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APRESENTAÇÃO 

 

Tradicionalmente, a Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE) 

realiza, todos os anos, eventos de interesse para a área do Português para Falantes de 

Outras Línguas (PFOL) e seus variados contextos de desenvolvimento. Optamos neste 

momento por PFOL para contemplar contextos onde o português seja Língua 

Estrangeira (LE), Segunda Língua (L2), Língua Adicional (LA), Língua de Herança 

(LH), Português para crianças e outros.  

 

O tema da avaliação em PFOL será explorado no evento a partir de diferentes 

perspectivas, que visam problematizar as práticas avaliativas e seus resultados como 

elemento integrador entre o ensino e a aprendizagem. A produção de conhecimento na 

área de avaliação de proficiência também tem muito a contribuir para a discussão que 

concerne à avaliação em sala de aula e à formação do professor avaliador.  

 

O SIMPÓSIO SIPLE 2014 terá como local de abrigo a Universidade Estadual de 

Londrina, na cidade de Londrina, no Paraná, onde há grande atividade na área de PFOL, 

seja pela oferta de cursos de extensão no Laboratório de Línguas da instituição, seja 

pelo crescente interesse dos estudantes de Letras e dos cursos de pós-graduação por uma 

formação específica na área.  

 

O SIMPÓSIO SIPLE 2014 será, portanto, carinhosamente acolhido por nossos colegas e 

estudantes paranaenses, reforçando a intenção da SIPLE de estreitar os laços entre os 

interessados na promoção e na difusão do português no mundo, bem como nos modos 

como ensinamos, aprendemos e avaliamos PFOL, no Brasil e no Exterior.  

 

O SIMPÓSIO SIPLE 2014 tem como objetivo fundamental congregar professores, 

pesquisadores e estudantes do Brasil e do exterior para debater o tema da avaliação 

como elemento integrador entre o ensino e a aprendizagem de PFOL. A partir desse 

tema gerador, diferentes perspectivas de discussão serão promovidas, com o intuito de 

refletir sobre a importância da formação do professor avaliador.  

 

Os debates que serão realizados durante o Simpósio SIPLE 2014 serão agrupados em 

torno dos seguintes temas:  

 

 Perspectivas interculturais e críticas no ensino de PFOL e na avaliação  

 Avaliação como elemento integrador entre o ensino e a aprendizagem  

 Avaliação de proficiência em PLE / PLA/ PLH / PL2  

 Critérios de avaliação de PLE / PLA/ PLH / PL2  

 Formação do professor avaliador de PLE / PLA/ PLH / PL2  

 Exames de proficiência no contexto do português como língua pluricêntrica  

 Avaliação em contextos online de ensino-aprendizagem de PLE / PLA/ PLH / PL2  

 Avaliação de políticas linguísticas para promoção e difusão da língua portuguesa  

 A avaliação de recursos didáticos para ensino de PLE / PLA/ PLH / PL2  

 A avaliação na produção de materiais didáticos para o ensino de PFOL 

 Avaliação de cursos de PLE / PLA/ PLH / PL2  
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A AVALIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA NO EXAME DE PROFICIÊNCIA 
CELPE-BRAS: OS GÊNEROS EM FOCO 

                                                 

Natália Moreira Tosatti (CEFET-MG) 

        nataliatosatti@yahoo.com.br 
 
RESUMO: Os exames de proficiência comunicativa são instrumentos que têm como 

objetivo identificar o nível de conhecimento linguístico discursivo de um sujeito em 

uma língua, com base em competências e habilidades necessárias para que ele possa 

interagir socialmente e de forma competente nessa língua. Esses exames são elaborados 

a partir de concepções sobre o que seja “saber” uma língua e, de acordo com a noção de 

língua adotada, são definidas habilidades que orientarão a avaliação do desempenho dos 

examinados.  O exame oficial brasileiro de proficiência em português para estrangeiros 

(Celpe-Bras) avalia a língua em uso, ou seja, o quanto as estruturas da língua estão a 

serviço do uso que está sendo feito dessa língua, por determinado enunciador, para 

determinados interlocutores, com determinado propósito e dentro de determinado 

contexto. Na abordagem comunicativa que subjaz o exame, os gêneros são entendidos 

como construções sociais que vinculam a produção da linguagem a um contexto de 

interação. Neste trabalho, pautados na visão de avaliação de McNamara (2000), e nos 

trabalhos de Hyland (2004) e Bazerman (2005) sobre escrita e gêneros textuais, 

analisamos a produção escrita de dez estrangeiros que realizaram a edição 2011-1 do 

exame Celpe-Bras. Assim, nosso objetivo foi verificar que estratégias linguísticas e 

discursivas foram empregadas pelos examinandos para cumprirem o propósito de 

comunição em uma determinada tarefa do exame.  

 

Introdução 

 Seja em língua materna ou em LE, a escrita é uma prática social que exige do 

produtor do texto fazer escolhas, selecionar e organizar informações para cumprir um 

determinado propósito comunicativo, afinal escrevemos para persuadir, argumentar, 

informar, reclamar, elogiar, solicitar ou para atingir algum outro objetivo. Para que 

cumpramos com sucesso esse fim comunicativo, é fundamental que, além do 

conhecimento das estruturas da língua em que nos comunicamos, sejamos proficientes 

no uso dessa língua. 

 No exame Celpe-Bras, para avaliar a produção escrita dos examinandos, leva-se 

em consideração a adequação dos textos elaborados à situação de comunicação proposta 

por cada uma das quatro tarefas que compõem a Parte Escrita da prova. 

 Um texto, pertencente a que gênero for, não se define por sua extensão ou pela 

quantidade de palavras.  Tampouco pode ser visto como um produto fechado, acabado, 

monológico.  Um texto se constitui em um todo coeso e tem seu sentido construído a 

partir da interação entre interlocutores, no diálogo com outros textos ou discursos, 
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dentro de um dado contexto de comunicação. Segundo Orlandi (2001), o sentido de um 

texto é construído por meio da interação entre os interlocutores e determinado pelas 

posições ideológicas que entram em jogo no processo sócio-histórico em que o discurso 

é produzido. Um texto seria, então, a linguagem em ação, cumprindo propósitos de 

comunicação.  

 Neste artigo, apresentaremos o resultado da análise de dez produções escritas, 

referentes à tarefa IV da edição 2011-1, do exame Celpe-Bras. Nosso objetivo foi 

analisar que estratégias linguísticas e discursivas foram empregadas pelos examinandos 

para cumprirem o propósito de comunição que consistia na escrita de um e-mail no qual 

o examinando, assumindo a perspectiva do dono de uma loja virtual de pedras 

brasileiras, deveria persuadir um comprador a pagar determinado preço pela gema. 

 Assim, para o cumprimento da tarefa, além da construção de um texto que 

atenda às características de um e-mail, o examinando, para ser bem sucedido, precisaria 

demonstrar compreensão do texto-base e do enunciado para construir a comunicação 

dentro da situação proposta.  

 McNamara (2000) chama atenção para o fato de que o desenho de um teste e a 

interpretação dos resultados que ele produz estão diretamente ligados à visão de língua e 

linguagem que orienta a elaboração desse teste. Assim, antes de apresentarmos nossas 

análises, apontaremos o construto subjacente ao exame Celpe-Bras. 

 

1. Escrever o quê? Para quem? Como? A partir de quê? 

 Uma visão monológica de uma língua, focado apenas em seus aspectos 

estruturais, desconsidera o contexto social e cultural em que ela se insere e que por ela 

é representado. Segundo Castilho (2012), a língua é concebida como uma atividade 

por meio da qual veiculamos as informações, externamos nossos sentimentos e agimos 

sobre o outro. 

Em acordo com essa perspectiva, o Celpe-Bras, não apresenta questões 

focadas no conhecimento da língua, mas na capacidade de uso que os examinandos 

têm dessa língua. Logo, no exame, não há questões que avaliem de forma isolada 

conhecimentos gramaticais ou de vocabulário, os examinandos precisam, por meio de 

textos orais e escritos, demonstrar capacidade de se comunicarem em situações 

concretas de uso da língua.  

Essas situações serão propostas com base em textos autênticos em áudio, vídeo 
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e impresso, a partir dos quais serão formulados enunciados que levarão os 

examinandos a assumirem papéis sociais e a executarem tarefas diversas com um 

propósito claro de comunicação. Assim, a construção da interlocução se faz ponto 

chave nesse exame, uma vez que ao elaborarem seus textos, os examinandos terão que 

agir na língua-alvo. 

Charaudeau (2008) afirma que todo ato de linguagem realiza-se numa situação 

de comunicação que se define pelas respostas dadas a quatro perguntas básicas:  1) 

quando o sujeito se comunica, é para dizer o quê? Isso define a finalidade do ato de 

comunicação; 2) quem comunica com quem? Isso define a identidade dos parceiros do 

ato de comunicação; 3) o sujeito comunica-se para quê?  Isso define o propósito do ato 

e, por fim, 4) em que circunstâncias o sujeito se comunica? Isso define as 

circunstâncias, as condições materiais e físicas do ato de comunicação. 

 Em consonância com esses preceitos, no Celpe-Bras, as tarefas propostas levam 

os examinandos a articularem competências diversas para construírem sentido dentro de 

situações comunicativas que exigem deles demonstrar não só conhecimento estrutural 

da língua, mas também habilidade de se comunicar em vários gêneros.  

 De acordo com a abordagem comunicativa subjacente ao exame Celpe-Bras, os 

gêneros são construções sociais que vinculam a produção da linguagem ao contexto 

sócio histórico em um momento de interlocução. Charles Bazerman (2005) defende a 

ideia de que os gêneros textuais estão intrinsecamente ligados ao cotidiano e às 

interações sociais. Segundo o linguista americano: 

Cada texto bem sucedido cria para seus leitores um fato social. Os 

fatos sociais consistem em ações sociais significativas realizadas pela 

linguagem, ou atos de fala. Esses atos são realizados através de formas 

textuais padronizadas, típicas e, portanto, inteligíveis, ou gêneros, que 

estão relacionados a outros textos e gêneros que ocorrem em 

circunstâncias relacionadas. Juntos, os vários tipos de textos se 

acomodam em conjuntos de gêneros dentro de sistemas de gêneros, os 

quais fazem parte dos sistemas de atividades humanas. (BAZERMAN, 

2005, p. 22) 

De acordo com Bazerman (2006, p.19), “a abordagem social de gênero 

transforma-o em uma ação social, em uma ferramenta de agência”. Essa "agência" é o 

que se espera do examinando que se submete ao Celpe-Bras, uma vez que, como 

destaca Hyland (2004),  
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entende-se que o escritor tem objetivos e intenções, estabelece 

relações com os leitores, tem informações que deseja transmitir e as 

formas do texto são recursos utilizados para se alcançar esses 

aspectos. Em suma, a importância da abordagem baseada em gêneros 

se deve ao fato da integração de aspectos do discurso e contextuais do 

uso da língua que podem ser negligenciados quando o foco é 

exclusivamente posto em estruturas, funções ou processos (HYLAND, 

2004, p.18) 

 Sendo, então, o exame Celpe-Bras focado no desempenho comunicativo dos 

examinados, é fundamental que as tarefas propostas estejam coerentes com essa 

perspectiva.  

 Na seção a seguir, faremos uma descrição da tarefa 4 da edição 2011-1 do 

exame. 

 

2. A tarefa  

A tarefa 4 é composta por um ou mais textos e tende a propor uma situação de 

uso em que o examinando é mais provocado a argumentar. Transcrevemos a seguir o 

enunciado e o texto-base da Tarefa 4, da edição 2011-1, do exame Celpe-Bras. 

Tarefa 4  

Imagine que você seja o proprietário de uma loja virtual de gemas brasileiras. 

Um comprador pediu desconto sobre o valor de uma ametista, alegando não se tratar 

de uma pedra preciosa, como a esmeralda ou o diamante. Com base no texto, escreva 

um e-mail para esse comprador, a fim de convencê-lo a pagar o preço anunciado.  

O Brasil não possui pedras semipreciosas 

Pércio de Moraes Branco* 

 O título acima pode surpreender muita gente, uma vez que o nosso país é 

reconhecidamente um grande produtor de gemas e o Rio Grande do Sul destaca-se pela 

produção de ágata e ametista. A afirmativa, propositalmente provocadora, justifica-se, 

porém, pois não é mais admissível – se é que alguma vez o foi – separar as gemas em 

preciosas e semipreciosas.  

 Embora esteja correta a denominação pedra preciosa, o mesmo não se dá com 

pedra semipreciosa, e são várias as razões para isso. A principal delas é que nunca 

houve consenso sobre quais pedras seriam consideradas preciosas. Normalmente, eram 
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assim classificados o rubi, a safira, a esmeralda e o diamante.  Alguns autores, porém, 

incluíam também a opala preciosa e o crisoberilo, por exemplo. E outros, a pérola.  

 Outra razão para não se separar as gemas em semipreciosas e preciosas é a 

inutilidade dessa distinção. Para o Brasil, que produz boa quantidade de esmeralda e 

diamante, mas quase nada de rubi e safira, a distinção, mais do que inútil, é muito 

prejudicial.  

Mas não ficam aí os argumentos contra a classificação semipreciosa.  Embora 

esmeralda, rubi, safira e diamante sejam usualmente gemas caras, uma esmeralda e 

mesmo um diamante podem valer menos que uma granada mais rara, por exemplo.  

 Por esses motivos, o termo semipreciosa caiu em desuso em quase todo o 

mundo, sobrevivendo apenas em alguns países, entre eles o Brasil.  

 Gemólogos de renome internacional condenam de modo enfático seu emprego.  

Robert Webster considera-o insatisfatório, lembrando que foi abandonado por 

consenso geral.  Walter Schumann afirma que a designação ainda é usada no comércio, 

mas não é uma expressão correta porque muitas pedras chamadas semipreciosas são 

mais valiosas que as preciosas, não havendo uma linha divisória real entre as pedras 

mais ou menos valiosas.  

Joel Arem lembra que, no passado, os termos preciosa e semipreciosa foram 

amplamente usados, mas que hoje seu uso cria confusão.  

 Mas não são apenas os gemólogos que condenam o termo. Também os 

joalheiros mais bem informados o fazem.  Diz Erich Merget que a denominação 

semipreciosa, atualmente muito utilizada, deveria ser totalmente abandonada. Até hoje, 

ninguém foi capaz de explicar a origem dessa expressão absurda, completa ele.  

 O termo gema tornou-se designação comumente aceita para todas as pedras 

ornamentais de valor, eliminando a anterior distinção artificial entre as chamadas pedras 

preciosas e semipreciosas, afirma Jules Sauer. (...)  

 Coerente com esses posicionamentos, a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) recomenda evitar sempre o uso da palavra semipreciosa, 

substituindo-a por preciosa, salvo nos casos de exigências comerciais ou legais (NBR 

10630).  A ressalva justifica-se porque a Itália dá um tratamento diferenciado às gemas 

importadas, com taxação menor para as que chegam ao país classificadas na origem 

como semipreciosas.  



Anais Simpósio SIPLE 2014 
ISBN 978-85-7846-415-8 

 
 

 
 

  

Londrina – Paraná (novembro / 2014) 
  12 

 Portanto, não se constranja de chamar ágata, ametista, citrino, topázio, água-

marinha, turmalina, etc. de pedras preciosas. E chame de joia, não de bijuteria, seu 

brinco, anel ou outra peça confeccionada com gemas que você considera baratas.  

 O setor joalheiro, como qualquer outro ramo de vendas, trabalha com produtos 

caros e baratos e o preço nunca foi motivo para uma gema deixar de ser preciosa.  

Disponível em: 

http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=135&sid=23.  

Acesso em: 23 fev. 2011.  

 

O texto motivador da tarefa é um artigo em que, com base na argumentação de 

especialistas da área, se afirma que a divisão de pedras nas categorias preciosas e 

semipreciosas é um equívoco.  

A partir da leitura, o examinando deverá assumir o papel de um proprietário de 

uma loja virtual de gemas brasileiras que enviará um e-mail a um cliente que pediu 

desconto na compra de uma ametista, sob a alegação de ser essa uma pedra 

semipreciosa. Nesse e-mail, o "proprietário" tem como meta convencer o cliente a pagar 

o preço pedido pela pedra. 

Para realizar essa tarefa é fundamental que o examinando compreenda o texto-

base e o enunciado e selecione informações relevantes para a composição do texto. 

Além disso, é fundamental a construção do enunciador - o proprietário da loja - e do 

enunciatário - o cliente.  

Assim, em acordo com Schoffen (2009), acreditamos que  

a relação de gênero inclui em si própria toda a rede intricada de 

relações que contribuem para compor o gênero: as esferas de 

atividades humanas, o autor, sua individualidade e seu lugar no 

mundo, e o interlocutor, sua posição no mundo e em relação ao autor, 

vão determinar como o texto será composto, quais informações irão 

aparecer  e quais não irão, e como a disposição dessas informações e 

as relações entre elas deverão ser estabelecidas através de recursos 

linguísticos. (SCHOFFEN, 2009, p.102) 

Ao englobar todos esses aspectos, percebemos a complexidade que envolve 

tanto a produção do texto exigido, quanto a avaliação dessas produções. Considerando 

elementos importantes como a escolha do registro, as informações selecionadas, a 

configuração dos interlocutores, cada texto pode realizar o propósito comunicativo 
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percorrendo caminhos diferentes dentro de um mesmo gênero, que na tarefa em análise 

corresponde a um e-mail. 

 

2.1 O gênero e-mail 

As mensagens eletrônicas são hoje, possivelmente, um dos gêneros textuais mais 

produzidos nas sociedades letradas.  No meio acadêmico e profissional quase todas as 

pessoas têm seu endereço de e-mail. 

