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RESUMO 

Este trabalho analisa um site de educação a distância online, ensinonacional.com.br, tem 
como objetivo geral verificar como se realiza o processo de ensino-aprendizagem e 
como objetivos específicos: conhecer as características do processo de ensino-
aprendizagem - relação professor-aluno, quais tendências pedagógicas e correntes 
filosóficas podem ser observadas no ambiente, e qual abordagem de ensino de língua 
inglesa é  utilizada. Fundamentamos nosso trabalho nas contribuíções de Alves (2010), 
Braga (2013), Leffa (1988), Luckesi (1994) e Saviani (2010). Os procedimentos 
metodológicos foram: acesso ao site e inscrição no curso “Ler, escrever e interpretar em 
inglês”, além de diversas outras visitas ao ambiente para a análise de um dos módulos 
específicos do curso. A análise dos dados indica que a relação professor-aluno não é 
interativa e o professor assume uma postura tradicional, como o detentor do 
conhecimento, enquanto o aluno um mero receptor no processo. Concluímos, no 
entanto, que a plataforma em questão desempenha importante papel no cenário de 
ensino a distância, pois propícia, a seu modo, além de conhecimento, a estudantes e 
profissionais de diversas áreas, oportunidade de formação e aprendizagem e certificação 
com validade nacional, para utilização em empresas, concursos públicos, cursos de 
extensão, secretarias de educação, universidades. 
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Introdução 
 

O presente trabalho trata de analisar um site de educação a distância (EAD) 

online, “modalidade de ensino efetivada através do intenso uso de tecnologias de 

informação e comunicação, onde professores e alunos encontram-se separados 

fisicamente no espaço e/ou no tempo, e que está sendo cada vez mais utilizada em 

diversos cenários educacionais” (ALVES, 2010, p.83). 

O site ensinonacional.com.br oferece cursos de diversas áreas, com possibilidade 

de certificação com validade nacional para concursos públicos, capacitação profissional 

e cursos de extensão para universidades, mediante o pagamento de uma taxa anual. O 

que justifica a necessidade de se conhecer mais detalhadamente fatores presentes nesse 

ambiente de ensino a distância online, em um curso específico de língua inglesa 

oferecido no ambiente.  

Neste trabalho, são apresentados dados de uma pesquisa inserida no campo da 

Linguística Aplicada, cujo objetivo geral é analisar o site educacional 

ensinonacional.com.br, e tem os seguintes objetivos específicos: conhecer as 

características do processo de ensino-aprendizagem - a relação professor-aluno, quais 

tendências pedagógicas e correntes filosóficas podem ser observadas no ambiente e tipo 

de abordagem utilizada no ensino de língua inglesa nesse tipo de ambiente. 

Desses objetivos, resultaram as seguintes perguntas de pesquisa: quais as 

características do processo ensino-aprendizagem? Como se dá a relação professor-aluno 

no site ensinonacional.com.br? E qual a abordagem de ensino utilizada no ensino de 

língua inglesa de um curso em um ambiente virtual de aprendizagem? 

Empreenderemos nosso trabalho baseando-nos, principalmente, nas 

contribuições de Alves (2010), contextualização e definição do ensino a distância; 

Braga (2013), ambientes digitais; Leffa (1988), metodologias de ensino de línguas; e 

Luckesi (1994), tendências pedagógicas e correntes filosóficas.  

Caracterização do ambiente de ensino   
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O site de ensino a distância online ensinonacional.com.br informa em seu 

ambiente de ensino que é uma empresa Nacional de Educação a Distância e seus cursos 

tem Base Legal através do Decreto no 5.154, de 23 de julho de 2004. Aponta que o 

objetivo é oferecer ensino em diversas áreas, proporcionando conhecimentos sólidos e 

fundamentais no seu crescimento como profissional, além de oferecer cursos de 

qualidade a um custo acessível – considerado – de Baixo Custo. 

Segundo o site, os cursos são apresentados através de Vídeos Aulas, Apostilas, 

Ferramentas de Exercícios, Avaliação Online e Banco de Dúvidas, com o intuito de 

simular melhor uma área presencial. Ficam disponíveis durante 24 horas por dia, 7 dias 

por semana e o aluno não tem a obrigação de estudar em dias ou horários específicos, 

pois pode determinar seu ritmo de estudo e em quanto tempo irá concluir o curso” 

(ENSINO NACIONAL, 2016).  

