do celular. D...
	Falando nas desvantagens, elas são comuns a qualquer proposta de ensino semipresencial, muitos alunos não se sentem seguros em realizar atividades sem a presença do professor e, mesmo que tenham um tutor e encontros periódicos, não conseguem desenvolv...
	Tratando especificamente do livro virtual usado em sala de aula, com a presença de um professor/tutor, podemos dizer que a dependência exclusiva da internet é a principal desvantagem porque, caso a mesma falte ou não esteja funcionando a contento, não...
	3 Metodologia
	Como vimos anteriormente, o livro virtual AVE tem diversos níveis; porém, neste estudo, analisaremos exclusivamente o enfoque dispensado às habilidades orais do nível B1.1 (1º nível intermediário). Nossa pesquisa foi efetivada com um grupo de 16 aluno...
	Esses alunos, que fazem parte da classe média da sua cidade e têm entre 15 e 17 anos, responderam a 4 pontos subdivididos em 6 perguntas discursivas que visam especificamente saber as suas opiniões sobre o enfoque comunicativo do livro virtual e o qua...
	As perguntas propostas foram as seguintes:
	1) Analisando o livro virtual que está sendo trabalhado este ano, nível B1.1, você acredita que tem facilidade em ouvir e falar espanhol usando o mesmo? A que você atribui esse fato?
	2) Dentre as atividades propostas neste livro, algumas se dedicam exclusivamente às habilidades orais, isto é, de compreensão auditiva, leitura em voz alta e expressões orais. Você acha que tais atividades:
	2.1) são adequadas aos seus objetivos com relação ao idioma? Explique
	2.2) estão em número suficiente? Justifique.
	2.3) contribuem efetivamente para desenvolver as habilidades orais? Por quê?
	3) Em sua opinião, há uma diversidade dos exercícios que visam exclusivamente à melhoria da comunicação ou eles são muito parecidos e repetitivos? Exemplifique.
	4) Agora pensando no tempo que você já utiliza o livro virtual, quanto aos aspectos orais, você acha que a coleção apresenta mais aspectos positivos ou negativos? Comente apresentando o principal aspecto positivo e o negativo na sua opinião.
	Como a pesquisa dependia de um bom conhecimento do livro virtual que estava sendo utilizado no ano em curso, foi executada após 8 meses de uso do mesmo, para que os alunos consultados pudessem responder com propriedade sobre os assuntos propostos  sem...
	O tempo utilizado para responder as questões foi de mais ou menos 20 minutos e, antes do início da atividade, houve uma leitura geral da professora com explicações práticas do que realmente cada questão queria indicar.
	4 Resultados da pesquisa
	A seguir, serão apresentados os resultados da pesquisa feita com os alunos do 1º ano do E.M que estudam com o livro virtual B1.1. Nesses resultados, mantivemos a escrita dos alunos sem nenhuma alteração gramatical ou ortográfica.
	A pergunta 1, “Analisando o livro virtual que está sendo trabalhado este ano, nível B1.1,você acredita que tem facilidade em ouvir e falar espanhol usando o mesmo? A que você atribui esse fato?”,  tem a intenção de saber se os alunos encontram pratici...
	De acordo com os comentários feitos pelos entrevistados, percebemos que, dos 16 entrevistados, 8 atribuem a dificuldade em compreender e falar bem em espanhol à qualidade do áudio e dos vídeos do livro virtual. Já outros 5 alunos acreditam que os áudi...
	As opiniões divergem e percebemos que a relação esperada entre a qualidade dos áudios e vídeos e a aprendizagem dos alunos depende exclusivamente da visão de cada um. É uma questão extremamente subjetiva em que, de acordo com as suas pretensões, o alu...
	Tabela 1: Respostas à pergunta “Analisando o livro virtual que está sendo trabalhado este ano, nível B1.1,você acredita que tem facilidade em ouvir e falar espanhol usando o mesmo? A que você atribui esse fato?”
	Fonte: A autora, 2017.
	A pergunta 2 possui alguns desdobramentos e tem o seguinte texto inicial: “Dentre as atividades propostas neste livro, algumas se dedicam exclusivamente às habilidades orais, isto é, as de compreensão auditiva, leitura em voz alta e expressões orais. ...
	2.1 - são adequadas aos seus objetivos com relação ao idioma? Explique”.
	Este item, que tem as respostas dadas pelos alunos na Tabela 2, busca saber se eles entendem que existe um bom aproveitamento das atividades voltadas para as habilidades orais no livro virtual e se este pode ser visto como um importante instrumento pa...
	Percebemos que, embora tenham relatado uma qualidade ruim dos áudios e vídeos na pergunta anterior, a grande maioria (12) acredita que a abordagem áudio visual estabelecida pelo livro atende perfeitamente às suas necessidades e contribuem para a evolu...
	Tabela 2: Respostas à pergunta “As atividades orais propostas no livro são adequadas aos seus objetivos com relação ao idioma? Explique”
	Fonte: A autora, 2017.
	“2.2 – estão em número suficiente. Justifique.”
	Esta segunda parte da pergunta 2 pretende identificar se, na opinião do aluno, os exercícios orais apresentados pelo livro virtual estão em número suficiente e o mesmo deverá justificar a resposta dada. As respostas encontram-se na Tabela 3.