Paiva (2005) define e-mail como  
um gênero eletrônico escrito, com características típicas de 

memorando, bilhete, carta, conversa face a face e telefônica, cuja 

representação adquire ora a forma de monólogo ora de diálogo e que 

se distingue de outros tipos de mensagens devido a características 

bastante peculiares de seu meio de transmissão, em especial a 

velocidade e a assincronia na comunicação entre usuários de 

computadores. Os seguintes aspectos – autor, leitor, comunidade 

discursiva, tecnologia, contexto, texto, organização retórica, léxico, 

sinais não verbais (emoticons ou smileys), e normas de interação – 

ganham características especiais quando se trata desse gênero. 

(PAIVA, 2005 pp. 77-78) 

Ainda, segundo a pesquisadora,  

o autor, ou produtor do e-mail, é uma persona de curto prazo 

(orientador, cliente, amigo, coordenador, colega, subordinado, etc) 

que interage com outros usuários, também personas de curto prazo 

(orientando, profissional, subordinado, colega, chefe, etc) com 

objetivos semelhantes, através da mediação de um artefato cultural 

eletrônico. Os desempenhos dos interactantes, ou usuários, estão 

condicionados, entre outros fatores, ao seu letramento eletrônico, 

idade, cultura, classe social, status, e gênero (masculino/feminino). 

(PAIVA, 2005, p.78) 

Assim, percebemos que, embora cotidiano, o e-mail é um gênero complexo e 

para demonstrar sua competência comunicativa, o examinando precisa assumir um 

determinando papel e também articular informações que o ajudem no cumprimento de 

um determinado propósito. 

Na tarefa em análise, o autor do e-mail deve estar atento ao fato de que seu texto 

será a resposta a uma mensagem previamente recebida, na qual um cliente pede um 

desconto na compra de uma ametista, considerada por ele uma pedra semipreciosa.  Na 

resposta, o proprietário da loja deve convencer esse cliente a pagar o preço pedido. Os 

argumentos para sustentar esse posicionamento são fornecidos no artigo "O Brasil não 
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possui pedras semipreciosas", no qual, de acordo com especialistas, a diferenciação 

entre pedras preciosas e semipreciosas não é admissível, uma vez que não há consenso 

nem critérios sobre quais pedras seriam consideradas preciosas.  

Porém, a resposta será dada a um comprador em potencial, logo o tom e o 

registro da mensagem precisam se adequar a essa situação. Assim a habilidade para 

fazer escolhas linguísticas e a forma como será estabelecida a interação entre 

interlocutores deve ser planejada para que a comunicação seja feita de forma efetiva e 

bem sucedida.  

Mesmo não tendo uma estrutura rígida, na composição de um e-mail, 

principalmente em resposta a um texto prévio (no caso o pedido de desconto), é 

esperado que o autor da mensagem conheça alguns aspectos composicionais do gênero 

que definimos como: seção de contato, núcleo do texto, seção de fechamento. Conforme 

já apontamos, os aspectos estruturais dos gêneros devem estar organizados e 

articulados, considerando-se a interlocução e o cumprimento de um propósito. A seguir, 

detalharemos o que é esperado de cada uma dessas seções. 

 

Seção de contato: 

 abertura/vocativo  

 

Na seção de contato, é importante que haja uma identificação do interlocutor - o 

cliente - por meio de um vocativo. Dentro da situação comunicativa proposta, o tom 

formal ou semiformal foi considerado adequado; a informalidade, considerando-se os 

sujeitos envolvidos na mensagem - proprietário da loja e cliente - foi considerada 

parcialmente adequada. 

 

Núcleo do texto: 

 contextualização/referência ao pedido de desconto; 

 corpo do e-mail: 

o justificativa para a recusa à solicitação; 

o argumentos para convencer o cliente a pagar o preço anunciado. 

 

Nesta seção, espera-se que o autor contextualize a mensagem remetendo ao 

primeiro contato feito pelo comprador, no qual ele solicita o desconto. Em seguida, o 
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autor do e-mail deve posicionar-se frente ao pedido. Como o desconto não será 

concedido é importante que se justifique as razões da negativa, na tentativa de 

convencer o comprador a pagar o preço solicitado pela ametista. 

 

 Seção de fechamento: 

 encerramento ; 

 despedida; 

 assinatura  

 

Na seção de fechamento, é esperado que o autor do e-mail apresente suas 

expectativas em relação à efetivação do negócio, se despeça e, por fim, assine a 

mensagem. 

A seguir apresentamos os resultados da análise. 

 

3. Análise dos textos 

 No Quadro 1, a seguir, apresentaremos um quadro sinótico em relação à seção 

de contato. 

QUADRO 1 

 Destinatário 

Grau de formalidade Comprador Sem destinatário 

explícito 

Formal - Prezado Cliente 

- Prezado Senhor 

- Prezado consumidor 

- Senhor comprador (2 ocorrências) 

- Senhor 

1 ocorrência 

Semiformal - Caro comprador 

-Caro senhor 

 

Informal - Meu amigo freguês  
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Nos dez textos analisados para este artigo, observamos que, em relação à seção 

de contato, nossas expectativas foram atendidas. O vocativo deixou de aparecer em 

apenas um dos textos e dos outros nove, apenas um dirigiu-se informalmente ao cliente 

("Meu amigo freguês"). 

Percebemos, então, que, dentro do corpus em análise, há um consenso de que 

esse chamamento inicial compõe o gênero e-mail e que à situação comunicativa em 

questão o registro formal é o mais adequado. 

Na seção que nomeamos como "Núcleo do texto" houve maior variação em 

relação à organização do texto. Embora haja dentro de um mesmo gênero formas 

diversas de cumprirmos um propósito comunicativo, essas formas podem ser mais ou 

menos adequadas à interlocução em uma dada situação comunicativa. 50% dos textos 

analisados atenderam à expectativa quanto à contextualização, iniciando o e-mail, 

conforme transcrito a seguir (Os textos foram transcritos conforme o original, sem 

nenhuma correção ou alteração). 

 

Trecho 1 

Prezado cliente, 

Sinto rejeitar a petição de o senhor de rebaixar o prezo de ametista. A ametista 

disponível na nossa loja é um exemplo raro, eu mesma, em vinte anos profissão, nunca 

tinha visto um exemplar com essa combinação de cores.Trecho 2 

Senhor comprador,  

Bom dia, com respecto ao seu pedido, devo-lhe dizer que o Brasil nãopossui 

pedras semipreciosas; já que é impossível separar as gemas em preciosas e 

semipreciosas. 

 

Trecho 3 

Bom dia! Sr. Carlos,  

Sou proprietário da loja Gemas Brasileiras, você pediu desconto sobre o valor 

de uma ametista, alegando que não é uma pedra precisa.  

Deixe-me comentar ao senhor que segundo os gemólogos de renome 

internacional por consenso geral condenam o uso de dito termo de preciosas e 

semipreciosas (...) 

 



Anais Simpósio SIPLE 2014 
ISBN 978-85-7846-415-8 

 
 

 
 

  

Londrina – Paraná (novembro / 2014) 
  17 

Trecho 4 

Caro senhor XX, saudações 

Fico muito feliz por ter-lo como cliente, a gema que o senhor solicitou desconto, 

como é a ametista não é uma pedra qualquer ela é uma joia mesmo. 

 

Trecho 5 

Caro comprador, 

Boa tarde, primeiramente obrigado por a sua visita a nossa loja virtual de 

gemas brasileiras. Em resposta ao seu pedido de desconto a gente vai a esclarecer o 

siguinte: o termo de "precioso" ou "semiprecioso" é um termo antigo que não é  

necessariamente paralelo ao custo de uma gema. 

 

Verificamos que, nesses textos, os examinandos, assumindo o papel que lhes foi 

atribuído, tiveram a preocupação em contextualizar o assunto, dirigindo-se diretamente 

ao cliente, ficando claro para o leitor que se trata de uma resposta a uma solicitação de 

desconto.  

Os problemas linguísticos apresentados não comprometem a comunicação, 

sendo verificável o atendimento ao propósito da tarefa e a configuração adequada dos 

interlocutores e da situação de interação. 

Na outra metade dos textos em análise, os examinando começaram seus textos 

conforme transcrito a seguir. 

 

Trecho 6 

O preço da ametista é o preço do mercado e é uma pedra preciosa porque 

nunca houve consenso sobre quais pedras seriam consideradas precisas ou 

semipreciosas. 

 

Trecho 7 

Meu amigo freguês, 

Embora já foi usada a palavra pedra semiprecisa, a clasificação de elas nunca 

chegou a um consenso, tanto por gemólogos como joalheiros (...) 
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Trecho 8 

Prezado Senhor 

O termo semipreciosa não é mais como era antes. De fato, não existe mais uma 

linha clara entre as pedras preciosas e semipreciosas, segundo Walter Schuman, um 

gemólogo de renome internacional. 

 

Trecho 9 

Prezado comprador 

Hoje não é mais admissível separar as gemas em preciosas e semipreciosas, 

embora a esmeralda, safira (...) e diamante sejam usualmente mais caras. 

 

Trecho 10 

Prezado consumidor, 

As nossas gemais são de alta qualidade, não esqueça que tem pedras chamadas 

semipreciosas que são mais valiosas que as chamadas preciosas. 

 

Analisando os trechos acima, verificamos que, no trecho 6, o autor faz uma frase 

declarativa, recuperando informações dos textos, mas sem haver nenhuma explicitação 

de que se dirige a um interlocutor específico. Nos trechos de 7 a 10, embora haja a 

identificação de um interlocutor, o foco está na afirmação de que é equivocada a ideia 

de distinguir pedras preciosas de semipreciosas, sem, contudo, deixar transparecer que 

essas informações são dadas porque um comprador questionou o preço de uma ametista 

baseando-se no argumento de que ela não seria uma pedra preciosa. 

Assim, resaltamos a importância da contextualização para a configuração da 

situação de comunicação e organização argumentativa do texto. 

Em relação à justificativa para a recusa do pedido de desconto e a argumentação 

para convencer o comprador a levar a pedra pelo valor anunciado, foram elencadas as 

estratégias argumentativas, destacadas no Quadro 2, a seguir. 

 

QUADRO 2 

Argumentos de 

convencimento 

Ocorrências Exemplos 
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Não existem peras 

semipreciosas 

10 "Gemólogos renomados internacionalmente 

abandonaram essa distinção." 

Argumento de 

autoridade 

6 "Gemólogos renomados internacionalmente 

abandonaram essa distinção." 

Raridade da pedra  

3 

"Trata-se de uma pedra única, pelo seu tamanho." 

"A ametista é uma pedra rara e bonita" 

"A pedra só tem no Brasil" 

Emotivo 2 "Sua noiva merece!" 

"A gema de seu desejo sobrepassa o valor em 

beleza e nunca vai se arrepender de haver-la 

comprado." 

 

O preço já 

promocional 

1 "Saiba que o preço que está pagando é de 

promoção e ela é limitada." 

 

 No Quadro 2, observamos que o argumento de que "não existem pedras 

semipreciosas" foi empregado em 100% dos textos. Esse dado não causa surpresa, já 

que foi esse o mote utilizado pelo comprador paras tentar pagar menos pela ametista. 

Mas, em três dos textos de nossa amostra, esse foi o único argumento de persuasão 

empregado, tendo os examinados se limitado a reproduzir os argumentos constantes no 

texto-base. Pautar-se nas declarações de "gemólogos renomados", presentes no texto-

base, também foi estratégia de convencimento bastante utilizada nos e-mails, 60% dos 

examinandos recorreram a esse argumento.  

 Porém, foi menor o número de textos em que os argumentos foram além dos 

textos base.  Em apenas 3 textos houve uma construção argumentativa mais elaborada 

em que o examinando, demonstrando autonomia,  mobilizasse outros conhecimentos 

para agir de forma competente e mais proficiente na língua.  

 Esclarecemos que nossa análise não foi baseada na grade de avaliação dos textos 

e que o critério "originalidade" não é definidor de uma nota alta no exame. Porém os 

textos analisados nos mostram que a seleção de informações apropriadas ao contexto 
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comunicativo enriquece o texto e contribuem para a interação, denotando maior 

competência no uso da língua. 

 Finalmente, em relação à seção de fechamento os resultados foram os seguintes, 

conforme Quadro 3. 

QUADRO 3 

Seção de fechamento 

 Ocorrências Exemplos 

Encerramento 4 "Justifica-se porque o preço da ametista e de 

mercado e peço sua compreensão." 

"Eu espero que o senhor se anime a levar esta joia 

de alta qualidade e beleza, no preço estipulado, 

garanto que não se arrependerá. Espero sua 

resposta." 

"Por esses motivos eu peço ao senhor 

reconsiderar a minha proposta e adquirir a joia 

feita com tão prezada gema." 

"Espero que você esteja satisfeito com minha 

resposta."  

Despedida 7 "Atentamente" 

"Atenciosamente" (2 ocorrências) 

"Obrigado por sua comprissão" 

"Espero por sua resposta" 

"Muito obrigada pela sua atenção e preferência" 

"Grato" 

 

Assinatura 5 "XXX" (3 ocorrência) 

"O Proprietário" 

"Johnny" 
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 Diferentemente da seção de abertura, em que houve consenso em relação 

elementos que a compõe, o mesmo não ocorreu na seção de encerramento. O Quadro 3 

nos mostra que apenas quatro dos autores se preocuparam em elaborar um encerramento 

para a interlocução. Chamou-nos a atenção o fato de 3 dos autores terem deixado de se 

despedir de seu interlocutor.  

 Em relação à assinatura, tivemos metade dos textos assinados e a outra metade 

não. Acreditamos que a falta de assinatura no final do texto esteja relacionada ao fato de 

que, no caderno de provas, haver a orientação para que os candidatos não se 

identifiquem ao longo da prova.  

 Conforme exemplificado no Quadro 3, "XXX" foi uma das estratégias 

empregadas para marcar o lugar da assinatura. O examinando que assinou como 

"Johnny" também usou uma estratégia de não se comprometer, já que não apresentou 

sobrenome e não se sabe se esse nome seria uma invenção. Assinar como "O 

proprietário" foi outro recurso interessante de fazer constar a assinatura, mas sem 

comprometimento de identificação. 

 Em apenas um dos textos de nossa amostra não houve despedida, nem 

assinatura, embora o autor tenha se preocupado em finalizar o texto com a frase "Por 

esses motivos eu peço ao senhor reconsiderar a minha proposta e adquirir a joia feita 

com tão prezada gema.". 

 A seguir, apresentamos nossas considerações finais. 

   

Considerações Finais 

 O exame Celpe-Bras diferencia-se de outras avaliações de proficiência por sua 

natureza comunicativa focada na língua em uso, propondo tarefas que relacionam leitura 

e escrita, exigindo do examinando habilidade de articulação entre leitura do texto-base e 

a produção escrita. 

 Os exemplos analisados ao longo deste artigo demonstram que a competência 

comunicativa está muito além do domínio de estruturas de uma língua. Ter 

conhecimentos ou capacidade não significa "saber fazer", a competência precisa ser 

verificada a partir das escolhas e estratégias empregadas para o cumprimento de um fim 

ou, como pontua Bazerman (2005), na capacidade de "agência". Tarefas que orientam 
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com clareza as condições de uma produção dão, aos examinandos, oportunidade de 

demonstrarem o que - ou como - dão conta de agir em cada situação proposta. 

  Considerando-se o gênero uma ação social, é preciso que o examinando saiba 

que, para redigir um e-mail, além dos elementos indispensáveis para a composição do 

gênero, é fundamental que a situação de comunicação proposta seja explorada de forma 

eficiente para o cumprimento de um propósito. 

 Os textos analisados nos mostram que, mesmo o e-mail sendo um gênero que faz 

parte do cotidiano da maioria das pessoas, há aspectos em sua composição que precisam 

ser explicitados. Observamos, no que chamamos "seção de abertura", que não houve 

dúvida em relação a opção pelo tratamento formal, adequado à situação proposta, já que 

80% dos autores optaram pelo tratamento formal ou semiformal ao se dirigirem ao 

"cliente".  Mas, na seção "núcleo do texto", em apenas cinco das produções analisadas 

houve clareza em relação à motivação da escrita do e-mail. A seleção de argumentos 

empregados para o cumprimento do propósito comunicativo revelou que a maioria dos 

examinandos se limitou a reproduzir as informações presentes no texto-base. Na "seção 

de fechamento", verificamos que em apenas 40% houve o cuidado em se fazer um 

encerramento do texto com o autor apresentando suas expectativas em relação à compra 

da pedra.  

 A análise dos textos produzidos a partir das tarefas proposta no exame Celpe-

Bras nos permitiram verificar que a maior ou menor eficiência na comunicação varia de 

acordo com o nível de proficiência demonstrado pelo examinando. Porém, essa 

proficiência depende também do conhecimento e até mesmo do letramento dos 

examinandos em um gênero e em uma determinada situação comunicativa.  