 

Diante do exposto, então, coube a este pesquisador analisar de forma crítica e 

sistemática, algumas informações veiculadas pelos organizadores do website, com o 

objetivo de conhecer, basicamente, as principais características desse ambiente virtual 

de ensino EAD.  Para tanto, matriculei-me no curso “ler, escrever e interpretar em 

inglês”, que passou a ser meu objeto de investigação, a partir de então. Investigação 

essa, cujos resultados apresentarei logo mais, na seção 4, análise dos dados. 

 

 

Embasamento teórico 

O ensino a distância, atualmente, pode se caracterizar como uma excelente 

ferramenta flexível de ensino, já que o aluno desenvolve as atividades seguindo sua 

própria disponibilidade de tempo, e é regulamentado, no Brasil, pelo Decreto nº 5.622, 

de 19 de dezembro de 2005, que o define no seu artigo 1º como:  

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 (BRASIL, 2005, p. 1).  

E de acordo com Braga,  
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a criação de redes sem fios (wireless) teve como impacto ampliar a 
circulação de novas práticas letradas, já que flexibilizou as formas e 
facilidades de acesso. Novos tipos de máquinas (smartphones, 
notebooks, netbooks e ipads), que o usuário pode levar consigo para 
os diferentes lugares nos quais circula, tornaram ainda mais 

imprecisas e difusas as barreiras de tempo e espaço (BRAGA, 2013. 
p.39). 

Alves (2010, p. 84) ressalta que “a educação a distância constitui um recurso de 

incalculável importância para atender grandes contingentes de alunos”. E, muito antes 

do advento da Internet e da era tecnológica que vivenciamos atualmente, mais 

precisamente em meados do século XX, o EAD já era utilizado e difundido no Brasil, 

como uma ferramenta que oferecia, sistematicamente, cursos profissionalizantes a 

distância por correspondência.  

De acordo com Saviani (2011), a sociedade atual pode ser caracterizada como 

sociedade da informação, ou sociedade do conhecimento, já que nunca houve acesso a 

tantas informações, em tão pouco tempo, como há nos últimos tempos, devido às 

tecnologias e à Internet, que têm influenciado o cotidiano cada dia mais.  

Assim, linguagens desenvolvidas para uso em meios analógicos (película 

fílmica, fita cassete, entre outros), ou impressos migraram para meios digitais, o que 

permitiu a integração e a hibridização dessas linguagens. E como consequência prática, 

passam a circular, em números cada vez maiores, novos tipos de gêneros e composição 

textuais, o que propiciou novas formas de construção e socialização do conhecimento: 

os novos letramentos (BRAGA, 2013).  

Esta pesquisa, portanto, está relacionada com o ensino EAD, as tecnologias, e a 

Internet, com o intuito da formação e aprendizagem, e a enorme facilidade de acesso ao 

conhecimento, hoje em dia. Braga (2013, p. 42) aponta que, “as mídias não determinam 

as mudanças, mas sim a perspectiva pedagógica a ser adotada e a exploração eficaz e 

eficiente dos recursos que elas oferecem”. 

 Neste trabalho, foi escolhido um website educacional que oferece cursos de 

diversas áreas, inclusive de língua inglesa, para serem analisados alguns dos seus 

aspectos: características do processo de ensino-aprendizagem - relação professor-aluno, 

tendências pedagógicas, correntes filosóficas e métodos de ensino de língua inglesa 

predominantes nesse ambiente de ensino, baseando-nos nas teorias da educação 
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postuladas por Luckesi (1994), além de Leffa (1998), no que tange aos métodos e 

abordagens de ensino de língua inglesa. Baseamos-nos também nas contribuições de 

Braga (2013), sobre ambientes digitais, e em Alves (2010), a respeito de educação a 

distância. 

No que diz respeito às tendências pedagógicas, Luckesi (1994) aborda três 

diferentes concepções filosófico-políticas, com o intuito de explicar a prática 

educacional ao longo dos tempos. A primeira vê a educação como redenção da 

sociedade e serve para adaptar o indivíduo em seu contexto. A segunda, a reprodutora, a 

educação é vista como parte da sociedade e está a serviço dela, reproduzindo seu 

modelo vigente, enquanto a terceira, a transformadora, entende a educação como uma 

mediadora de um projeto social, conservador ou transformador.  

 Ainda conforme Luckesi (1994), na perspectiva redentora encontram-se as 

pedagogias liberais, e na transformadora as pedagogias progressistas. A pedagogia 

liberal é uma manifestação da sociedade capitalista que defendia os interesses 

individuais e o papel da educação é preparar os indivíduos para desempenhar papeis 

sociais conforme suas habilidades.   

