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Eixo 5: Educação e suas linguagens 
 
Resumo 
O ensino da Língua Estrangeira nos diferentes segmentos educacionais, diante das 
mudanças nos Documentos Oficiais, necessita abranger os diferentes eixos (eixo 
oralidade, eixo leitura, eixo escrita, eixo conhecimentos linguísticos e eixo dimensão 
intercultural), propostos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como forma 
de atender a necessidade do novo perfil de aluno do século XXI. Pensando nisso foi 
proposto a inserção de uma nova metodologia no processo de ensino de Línguas 
Estrangeiras no curso de Letras a distância de uma Universidade privada na cidade 
Londrina, por intermédio de Webs Complementares. Nessa perspectiva, esta 
pesquisa tenciona divulgar informações sobre a elaboração de um material voltado 
para alunos do curso de Letras do Ensino a Distância (EaD) em Língua Estrangeira, 
além de discutir como aprimorar a prática oral desses alunos. Via metodologias 
ativas, por intermédio do ensino híbrido, os passos metodológicos foram: percepção 
da necessidade de abranger os eixos propostos pela BNCC; elaboração da proposta 
do novo material; criação de uma modelo para aprovação; organização de um 
cronograma de elaboração e entrega; realização do material por unidades (sendo 
um total de quatro unidades) e, por fim, gravação dos áudios. Por último, é 
imprescindível dizer que os eixos, embora tratados de forma separada na 
explicitação da BNCC, estão intrinsecamente ligados nas práticas sociais de usos da 
Língua Estrangeira e, portanto, há essa necessidade de serem praticados pelos 
alunos do curso de Letras EaD. 
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Introdução 

Segundo Maia & Mattar (2007), a EaD é praticada nos mais variados 

setores, sendo   usada  na  Educação  Básica, no Ensino Superior, em 

Universidades abertas,  Universidades  virtuais,  treinamento  governamentais, 

cursos abertos, livres etc.   

Ao fazer uso de ferramentas tecnológicas para o ensino, a EaD pode 

ser definida como uma forma de aprendizagem que se estrutura pela separação 

física entre professor e aluno e a existência de algum tipo de tecnologia de 

mediatização com o propósito de assegurar a interação.   
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O decreto 5622 que regulamenta o artigo 80 das Leis Diretrizes e 

Bases (LDB) traz uma definição legal para a EaD:   

A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 
diversos.  
 

Quanto à sua metodologia, a EaD possui uma relevância 

fundamental, pois possibilita o acesso àqueles que são excluídos do processo 

educacional superior público, seja por morarem em lugares onde não há 

universidades, seja pela falta de tempo.  

 Além disso, de acordo com Alves (2011), pode ser considerada, nos 

últimos tempos, como a mais democrática das modalidades de educação, pois, ao 

se utilizar de tecnologias de informação e comunicação, transpõe obstáculos à 

conquista do conhecimento. Sendo assim, vem ampliando sua colaboração na 

ampliação da democratização, principalmente por constituir em um instrumento 

capaz de atender um grande número de pessoas simultaneamente, chegar a 

indivíduos que estão distantes dos locais onde são ministrados os ensinamentos 

e/ou que não podem estudar em horários pré-estabelecidos.  

As tecnologias também são apontadas como uma ferramenta 

importante na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual aponta a seguinte 

competência a ser adquirida durante a Educação Básica  

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva (BRASIL, 2017, p. 9). 
 

Essa competência pode nos mostrar a necessidade do contato com 

a tecnologia que deve ser promovido durante o processo educacional, desde o seu 

uso como ferramenta de ensino como também a sua prática para uso e criação de 

novos materiais educacionais.  