 Essa análise reforça a ideia de que o trabalho com gêneros textuais amplia a 

compreensão e atuação dos diversos usos da linguagem, bem como a ativação de 

procedimentos e estratégias interpretativos alternativos no processo de construção de 

significados possíveis.  
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RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade propor uma reflexão acerca do 

método avaliativo Provinha Brasil, aplicado em escolas indígenas do município de 

Dourados MS, como possível fomento á discursos de uma educação de baixa qualidade 

e de um sujeito incapaz. O referido município, por sua configuração pode ser entendido 

como um contexto sociolinguisticamente complexo, uma vez que além dos povos 

vindos de diversas regiões do país, conta com cerca de 15,000 indígenas pertencentes as 

etnias Guarani (kaiowá/ñhandeva) e Terena. Essa população vive nas aldeias, Jaguapiru, 

Bororo e Panambizinho, entretanto, com o crescimento dos centros urbanos, essas 

aldeias estão cada vez mais próximas da cidade e esse quesito tem sido motivo de vários 

conflitos. A proximidade com o não índio e a necessidade de sobrevivência, tem 

obrigado-os a dominarem cada vez mais a língua predominante, o português. Porém, 

esse intenso contato não tem garantido um domínio da língua que os permite transitar 

por todas as esferas sociais. Assim, apesar da existência de uma garantia legal de um 

ensino bilíngue, diferenciado e de qualidade, estudos apontam que essa educação 

idealizada não se efetiva nas escolas das aldeias referidas. A aplicação da Provinha 

Brasil, pode ser entendida como um não cumprimento da Lei, visto que o mesmo não 

contempla as especificidades daquela população. Contribuindo assim para a manutenção 

de uma imagem negativa, tanto do processo ensino aprendizagem, como do sujeito 

indígena, uma vez que discursos como incompetente, incapaz, dentre outros, são 

recorrentes a essa população. Para essa discussão traremos narrativas de professores 

indígenas aplicadores da provinha. Como fundamentação teórica nos pautamos nas 

orientações da Análise do Discurso de linha francesa, que por seu caráter 

transdisciplinar nos permite evidenciar as inferências sociais presentes nos discursos. Os 

autores de referência utilizados como pano de fundo são Maingueneau (2008), Foucault 

(2009) e Pêcheux (1990). 

 

Situando o leitor 

O município de Dourados - MS, segunda pode ser entendido como uma região 

de contexto complexo. Diz-se dessa forma porque a população desse município é 

composta por pessoas advindas de várias regiões do Brasil e de outros países. A 

complexidade aumenta visto que além da questão de imigração, trata-se de uma região 

considerada de fronteira, pois está a 110 km de Ponta Porã, MS e Pedro Juan Caballero 

(fronteira seca com Paraguai - PY). A população que aqui vivia e ainda muitos vivem se 

caracteriza por vários grupos étnicos. Considerando estas questões entende-se que há a 

mailto:alexandraap1@hotmail.com
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construção de um mosaico sociocultural, étnico e linguístico que por suas diferenças, 

inevitavelmente muitas vezes, é palco de conflitos. 

Como peça integrante desse mosaico, temos as etnias Guarani 

(kaiowá/ñhandeva) e Terena, que vivem nas aldeias Jaguapiru, Bororo e Panambizinho. 

Essa população indígena está estimada em 13.000 pessoas, segundo dados do último 

censo do IBGE, (2010). Porém, segundo Machado, (20121, responsável pelos registros 

de nascimentos no posto da Funai (Fundação Nacional do Índio) na própria aldeia 

Jaguapiru, esse número chegaria, hoje, a 15.000 indígenas. O índice de natalidade anual 

estaria em torno de 450 crianças. Outra especificidade dessa comunidade é a 

proximidade das aldeias com o centro urbano, que hoje está em torno de cinco 

quilômetros do centro de Dourados. 

Nas aldeias de Dourados há seis escolas indígenas municipais: Escola Municipal 

Indígena Tengatuí Maragatu (a maior delas, atualmente com mais de mil alunos 

matriculados). Esta escola atende alunos das etnias Guarani (kaiowá/ñhandeva), Terena 

e alunos a que chamam de mestiços (são aqueles filhos de casamentos inter-étnicos, na 

maior parte das vezes de casamento de índio com não índio). A Tengatui mantém uma 

extensão na área denominada Sardinha; Escola Municipal Indígena Araporã atende 

majoritariamente, alunos indígenas guarani (kaiowá e ñhandeva); Escola Municipal 

Indígena Agustinho atende alunos das etnias já referidas e também os alunos que são 

filhos de casamentos mistos. A Escola Municipal Indígena Ramão Martins se 

desmembrou da Escola Tengatui Marangatu. Uma das particularidades desta escola é 

que grande parte dos alunos atendidos é da etnia Kaiowá. Hoje, contudo, com o 

desmembramento passou a atender alunos das outras etnias também. A Escola Lacu’y 

Isnard se localiza na aldeia Bororó, é uma das menores escolas da aldeia e atende 

principalmente alunos da etnia Kaiowá.  

Cabe destacar que do ponto de vista legal, as escolas indígenas surgem para 

garantir as especificidades destes povos, quer culturalmente, quer da língua de berço. 

Há uma garantia constitucional para assegurar a manutenção destes povos e a escola é, 

nesse caso, o grande lugar, e, é nesse lugar que também pode ocorrer o não 

cumprimento destas garantias.  

                                                           
1
Optamos por usar os dados fornecidos pelo Posto da FUNAI da aldeia Jaguapiru por entender que este 

retrata mais fielmente a realidade numérica da população indígena da aldeia Francisco Horta. 
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Nesse sentido, como um demonstrativo do não cumprimento de uma das 

garantias de uma educação escolar diferenciada, temos a Provinha Brasil. A Avaliação 

da Alfabetização Infantil, provinha Brasil, é um instrumento avaliativo, instituído desde 

2008, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), por intermédio da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (Daeb) e com o 

apoio da Secretaria de Educação Básica (SEB), do Ministério da Educação (MEC). 

Juntamente com universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada 

de Professores da Educação Básica do MEC. Esta ação avaliativa tem por objetivo 

diagnosticar o nível de alfabetização dos alunos matriculados no segundo ano do ensino 

fundamental. Os resultados dessa avaliação permitem possíveis intervenções 

pedagógicas que contribuam para a melhoria do ensino/aprendizagem. Este processo é 

realizado no início do ano letivo, com o intuído de identificar o nível de alfabetização 

do aluno e no final do ano letivo, possibilitando uma comparação dos resultados e os 

possíveis avanços ou limitações que ainda persistirem. 

Esses são os objetivos propostos pelo método avaliativo, entretanto, o mesmo é 

organizado de modo universal, como se todos os alunos de todo o país partilhassem dos 

mesmos conhecimentos de mundo, sem considerar as especificidades de toda a 

diversidade linguística e cultural existente. Desse modo, trazendo essa questão para a 

comunidade escolar indígena, a referida provinha vem do Ministério da Educação em 

português e ao chegar as aldeias indígenas de Dourados, são traduzidas por um grupo de 

professores indígenas, sem nenhum aparato teórico que sustente essa tradução. Outra 

questão agravante nesse processo avaliativo, além da falta de fundamentações teóricas, 

a tradução é realizada a partir da fala desse grupo de professores que não contempla a 

diversidade linguística dentro da aldeia, visto a existência de três etnias, guarani 

kaiowá/ñhandeva e Terena, além do português2. 

Diante disso, vale retomar que o processo de educação escolar, instituído ao 

longo da história do nosso país, indica uma negação a existência a população indígena, 

visto que busca cercear a sua base de constituição como sujeito, a língua. Assim, 

revisitamos brevemente a história a fim demonstrarmos a permanência de um apartheid, 

ainda que de modo velado, que se arrasta a mais de quinhentos anos. 

                                                           
2
 Dados referentes à pesquisa realizada por FIGUEIREDO, 2013. 
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Avaliação como processo de segregação 

  A educação escolar para os povos indígenas remonta uma longa história. Desde 

a colonização nos povos indígenas tivemos uma educação de forma integracionista, ou 

seja, de tal forma que nos povos indígenas se integrasse numa só cultura, deixar tudo o 

que é nosso, a nossa cultura. (Professor indígena Guarani, MS).3 

De acordo com a história da educação no Brasil, podemos inferir que o modelo 

de educação brasileira que se iniciou com os Jesuítas e que perdurou por muito tempo, 

tinha como objetivo central transformar o índio em não índio. Esse fato histórico é 

refletido acima, na narrativa do professor indígena Guarani. Assim, os Jesuítas 

mantiveram o controle da educação escolar durante todos os séculos XVI e XVII. 

Porém, segundo Aranha (1989), não havia um modelo efetivo de avaliação, o sistema de 

ensino jesuítico era fundamentado na memorização através de exercícios que tinha 

como objetivo a fixação e repetição. Por conseguinte, aqueles alunos que se saiam 

melhores nas atividades, tinham como função auxiliar o professor aos sábados, 

momento em que as classes inferiores repetiam as lições, nas chamadas sabatinas. 

A avaliação no ensino Jesuíta tinha, portanto a função de disciplinar os alunos, e 

a educação era diferenciada para a elite e para as classes populares. Essa discriminação 

tornou-a uma educação elitista, de caráter tradicional, que se preocupava com a 

transmissão da cultura geral, universalizada, de forma memorística e repetitiva, além de 

transmitir um ensinamento que não estabelecia relação com a vida dos alunos. (COMIS. 

2006, p.137) 

A partir das colocações da autora, fica evidente que o objetivo daquele modelo 

de avaliação sugeria ser um método punitivo, visto que sua ênfase centrava na 

capacidade de memorização e repetição sem o mínimo de reflexão. Logo, esse modelo 

avaliativo, não buscava verificar o aprendizado do aluno, assim, pode ser considerado 

como uma forma de classificar entre bons e ruins e, consequentemente, excluir. Essa 

característica punitiva da educação escolar daquele tempo pode ser detectada na 

                                                           
3 Os recortes narrativos utilizados nesta sessão foram retirados de redações realizadas por professores 

indígenas participantes do Processo Seletivo para a Licenciatura Intercultural Indígena de 2010, oferecida 

pela Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD. As referidas redações são parte dos arquivos 

documentais do Projeto Investigações em Linguística Aplicada: entre Política Linguística à Educação 

Bilíngue – O caso dos Tekohá Kuera no MS, aprovado e financiado pela CAPES/MEC/INEP por meio do 

edital destinado ao Observatório da Educação Escolar Indígena, 2009. A fim de atender as prerrogativas 

éticas da pesquisa, foram omitidas as identificações dos autores das  redações. 

 



Anais Simpósio SIPLE 2014 
ISBN 978-85-7846-415-8 

 
 

 
 

  

Londrina – Paraná (novembro / 2014) 
  28 

narrativa atual de um professor indígena guarani.  Antigamente a educação para os 

povos indígenas era castigo, porque não era como eles queriam. (fonte: redação do 

vestibular ao Teko Arandu 2010). 

O trauma referente ao modelo de educação do não índio ainda presente no 

comportamento de muitos indígenas é fruto de mais de cinco séculos de negação de sua 

cultura e principalmente sua língua. Somente a partir da Constituição de 1988 que o 

povo indígena pode garantir, pelo menos no papel, uma educação que contemplasse 

suas especificidades.   Os artigos 78 e 79, nas Disposições Gerais, prescrevem como 

dever do Estado uma educação escolar, bilíngue e intercultural, que fortaleça as práticas 

socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena, com garantias de 

recuperar suas memórias históricas e reafirmar suas identidades, proporcionando 

também a oportunidade de acesso aos conhecimentos técnico-científicos da sociedade 

nacional. Assim, a partir da Constituição de 1988 outros documentos legais foram 

elaborados no sentido de garantir a população indígena uma educação escolar 

diferenciada. Nesta direção O Referencial Curricular Nacional para escolas indígenas 

(RCNEI) preconiza como se deve promover a educação e a avaliação, neste caso, mais 

especificamente, direcionado ao ensino de línguas.   

É muito importante que os modos característicos de falar e escrever dos 

bilíngues sejam entendidos e também considerados nos processos de avaliação, já que o 

bilinguismo tem muitas implicações sobre os modos como usamos a linguagem. (...) Se 

avaliarmos a capacidade de utilizar a linguagem numa só língua, estaremos avaliando só 

uma parte do aluno bilíngue. (RCNEI, 1998, p.149). 

Partindo das indicações legais acima citadas, buscamos correlacioná-las com o 

objeto dessa discussão, a Provinha Brasil aplicada nas escolas indígenas e tentar 

evidenciar sua efetividade. Neste sentido são pertinentes algumas indagações que 

justificam essa reflexão. Se há uma garantia legal de uma educação especifica 

diferenciada e bilíngue, como propor uma ação avaliativa a essa comunidade sem 

contemplar suas particularidades? Como é de conhecimento do Estado a existência de 

várias etnias indígenas, por que as provinhas não consideram essas peculiaridades, 

principalmente no tocante as diferenças linguísticas das mesmas? Se a Lei que 

determina tais garantias é de cunho Federal, por que as provinhas já não vêm do 

Ministério da Educação e do Desporto (MEC), traduzidas nas línguas indígenas?  Se há 



Anais Simpósio SIPLE 2014 
ISBN 978-85-7846-415-8 

 
 

 
 

  

Londrina – Paraná (novembro / 2014) 
  29 

uma educação diferenciada, por que não há uma avaliação diferenciada? Essas e outras 

questões são motivos de inquietações que motivam um debate nesta direção.  

Parece haver uma conscientização por parte dos professores indígenas de todos 

esses obstáculos no desenvolvimento da educação escolar indígena, e também é visível 

a percepção de que a avaliação do modelo escolar do não índio não contempla as 

necessidades da escola indígena. Vale ressaltar aqui as considerações relacionadas à 

construção da imagem indígena, valores e avaliações atribuídos aos mesmos que, 

segundo a autora a seguir, foram inseridos em suas culturas a partir de outro ponto de 

vista diferentemente dos indígenas. Imagem e valores que ao longo tempo são 

reforçados por discursos como bestialidade, Bicho, vadiagem e principalmente 

incompetente e que inevitavelmente ecoam até o presente momento. São discursos e 

avaliações nesse sentido que possibilitam narrativas como as que traremos 

posteriormente. Desse modo LIMBERTI, 2012 sugere que: 

Todas as avaliações das relações com os índios, que produziram sua 

imagem, foram feitas pela escala de valores do não índio e teve um 

percurso em sua construção. A partir do momento em que o processo 

de colonização começa a se desenvolver, a imagem do paraíso se 

desvanece, recategorizando a “bondade” e a “inocência” dos índios. O 

mesmo discurso que constrói o bom selvagem, constrói, fora do 

paraíso, o índio como incompetente. (LIMBERTI, 2012, p. 162-163). 

 

Estas questões são recorrentes em nosso cenário, mas por certo é vivenciada em 

cenários diversos onde há povos indígenas, moradores de fronteiras, em comunidades 

de imigração e cenários complexos como são os cenários indígenas. Nestes, 

principalmente em Dourados, há um olhar negativo quanto a produtividade escolar. Em 

reunião com professores indígenas, um deles "informalmente" comentou que as crianças 

indígenas não são como as da cidade, que as da cidade já nascem mais espertas. Assim, 

podemos entender esse discurso como um reflexo da imagem do índio construída 

durante a história e juntamente a ele a avaliação que o professor faz a respeito da 

competência de seus alunos, pois foi, e é dessa forma que são classificados pelos não 

indígenas e consequentemente, esse discurso, por ser constante, passa a ser repetido, até 

mesmo pelos próprios indígenas, como num jogo de espelhos, como nos sugere a 

citação:  

Como um caleidoscópio, em que a imagem é o resultado de um 

arranjo das posições das contas em relação ao jogo de  espelhos e ao 

olho do observador, uma imagem que se cria é o resultado do arranjo 
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entre as impressões(contas) que se tem do objeto, a partir de um 

imaginário (jogo de espelhos) e do conjunto de expressões e estados 

da alma (olho) do observador. (LIMBERTI, 2012, p. 139-140). 

 

Considerando que a imagem é resultado do arranjo e esse está correlacionado ao 

estado da alma do observador, podemos inferir que esta imagem refletida não será 

desprovida de uma avaliação neutra, ou seja, a partir de uma ideologia construída sócio 

historicamente. Logo, avaliar é considerada uma atividade humana, e constante, 

entretanto não pode ser vista como uma atividade neutra, sem inferências  ideológicas, 

considerando que toda atividade humana é permeada pelo discurso que não somos a 

origem do próprio discurso, avaliar também é resultado de um comprometimento 

ideológico.  

Não há atividade humana neutra. Todas são axiologicamente definidas. O ser 

humano não age sem fins – independentemente de quais sejam e de que nível de 

consciência estejam. Poderão ser fins considerados positivos ou fins negativos, poderão 

ser finalidade que estão manifestadas no nível da consciência oi que estão assinaladas 

nas camadas do inconsciente. Não importa. O fato é que, na origem de toda conduta 

humana, há uma escolha; isso implica finalidades e também valores. (LUCKESI. 2002,  

p. 106). 

Assim, o valor, se positivo, ou negativo, atribuído a avaliação, também é 

resultado de reflexos ideológicos. Ao dizer que as crianças da cidade são mais espertas 

que as da aldeia, no sentido de desempenho escolar, a professora estava apenas 

reproduzindo um discurso avaliativo de que a educação escolar indígena é menos, que 

os indígenas são atrasados, entre outros, neste caso, discursos negativos, que foram 

imposto a eles.   

Aceitamos e lutamos por alguma coisa quando a avaliamos positivamente, assim 

como rejeitamos outra, quando atribuímos a ela um valor negativo. O ser humano é um 

ser que avalia. Em todos os instantes de sua vida – dos mais simples aos mais 

complexos –, ele está tomando posição, manifestando-se como não neutro. (LUCKESI, 

2002, p. 106). 

Entendemos que há diferenças comportamentais, culturais e de acesso aos bens 

culturais e letrados, mas isto não significa ser intelectualmente menos que as outras 

crianças. Há um índice de repetência preocupando as estatísticas das secretarias de 

educação dos municípios, há evasão em números significativos. É nesse espaço que 
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pensar e aplicar instrumentos de avaliação não condizente com o contexto, podem 

corroborar com o olhar negativos em relação aos representantes de grupos menos 

prestigiados. 

A narrativa de um professor indígena vem corroborar com as percepções de que 

é preciso buscar e fazer a diferença, é preciso aproveitar o lugar de poder que alguns 

indígenas ocupam na comunidade indígena, como professores que elaboram o currículo 

escolar e tentar mudar o que está posto. 

