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ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  x  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

 

 
O ENSINO VIA REMOTA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

 

Leonardo Sinckiewicz Carrera Guisantes 1 

Valeska Gracioso Carlos2 

 

Resumo: Frente ao isolamento social resultante da pandemia provocada pelo novo coronavírus o ensino remoto 

tornou-se uma das possibilidades viáveis. Dessa maneira, o p rojeto Curso de Línguas Estrangeiras para a 

Comunidade (CLEC-UEPG) adotando tal modalidade de ensino permitiu que os professores pudessem 

experenciar as novas formas de ministrar uma aula sob a ótica das novas tecnologias. Nesse novo desafio de 

ensinar uma língua estrangeira através do modo remoto, os professores puderam conhecer os Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem, também conhecidos como AVAs. Através da plataforma Google Classroom e  do uso de salas 

de videoconferência como o  Zoom e  Google Meet, os alunos tiveram acesso a um novo tipo de sala de aula, mais 

dinâmica o que resultou em um bom desempenho por parte deles.  
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CURSO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A COMUNIDADE (CLEC) 

 

PROJETOS VINCULADOS 

 

O Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade (CLEC-UEPG) está vinculado 

ao projeto “Formação reflexiva de professores de língua estrangeira” coordenado pela 

Professora Valeska Gracioso Carlos. O projeto, por sua vez, está vinculado ao programa 

Laboratório de Estudos do Texto (LET). 

                                                 
1  Estagiário do Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade; Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG); Letras Português/Espanhol; email: leonardo.sienkiewicz@gmail.com. 

2 Coordenadora do Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade; Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG); Letras Português/Espanhol; email: vgcarlos@uepg.br. 
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PÚBLICO-ALVO  

 

 O CLEC-UEPG tem como público alvo membros da comunidade, acima de 17 anos, 

interessados em aprender uma ou mais línguas estrangeiras, como inglês, espanhol ou francês. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 

 Por tratar de um programa ofertado à comunidade, o CLEC-UEPG atinge, 

majoritariamente, os moradores da cidade Ponta Grossa, podendo também ser procurado pelos 

demais habitantes da região, como Carambeí, Castro, dentre outros. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

 Originalmente os professores estagiários do CLEC-UEPG ministravam as aulas nas 

salas cedidas pelo Departamento de Estudos da Linguagem (DEEL), todavia, dado ao novo 

contexto de pandemia que nos encontramos, causado pela COVID-19, desde o primeiro 

semestre de 2020 as aulas ocorrem de maneira remota.  

 Num primeiro momento, cada professor pode optar por qual meio ministraria suas 

aulas de língua. Foram usadas tecnologias como os salões de videoconferência 

disponibilizados pelos aplicativos Zoom e Google Meet, assim como o WhatsApp. Alguns 

professores também optaram pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem denominado Google 

Classroom. Na segunda metade de 2020, decidiu-se que o Google Classroom deveria ser a 

ferramenta adotada por todos os professores. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O CLEC-UEPG tem como motivação levar o ensino de língua estrangeira – inglês, 

espanhol e francês – para a comunidade. Dessa forma, a partir de teste seletivo ele seleciona e 

capacita acadêmicos dos cursos de Letras da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

para que possam ministrar aulas nas línguas inglesa, espanhola ou francesa.  
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Nessa perspectiva, ele permite aos estudantes experenciarem a sala de aula em um 

ambiente formador, amparado por uma coordenação geral e de área, em que, através de 

reuniões e monitoramentos ajuda na formação do docente de língua estrangeira. 

Nesta nova realidade, resultado do isolamento social causado pela pandemia do 

coronavírus, o programa também permitiu aos estagiários e professores o contato com as 

novas metodologias de ensino-aprendizagem por meio dos ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

 

OBJETIVOS 

 

 O CLEC-UEPG objetiva levar o ensino de línguas estrangeiras até os membros da 

comunidade de Ponta Grossa e região. Da mesma maneira, proporciona aos acadêmicos dos 

cursos de Letras da UEPG um ambiente de aprendizado à prática docente, através da 

capacitação ofertada pelos coordenadores. 

