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Este trabalho objetiva relatar uma experiência de construção de materiais didáticos para uma disciplina 

a  distância do curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tendo em vista que a 

oferta de disciplinas a distância é algo que vem sendo difundido ao longo dos anos nas instituições de ensino, a 

disciplina Ensino de Língua/Literatura Estrangeira e Tecnologia,  oferecida aos graduandos em Letras com 

ênfase em língua estrangeira, é voltada a promover reflexões aos futuros professores de língua sobre alternativas 

de currículo, organização de conteúdos e avaliação utilizando as novas tecnologias de informação e comunicação 

(NTIC). Com a aproximação dos alunos a diversas ferramentas pedagógicas digitais, tais como Padlet, Voki e 

VoiceThread, verificou-se a ausência de manuais de uso dessas ferramentas em português, os quais facilitariam a 

compreensão e o emprego eficaz das ferramentas. Criou-se, então, a proposta de produzir tutoriais acadêmicos 

com instruções de uso para professores de língua em formação e em serviço, objetivo principal deste projeto. 

Para a produção desses tutoriais foram seguidas duas modalidades: a primeira  tem como foco a elaboração de 

tutoriais interativos produzidos através do software gratuito Wink; a segunda modalidade de tutoriais refere-se a 

vídeos explicativos gravados com o software gratuito Open Broadcaster Software. Durante o desenvolvimento 

dos tutoriais, o projeto foi estendido à criação de um canal, aberto à comunidade, na plataforma YouTube, para 

divulgação do material não somente aos alunos que cursam a mencionada disciplina, mas a outros professores e 

futuros professores de língua estrangeira. Além dos tutoriais, no canal Tecnologia e Educação - Aprendizado de 

Língua Estrangeira foram inseridos vídeos em que são sugeridas atividades pedagógicas que podem ser 

realizadas através das ferramentas digitais demonstradas anteriormente nos tutoriais. Desse modo, a construção 

do material didático para a disciplina EAD ultrapassou os limites do planejamento de um curso acadêmico, de 

modo a favorecer a comunidade interessada em práticas didáticas de uso digital.  
 

 

 

 

 

 