	Embora muitos, infelizmente, não tenham respondido a pergunta de forma completa (10), conseguimos ter uma visão de que, de forma unânime, acreditam que há exercícios suficientes para ajudar na compreensão comunicativa.
	Tabela 3:Respostas à pergunta  para saber se as atividades orais estavam em número suficiente. Justificando.
	Fonte: A autora, 2017.
	No último desdobramento da pergunta 2, o item 2.3  diz o seguinte: “contribuem efetivamente para desenvolver as habilidades orais? Por quê?”
	A pesquisa tem interesse de saber se o aluno acredita que as atividades apresentadas no livro virtual contribuem de maneira eficaz e efetiva para desenvolvê-las.
	Constatamos que, na visão de alguns dos entrevistados (4), embora em número suficiente, os exercícios são repetitivos e cansativos, não contribuindo de maneira coerente para o desenvolvimento de tais habilidades. Já para a maioria (12), os exercícios ...
	Tabela 4: Respostas à pergunta se as atividades comunicativas apresentadas contribuem efetivamente para desenvolver as habilidades orais.
	Fonte: A autora, 2017.
	Na pergunta 3, “em sua opinião, há uma diversidade dos exercícios que visam exclusivamente  à melhoria  da comunicação ou eles são muito parecidos e repetitivos? Exemplifique”. O aluno deveria explicar se acredita que os exercícios são variados e se d...
	Nas respostas apresentadas, observamos que há uma divergência muito grande. Oito alunos acreditam que os exercícios são repetitivos na forma e no comando; já outros seis acreditam que há uma boa diversidade. Por último, há dois que acreditam que, embo...
	Tabela 5: Respostas à pergunta para saber se as atividades tem uma diversidade visando exclusivamente a melhoria da comunicação ou os exercícios são muito parecidos e repetitivos.
	Fonte: A autora, 2017.
	Para finalizar, a última pergunta remete ao estudo do livro AVE com uma visão mais generalizada quando pergunta: “Agora pensando no tempo que você já utiliza o livro virtual, quanto aos aspectos orais, você acha que a coleção apresenta mais aspectos p...
	O objetivo é que o aluno faça uma análise de toda a coleção do livro virtual que estudou até este momento e comente quais são, em sua opinião, os aspectos positivos e negativos do livro percebidos quanto às práticas orais.
	Como pontos positivos, o principal destaque foi o fato de ser um livro virtual e a facilidade na sua mobilidade (6 alunos). Também foram citados a pronúncia das palavras (2), a atualização que o livro sofreu há dois anos (1),a quantidade de exercícios...
	Diante das respostas dadas após uma análise não só do livro que está sendo utilizado, como da coleção inteira, é perceptível que, embora muitos considerem e citem a mobilidade do livro virtual como o seu principal acerto, ainda há muito a ser melhorad...
	Tabela 6:Respostas à perguntapara saber se pensando no tempo que o aluno já utiliza o livro virtual, quanto aos aspectos orais, ele acha que a coleção apresenta mais aspectos positivos ou negativos? Comente apresentando o principal aspecto positivo e ...
	Fonte: A autora, 2017.
	5 Discussões sobre o tema
	Após uma análise dos quadros de respostas, percebemos  que, em geral, apesar de considerar que o livro virtual englobe de maneira eficaz o desenvolvimento das habilidades orais na quantidade de exercícios propostos, são apontados alguns erros primordi...
	Entre todas as queixas sinalizadas, sem sombras de dúvida, a qualidade apresentada pelos áudios e vídeos em todo o livro virtual foi apontada como principal vilão no que tange à aprendizagem das habilidades orais. É ela a grande responsável, segundo o...
	Vale ressaltar que, mesmo diante dos problemas apresentados, os entrevistados consideram o livro virtual como uma ótima aquisição, principalmente por conta de sua mobilidade e que, desde que começaram a estudar de maneira virtual, já conseguiram desen...
	Diante de tais aspectos, positivos e negativos, podemos concluir que, embora considerem que ainda há alguns pontos a serem melhorados e que uma breve atualização seria muito bem-vinda, os entrevistados consideram o livro virtual como uma boa aquisição...
	6 Considerações finais
	Desde que os documentos oficiais (PCN e OCEM) começaram a ser debatidos e elaborados para ajudar as escolas com os seus componentes curriculares, as línguas estrangeiras passaram a ocupar um papel em um mesmo patamar, como todas as outras disciplinas,...
	A partir daí, tais aulas passaram a ser direcionadas para explorar habilidades específicas de seus estudantes. Aqui, optamos por falar apenas sobre o enfoque comunicativo, que insere o aluno na língua escolhida através de situações rotineiras e priori...
	Um passo dado nessa direção pelo Instituto Cervantes foi a criação do livro virtual, que busca desenvolver as quatro habilidades em língua espanhola e, ao mesmo tempo, dar ao aluno a oportunidade de estar conectado de onde, quando e como quiser, facil...
	Nesta pesquisa pudemos comprovar, através do depoimento de 16 alunos que já estudam com o livro virtual há algum tempo, que o mesmo apresenta diversos pontos positivos importantes, como, por exemplo, a mobilidade e o uso de situações cotidianas que fa...
	Podemos concluir, então, que a ideia de aliar as novas tecnologias à aprendizagem de uma língua estrangeira é uma necessidade real e que foi muito bem aproveitada pela criação do livro virtual.  Porém, os problemas existem e os ajustes sempre terão de...
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