 No atual contexto de pandemia que nos encontramos, pode-se dizer que, neste 

momento, é também objetivo deste programa explorar os novos ambientes virtuais de 

aprendizagem como valiosas ferramentas para o ensino de língua estrangeira. 

 

METODOLOGIA 

 

 Originalmente, os acadêmicos deveriam ministrar aulas de língua estrangeira, 

mediante o apoio de um livro didático. Tais aulas deveriam, aparadas pela abordagem 

comunicativa, abarcar as quatro habilidades linguísticas: leitura, escrita, fala e compreensão 

auditiva. 

 Ante este novo desafio outorgado pela pandemia do coronavírus, além dos métodos já 

anteriormente utilizados, teve-se a oportunidade de explorar um pouco mais os ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVAs), como o Google Classroom, por exemplo.  

Sobre tais ambientes Martins, Tiziotto e Cazarini (2016) afirmam que  

 

Os AVAs têm por objetivo principal figurar como um espaço de construção do 

conhecimento por meio do desenvolvimento de atividades educativas, mediadas 

pelo uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), valorizando a 

interação e o trabalho colaborativo. (p.115) 
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 Os autores, amparados nas afirmações de Santos (2006), também apontam que “os 

AVAs rompem os limites da sala de aula presencial e favorecem a formação de comunidades 

virtuais de aprendizagem” (apud MARTINS; TIZIOTTO; CAZARINI, 2016).  

 Dessa maneira, além de utilizar os AVAs, foram também ferramenta metodológica os 

salões de videoconferência, como o Zoom e o Google Meet. Tais aplicativos permitiram uma 

maior aproximação para com os alunos, sendo um momento síncrono reservado para a prática 

oral da língua estrangeira, bem como a hora que eles teriam para sanar as possíveis dúvidas de 

maneira mais direta e assertiva. 

 Para a realização das atividades escritas, optou-se pelo uso do Google Formulários, 

por permitir uma interação objetiva dos alunos para com o conteúdo proposto nas atividades. 

Tal ferramenta permite a elaboração dos mais variados tipos de questões, desde textos até 

exercícios de múltipla escolha. 

 Quanto à organização do conteúdo, foi utilizado a plataforma digital de vídeos 

YouTube. Através de apresentações de slides o professor poderia gravar a tela de seu 

computador e explicar aos alunos os conteúdos separados para a semana, a par tir daí os vídeos 

seriam editados e postados na plataforma e, assim, disponibilizados aos alunos. 

 A partir disso, todo o processo de avaliação deu-se através da correção das atividades 

solicitadas, além das atividades de prática oral propostas nos momentos síncronos do Google 

Meet.   

 

RESULTADOS 

 

 Ainda que esta nova modalidade de ensino apresentasse um grande desafio para os 

professores e os alunos, os resultados foram satisfatórios. Pode-se perceber que todas as 

ferramentas utilizadas levavam os alunos a dedicarem um pouco mais de tempo para o estudo 

da língua estrangeira. 

 No que diz respeito à prática oral da língua estrangeira observou-se que as aulas 

síncronas através do Google Meet permitiam ir diretamente aos pontos de dúvida que os 

alunos apresentavam. Dessa forma, as correções e apontamentos de melhora permitiram o 

desenvolvimento da fluidez da língua de maneira bastante satisfatória nos níveis trabalhados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta nova modalidade de ensino resultado da pandemia causada pelo no vo 

coronavírus, foram realizadas atividades que promoveram a exploração das novas ferramentas 

e tecnologias no âmbito do ensino e da aprendizagem. 

Nesse sentido, notou-se que os Ambientes Virtuais de Aprendizagem se mostraram 

eficazes para o ensino de línguas estrangeiras durante o primeiro semestre de aulas do CLEC. 

Neste segundo semestre, ainda sob uso dos AVAs é esperado que este seja tão proveitoso 

assim como foi o primeiro. 

 

APOIO 

FAUPG 
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