           Essa pedagogia ainda pode ser dividida em subcategorias: tradicional, renovada 

progressista, renovada não-diretiva e tecnicista. Na tradicional, o aluno deve atingir pelo 

próprio esforço, sua realização como pessoa e os conteúdos não estão relacionados com 

seu cotidiano.  

          Já para a renovada progressista, a educação é um processo interno, partindo das 

necessidades do indivíduo para a adaptação ao meio. A renovada não-diretiva parte da 

auto realização e relações interpessoais. E a tecnicista prepara os alunos para serem mão 

de obra a suprir as demandas da indústria. 

As pedagogias progressistas analisam criticamente a sociedade e postulam 

finalidades sociopolíticas da educação.  Dividem-se em tendência libertadora, libertária 

e crítico-social dos conteúdos. As duas primeiras lidam com o antiautoritarismo, 

valorização da experiência vivida e autogestão pedagógica. Para a pedagogia crítico-

social dos conteúdos, a escola é mediadora entre o indivíduo e o social, promovendo a 

transmissão dos conteúdos e a sua assimilação de forma ativa pelo aluno. 
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 No que diz respeito a abordagens de ensino de língua inglesa, vejamos como 

Leffa (1988) discute três das principais abordagens utilizadas ao longo dos tempos, para 

o ensino de inglês. 

 A primeira abordagem, a da gramática e tradução (AGT), consiste no ensino da 

segunda língua pela primeira. A memorização de palavras, conhecimento das regras 

necessárias para formar frases e exercícios de tradução se faziam necessários. Pouca ou 

nenhuma atenção é dada aos aspectos de pronúncia e de entonação. O objetivo dessa 

abordagem era que o aluno apreciasse a cultura e literatura na língua estrangeira.  

 Na segunda, a abordagem direta (AD), a língua inglesa deve ser aprendida 

através da segunda língua, ou seja, a língua materna do aluno não deveria ser utilizada. 

Para tanto, o significado das palavras era transmitido através de gestos e gravuras, sem 

se valer da tradução. O foco estava na língua oral e as quatro habilidades são utilizadas 

no ensino de (ouvir, falar, ler e escrever). 

 Enquanto a terceira, a abordagem para a leitura (AL), almejava o gosto pela 

cultura e literatura. Seu objetivo era desenvolver a habilidade de leitura e criar 

condições para que ela fosse propiciada dentro e fora da sala de aula. O vocabulário 

nessa abordagem era tido como essencial e deveria ser expandido o mais rápido 

possível. 

O site ensinonacional.com.br oferece cursos de diversas áreas, com possibilidade 

de certificação com validade nacional para concursos públicos, capacitação profissional 

e cursos de extensão para universidades, mediante o pagamento de uma taxa anual, e 

despertou a curiosidade desses pesquisadores para a necessidade de se investigar e 

conhecê-lo de forma mais sistemática e detalhada. E a seguir, demonstraremos na 

análise dos dados, o efetivo funcionamento do curso “Ler, escrever e interpretar em 

inglês”. 

 

Metodologia  

Os procedimentos metodológicos seguiram a seguinte dinâmica: acesso ao site 

educacional, criação de login e senha pessoal e o pagamento de taxa anual de R$ 59,90 

(cinquenta e nove reais e noventa centavos). Em seguida, a efetivação de uma inscrição 

no curso “Ler, escrever e interpretar em inglês”, e diversas outras visitas ao ambiente 

para participação e análise de um dos módulos específicos do curso, a fim de se 
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conhecer efetivamente o ambiente e analisar, em detalhes, como se caracteriza a relação 

professor-aluno, qual a abordagem utilizada no ensino de língua inglesa. 

 

Análise e discussão dos dados 

Módulo específico do curso “Ler, escrever e interpretar em Inglês” 

 

O curso “Ler, escrever e interpretar em Inglês” está subdividido em duas 

partes: a 1ª parte consiste em cinco módulos de aprendizado, composto basicamente de 

tópicos gramaticais. (Fig.1). 