Pertinente aos temas discutidos, no que se refere à nossa pesquisa 

ambientada no contexto EaD, há a finalidade de ampliar as práticas de linguagem 

orais, bem como a visão dos alunos de Letras diante das informações apresentadas 

na BNCC quanto aos componentes de Língua Estrangeira.   
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Para tanto, foi proposto a elaboração de um material complementar 

para os alunos de Língua Estrangeiras do curso de Letras de uma Universidade 

privada localizada na cidade de Londrina. Essa proposta partiu das características 

principais de um material já utilizado pela universidade, chamado de Webaula. As 

Webaulas enriquecem os conteúdos trabalhados em sala de aula por meio de 

conteúdos complementares à disciplina, que podem conter hipertextos, vídeos e 

links para sites de interesse. Esse material é constituído por quatro unidades 

divididas de forma igualitária ao material didático formal ficando disponível aos 

alunos na plataforma on-line da instituição de ensino. A partir desse material, já 

utilizado pelos alunos, foi pensado em uma nova ferramenta para a prática oral das 

Línguas Estrangeiras, sendo esse chamado de Web Complementar.  

Nessa perspectiva, construir materiais que contemplem o que está 

na BNCC implica em propor uma transformação na atuação do educador. 

Assim, os objetivos desse estudo são: 

a) descrever a elaboração das Webs Complementares que 

contemplam os quatro eixos organizadores da BNCC para Língua Estrangeira (eixo 

oralidade, eixo leitura, eixo escrita, eixo conhecimentos linguísticos e eixo dimensão 

intercultural). 

b)  justificar a necessidade do uso de um material complementar 

para a prática da oralidade dos alunos do curso de Letras via metodologias ativas, 

por intermédio do ensino híbrido. 

Acredita-se que, com o uso das Webs Complementares, os alunos 

poderão praticar a oralidade, além de poderem conhecer diferentes práticas para os 

componentes de Língua Inglesa e Espanhola para a sala de aula. 

 

Metodologia  

Consideramos a nossa pesquisa como qualitativo-interpretativista, 

tendo em vista que nos pautamos na interpretação do mundo real e há uma 

preocupação com o processo e não simplesmente com os resultados e o produto. 

Moreira (2002) esclarece que a pesquisa qualitativa inclui: 1) A interpretação como 

foco. Nesse sentido, há um interesse em interpretar a situação em estudo sob o 

olhar dos próprios participantes; 2) A subjetividade é enfatizada. Assim, o foco de 

interesse é a perspectiva dos informantes; 3) A flexibilidade na conduta do estudo. 

Não há uma definição a priori das situações; 4) O interesse é no processo e não no 
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resultado. Segue-se uma orientação que objetiva entender a situação em análise; 5) 

O contexto como intimamente ligado ao comportamento das pessoas na formação 

da experiência; e 6) O reconhecimento de que há uma influência da pesquisa sobre 

a situação, admitindo-se que o pesquisador também sofre influência da situação de 

pesquisa.  

Triviños (1987, p. 128-30), da mesma forma que Moreira (2002), ao 

apresentar as contribuições de Bogdan, ressalta as seguintes questões:  

1ª) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta 
dos dados e o pesquisador como instrumento-chave. 2ª) A pesquisa 
qualitativa é descritiva. 3ª) Os pesquisadores qualitativos estão 
preocupados com o processo e não simplesmente com os resultados 
e o produto. 4ª) Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar 
seus dados indutivamente. 5ª) O significado é a preocupação 
essencial na abordagem qualitativa.  

 

Quanto ao corpus analisado, tomamos como objeto de análise um 

material que contempla os eixos propostos pela BNCC (eixo oralidade, eixo leitura, 

eixo escrita, eixo conhecimentos linguísticos e eixo dimensão intercultural), como 

forma de atender a necessidade do novo perfil de aluno do século XXI.  

Nesse sentido, a universidade onde o material foi proposto e 

desenvolvido propõe aos seus discentes diferentes ferramentas de aprendizagem 

em formato online, as quais podem ser acessadas pela plataforma do aluno. Uma 

dessas ferramentas é chamada de Webaula, fornecida para os alunos como forma 

de sintetizar os conteúdos disponibilizados no material formal do estudante 

(apostila). As Webaulas possuem um layout mais interativo, disponibilizando 

imagens, vídeos e interação entre as mensagens disponíveis nesse material. Devido 

a essa interatividade, foi optado por utilizar essa ferramenta como modelo para a 

criação de um novo material que pudesse proporcionar ao futuro professor de 

Línguas Estrangeiras uma maior prática oral da língua que está estudando, além de 

apresentar diferentes formas de abordar a BNCC em sua futura sala de aula.   