Ai eu pego um espaço que eu tenho autonomia e poder e faço a mesmo coisa do 

branco né, ai eu tó oprimindo o meu povo né. Eu sempre tenho falado assim do branco 

matar a gente, sim, agora a gente mata a gente isso é outro né, então a gente tem que 

pensar bastante mesmo a autonomia, os projetos né. As vezes a gente faz os projetos 

acaba fazendo o modelo do outro enquadrando agente mesmo né, nossa avaliação tem 

que ser diferente  né. (Professor indígena Guarani MS)  

Desse modo, partindo do pressuposto que avaliação exclui e invisibiliza, 

podemos entender a narrativa “do branco matar a gente, sim, mas a gente mata a gente 

isso é outro” como uma assertiva da realidade histórica indígena, uma vez que o branco 

pode errar em pensar um dispositivo avaliativo que não condiz com a realidade 

indígena,  por não saber (ou não querer saber), mas o indígena não pode cometer esses 

mesmos erros, visto conhecer suas particularidades e as necessidades de sua 

comunidade. Logo, a narrativa demonstra ser uma avaliação crítica da situação em que 

estão inseridos, ou seja, uma crítica no sentido de construção de um dispositivo 

avaliativo que atenda as peculiaridades das escolas indígenas e a percepção de que é 

preciso “pensar bastante mesmo a autonomia”, no sentido de trilhar um mesmo 

caminho. Nessa direção a citação a seguir vem corroborar com o ponto de vista do 

professor indígena, ao sugerir uma compreensão do conceito de avaliação como crítica 

construtiva de um percurso. 

Entendemos avaliação como “crítica de um percurso de ação”. De um lado, 

critica é a avaliação  que opera  na identificação das condições  políticas  e sociais  do 

próprio projeto, o que permite  dimensioná-lo de forma mais adequada. De outro, é o 

processo pelo qual nós temos a nossa frente  um objetivo - no caso, a construção do 

nosso projeto – estamos investindo de sua efetiva construção. (....). Para que a avaliação 

seja uma crítica do percurso, é necessário que todos os envolvidos num projeto estejam 
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com “a mesma camisa”, como se diz. Estar com a mesma camisa não significa ser “vaca 

de presépio”, que bate a cabeça dizendo “sim” a tudo; significa, sim, estar envolvido na 

construção de um projeto comum e, para isso, contribuir, analisando, observando pontos 

de estrangulamento, sugerindo, se comprometendo. ( LUCKESI, 2002, p.117-118).    

Retomando a questão da provinha Brasil, dentre as habilidades, consideradas 

como relevantes no processo de desenvolvimento da alfabetização ressaltamos o item 

que visa a Compreensão e valorização da cultura escrita, como uma discrepância dentro 

da realidade escolar indígena e a elaboração da provinha, logo, que os pressupostos 

dessa habilidade preveem, “o conhecimento e a valorização dos modos de produção e 

circulação da escrita na sociedade, considerando os usos formalizados no ambiente 

escolar e os de ocorrências mais espontâneas no cotidiano”. Ponderando a citação 

anterior é pertinente que realizemos indagações como: Em que língua o aluno indígena 

estará sendo avaliado? Qual a produção e circulação de escrita ele tem contato. Qual a 

língua de usos formalizados no ambiente escolar o aluno tem percepção.  

Considerando que, mesmo quando a provinha é traduzida para a língua indígena, 

nem sempre essa tradução é de conhecimento da etnia do aluno, uma vez que há 

diferenças linguísticas entre as etnias e que estas diferenças têm questões regionais e, 

que a circulação da língua escrita não é a sua língua de berço, ou seja, não é o guarani e 

sim o português, que os usos formalizados dentro do ambiente escolar também é o 

português. Qual o resultado esperado dessa avaliação? 

A partir dos apontamentos realizados até o momento, é possível inferir que toda 

atividade humana é realizada por meio da linguagem, assim são os discursos 

sustentados socialmente que estabelecem os lugares sociais e definem o que pode e não 

ser dito em determinados lugares. Assim, buscamos as orientações da Análise do 

Discurso (AD), no sentido de perceber seus atravessamentos na constituição da imagem 

do índio e principalmente as recorrências em uma memória social que insiste em 

determinar o lugar desse sujeito.   

 

As contribuições da ad e os ecos discursivos em narrativas indígenas  

Em oposição à duas significantes tendências do campo de estudos da linguagem, 

o estruturalismo e o gerativismo, surge a Análise do Discurso da Escola Francesa (AD) 

surge na década de 60. No ano de 1969, com a obra, Análise Automática do discurso de 
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Michel Pêcheux, a AD adquire seu marco na história da análise dos discursos e busca 

trazer a questão do sujeito, até então não considerada com relevância pelos estudos 

estruturalistas. Um sujeito constituído pela linguagem e interpelado pela ideologia, 

atravessado pela interação social, considerado como não origem de seu dizer, nesse 

sentido, a AD, rompe com as concepções estruturalistas. 

Considerada como uma disciplina de entremeio, por seu caráter dialógico com a 

história, a psicanálise e a linguística a AD pode ser entendida também, como 

transdisciplinar, assim buscando contribuições que fundamentem os discursos e seus 

efeitos de sentidos, a partir das condições de produção. Nesse sentido, trabalha com 

conceitos como o de Formação Ideológica (FI), e Formação Discursiva, (FD) como 

subsídios que fomentam a ocorrência de determinados discursos. 

 No que tange as características das FIs, cabe destacar que as mesmas 

constituem um componente dentro dos aspectos da luta de classe nos aparelhos 

ideológicos althusserianos, “suscetível de intervir como uma força em confronto com 

outras forças na conjuntura ideológica, característica de uma formação social em dado 

momento” (PÊCHEUX; FUCHS, 1993, p. 163). Enquanto que as FDs podem ser 

definidas como: caso em que se pode definir uma regularidade entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade 

(uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações) entre os objetos, 

os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, teremos uma formação 

discursiva. (FOUCAULT, 2009, p. 43). 

Nessa direção, é possível inferir que não se pode dizer tudo em qualquer lugar, 

pois em determinados contextos os sentidos podem não ser condizentes.  O que vem 

corroborar no sentido de que não há um sujeito centralizador do sentido de tudo que diz 

de acordo Pêcheux (1997), no que titulou de esquecimentos, em que o esquecimento nº 

1, o qual não é acessível ao sujeito, pois é de cunho do  inconsciente e do  ideológico, o 

lugar constitutivo da subjetividade. O esquecimento nº 2 se completa na ilusão de 

transparência da língua e do sentido, isso é concretizado durante os processos 

enunciativos, ao realizarmos as escolhas linguística, ao buscarmos o uso de 

determinadas palavras e não de outras.  

Assim, o discurso “Nem tudo que é aplicado na escola da cidade pode ser feito 

aqui na aldeia, porque as crianças da cidade nascem mais espertinhas que as da aldeia”, 
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pode ser enquadrado como sendo da ordem do esquecimento número 2, visto que a 

professora indígena ao proferi-lo tem a ilusão de que esse discurso é seu, não consegue 

perceber que está repetindo um já dito anterior. 

Há um já dito que sustenta o dizer atual, ou seja, há um imaginário social 

sustentado pelos discursos da existência de um índio que não aprende, que é incapaz, 

preguiçoso, que permite esse novo dizer de produzir sentido, consequentemente, 

determinar os lugares sociais a partir das projeções estabelecidas pelas formações 

imaginárias que indicam os lugares e os discursos entre A e B, logo, o sujeito adéqua 

seu dizer a partir da imagem que possui do outro. Desse modo, a interpelação do sujeito 

se executa a partir da assimilação deste com a formação discursiva que o domina, assim 

reflete um discurso tendo a ilusão de ser seu, contudo o mesmo está sendo atravessado 

por outros discursos que já o constituíram. [.....] esses lugares  estão representados  nos 

processos  discursivos em que são colocados em jogo. Entretanto, seria ingênuo supor 

que o lugar como feixe de traços objetivos  funciona como tal no interior do processo  

discursivo; ele se encontra aí representado, isso é, presente, mas transformado; e outros 

termos, o que funciona  nos processos discursivos é uma serie de formações  

imaginárias  que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si  e ao outro, a 

imagem que eles se fazem de seu próprio lugar  e do lugar do outro .(PÊCHEUX, 1990, 

p. 82).  

Logo, é possível a inferência de, os indivíduos são interpelados em sujeitos por 

meio da ideologia e se constituem em relação a outros sujeitos, numa estruturação de 

inconscientes. O sujeito é clivado, uma vez que há um consciente e um inconsciente que 

o divide e, por mais que os mesmos se entendam como origem do sentido, retrocedem 

aos seus assujeitamentos, pois, ao sair de uma Formação discursiva, já está totalmente 

inserida em outra. 

Uma formação discursiva existe historicamente no interior de determinadas 

relações de classes; pode fornecer elementos que integram em novas formações 

discursivas, constituindo-se no interior de novas relações ideológicas, que colocam em 

jogo novas formações ideológicas (PÊCHEUX, 1990, p. 168). 

Desse modo, as FDs podem adquirir novos sentidos de acordo com o contexto 

social em que estiverem ingeridas. Logo, mesmo sendo pronunciadas em momentos 

históricos distintos, podem tratar da mesma questão. Porém, o efeito de sentido 
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produzido pelas FDs é condicionado à convenção dos falantes, uma vez que estão 

sujeitas as relações de classes para sua constituição. Assim, os dizeres de hoje são ecos 

de um já dito anteriormente que se sustentam em novos dizeres, daí a permissão para 

que ditos como o da professora indígena, citado acima não causam espanto para quem 

ouve, já estão naturalizado. 

O discurso só adquire sentido no interior de um universo de outros discursos, 

lugar no qual ele deve traçar seu caminho. Para interpretar qualquer enunciado, é 

necessário relacioná-lo a muitos outros – outros enunciados que são comentados, 

parodiados, citados, etc. (MAINGUENEAU, 2008b, p. 55).  

  Os discursos que nutrem o imaginário que constitui a imagem do 

indivíduo indígena permitem a veiculação de novos discursos da mesma ordem, pois há 

quinhentos anos ouvimos dizeres nessa direção sobre essa população, pois o que 

podemos esperar de um indivíduo que “trocou suas terras por espelhos”. O discurso do 

dominador ainda impera, numa relação de efeito de sustentação, destacando que é ela 

que realiza a articulação entre as proposições constituintes. (PÊCHEUX, 2009, p.101).  

Assim, em uma sociedade onde os índios continuam marginalizados esses ditos 

circulam de forma subliminar.  

Dessa forma, é inquestionável a força que o discurso dominador possui, uma vez 

que são reproduzidos pelos próprios dominados como uma verdade. O discurso 

dominante é ao mesmo tempo conformista, seu objetivo maior é manter o status quo, 

uma certa ordem social, e para isso busca convencer seu dominado de que ele ainda está 

em vantagem, como podemos observar na narrativa de um professor indígena. “Então a 

gente tem a provinha né, que já é um avanço que antes não existia nem isso né, 

(Professor indígena Guarani, gestor da educação escolar indígena)”. Isso remete a 

outros discursos, o da inclusão, mesmo que de forma desigual, pois a provinha não 

contempla as particularidades da educação escolar indígena. Mais uma vez o individuo 

ao tentar sair de uma FD, pois indica que antes eles “não tinham nem isso” está 

totalmente inserido em outra, agora na FD do dominador, pois ele se sente incluído.  

Ainda no tocante as FDs, o discurso “os pais dos meus alunos falaram que se é 

pra continuar essa provinha Brasil tinha que ser só em Português, é porque atrapalha ele 

falou, invés de ajudar tá atrapalhando”, (Professor indígena Guarani), nos remete aos 

discursos da história de extermínio referente as línguas indígenas. Todo processo de 
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educação escolar teve como objetivo a constituição de um país monolíngue, em que 

somente a língua do dominante é aceita.  Percebemos, assim, que diante do percurso 

histórico da sociedade brasileira tentar sustentar a ideia de um país monolíngue é ilusão 

e que todas as ações que visam normatizar uma língua, estão relacionadas a políticas 

linguísticas que determinam o lugar e o papel das línguas nas estâncias públicas e 

juntamente a isso determinam o lugar de seus falantes. 

 

Considerações finais 

É fato que toda a história da política linguística brasileira buscou a construção de 

um país de apenas uma língua, mesmo que isso extermine qualquer outra língua 

existente que não seja a de prestigio. Isso também contribuiu para aumentar o fosso 

social entre os falantes de línguas consideradas de minorias, como as indígenas e os da 

língua dominante, evidenciando assim uma exclusão desse outro. 

É evidente que as desigualdades de poder em contexto de minorias são mais 

exacerbadas, principalmente quando essa minoria não tem voz, ou seja, sua língua não 

tem poder para dizer nada. Porém, não dá para continuar ignorando que o diferente está 

ai e com seus direitos garantidos. Logo, em se tratando de educação, ignorá-los ou 

continuar tratando-os com descaso, seria mais uma das formas de continuidade do 

extermínio iniciado no passado. Uma educação diferenciada de aparência, um faz de 

conta que ensina em uma comunidade sem voz que não tem o poder para gritar que não 

aprende, aparenta ser o um campo propício para perpetuação dos mesmos discursos que 

insistem em ecoar. Assim, abandoná-los nesse processo de aquisição do 

“conhecimento” da escrita sem nenhum respaldo teórico, deixando que eles mesmos se 

responsabilizem pela organização da Provinha, como vem acontecendo, seria uma 

forma de fomentar seu próprio extermínio. Nesse sentido, é preciso que contra discursos 

sejam veiculados, com o intuído de tentar escrever outra história que não seja a mesma 

sob o olhar do dominante.  
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“O que ouço, esqueço, 

 O que vejo, recordo e 

 O que faço, aprendo” 
(Confúcio) 

 

RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo apresentar resultados parciais de uma 

pesquisa na área da Linguística Aplicada no campo do ensino-aprendizagem-avaliação 

de Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL) com foco na utilização de novas 

tecnologias para tal fim. Ela se justifica a partir do momento que os recursos 

tecnológicos da Web 3.0 (cenário onde as pessoas estão conectadas vinte e quatro horas 

por dia durante sete dias da semana) têm oportunizado uma aprendizagem de línguas 

bastante significativa e interativa. Assim, pretendemos criar um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) que poderá complementar as aulas presenciais de PFOL e ser 

utilizado como um importante instrumento de avaliação por parte do próprio aluno. É 

necessário que o aprendiz desenvolva maior autonomia com sua aprendizagem e utilizar 

um AVA como um instrumento de autoavaliação poderá levá-lo a reconhecer seus 

pontos fortes e suas dificuldades para mudanças em sua aprendizagem. A ferramenta em 

construção levará em conta temáticas abordadas em Unidades Didáticas (UD) 

disponibilizadas no Portal do Professor de Português Língua Estrangeira / Língua Não 

Materna (PPPLE), plataforma online que tem como objetivo central oferecer à 

comunidade de professores e interessados em geral, recursos e materiais pedagógicos 

para o ensino-aprendizagem-avaliação do português como língua estrangeira. Cada UD 

é estruturada em etapas, semelhantes em todas as UD, de modo a possibilitar 

equivalência de carga horária e de planejamento didático; as UD exploram, sempre de 

modo integrado, as áreas de desenvolvimento da leitura, da escrita, da oralidade e de 

aspectos linguístico-discursivos, o que servirá de base para a proposta de atividades 

complementares no AVA. 

  
Introdução 

As novas tecnologias da informação e comunicação juntamente com as 

abordagens pedagógicas contemporâneas vêm auxiliando e implementando uma forma 

diferenciada no que se refere à práxis do professor em sala de aula de línguas 

estrangeiras e em especial Português como Língua Estrangeira (PLE). Nota-se que essa 

postura diferenciada assume novos papéis no fazer educacional, destacando-o como 

mediador entre os alunos e o conhecimento. Com a grande quantidade de informação 

disponível e a rapidez em processá-la e descartá-la, o professor já não é mais o detentor 

único do conhecimento como em épocas passadas, mas encarregado de tratar esses 
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conhecimentos de forma a torná-los mais produtivos do ponto de vista da aprendizagem, 

portanto sua orientação e mediação são imprescindíveis nessa etapa do processo de 

ensino. O professor mediador ou orientador promove a aplicabilidade dos 

conhecimentos ou conteúdos curriculares de forma contextualizada e integrada ao 

mundo real. Com isso, espera-se que o aluno esteja mais bem preparado para a vida na 

escola e fora dela de forma integral e não compartimentada, gerando mal-entendidos de 

que a escola não ensina para a vida, e para tal desenvolva habilidades para resolver 

problemas, enfrentar desafios de comunicação e trabalhar colaborativamente.  

Pesquisas que focam o uso de ambientes virtuais na educação é um campo que 

tem se desenvolvido firmemente (JAKL, KRUSE & UNDERWOOD, 2010, p.128). Um 

estudo do New Media Consortium (NMC - 2014) mostra que nos próximos três anos os 

jogos online estarão sendo usados amplamente nas salas de aula. A previsão do NMC é 

que o avanço tecnológico impacte a escola, a maneira de ensinar e aprender, assim 

como outras esferas da vida tanto do professor quanto do aluno. Por tal fato, nosso 

trabalho tem como objetivo criar um ambiente virtual para aprendizagem de português 

para falantes de outras línguas, especificamente um jogo online
4
 que tenha como base os 

temas das Unidades Didáticas (UD) disponibilizadas no Portal do Professor de 

Português Língua Estrangeira / Língua Não Materna (PPPLE) através do desenvolvedor 

de jogos digitais RPG Maker XP, bem como refletir sobre o processo de ensino-

aprendizagem-avaliação através do uso de jogos educacionais online.  

Ao longo de décadas, o ensino e a aprendizagem de Língua Estrangeira passou 

por muitas transformações, dando lugar a diferentes abordagens e métodos: o método 

gramática-tradução, o método direto, o método audiolinguístico, o método 

comunicativo entre outros. O desafio é a inovação no ensino de PLE, é nos 

apropriarmos dos recursos tecnológicos disponíveis para acrescentar uma dimensão 

mais útil e nova à aula convencional, é termos a língua como uma atividade social. 