 

Figura 1. Módulos de aprendizado - Fonte: ensinonacional.com.br, acesso em 2016 

Enquanto a 2ª parte consiste em dez módulos, nomeados de extra-aprendizado, 

composto de dúvidas sobre inglês, e outras dicas como falar inglês, entender inglês 

falado, termos técnicos, entre outros. (Fig.2) 
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Figura 2. Extra aprendizado -  Fonte: ensinonacional.com.br, acesso em 2016 

 

Na figura 3, a seguir, aparecem exemplos de como o curso é desenvolvido. O 

primeiro tópico gramatical apresentado são os artigos, dividido em seis slides, com 

explicações sobre o conteúdo, sempre em língua portuguesa.  

A seguir, ao final do estudo sobre artigos, o aluno pode iniciar os estudos do 

próximo tópico gramatical. E assim, sucessivamente.  

 

Figura 3. Lição de gramática - artigos - Fonte: ensinonacional.com.br, acesso em  2016 
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           Aparecem aqui características da Abordagem da gramática e tradução (AGT), 

que conforme Leffa (1988), o ensino da segunda língua é realizado pela primeira, as 

explicações acontecem na língua materna do aluno, parte sempre da regra para o 

exemplo e existe pouca ou nenhuma atenção aos aspectos de pronúncia e de entonação. 

Ao realizar os estudos dos dez módulos do curso, o aluno deverá elaborar uma 

espécie de trabalho de conclusão de curso (TCC), para obtenção de certificado de 

participação. Esse trabalho consiste na elaboração de um resumo escrito sobre o 

conteúdo estudado, e a quantidade de páginas será fator determinante para a quantidade 

de horas a serem apontadas no certificado de conclusão, que será disponibilizado online 

ou enviado para o aluno.   

Pode-se observar no ambiente educacional analisado, no que diz respeito à 

tendência pedagógica, traços bem fortes da tendência reprodutora da sociedade, que 

segundo Luckesi (1994), tem como características principais: a educação como parte 

integral da sociedade e que busca reproduzi-la, a educação como uma instância dentro 

da sociedade, exclusivamente ao seu serviço, e a educação como um elemento da 

própria sociedade, a serviço dessa sociedade e de seus condicionantes. 

Assim como são observáveis várias características da corrente teórica 

tradicional, conforme definição de Luckesi (1994), os conteúdos são separados da 

experiência do aluno e das realidades sociais (intelectualista e enciclopédica), há uma 

exposição verbal da matéria e/ou demonstração, a exposição e análise são feitas pelo 

professor, o ensino consiste em repassar os conhecimentos, os programas de ensino 

mantém uma progressão lógica e a aprendizagem é receptiva e mecânica. 

 

Considerações finais 
 
           No cenário tecnológico dos últimos tempos em que a educação tem passado por 

momentos de mudança e a rede mundial oferece um sem-fim de cursos online, e a 

distância, e há vários aplicativos e websites que objetivam a formação e a aprendizagem 

de alunos e profissionais de diversas áreas, inclusive da área de língua inglesa. Assim, 

analisamos o website ensinonacional.com.br, baseando-nos em concepções 

educacionais, perspectivas de educação, postulados por Luckesi (1994) e também de 
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métodos de ensino de língua inglesa, definidos por Leffa (1988), e utilizados ao longo 

dos tempos . 

 Pode-se concluir que o ambiente analisado está embasado em teorias e métodos 

tradicionais, que não promovem uma educação transformadora crítica de conteúdos, que 

almeja a construção de alunos conscientes e ativos na sociedade.  

Há, portanto, fortes traços da tendência reprodutora da educação, assim como 

são observáveis várias características da corrente teórica tradicional, pois, os conteúdos 

são separados da experiência do aluno e das realidades sociais e o ensino consiste em 

repassar os conhecimentos (LUCKESI,1994). 

Constatamos também, características da Abordagem da gramática e tradução 

(AGT), que conforme Leffa (1988), o ensino da segunda língua é realizado pela 

primeira, as explicações acontecem na língua materna do aluno, e existe pouca ou 

nenhuma atenção aos aspectos de pronúncia e de entonação. 

 Entretanto, esse website permite que os alunos realizem um curso a baixo custo, 

no seu próprio ritmo e no tempo e horário que mais lhe convier, de acordo com a sua 

disponibilidade de tempo e pode se utilizar dessa ferramenta com o intuito de concluir 

cursos EAD online, com certificação nacional para diversos fins. 

 Conclui-se, portanto, que o ambiente educacional, a seu modo, cumpre o seu 

objetivo principal, de oferecer cursos a baixo custo e fornecer aprendizagem e formação 

a estudantes e profissionais das mais diversas áreas, além de oportunidade de 

certificação com validade nacional.   
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