 

Para que esse material pudesse se tornar algo palpável, 

primeiramente a professora de Língua Inglesa expôs a sua coordenação a 

necessidade de integrar ao curso algum tipo de ferramenta que pudesse 

proporcionar ao aluno de Letras a prática da oralidade. Diante dessa inquietação, a 

coordenação do curso elaborou, juntamente com as professoras de Língua 
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Estrangeira, um projeto que apresentasse as principais características e objetivos 

dessa nova ferramenta.   

Após o envio dessa proposta, os responsáveis pela elaboração de 

materiais da instituição organizaram uma reunião via Skype com a coordenação e as 

professoras de Língua Estrangeira do curso de Letras para que as dúvidas sobre a 

proposta pudessem ser sanadas. A reunião mostrou o quão inovador o material 

seria para a metodologia utilizada pela instituição, uma vez que os envolvidos se 

questionaram, diante de diferentes dúvidas, como decidir qual seria a melhor 

ferramenta para essa elaboração e como realizar todo o processo de criação para 

que o material pudesse ser disponibilizado aos alunos. Assim, diante dessa 

discussão, a professora de Língua Inglesa se dispôs a criar um modelo para ser 

analisado pelo setor de materiais didáticos da instituição.  

 

Resultados e Discussão 

O modelo do material foi criado com base nas Webaulas com o uso 

da ferramenta PowerPoint, uma vez que as Webaulas utilizam desse formato de 

arquivo para então serem convertidas em pdf, procedimento realizado pela equipe 

de Tecnologia da Informação (TI) da instituição, para que então ocorra a sua 

inserção no Ambiente Virtual do Aluno (AVA). 

 

Figura 1: Exemplo de uma Webaula 

 

Fonte: https://bit.ly/35qbOmc. Acesso em: 10 out. 2019. 

 

A professora de Língua Inglesa criou primeiramente um template, ou 

seja, um modelo padrão para que possa ser utilizado para a criação das quatro 

unidades das Webs Complementares. Para a criação desse template, a instituição 

propôs o uso de imagens do site ShutterStock, o qual disponibiliza imagens que 
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podem ser compradas para o uso livre do proprietário. Após a formação do template, 

o qual foi aprovado pela coordenação do curso de Letras, a professora elencou os 

principais conteúdos discutidos no material didático dos alunos para, então, buscar o 

que poderia ser trabalhado como forma complementar a eles.  

Para uma melhor compreensão desse processo, disponibilizamos, 

como exemplo, os temas abordados na Unidade 1 do material formal (apostila) do 

aluno de Língua Inglesa: english alphabet; titles; numbers; greetings and 

introduction; email and websites; verb to be; simple present; yes/no questions; 

countries and nationalities; physical and emotional adjectives; singular and plural 

nouns; definite and indefinite articles. Com base nesses conteúdos, a professora de 

Língua Inglesa selecionou os seguintes temas para a Web Complementar elaborada 

referente a Unidade 1: Pronunciation x spelling; English alphabet: som vogal A e 

porque aprender a soletrar em inglês; Divisão do alfabeto por som; BNCC: Língua 

Franca; Intonation: questions (rising and falling); Intonation: questions (simple 

present and verb to be) e uma atividade com base na BNCC para ser aplicada em 

sala de aula; Connected speech: Plural nouns; Definite article: the (som de /i/ e 

schwa); Indefinite article: a/an; Titles: pronunciation; Greetings and introduction; 

Saying your email; Atividade de diálogo: Soletração, Números e e-mails.  

Essa seleção foi feita com base no conhecimento prévio da 

professora, que realizou pesquisas sobre a fonética e fonologia da Língua Inglesa 

durante o seu Mestrado, e também com uma discussão para comum acordo entre a 

coordenação do curso de Letras e a professora de Língua Espanhola. Apesar das 

Línguas Estrangeiras trabalharem juntas nesse projeto, cada professora selecionou 

os seus conteúdos com base na apostila da disciplina da língua específica, o que 

pode ocasionar em temas iguais ou diferentes.    