Conforme nos narra Paiva (2010, p.13) fica evidente que o aprendiz aprende a língua 

através das conexões que faz com pessoas e com produções culturais mediadas pela 

tecnologia. 

                                                           
4
 a palavra “jogo online” usaremos para se referir a qualquer jogo online que é destinado à aprendizagem 

em ambiente que se comunique com a internet. 
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Mesmo com os avanços tecnológicos, ainda há a necessidade de seres humanos 

para supervisionar a aprendizagem individual, mas os jogos digitais podem mensurar 

além do que os professores podem dentro do limite restrito da sala aula e do tempo 

curto de duração das aulas, fornecendo experiências individuais a partir dos resultados 

das avaliações durante o processo de aprendizagem. 

 

1   Tecnologia e mudanças na aprendizagem 

Após a criação da Web 2.0, houve um grande investimento financeiro e 

intelectual cuja meta era a construção de plataformas técnicas que permitissem transpor 

a sala de aula para o meio virtual. Com a Web 3.0 as pessoas passaram a estar 

conectadas 24 horas por dia nos 7 dias da semana, por meio dos celulares, smartphones, 

SmartTVs, iPods, tablets, carros, videogames que são verdadeiras centrais de diversão, 

e que estão mais próximos de nossa realidade do que imaginamos. 

Jogos online com escopo educacional são poderosos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem quando projetados em um ambiente de aprendizagem construtivista no 

qual os alunos/usuários podem explorar e resolver problemas ativamente com foco tanto 

nos resultados de aprendizagem como nos processos e nas ações para atingir os 

objetivos (GEE, 2009). É importante ainda que os AVA sejam acessíveis, fáceis de 

serem usados, tenham funcionalidades ligadas a realidades dos alunos e abordem uma 

variedade de temas. 

Conforme relata Braga (2013, p.78), “hoje existem inúmeras opções de AVA 

disponíveis [...]. Algumas são de acesso restrito a instituições de ensino (universidades, 

secretarias de ensino), outras são oferecidas com licença de uso paga e há também 

opções de acesso gratuito.” Os AVA têm o potencial de conectar os conteúdos 

curriculares com o mundo real, preparar melhor o aprendiz para a vida pós-escola, 

desenvolvendo habilidades para resolver problemas e enfrentar desafios, além de 

permitir que o aluno interaja com os conteúdos de forma mais próxima. 

No caso específico do ensino-aprendizagem-avaliação de língua estrangeira, a 

internet tem sido apontada como caminho para ampliarmos a participação de todos os 

envolvidos no processo. O aprendiz de PLE tem pouca oportunidade de usar, fora da 

sala de aula, os conhecimentos linguísticos que está adquirindo. Os AVA propiciam 

diferentes oportunidades para a exposição e uso da língua alvo. A grande vantagem é 
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permitir que o aluno perceba e vivencie a complexidade, as ambiguidades e incertezas 

que caracterizam as situações e relações sociais cotidianas, os jogos têm uma 

abordagem centrada nos alunos.  

Pesquisadores estão começando a perceber que a integração de avaliações em 

ambientes de jogo é importante e que os questionários de múltipla escolha externos e 

outros instrumentos de avaliação não são suficientes para avaliar tudo o que os 

alunos/jogadores podem aprender nos jogos, uma vez que estes instrumentos são 

ineficientes e não dimensionam facilmente o aprendizado. Shute (2008) propõem a 

incorporação de avaliações em jogos para revelar o que está sendo aprendido durante a 

experiência de jogo, onde o foco não é apenas do conhecimento de conteúdo, mas 

também habilidades de ordem superior. Sabe-se que vídeo games que foram projetados 

para entretenimento, efetivamente proporcionam um ambiente no qual os jogadores 

aprendem e que por sua vez também avaliam os jogadores através dos níveis, da 

pontuação e de outros recursos disponíveis nos jogos. O desafio maior dos jogos 

educacionais é o uso de métodos para ajudar pessoas a aprender um determinado 

conteúdo, habilidade e comportamentos. Eles são ótimos para motivar os alunos 

“aprender a aprender”. Ao jogar, os alunos podem praticar e revisar: vocabulário, 

gramática e frases sem o tédio que normalmente é encontrado ao fazer exercícios em 

papel.  

 

2   O PPPLE e as Unidades Didáticas 

A plataforma online PPPLE oferece à comunidade de professores e interessados 

em geral, recursos e materiais pedagógicos para o ensino-aprendizagem-avaliação do 

Português como Língua Estrangeira. Cada Unidade Didática é estruturada em etapas, 

são semelhantes entre si, de modo a possibilitar equivalência de carga horária e de 

planejamento didático; as UD também exploram, sempre de modo integrado, as áreas de 

desenvolvimento da leitura, da escrita, da oralidade e de aspectos linguístico-

discursivos, e serviu de base para a proposta de atividades complementares no AVA.  

As UDs focam em contextos nos quais a língua surge e que são essenciais para a 

interpretação do que é dito, quando, por quem, para quem e para quê, ou seja, do uso 

efetivo da língua. Precisamos levar os alunos a estudarem a língua portuguesa pensando 

sempre em uma aprendizagem contextualizada, uma vez que a mesma estrutura 
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linguística pode contribuir para atingir diferentes propósitos de comunicação. Aprender 

uma língua implica usá-la nas mais variadas situações de comunicação. Assim, o uso de 

uma língua, abrangendo a sua aprendizagem, inclui as ações realizadas pelas pessoas 

que, como indivíduos e como atores sociais, desenvolvem um conjunto de competências 

gerais e, particularmente, de competências linguístico-comunicativas. (Em: 

<http://www.ppple.org/conversa>. Acesso em: 05 de outubro de 2014.)  

A partir de uma concepção de língua em uso, ser proficiente significa ser capaz 

de usar a língua adequadamente com propósitos sociais ou ser capaz de usar “a língua 

para desempenhar ações no mundo” (CLARK, 1996 apud 

<http://www.ppple.org/conversa>. Acesso em: 05 de outubro de 2014). Tem-se assim, 

níveis de proficiência distintos, definidos a partir da reflexão sobre a natureza da 

linguagem em situações variadas de uso da língua. Há de se considerar que as 

experiências de ensino e aprendizagem com a língua em uso serão sempre ações 

situadas, relacionadas a eventos e contextos reais de vivência dos interlocutores. 

Ramos (2009, p. 96) menciona que a língua alvo deve ser ensinada e aprendida 

para propósitos comunicativos e os materiais (jogos) devem facultar situações de 

comunicação que envolvam os alunos e os engajem discursivamente em vivenciar 

praticas sociais contextualizadas por meio da linguagem. 

As metodologias recentes apontam a necessidade de modos de construção de 

conhecimento em grupos (aprendizagem colaborativa e cooperativa) e também 

enfatizam a necessidade de os alunos desenvolverem formas mais autônomas de estudo 

(aprendizagem reflexiva e auto monitorada). Surge uma questão-chave: como passar da 

teoria para a prática? 

Pensando nessa direção, descrevemos aqui a construção de um jogo online com 

o qual tanto professor, quanto alunos podem contar, com temáticas que fazem sentido 

para os alunos/usuários, pois são contextualizadas e centradas em questões da vida real, 

exigindo que o aluno se responsabilize por seu próprio aprendizado. 

 

3   Design de um jogo educacional online para aprendizagem de PLE 

Os recursos tecnológicos da Web 3.0 têm oportunizado uma aprendizagem de 

línguas mais significativa e a produção de materiais para ensino de Língua Estrangeira 

http://www.ppple.org/conversa
http://www.ppple.org/conversa
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precisam estar voltados para uma noção de linguagem enquanto comunicação e por sua 

vez, devem estimular o aprendiz a se comunicar (BREEN et al, 1998). 

De acordo com Braga (2013, p.49),  

aula de língua é, antes de mais nada, uma aula de laboratório. 

Aprende-se uma língua a partir de situações de uso. No caso de língua 

estrangeira, a dificuldade do professor em conseguir materiais 

adequados à sua turma, fora do livro didático, sempre foi maior do que 

nas outras áreas de conhecimento.  
 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem que objetivamos criar possui o formato de 

um jogo online, utilizando o RPG Maker XP que levará em conta as temáticas 

abordadas nas Unidades Didáticas disponibilizadas no Portal do Professor de Português 

Língua Estrangeira / Língua Não Materna. Jogadores criam e guiam seus avatares 

através de cidades, interagindo com objetos e outros avatares que encontram na cidade 

virtual de “Andor” de modo quase autêntico enquanto colaboram com outros jogadores.  

Ao considerar a criação de um jogo educativo online o principio teórico de 

linguagem que norteou essa produção foi o de língua em uso. Usa a língua-alvo para 

propósitos comunicativos visa fazer com que os jogos ofereçam situações 

comunicativas que envolvam o aluno/jogador em práticas sociais por meio da 

linguagem. 

Ramos (2009, p.95-96) pontua três princípios e procedimentos para o design de 

um material virtual online que elenco a seguir por considera-los importantes. O primeiro 

é projetar um jogo que atraia a atenção do aluno/usuário, despertando seu interesse e 

curiosidade. O segundo, pensar quais elementos auxiliam a tarefa de aprender, tais 

como grau de desafio e de solução, o equilíbrio entre o que é novo e conhecido, e o grau 

de conexão com a realidade do aluno. E o terceiro, desenvolver a confiança dos alunos, 

que estes obterão sucesso ao fazer parte dos desafios propostos pelo jogo, criando senso 

de realização, possibilitando assim elevar sua autoestima. Além de proporcionar 

sentimentos de relaxamento e evitar ansiedade. 

Um item relevante para a criação do jogo foi buscar aspectos que fossem 

significativos para o aluno, que os desafios propostos, de alguma forma, tenham sentido 

para sua vida e contribuam para a extensão além da sala de aula. Buscou-se também 

oportunizar desafios nos quais o aluno fizesse inferências, buscasse respostas, criasse 

sentimentos de que a construção do conhecimento está acontecendo porque ele está 



Anais Simpósio SIPLE 2014 
ISBN 978-85-7846-415-8 

 
 

 
 

  

Londrina – Paraná (novembro / 2014) 
  45 

empenhado em sua realização, ou seja, auxiliar o aprendiz em seu caminho de 

autonomia na aprendizagem. (RAMOS, 2009) 

O protótipo do jogo online (ainda sem nome definido) para ensino-

aprendizagem-avaliação do PLE foi criado como uma alternativa de atividade 

extraclasse e também para fomentar novas criações de AVA para PLE, bem como 

pesquisas sobre o uso de jogos em experiências pedagógicas. Os alunos após realizarem 

o login, precisam criar seus avatares e compreenderem qual é a missão principal do 

jogo. As figuras 1 e 2, a seguir, ilustram as telas de criação de avatares pelos 

alunos/usuários e entrada à cidade de Andor para aquisição da missão, respectivamente. 

 

Figura 1 – Tela criação de avatar. 
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Figura 2 – Tela entrada da cidade. 

 

 

Após adentrar a cidade, o personagem/avatar encontrará NPCs
2
 que dirão quais 

são as várias mini-missões que o jogador deverá cumprir para enfim chegar a missão 

principal (derrotar o dragão que assola a cidade, ainda em fase de experimento). Os 

avatares ainda poderão se deparar com outros avatares/jogadores online e manter 

diálogos caso queiram. Lembrando que os diálogos ocorrem por meio da produção 

escrita apenas. Vide figuras 3 e 4: 

 

 

 

 

 

 

 
 
______________________________________________ 

2
 a palavra “NPC” se refere à Non-Playable Character, que em português quer dizer Personagem não 

jogável. 
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Figura 3 – Tela de execução de mini-missão. 

 

 

Figura 4 – Tela de diálogos com outros jogadores online 
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Pensando que existe um processo de construção que concretiza uma atividade de 

ensino-aprendizagem-avaliação, Tomlinson (1998, p.2) descreve que  

 
o desenvolvimento de materiais refere-se a tudo o que é feito por 

escritores, professores e alunos para fornecer fontes de forma a 

maximizar a probabilidade de admissão: em outras palavras, o 

fornecimento de informações sobre e / ou experiência de linguagem de 

formas destinadas a promover a aprendizagem de línguas. 

 

O design de um jogo/AVA não é uma tarefa simples como muitos imaginam, 

pois envolve planejar, analisar, selecionar, adaptar, criar, avaliar, sempre embasado em 

alicerces teóricos sobre língua, aprendizagem, ensino, avaliação, autonomia e 

colaboração. Usamos o RPG Maker XP que é uma plataforma desenvolvida para a 

criação de jogos do gênero por proporcionar agilidade e flexibilidade, quesitos 

essenciais na produção de um ambiente virtual.  

 

4   Considerações finais 

O que se tem visto é cada vez mais alunos e professores procurando novas 

formas de melhor ensinar e aprender, procurando adaptar o que será ensinado e 

aprendido ao seu próprio contexto, tornando este estudo mais envolvente e aprazível. 

Corroborando com Borja e Grossi (2012) os alunos estão passando de um papel passivo 

para um papel ativo, desenvolvendo uma autonomia e independência no que diz respeito 

à aprendizagem e esta autonomia ampliará cada vez mais, devido ao surgimento de 

novos AVA.  

Vários são os fatores que favorecem a aprendizagem de uma língua estrangeira, 

todavia o de maior relevância é o que leva o aluno a estar motivado a aprender. Por isso, 

a importância de se ter um olhar reflexivo quanto aos objetivos de ensino, as 

expectativas de aprendizagem e sua avaliação. 

Esta criação, ainda em curso, vem reforçar a convicção de que jogos 

educacionais online podem ser usados com sucesso em diferentes níveis do processo de 

ensino-aprendizagem-avaliação, por poder ajudar os alunos a expandir sua 

aprendizagem além dos limites da sala de aula e promover conceitos novos de 

aprendizagem.  
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O aluno motivado, quando encontra oportunidades mais desafiadoras, acaba 

passando mais tempo envolvido com a experiência de aprender. Experiencia essa que 

pressupoe o desenvolvimento da capacidade de discernir, questionar e refletir sobre as 

informações recebidas para se chegar ao conhecimento. 

Jogos proporcionam aos alunos/usuários a oportunidade de aprender de modo 

quase que imediato com seus erros, pois o feedback imediato que o jogo propicia é um 

componente eficaz para o progresso do ensino-aprendizagem-avaliação do 

aluno/jogador. 

O uso adequado dos AVA/jogos educacionais online deve estimular a 

curiosidade, a colaboração, a resolução de problemas, a busca e a contextualização de 

informações (ROSTAS; ROSTAS, 2009). Fomentar mais pesquisas sobre criação de 

AVA para ensino-aprendizagem-avaliação de PLE. Embora os jogos sejam 

recomendados por sua abordagem atraente para a aprendizagem, a adoção destes na 

educação tem sido vagarosa.  

Corroborando com a afirmação de Gee (2009), “se você está avaliando seu aluno 

fora do jogo, é melhor ter boas razões para fazê-lo.” O próprio ato de completar as 

missões de um jogo já deveria servir como uma avaliação com a finalidade pelo qual o 

jogo foi projetado para ensinar ou medir. 

Percebemos então que o ensino de idiomas baseado unicamente na forma não 

propicia oportunidades suficientes de práticas sociais da linguagem, essencial para que 

uma língua estrangeira seja adquirida. Faz-se necessário a busca de novos ambientes 

para o incremento do processo ensino-aprendizagem-avaliação. 
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Resumo: Cada vez mais estrangeiros mostram-se interessados em aprender a língua 

portuguesa, em especial a variante brasileira, e a cultura de nosso país. Sendo assim, 

este trabalho situa-se no campo da Linguística Aplicada em Interface com o estudo das 

novas tecnologias no ensino, uma vez que trata do ensino e aprendizado de português 

como língua estrangeira online (PFOL), via Plataforma MOODLE-UNESP. Esta 

pesquisa é de natureza aplicada, ou seja, partimos da prática para a teoria considerando-

se que partimos do estudo e avaliação dos materiais existentes e dos aplicativos 

oferecidos pela plataforma MOODLE para a produção de conhecimento científico sobre 

o tema proposto e de atividades práticas. Os objetivos propostos foram: (1) pesquisar e 

estudar os materiais em vídeo disponíveis na Internet para o ensino e avaliação de 

PFOL; (2) conhecer as formas de hospedagem de materiais em vídeo na plataforma 

MOODLE como fonte didática e recurso de avaliação; (3) selecionar e desenvolver 

materiais em vídeo para a viabilização de curso de PFOL para iniciantes e para a 

avaliação do desenvolvimento dos alunos. Os resultados revelaram uma carência de 

material voltado para a aprendizagem de PFOL variante brasileira elaborada por 

profissionais qualificados e com ampla disponibilidade na Internet. Os formatos 

específicos para a hospedagem de vídeos e a necessidade de elaboração de materiais 

exclusivos, especificamente produzidos para o nível iniciante no idioma português 

também foram observados. As gravações em áudio e vídeo postadas como materiais 

didáticos permitiram aproximar o aprendizado do contexto real de uso da língua e o 

mesmo recurso utilizado como meio de avaliação revelou-se eficaz, uma vez que os 

alunos sentiram-se mais à vontade e a professora pode reproduzir o material quantas 

vezes foram necessárias para realizar uma avaliação satisfatória. 

 

Introdução 

A língua portuguesa está ampliando as suas fronteiras e já está sendo apontada 

na mídia como a terceira língua (1º Chinês, 2º Árabe e 3º Português) mais importante 

para o futuro da globalização. Atualmente a língua portuguesa é a língua oficial de oito 

países (Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Timor Leste) e também, a língua falada em pequenas comunidades, como Zanzibar (na 

Tanzânia, costa oriental da África), Macau, Goa, Diu e Damão (na Índia) e Málaca (na 

Malásia) é considerada o quinto idioma mais falado no mundo, com aproximadamente 

249 milhões de falantes. Além disso, atualmente, o Brasil destaca-se como um dos 

mailto:dani_trevelin@hotmail.com
mailto:reca@assis.unesp.br
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países em desenvolvimento que mais cresce no mundo e juntamente com a Rússia, a 

Índia e a China (BRIC ou BIC, como tem sido mais recentemente citado, não mais 

contemplando a Rússia, devido a questões político-econômicas) tem o seu status de país 

promissor mundialmente divulgado e reconhecido. Neste contexto, cada vez mais 

estrangeiros mostram-se interessados em aprender a língua portuguesa, em especial a 

variante brasileira e a cultura de nosso país.  

Os cursos online, hoje disponibilizados por diversas instituições de ensino 

públicas e privadas e atualmente mais amplamente oferecidos de forma gratuita via 

Universidade Aberta, em vários países, como a Universidade Aberta Brasileira (UAB) e 

em rede mundial, via MOOC (Massive Open Online Courses) têm se revelado uma 

modalidade de ensino e aprendizado de grande impacto, devido a sua abrangência além 

das fronteiras nacionais e internacionais. Outras características importantes dos cursos 

online, segundo Laura Delgado (2009) são: flexibilidade, tempo para reflexão, 

contextualização, custo-benefício e motivação. A plataforma Moodle, criada pelo 

australiano Martin Dougiamas em 1999, que é um Sistema Open Source de 

Gerenciamento de Cursos - Course Management System (CMS), ou um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). O Moodle é um sistema de gestão de ensino gratuito, 

utilizado por instituições de ensino no mundo todo, foi feito para educadores criarem 

cursos on-line segundo as suas aspirações, contexto de ensino e área de interesse e 

estudo. Segundo Almeida, os ambientes virtuais são favoráveis para o ensino de 

idiomas porque permitem integrar múltiplas mídias e recursos, apresentar informações 

de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, 

elaborar e socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos. As 

atividades se desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço em que cada 

participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade explícita e um 

planejamento prévio denominado design educacional, o qual constitui a espinha dorsal 

das atividades a realizar, sendo revisto e reelaborado continuamente no andamento da 

atividade. (ALMEIDA Filho,2003. p.5). 

Além disso, destacamos o MOODLE como ambiente eficaz para o ensino de 

idiomas devido a sua base construtivista, ou seja, por considerar que o conhecimento 

não é algo acabado, mas sim um processo em constante formação, construído na mente 

do estudante, sendo de vital importância a interação do aluno com o meio, que neste 
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caso é o ambiente virtual. O MOODLE exige do aluno comprometimento, iniciativa e 

trabalho em conjunto com professores e colegas e proporciona a aprendizagem 

colaborativa. É importante, também, destacar que um curso de idiomas depende dentre 

outras questões, de seu planejamento, da escolha de recursos e materiais, de sua 

abordagem, método e atividades e, em ambiente virtual, da adequada disponibilização 

do conteúdo ao aluno, visto que “as novas tecnologias ampliam a necessidade de 

pesquisas sobre o desenvolvimento de materiais didáticos, já que, além de questões 

pedagógicas é preciso considerar também diferentes aspectos tecnológicos como 

tecnologia de produção as formas de distribuição, aspectos interativos, questões de 

multimídia, entre outros. (RICHARD,2005, Tomlinson& Masuhara,2005). 

 Ao dar início aos preparativos para a viabilização do curso, percebemos a falta 

de material de qualidade disponível, isso aumentou nosso desejo em produzir materiais 

autênticos e úteis para um ensino eficaz de português para estrangeiros. Uma parte de 

nossos materiais são vídeos, todos produzidos pelos alunos de graduação em Letras, 

envolvidos na pesquisa, juntamente com a professora orientadora e responsável pelo 

projeto. Os materiais são compostos de diálogos e situações simples, mas indispensáveis 

para a comunicação na língua. Ainda no aspecto visual, elaboramos slides em 

PowerPoint exclusivos para cada tema proposto explicando, além dos aspectos 

linguísticos, os aspectos culturais do nosso país. 

1. Materiais em vídeo disponíveis na Internet para o ensino e avaliação de PFOL 

 Constatamos que grande parte do material disponível na internet, 

particularmente, vídeos, são de extrema escassez ou então de difícil acesso. 

Suponhamos que um estrangeiro, em processo de aprendizagem da língua portuguesa, 

decida complementar seus estudos e busca por material na internet, ou um professor de 

brasileiro decida reunir material para a elaboração de um curso. Dificilmente alcançará 

bons resultados com uma busca na internet. Em geral, os conteúdos relacionados ao 

ensino e aprendizagem de língua portuguesa disponíveis, são destinados aos falantes de 

espanhol ou na variante portuguesa ou voltados para o público infantil, ou seja, vídeos 

para crianças em fase de aprendizagem de português como língua materna. Em ambos 

os casos, o material é inadequado para o ensino e aprendizagem de língua portuguesa 

como língua estrangeira. 
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 Os vídeos encontrados para falantes de espanhol versam, em sua maioria, sobre 

pronúncia, como por exemplo, sobre as diferentes pronúncias em ‘te’ e ‘de’, ‘b’ e ‘v’, 

‘j’. Cada língua possui suas particularidades, para o falante de espanhol, a diferenciação 

desses sons é imprescindível, pois, apesar do português e espanhol serem línguas 

próximas, as pronúncias desses sons diferem significativamente. Como exemplo, 

sugerimos o vídeo: “Aprender Portugués – Pronunciación: Letra B y V em português de 

Brasil”, inscrito no canal: Tus Clases de Portugués - Youtube.   

 

Imagem 1 – Vídeo de Português para falantes de espanhol 

 

  

O material em português europeu, em geral, versa sobre gramática, vocabulário, 

literatura, entre outros. Um dentre os inúmeros sites
5
 e vídeos que encontramos, indica, 

por exemplo, cinco dicas para o ensino de língua portuguesa para estrangeiros e um dos 

aspectos que nos chamou a atenção, foi o fato deste vídeo apresentar as obras clássicas 

da literatura, como José Saramago, Eça de Queiróz, etc. Estas obras literárias são, 

certamente, de extrema importância para níveis avançados de estudo da língua 

portuguesa, já que traz uma linguagem que difere da atual e revela aspectos importantes 

da língua e cultura. 

                                                           
5
 http://www.soportugues.com.br/secoes/dicas/estrangeiros/ - Acesso em 03 de março de 2014. 
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Tendo em vista que a busca por material em vídeo deu-se para a elaboração de 

material para o ensino de português para iniciantes e, portanto, procuramos vídeos sobre 

temas básicos como alfabeto, números, sílabas. Estes temas nos remeteram aos vídeos 

infantis, bem elaborados, mas inviáveis para o ensino de português para estrangeiros 

adultos.  As músicas infantis, desenhos, explicações podem desestimular, além disso, os 

vídeos, na maioria dos casos, apresentam o conteúdo pausadamente, o aprendiz adulto 

não tem paciência ou tempo para uma aprendizagem nesses moldes. Com o aparato 

grandioso em tecnologia em que vivemos, e com o mundo apresentando-se cada vez 

mais em tempo real, o material a ser disponibilizado online deve ser dinâmico e 

interativo. A caráter de exemplificação, segue quadro com uma das vídeo-aulas infantis 

encontradas: 

  Imagem 2 – Vídeo Educativo Infantil – Alfabetização BA BE BI BO BU 

  

              

2. Formas de hospedagem de materiais em vídeo na plataforma MOODLE como 

fonte didática e recurso de avaliação.  

 Há diferentes maneiras de hospedagem de materiais em vídeo na plataforma 

MOODLE. É possível dividir os materiais em duas categorias: ‘Atividades’ (tarefa, 

quiz, chat, múltipla escolha, entre outras) ou ‘Recursos’ (material de auxílio para o 

estudante, livro, links, páginas, arquivos, entre outros). Veja o quadro a seguir: 
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Imagem 3 – Atividades e recursos 

 

 O material em vídeo pode ser hospedado na forma de recurso, neste caso, fica à 

disposição do aluno para consulta durante a realização de uma atividade ou para maior 

compreensão do assunto. O professor tem a possibilidade de disponibilizar diferentes 

materiais como recurso ao aprendiz. Vamos nos deter ao material em vídeo, foco do 

nosso artigo. 

 Funcionando como recurso, o aprendiz pode visualizar o vídeo, quantas vezes 

forem necessárias, a fim de assimilar o conteúdo e consequentemente ser capaz de 

realizar as tarefas que serão propostas.  

 Tendo em vista que o conhecimento é algo construído com o tempo, o professor 

(mesmo no ensino online) é o líder do processo, é o mediador. Ele é o responsável por 

escolher e tomar as decisões referentes ao “como ensinar” e “o que usar”. Tomando 

como base o grande aparato teórico disponível atualmente, planeja o curso com 

abordagem, método e técnica adequadas ao contexto e público. 

 O vídeo pode ser hospedado, ainda, como atividade e neste caso, o professor 

estimula os alunos a realizarem tarefas para a prática linguística a partir do vídeo. É 
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possível amparar o curso em abordagem baseada em tarefas, onde o vídeo seria o 

objetivo final, ou seja, o aluno assiste a um vídeo, aprende, pratica e depois elabora um 

vídeo com a sua atuação na língua estrangeira e envia para avaliação. 

 A avaliação, segundo Luckesi (2002) é usada comumente de maneira 

equivocada, já que ‘examinamos’ os alunos ao invés de avaliá-los, para o autor, a 

‘avaliação’ não faz parte do processo de aprendizagem, mas é aplicada para atribuir nota 

e classificar os alunos.  

  Sendo assim, é importante levantarmos algumas questões referentes à avaliação 

e em seguida aplicar os conceitos para uma avaliação por meio dos vídeos. É uma 

prática comum, ao final de cada bimestre, semestre ou ano, o professor aplicar testes 

para atribuir notas aos alunos e decidir de forma classificatória o futuro escolar do 

mesmo. Estudos recentes discutem a necessidade de não examinar os alunos, mas 

avaliá-los de forma que contribua para a aprendizagem. A partir disso, professores 

passaram a usar o termo avaliação, afirmando que mudaram seus conceitos, porém, 

nada mudou estruturalmente e exame continua a ser confundido com avaliação.  

Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista 

reorientá-la para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é 

classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. O 

ato de examinar, por outro lado, é classificatório e seletivo e, por isso 

mesmo, excludente, já que não se destina à construção do melhor 

resultado possível; tem a ver, sim, com a classificação estática do que 

é examinado. O ato de avaliar tem seu foco na construção dos 

melhores resultados possíveis, enquanto o ato de examinar está 

centrado no julgamento de aprovação ou reprovação. Por suas 

características e modos de ser, são atos praticamente opostos; no 

entanto, professores e professoras, em sua prática escolar cotidiana, 

não fazem essa distinção e, deste modo, praticam exames como se 

estivessem praticando avaliação. (LUCKESI, 2002) 

 

 Um padrão de conduta consciente da parte do educador é capaz de transformar o 

ensino, atuar na necessidade do aluno. No ensino de línguas estrangeiras, o papel do 

professor é ajudar o aluno a desenvolver-se na língua-alvo, a melhorar, arriscar-se na 

produção linguística e, se possível, a aprender a partir dos próprios erros. O uso do 

vídeo para avaliação em PFOL, a partir dos conceitos de avaliação descritos acima, é de 

grande valia, já que o professor consegue maior alcance e visualização, principalmente 

em relação às questões relacionadas às práticas orais do idioma. O vídeo pode ser 

trabalhado como parte do processo de aprendizagem por atividades atribuídas e 
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avaliadas ao longo do curso. A cada vídeo é possível verificar as dificuldades e 

necessidades do aprendiz, sendo possível o planejamento do curso para alcançar 

resultados cada vez melhores.  

 

 

 

3. Desenvolvimento de materiais em vídeo para iniciantes, slides em Power Point 

e avaliação do desenvolvimento dos alunos. 

 

Ao planejar o curso, deve-se considerar o aprendiz de língua estrangeira, falante 

de outras línguas e, neste contexto, identificar quais materiais podem colaborar para 

uma aprendizagem eficiente. 

É nosso entendimento que o processo de alfabetização em língua portuguesa 

requer procedimentos didático-pedagógicos específicos, se comparado a outras línguas 

estrangeiras, como o conhecimento e prática do sistema silábico, por exemplo. O aluno 

de língua portuguesa adulto, falante de outra língua precisa ser, em primeiro lugar, 

apresentado ao alfabeto e sistema silábico em LP, para entender a estrutura e sistemática 

da língua. Usando a expressão comum, é preciso alfabetizar o aprendiz em língua 

portuguesa, ou melhor, “começar do zero”! O material para ensino das sílabas pode ser 

gravado e disponível em vídeo, slides e áudio. O aluno poderá ouvir e repetir quantas 

vezes quiser ou necessitar e posteriormente, gravar a sua fala e enviar para avaliação do 

professor. 

Tendo em vista, a carência de material que auxilie na alfabetização do aprendiz de LP 

elaboramos uma sequência de slides, em Power Point com áudio. O primeiro deles foi o 

alfabeto da língua portuguesa, gravado juntamente com o áudio da pronúncia, assim 

como observações quanto às letras ‘K, W e Y’ geralmente usadas em nomes próprios ou 

palavras estrangeiras, ‘cedilha’, entre outras informações relevantes. A caráter 

exemplificativo, vejamos o quadro abaixo:  
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Imagem 4 – slide 2 do Power Point – The Alphabet. 

 

                                       

 No primeiro vídeo incluímos os slides com a explicação sobre o alfabeto 

brasileiro e slides sobre o sistema silábico da língua portuguesa. Foram dadas as 

informações quanto à junção dos sons consonantais e vocálicos, acentuação nas letras 

‘ê’ e ‘ã’, letra ‘H’, silenciosa no início das palavras, explicação da formação das sílabas 

e exemplos com vocabulário básico e respectivas figuras. Veja os quadros: 

 

Imagem 5 – Parte do Power Point – The Syllables 
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Imagem 6 – Parte do Power Point – The Syllables 

 

 

Além da produção de material em Power Point, também realizamos alguns 

vídeos, relacionados aos cumprimentos “Bom dia, Boa Tarde e Boa Noite” e expressões 

de cortesia “com licença”, “por favor”, “obrigada” em contextos universitários. Os 

alunos envolvidos na pesquisa, juntamente com a professora responsável, participaram e 

atuaram em diferentes situações que expressavam o uso real da língua em diálogos que 

envolviam professor-aluno, aluno-aluno, secretaria-aluno. Feitos como cortes da 

realidade, os vídeos podem ensinar a pronúncia correta, apontar quando e em quais 

situações usar cada cumprimento e expressão de maneira correta.  

Acreditamos que o material elaborado possa alcançar e suprir as necessidades do 

público aprendiz iniciante no aprendizado de língua portuguesa, já que fornece 

explicações quanto à sistemática da língua. No processo de assimilação, diversas 

atividades são propostas aos alunos a partir dos vídeos, sendo possível uma maior 

interação entre aluno e professor e consequentemente um melhor acompanhamento do 

aprendizado.  
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Considerações Finais 

 

Os resultados revelaram uma carência de material em vídeo disponível na 

Internet voltado para a aprendizagem de PFOL variante brasileira e elaborado por 

profissionais qualificados. Os formatos específicos para a hospedagem de vídeos e a 

necessidade de elaboração de materiais exclusivos, especificamente produzidos para o 

nível iniciante no idioma português também foram observados.  

Produções em vídeos com slides, gravações em áudio e imagem foram 

elaborados para suprir o conteúdo necessário para alunos iniciantes de português como 

língua estrangeira.  

As gravações em vídeo postadas como material didático permitiram a prática e o 

aprendizado em contexto real de uso da língua; o mesmo recurso foi utilizado para 

atividades avaliativas e revelou-se eficaz, já que permitiu ao professor acompanhar o 

processo de aprendizagem do aluno, conduzindo-os para a busca de melhores 

resultados.  
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RESUMO: A Faculdade de Línguas da Universidad Nacional del Comahue através da 

Secretaria de Extensão oferece cursos a distância mediados pela plataforma Moodle 

(http://pedco.uncoma.edu.ar/). Um deles é o curso “Português Nível Intermediário: 

treinando as habilidades de falar, ler, escrever e ouvir por meio das TIC”, no marco do 

projeto de extensão “Implementación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la Enseñanza de Idiomas Extranjeros”. Um dos objetivos do curso é 

atingir a competência funcional básica, descrita pelo Marco Comum Europeu de 

Referência para Línguas como “aquela que diz respeito ao uso do discurso falado e aos 

textos escritos na comunicação para fins funcionais específicos, por exemplo, preencher 

formulários e questionários, escrever artigos para revistas, jornais, boletins 

informativos, etc.”. Para alcançar este objetivo utilizamos algumas ferramentas próprias 

da plataforma Moodle e outras disponíveis na web para produção de tarefas individuais 

e colaborativas assim como avaliações ao longo do processo. Sabemos que não existe 

aprendizagem sem avaliação e que esta tem que ser um processo contínuo e dinâmico 

que permita às partes envolvidas ir realizando os ajustes necessários para adequar a 

situação de ensino-aprendizagem de acordo com os objetivos propostos. Avaliar oferece 

a condição necessária para que seja possível estabelecer e acompanhar metas 

qualitativas e quantitativas e verificar se estão sendo cumpridas. Para Hoffman (1999) 

“Dar uma nota é avaliar, fazer uma prova é avaliar, o registro das notas se denomina 

avaliação. Ao mesmo tempo vários significados são atribuídos ao termo: análise de 

desempenho, valoração de resultados, medida de capacidade, apreciação do ‘todo’ do 

estudante... a avaliação é essencial à educação. Inerente e indissociável se concebida 

como problematização, questionamento, reflexão sobre a ação.” Neste trabalho 

apresentaremos algumas ferramentas online utilizadas para avaliação da expressão 

escrita, durante o curso a distância de 180 horas, com aproximadamente 25 estudantes.  