Como os objetivos da Web Complementar é trabalhar a oralidade do 

aluno, bem como apresentar a ele as abordagens presentes na BNCC para serem 

utilizadas em sala de aula, o material foi divido nas seguintes seções: “Something 

about it” (Algo sobre o assunto); “Let’s practice” (Vamos praticar) e “For the 

classroom” (Para a sala de aula).   

 

Figura  2: Seção “Let´s practice” 
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Fonte: As autoras. 

 

Em “Something about it” há a discussão sobre o tema em foco; 

“Let´s practice” é uma seção utilizada para exercícios onde o aluno poderá praticar 

os conteúdos abordados e, por fim, em “For the classroom” é apresentado ao aluno 

uma abordagem do assunto discutido através das habilidades presentes na BNCC 

para os componentes de Línguas Estrangeiras.   

 

Figura 3: Seção “For the classroom” 

 

,  

 

 

 

 

 

Fonte: As Autoras. 

Como discutido, o intuito das Webs Complementares é ir além do 

conteúdo já discutido no material formal do aluno. Nesse sentido, quando a apostila 

do aluno apresentar o alfabeto da Língua Inglesa, o novo material irá abordar os 

símbolos fonéticos desse mesmo alfabeto.   

 

Figura 4: Seção “Something about it” 

 

  

 

 

 

 

Fonte: As autoras. 

 

É preciso mencionar ainda que alguns temas possuem um QR 

Codes no canto esquerdo de alguns slides, o qual direciona o aluno até as respostas 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

dos exercícios ou algum áudio complementar. Esses materiais, que são acessados 

através do QR Code, foram inseridos na página pessoal de uma das professoras no 

link “cintiaps.pbworks.com”, assim o aluno pode ler o QR Code com seu celular e, 

dessa forma, ter acesso livre a esse material extra. Pensamos na inserção dessa 

ferramenta, a fim de que as Webs Complementares não ficassem muito extensas, 

possuindo um grande número de slides. Além disso, o QR Code faz com que o 

aluno não tenha acesso às respostas dos exercícios de forma instantânea, o que irá 

lhe obrigar a realizar os exercícios sozinhos e com mais calma. 

 

Conclusões 

A modalidade EaD foi potencializada nos últimos tempos, o que 

possibilitou uma educação acessível e personalizada, não necessariamente a 

melhor, na qual os sujeitos envolvidos têm a facilidade na troca de conhecimentos 

em rede.  

Assim, partindo do princípio que há uma preocupação constante em 

promover a inovação, a EaD é um segmento que se encontra em constante 

mudança, devido a sua inserção no contexto tecnológico e, é através dessas 

ferramentas tecnológicas que o EaD consegue proporcionar a educação formal a 

alunos das mais diversas classes sociais e de lugares distintos. Com base nessa 

abrangência do EaD, foi pensado em uma nova ferramenta que pudesse agregar a 

prática oral das Línguas Estrangeiras, bem como as práticas presentes na BNCC, ao 

conhecimento do aluno. 

A discussão apresentada buscou descrever a elaboração de Webs 

Complementares que contemplam os quatro eixos organizadores da BNCC para 

Língua Estrangeira (eixo oralidade, eixo leitura, eixo escrita, eixo conhecimentos 

linguísticos e eixo dimensão intercultural). Além disso, justificou a necessidade do 

uso de um material complementar para a prática da oralidade dos alunos do curso 

de Letras, via metodologias ativas, por intermédio do ensino híbrido. 

Sendo assim, através do uso das Webs Complementares, os alunos 

poderão praticar a oralidade, além de poderem conhecer diferentes práticas para os 

componentes de Língua Inglesa e Espanhola.  Nessa perspectiva, defendemos a 

premissa de que mais trabalhos com esse viés sejam contemplados, uma vez que 

que, com o aumento significativo dos cursos de Letras EaD, faz-se essencial pensar 
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em como contemplar a oralidade, competência essencial para um curso que forma 

professores de Língua Estrangeira.  
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