 

Introdução 

O ensino das línguas estrangeiras no contexto de Extensão Universitária na 

Argentina constitui um marco de referência para a inovação e a transformação 

educativas tanto no aspecto metodológico como nos aspectos pedagógico e cultural, 

portanto, sempre esteve de mãos dadas com os avanços tecnológicos e a sua utilização 

em prol de uma melhor educação.  Seguindo estes preceitos é que a Faculdade de 

Línguas da Universidad Nacional del Comahue através da Secretaria de Extensão 

oferece cursos a distância mediados pela plataforma Moodle 

mailto:maria.arce@fadel.uncoma.edu.ar
mailto:profenajla@gmail.com
http://pedco.uncoma.edu.ar/
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(http://pedco.uncoma.edu.ar/). Um deles é o curso “Português Nível Intermediário: 

treinando as habilidades de falar, ler, escrever e ouvir por meio das TIC”, no marco 

do projeto de extensão “Implementación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la Enseñanza de Idiomas Extranjeros”.  

Este projeto oferece uma alternativa de formação acadêmica e de capacitação 

profissional para a aquisição de línguas estrangeiras, seguindo os linhamentos de 

excelência acadêmica, pluralidade ideológica, participação ativa no processo educativo, 

e abertura e transferência ao meio social.  Neste curso cada estudante pode seguir seu 

próprio ritmo de aprendizagem, ou seja, “todos os aprendizes estão sempre evoluindo, 

mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e únicos. O olhar do professor 

precisará abranger a diversidade de traçados, provocando-os a progredir sempre”. 

(HOFFMANN, 2001, p. 47) 

Para que a progressão seja lograda é necessário fazer avaliações tanto do projeto 

como da aprendizagem, pois sabemos que não existe aprendizagem sem avaliação.  Esta 

tem que ser um processo contínuo e dinâmico que permita às partes envolvidas realizar 

os ajustes necessários para adequar a situação de ensino-aprendizagem de acordo com 

os objetivos propostos. Isto é indispensável para que seja possível estabelecer e 

acompanhar metas qualitativas e quantitativas, e verificar se estão sendo cumpridas,  

Dar uma nota é avaliar, fazer uma prova é avaliar, o registro das notas 

se denomina avaliação. Ao mesmo tempo vários significados são 

atribuídos ao termo: análise de desempenho, valoração de resultados, 

medida de capacidade, apreciação do ‘todo’ do estudante... a avaliação 

é essencial à educação. Inerente e indissociável se concebida como 

problematização, questionamento, reflexão sobre a ação. 

(HOFFMANN, 2000, p. 13-14) 

Este projeto implica uma interação virtual e, portanto, uma avaliação neste 

mesmo entorno. Isto implica por parte do professor-tutor um conhecimento tecnológico 

e a capacidade de aplicá-lo em um enfoque pedagógico que propicie aprendizagem.  

Optamos por um enfoque pedagógico baseado na teoria do construtivismo, da 

aprendizagem significativa e do conectivismo. Os estudantes foram construindo o 

conhecimento a partir das tarefas solicitadas, apoiando-se em conhecimentos anteriores 

e estabelecendo conexões na rede. Ao longo de todo o curso foram realizadas atividades 

e tarefas baseadas na ação e colaboração por meio da utilização das TIC, oferecendo a 

possibilidade de continuar com a capacitação em língua portuguesa, consolidar 

http://pedco.uncoma.edu.ar/
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conhecimentos já adquiridos por meio do desenvolvimento das quatro habilidades da 

comunicação e contribuir com o crescimento pessoal e profissional dos participantes.   

A avaliação no curso “Português Nível Intermediário: treinando as habilidades de 

falar, ler, escrever e ouvir por meio das TIC” 

 

Considerando que a qualificação deve ser enriquecida mediante a localização 

dos erros e o julgamento dos resultados alcançados no trabalho avaliado (CAMILLONI, 

1998), foram desenvolvidos os seguintes aspectos na maioria das atividades: 

O que avaliamos?  O trabalho colaborativo, a participação individual, 

pertinência das respostas em relação ao que foi visto e uso eficiente da ferramenta 

proposta. 

Para que avaliamos? A avaliação é uma ferramenta importante para saber em 

que medida, tanto nós professores como os estudantes, alcançamos os objetivos através 

das tarefas propostas. Avaliar também é fundamental para poder realizar ajustes, 

aprender dos erros, aprender a colaborar e principalmente, aprender a pensar. “O 

propósito da educação é mostrar para as pessoas como aprender por si mesmas.” 

(CHOMSKY) Em concordância com este pensamento, solicitamos aos estudantes a 

realização de trabalhos grupais nos quais cada um se enriqueceu mediante sua aportação 

pessoal e a dos outros, e pôde também avaliar o seu próprio processo de aprendizagem. 

Como avaliamos? Avaliamos as atividades seguindo o conceito de avaliação 

formativa (CAMILLONI, 1998), quer dizer, realizando um processo contínuo de coleta 

de informação sobre o alcance da aprendizagem atingida, assim como sobre os pontos 

fortes e fracos de cada estudante. Para isso utilizamos a tabela de qualificações do 

Moodle, com uma escala qualitativa e um registro descritivo que facilitou o seguimento 

e a retroalimentação do processo de aprendizagem de cada estudante para poder fazer os 

ajustes necessários. Além disso, também utilizamos a ferramenta de Moodle chamada 

“Diário” mediante a qual cada estudante pôde realizar ao longo de todo o curso uma 

avaliação dos conteúdos e propostas de atividades, assim como de suas dificuldades e 

avanços pessoais. 

Apesar de termos trabalhado as quatro habilidades e avaliado cada uma delas, 

neste trabalho nos focaremos somente nas ferramentas online utilizadas para avaliação da 

expressão escrita. 
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Descrição do curso 

O curso foi proposto para um máximo de trinta estudantes que tivessem 

estudado no mínimo um ano do idioma português e ter completado o nível básico. Foi 

realizada a difusão do mesmo no âmbito da Universidade, através das redes sociais e 

canais de comunicação de todos os integrantes do projeto de extensão. Para a inscrição 

os candidatos deviam completar um questionário com dados pessoais e perguntas 

referentes ao conhecimento prévio do idioma português, o que  permitiu realizar una 

seleção prévia ao começo do curso.  

O curso foi desenhado para ser trabalhado em 180 horas, dividido em três etapas. 

A primeira etapa consistiu em uma revisão do vocabulário e conteúdos gramaticais 

correspondentes ao nível básico de português. Nas outras etapas foram desenvolvidos 

conteúdos lexicais e gramaticais correspondentes ao nível intermediário, dividido em 

quatro unidades. A dedicação semanal dos estudantes foi estimada entre duas e três 

horas semanais. 

Para fazer funcionar o projeto contamos com recursos humanos: inicialmente 

três professoras de português e uma colaboradora da área de tecnologia da universidade. 

Na última etapa foi incorporada uma ajudante externa, também docente de português. 

Recursos materiais e tecnológicos: conexão à internet, microfones, fones de ouvido, 

digitalizador e mp4. Utilizamos a plataforma Moodle e todos os recursos pertinentes. 

Também aproveitamos aplicativos como: Skype, Audacity, Hotpotatoes, TeamViewer e 

outros recursos disponíveis na internet.  

O objetivo geral do curso foi que os estudantes adquirissem uma competência 

funcional intermediária no idioma português, com vocabulário adequado e correção 

estrutural suficiente para participar efetivamente da maioria dos eventos de 

comunicação formais e informais relativamente complexos, relacionados com temas 

diários, sociais e profissionais.   

Em relação ao tema que vamos relatar, ou seja, a competência na expressão 

escrita, o objetivo era produzir, de forma satisfatória, textos relativamente complexos, 

como avisos, notícias, comentários e opiniões.  

A seguir, relatamos nossa experiência e ferramentas online utilizadas na 

avaliação ao longo deste curso, as quais serviram na realidade também como 

ferramentas de ensino-aprendizagem.  



Anais Simpósio SIPLE 2014 
ISBN 978-85-7846-415-8 

 
 

 
 

  

Londrina – Paraná (novembro / 2014) 
  67 

Ferramentas online utilizadas para avaliação da expressão escrita 

Google Drive - Formulário de inscrição: Criamos no Google Drive um 

questionário para ser utilizado como avaliação diagnóstica. Cada estudante deve 

escrever um pequeno texto explicando como adquiriu os seus conhecimentos da Língua 

Portuguesa.  

De acordo com Hadji (2001) a avaliação diagnóstica tem como objetivos 

diagnosticar, verificar e levantar os pontos fracos e fortes do estudante. Permite 

conhecer como os estudantes estão chegando ao início do curso, o que eles já sabem, 

quais as suas preferências e o que precisam aprender. Quando utilizada no início do 

processo de aprendizado a avaliação diagnóstica fornece dados para que o planejamento 

seja ajustado e contemple intervenções para retomada de conteúdos. Neste sentido esta 

ferramenta foi muito importante para poder selecionar adequadamente o grupo para 

fazer o curso, já que tivemos 85 inscrições para 30 vagas. 

Também segundo Hadji (2001) a avaliação formativa é um ponto de partida, útil 

para a assimilação ou retificação de novas aprendizagens, sendo ideal em uma avaliação 

continuada, possibilitando ao professor gerir e organizar situações didáticas de 

aprendizado, identificando eventuais necessidades de correção de rota. A avaliação 

formativa possibilita que tanto o estudante quanto o professor possam refletir sobre a 

utilização de novas estratégias de aprendizado, já que o importante é o processo de 

descoberta que induz a novas elaborações de aprendizado.  

Seguindo estes preceitos elaboramos diferentes enunciados, baseados no enfoque 

por tarefas. Este enfoque refere-se a uma abordagem que encara a língua como sendo, 

mais do que um mero sistema de regras, um recurso ativo para a criação de significado. 

Ou seja, mais importante do que o simples conhecimento de regras, estruturas 

gramaticais e lexicais é a capacidade do indivíduo para aplicá-las de forma adequada e 

eficaz para alcançar a competência comunicativa (NUNAN, 1989).  

Uma tarefa é um convite para agir no mundo, um convite para o uso 

da linguagem com um propósito social. (...) São os elementos da 

tarefa que delimitam para o examinando as condições de produção de 

leitura e escrita, construindo um texto pertencente a determinado 
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gênero do discurso, ao mesmo tempo em que fornecem os parâmetros 

para a avaliação.
6
  

Ferramenta da plataforma Moodle - Fórum de apresentação pessoal: cada 

estudante deve escrever um pequeno texto sobre si mesmo.  

Objetivos: Facilitar a interação entre os participantes, estimular a participação. 

Treinar a escritura. 

Tarefa de expressão escrita respondendo as seguintes perguntas:  

-Quem é você? O que faz? Quais são os seus gostos?  

Exemplo: 

Figura 1. Exemplo de Fórum de Apresentação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Ferramenta da plataforma Moodle - Fórum de opinião: utiliza-se para 

estimular a produção escrita dos estudantes referente a temas diversos. 

Objetivos: Facilitar a interação entre os participantes, estimular a participação, 

treinar a escritura e a interpretação de um tema, opinar, discutir, subir atividades e 

intercambiar tarefas. 

Tarefas de escritura (alguns exemplos): 

                                                           
6
 Guia do participante Tarefas Comentadas que Compõem a Edição de Abril de 2013 do Exame CELPE-

BRAS - Primeira Edição 
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-Você gosta de ler? Quais são seus autores preferidos? Recomende livros… 

-Qual foi o dia mais feliz da sua vida? 

-Como é sua família? Onde moram, o que fazem no seu dia-a-dia e o que farão 

nas festas? 

Resultado: A maior interação e participação dos estudantes se produziu nos 

diversos Fóruns, que foram utilizados para escrever sem medo a fazer erros, para 

esclarecer dúvidas e para adquirir vocabulário novo. Estes se transformaram em espaços 

dinâmicos, com uma participação constante, o que permitiu a muitos dos estudantes 

perder o medo ao primeiro contato com o espaço virtual. Por parte das professoras, 

serviu para avaliar os conhecimentos gramaticais e lexicais do grupo, corrigir pequenos 

erros e estimular a participação e comunicação. Os comentários mais detalhados se 

realizaram por meio de mensagens privadas ou através da ferramenta ¨Diário¨. 

Exemplo: 

Figura 2. Exemplo de Fórum de Discussão

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Ferramenta da plataforma Moodle - Diário: com esta ferramenta os 

estudantes podem exprimir as suas dificuldades e avanços no curso, histórias do dia-a-

dia, dúvidas e sugestões. 
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Objetivos: tirar dúvidas individuais, expressar seus sentimentos em relação ao 

curso e à aprendizagem, opinar e contestar em qualquer momento do curso. 

Resultado: serviu como instrumento para que os estudantes escrevessem 

livremente, sem um tema específico, permitindo assim avaliar sua ortografia e 

gramática, além de ser um dos canais de comunicação que facilitou o diálogo entre 

professor e estudante. 

Figura 3. Exemplo de Diário  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Ferramenta da plataforma Moodle - Wiki: utiliza-se para estimular a escritura 

colaborativa. 

Objetivos: Escrever, desenvolver ideias, trabalhar colaborativamente, interpretar 

textos. 

Tarefas de escritura (alguns exemplos): 

-De acordo com a imagem (cidade) escreva uma história junto com seus 

companheiros sobre esta cidade. Comece assim: Minha cidade... 

-Responda com cinco verbos diferentes: ”O que você tem feito pela ecologia?” 

Resultado: A WIKI foi a ferramenta que gerou mais dificuldade para os 

estudantes. No princípio alguns escreviam frases soltas com medo de apagar ou 

modificar textos escritos pelos companheiros, outros não conseguiam entrar na 

ferramenta. Durante um encontro sincrônico foi possível ajudar os estudantes a vencer 
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este medo, esclarecendo que o objetivo, além de desenvolver a habilidade de escrever e 

compreender um texto, era principalmente o de ajudar a construir um único documento 

entre todos. Com a elaboração dos textos na Wiki se puderam verificar e corrigir 

problemas de ortografia, concordância e coesão, considerando que os estudantes tinham 

que escrever colaborativamente além de continuar a ideia dos outros. 

Exemplo: 

Figura 4. Exemplo de Wiki Colaborativa 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Ferramenta Disponível na Web - Storybird : utiliza-se para estimular a 

escritura colaborativa e a criatividade. 

Objetivos: Organizar-se em grupos. Desenvolver as habilidades de ler e 

interpretar conteúdos e posteriormente escrever colaborativamente em diferentes 

grupos. 

Tarefas: 1. Depois de ler o conto “Livro: a troca” responder as perguntas. 

2. Em grupos separados escrever um texto utilizando os tempos do pretérito 

ecom o tema “Viagem”. 
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Resultados: Significou um grande estímulo para a imaginação, já que mistura 

imagens com texto. A maior dificuldade para os estudantes foi a organização para 

trabalhar em grupos e decidir o que escrever. O estímulo nos fóruns foi fundamental 

para o desenvolvimento da tarefa assim como o feedback e posterior publicação para 

leitura e comentários.  

Exemplos: Livro ¨A troca, A viagem, Sobre as viagens 

Na figura 5 destacamos uma página de um conto feito por um dos grupos.  

Figura 5. Exemplo de Conto Participativo 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Ferramenta Disponível na Web - Dipity: Utiliza-se para trabalhar 

colaborativamente, em uma linha de tempo. Objetivo: Escrever sobre si mesmo e sua 

história pessoal de maneira cronológica. Tarefas: Entrar no Dipity e colocar três 

momentos importantes de sua vida (utilizar o pretérito perfeito e imperfeito do 

indicativo) 

Resultado: Estimulou a criatividade dos estudantes, apesar de que alguns 

demoraram em aprender a usar a ferramenta. A maioria conseguiu completar a tarefa 

pedida com êxito.   

Exemplo: Nossa história. Na figura 6 expomos o resultado final do trabalho 

colaborativo. Frases curtas ou apenas uma palavra serviu para ilustrar ¨A nossa história¨. 

http://storybird.com/books/livro-a-troca-lygia-bojunga-nunes/?token=9537wk8b5u
http://storybird.com/books/a-viagem-6/?token=hzda7cr2q2
http://storybird.com/books/grupo3-sobre-as-viagens-minhas-suas-nossas-viagens/?token=pym7geqd35
http://www.dipity.com/Portugues_Intermediario/A-nossa-historia/
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Figura 6. Exemplo de Escritura Participativa  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Ferramenta da plataforma Moodle - Tarefa: Utiliza-se para diferentes 

atividades que podem ser feitas online ou subir arquivos. Suporta todo tipo de arquivos, 

como áudio, imagens, word ou ppt, etc. 

Objetivos: Escrever textos online e subir arquivos. 

O ponto positivo desta ferramenta é que nos permitiu fazer correções individuais 

e no próprio texto do estudante, também fazer uma retroalimentação quase imediata e 

uma análise do seu avanço. 

Tarefas (alguns exemplos de enunciados): -Como foram as suas últimas férias? 

Escreva um texto detalhando como viajaram, com quem, o que fizeram, etc. 

-Descreva suas atividades durante a semana, com alguns horários. Como é a sua 

agenda? 

-Depois de ler o texto, suba uma gravação opinando sobre o assunto. 

Resultado: Não houve maiores dificuldades por parte dos estudantes para 

participar ativamente em todas as tarefas. Para as professoras, o difícil era decidir que 

tipo de tarefa era o mais adequado para trabalhar determinadas habilidades.  

Na figura 7 vemos como o professor controla quantas pessoas fizeram as tarefas 

solicitadas, o enunciado e tipo de tarefa dentro da Plataforma: 
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Figura 7. Tipo de Tarefas 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Na figura 8 vemos uma das tarefas feitas por uma aluna. A ferramenta é ¨Texto 

on-line¨ e a retroalimentação é feita no mesmo arquivo, ressaltando pontos positivos e 

corrigindo possíveis erros: 

Figura 8. Exemplo de Tarefa on-line 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Na figura 9 os estudantes deviam subir um arquivo também utilizando a 

ferramenta ¨Tarefa¨ da Plataforma. Após correções, o estudante compartilha o 

arquivo em um Fórum de discussão, assim todos podem ler e comentar sobre o que o 

companheiro escreveu: 

 

Figura 9. Exemplo de Tarefa com envio de arquivo 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Ferramenta disponível na web - Murally: Utiliza-se para trabalhar 

colaborativamente, através de imagens, vídeos, sons e palavras. Ferramenta online que 

tem como resultado um mural. 

Objetivos: Escrever, ler, opinar, interpretar através de imagens.  

Tarefa: Escolha uma profissão e escreva o que é necessário para ser um excelente 

profissional nessa área. Depois escreva pelo menos dois comentários sobre as profissões 

que escolheram seus companheiros. Utilize o presente do subjuntivo. 

Resultado: Como os estudantes já tinham adquirido experiência com outras 

ferramentas, o Murally resultou ser simples, rápido e de grande atração visual. Os 
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estudantes puderam utilizar a estrutura gramatical solicitada através de pequenas 

orações, opiniões e imagens.  

Exemplo: Guia das Carreiras.  Na figura 10 vemos um mural colaborativo. Os 

estudantes foram escrevendo, opinando e corrigindo uns aos outros. 

Figura 10. Mural Colaborativo de Profissões 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Conclusões 

A proposta teve uma ampla repercussão entre os destinatários aos que foi enviada 

a informação referente ao curso. Recebemos mais de oitenta solicitações de inscrição, o 

que mostra a demanda que existe em relação à necessidade de continuar com estudos de 

idioma português depois de ter completado um nível básico, que é o que se oferece 

atualmente nos cursos presenciais da nossa universidade. 

http://mrl.li/1hOixob
http://mrl.li/1hOixob
http://mrl.li/1hOixob
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Em todos os participantes se notou um entusiasmo genuíno pelo uso das TIC para 

a aprendizagem do idioma português, o que se foi manifestando ao longo das diferentes 

atividades propostas. A ideia de que aprendamos a utilizar as tecnologias para a 

aprendizagem do idioma, não é que nos tornemos expertos em TIC, senão que tenhamos 

a maior afinidade possível com estas ferramentas. A afinidade em qualquer âmbito da 

aprendizagem é um sentimento facilitador, que proporciona novas atrações e estímulos 

para atingir o sucesso. Trabalhar desde a afinidade quer dizer que não é necessário 

entender profundamente, senão “receber o que vem de dentro com uma aceitação 

anterior ao entendimento” (Arthur da Távola). Foi pensando nesta afinidade que 

planejamos as atividades ao longo do curso. Ao perceber que o grupo não respondia 

positivamente a uma tarefa, como aconteceu com a WIKI, buscávamos outra 

semelhante para incentivá-los a seguir adiante.  Buscamos trabalhar com temas 

variados, com perguntas como guias e uma diversidade de ferramentas para estimular a 

expressão escrita que fossem além dos tradicionais Fóruns. 

Expressar-se por meio da escrita exige do estudante um conhecimento sobre o 

tema a ser tratado, assim como a produção e organização de ideias. Escrever em uma 

língua estrangeira exige, além disso, aquisição das estruturas gramaticais e lexicais. O 

que fizemos ao longo deste curso foi ajudar o estudante neste processo de 

aprendizagem, utilizando ferramentas online que permitissem tanto ao professor quanto 

ao estudante ir avançando no conhecimento.   

As cento e oitenta horas trabalhadas com os estudantes representaram o dobro de 

horas trabalhadas entre o grupo de professores no planejamento e elaboração das 

tarefas, na correção e retroalimentação das atividades e na participação ativa na 

plataforma. Como resultado temos uma Plataforma em andamento que poderá ser 

utilizada em outras edições do curso, com mudanças a serem realizadas de acordo com 

as avaliações e auto avaliações feitas. 
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MATERIAL AUTÊNTICO E O ENFOQUE INTERCULTURALISTA PARA O 
ENSINO DE PLE 

 

                                               Regina Célia Pagliuchi da Silveira (PUC/SP) 

regcpf@osite.com.br 
 

RESUMO: Este texto discute a produção de recursos didáticos para o ensino do 

português brasileiro para estrangeiros (PbLE) com enfoque em aspectos socioculturais e 

aponta uma perspectiva para a realização de atividades, conforme uma abordagem 

comunicativa e intercultural. Segundo Trouche (2002), conforme essa abordagem, todo 

professor busca os meios que permitam ao aluno a aquisição da competência 

comunicativa, isto é, o conhecimento não só de regras gramaticais, mas também de 

regras contextuais ou pragmáticas indispensáveis à sua interação social. Saber uma 

língua implica, também, saber a História e a cultura que a constituem e de que ela é ao 

mesmo tempo produtora. Só assim, o aprendiz passa a tomar conhecimento de uma 

memória social-afetiva que estabelece os vínculos sociais e cria o sentimento de 

pertença, em determinado grupo social. Dessa forma, mesmo sendo o outro, o aprendiz 

pode se valer de suas próprias perspectivas e assimilar outros pontos de vista para 

focalizar o que acontece no mundo, enriquecendo seus conhecimentos. Esses pontos de 

vista são importantes para a aprendizagem de uma nova cultura, pois eles funcionam 

como filtros afetivos em relação à diferente maneira de ver e de dizer o mundo. Sendo 

assim, o aprendiz poderá ter a oportunidade de participar de nova interação social e 

desenvolver novas funções comunicativas. Para tanto, é necessário que o professor 

selecione textos adequados para se apresentarem como recursos didáticos que propiciem 

a informação, reflexão e compreensão de momentos significativos da História do Brasil 

e da formação étnica do povo brasileiro em contraponto com a realidade contemporânea 

de nosso país. Todavia, os professos de PbLE apresentam dificuldades para a seleção 

desses textos e para compreender onde se situa a cultura no ensino da língua-alvo. Este 

texto, com fundamentos da abordagem comunicativa e intercultural, tem por objetivo 

tratar de materiais autênticos para o ensinode PbLE e diferenciar significados 

linguísticos da lexia de designação de implícitos culturais contidos nela e explicitados 

por intertextos, de forma a apresentar uma perspectiva para o professor selecionar 

material autêntico, como recurso didático em suas aulas. Para tanto, tem-se por 

pressuposto que discurso, cognição e sociedade estão em constante inter-relação para o 

ensino de LE. 
 

1. Considerações teóricas e metodológicas 

     A perspectiva proposta para a produção de recursos didáticos está fundamentada 

na Abordagem Comunicativa e Intercultural. 

 1.1 A abordagem Comunicativa 

Nos anos 60 e 70, diferentes teorias a respeito de como se constrói a proficiência 

na língua optaram pela multidisciplinaridade, selecionando disciplinas das Ciências 

Cognitivas e Sociais, em busca de contribuições. Assim, diferentes teorias linguísticas 

foram integradas nas teorias de aprendizagem de línguas, entre elas, a teoria dos atos de 

mailto:regcpf@osite.com.br
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fala que apresenta e explica os fenômenos gramaticais em contextos reais de uso da 

linguagem e a teoria linguística do texto com seu postulado de que o homem não fala 

por palavras e frases isoladas, mas por textos completos, coesos e coerentes. Segundo 

Schneider (2010), a partir da segunda metade da década de 80, estabeleceu-se uma 

orientação pragmática no ensino de línguas, fundamentada principalmente nos 

princípios pragmático-funcionais e interculturais. (cf. Halliday, 1985). Na perspectiva 

da linguística pragmática, a língua não é um sistema de formas, mas um aspecto da 

interação humana. Seu objetivo é investigar o que os indivíduos fazem ao utilizarem 

uma língua para se comunicar; por isso, os atos de fala são importantes. A busca por 

uma abordagem que priorizasse a comunicação, mas que também fosse flexível em 

relação ao uso de técnicas eficientes, provenientes de outros métodos, originou a 

Abordagem Comunicativa. Esta dá importância ao significado e ao uso da língua, de 

forma a relacionar discurso, cognição e sociedade, priorizando a interação 

comunicativa, além de postular o uso de uma linguagem que os alunos compreendam. 

Sendo assim, a noção de competência é revista, deixa de ser entendida como um 

<<saber regras gramaticais>> para ser entendida como um <<saber-fazer com um 

determinado conteúdo>>. O desafio proposto para o professor é desenvolver a 

competência comunicativa do aluno, ou seja, a união de quatro competências: a 

gramatical, a discursiva, a sócio-lingüística e a estratégica. Cada uma delas atua com 

seus próprios conteúdos. A competência gramatical, vista como um <<saber-fazer com 

um conteúdo gramatical>>, compreende o domínio das formas e aspectos gramaticais, 

tais como os fonológicos, os fonéticos, os morfológicos, os semânticos, além de um 

bom vocabulário. A competência discursiva, enquanto um <<saber-fazer com conteúdos 

interpessoais e de práticas sociais>>, refere-se à habilidade que um falante tem de 

construir uma conversação organizada e coerente, em diferentes contextos sociais. A 

competência sociolingüística compreende a capacidade de <<saber-fazer escolhas de 

formas linguísticas adequadas a determinadas situações comunicativas>>, que podem 

mudar de acordo com a situação e com a interação social do sujeito falante, dependendo 

do papel social representado por ele, em determinadas condições de produção 

discursiva. A competência estratégica é <<saber usar a língua para se comunicar>>; 

usando diferentes artifícios verbais ou não verbais como estratégias de comunicação, 

para suprir alguma falha de comunicação que possa existir devido a alguma limitação 

linguística do falante. Logo, para a Abordagem Comunicativa, é prioritário o uso de 

linguagem apropriada à situação em que ocorre o ato de fala e ao papel desempenhado 

pelos participantes discursivos. O objetivo central dessa abordagem é viabilizar o 

desenvolvimento das quatro habilidades (ouvir, ler, falar e escrever) e levar o aluno a 

adquirir a competência comunicativa na língua-alvo. Desde que se tenha por ponto de 

partida que a competência comunicativa envolve diferentes aspectos do conhecimento 

(sócio)lingüístico, como saber adequar o uso da língua à audiência (interlocutores) e às 

diferentes situações e intenções comunicativas; compreender e produzir diferentes tipos 

de textos (por ex. histórias, relatos, reportagens, entrevistas), o papel do professor é 

prioritário. Sendo assim, o papel do professor na sua relação com os alunos passou por 
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uma revisão. Antes, o professor detinha todo o conhecimento; agora, torna-se mediador 

e facilitador no processo da comunicação, ou seja, guia os alunos nos procedimentos e 

atividades, disponibilizando, para tanto, os recursos necessários ao processo de 

aprendizagem e, também, participando diretamente nesse processo, onde até mesmo ele 

pode ser aprendiz. O engajamento do professor é fundamental, para que ele possa 

intervir quando necessário: guiar, orientar, organizar, selecionar material de estudo, tudo 

isso sem intervir na autonomia do aluno. Desse modo, entende-se que aprendizado de 

uma língua desenvolve-se através de relações sociais que incluem a relação professor-

aluno; portanto a aprendizagem não é apenas um desenvolvimento cognitivo, é também 

afetivo e relacional. Almeida Filho (2008) destaca a importância de uma postura 

comunicativa do professor, a partir de atitudes como: 1. atenção aos diferentes estilos de 

aprendizagem e às variáveis afetivas (como ansiedade, inibições e empatia com os 

povos e a cultura da língua-alvo); 2) esclarecimento sobre o papel de apoio da língua 

materna na aprendizagem de outras línguas; 3) apresentação de temas do universo do 

aluno em forma de problematização e ação dialógica focalizada no conteúdo dos textos; 

4) criação de condições para a aprendizagem consciente das regularidades linguísticas 

especialmente quando o aluno solicita uma explicação; 5) aceitação de exercícios 

mecânicos de substituição que embasam o uso comunicativo da língua, com o uso de 

uma terminologia acessível ao grupo. Dessa forma, o professor buscará atender às reais 

dificuldades e interesses do aluno, propiciando a ele reflexão sobre si mesmo e sobre o 

outro; logo, é necessário que o professor saiba selecionar materiais autênticos para suas 

aulas e, para tanto precisa de excelente embasamento teórico e metodológico, para 

fundamentar-se no princípio pragmático-funcional e orientar-se em conteúdos 

relevantes para a aquisição da competência comunicativa do aprendiz. Nesse sentido, 

deve partir das experiências, dos conhecimentos, da motivação e dos aspectos culturais 

específicos que o aluno traz para a aprendizagem, estabelecendo os objetivos da 

aprendizagem a partir da pergunta: o que o grupo de alunos precisa para saber se 

comunicar na língua-alvo? Para a Abordagem Comunicativa, o texto é o ponto de 

partida, para o trabalho do professor. Antes, havia o privilégio dos textos literários; 

agora, estes são substituídos pelo trabalho com textos autênticos sobre a comunicação 

cotidiana (formulários, anúncios, e-mails, cartas, prospectos, receitas, crônicas, poesias 

etc.). Essa mudança de paradigma tem por objetivo promover atividades que levem o 

aluno ao aprendizado do entendimento da língua como ela realmente é usada na cultura-

alvo. Logo, na abordagem comunicativa, a gramática perde o papel central para outros 

fatores como, por exemplo, as intenções comunicativas, os tipos de texto, os temas etc. 

Entretanto, não se descuida da gramática, mas esta deve ser introduzida em um 

momento didático adequado. De forma geral, as obras didáticas mesmo fundamentadas 

na abordagem comunicativa, por serem dedicadas a um aprendiz genérico, ou seja, a 

qualquer aprendiz, mostram-se abertas para serem complementadas com recursos 

didáticos produzidos pelo professor, para que ele possa atender às reais dificuldades do 

seu aluno. 
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1.2 A abordagem intercultural 

Anteriormente, acreditou-se que quanto mais regras gramaticais o aluno 

soubesse, melhor condição teria de saber a língua-alvo. Como essa crença mostrou-se 

inadequada, agora se entende que saber uma língua não significa decorar regras 

gramaticais e não se refere a apenas conhecer as normas que regem a língua padrão. 

Saber uma língua é ser capaz de se expressar nessa língua, é estar apto a participar de 

uma comunidade onde se fala essa língua; por isso, é ir além da forma gramatical, é ser 

capaz inclusive de transgredir as regras em ocasiões específicas, até mesmo para melhor 

se comunicar. Por outro lado, é necessário reconhecer que a gramática da língua deva 

ser ensinada, por meio de textos de diversas naturezas. Esta abordagem começa na 

década de 90, quando surgem vários estudos que investigam semelhanças e diferenças 

interculturais e atentam para o papel da competência intercultural na aprendizagem de 

línguas. Assim, a competência comunicativa passa a abarcar também a competência 

intercultural. Esta requer o (re)conhecimento e o respeito pelas diferenças interculturais 

presentes nos comportamentos sociolinguísticos, nas concepções e atitudes, bem como 

nos valores socioculturais convencionados pelas sociedades das culturas em contato. 

Pela abordagem interculturalista, o ensino de língua não pode ser realizado 

separadamente da cultura que ela representa; portanto, do modo e jeito de fazer coisas, 

de ocupar os espaços físicos e sociais, de interagir com diversos grupos sociais, visando, 

ao mesmo tempo, depreender a visão dos alunos estrangeiros sobre a realidade brasileira 

que começam a vivenciar. O desenvolvimento da competência intercultural exige muito 

mais do que vontade de aprender a nova cultura e o respeito pelas diferentes 

perspectivas e formas de interpretar o mundo. Requer, antes de tudo, vontade de 

aprender a mudar de perspectiva para entender a perspectiva do outro, bem como 

reconhecer e desconstruir preconceitos interculturais, comumente veiculados pela mídia. 

Assim, o aprendiz, guiado pelo professor deve estar aberto para aprender não somente 

“sobre”, mas primordialmente “com” a cultura do outro. É, portanto, fundamental que 

as obras didáticas e os professores viabilizem a aprendizagem intercultural que, em 

outros termos, é ensinar uma nova cultura, dando ao aluno a consciência de sua própria 

cultura. Devido à multi, inter e transdisciplinaridade, o termo cultura tornou-se 

complexo, com várias definições. Neste texto, cultura é entendida como um sistema de 

crenças e valores e uma organização sociopolítica que configuram um modo de agir e 
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interagir, de fazer, de dizer e de comportar-se de uma dada sociedade. A cultura engloba 

tanto o saber cotidiano (experiência comum, transmitida historicamente de pai para 

filho, a partir do vivido e experienciado em sociedade) quanto o saber intelectual, a 

experiência refletida, que com a experiência comum contribui para a resolução de novos 

problemas. Assim, entende-se que a cultura tem raízes históricas, mas modifica-se, 

dinamicamente, a cada contemporaneidade. (cf. Silveira, 2009). A busca da 

compreensão das formas de produção de sentidos em dada sociedade está baseada na 

concepção da natureza interdiscursiva da palavra e, por extensão, da linguagem; isso 

nos impele a entender a constituição da significação como um processo cultural que se 

dá entre as pessoas, isto é, no compartilhar de uma ideologia. Então, língua, sociedade e 

cultura são solidárias. Da língua participam a História e a cultura que a constituem e de 

que ela é ao mesmo tempo produtora. A interação comunicativa implica um uso da 

linguagem, de forma a instaurar o diálogo permanente entre as pessoas em sociedade; 

assim, mobiliza sentidos já dados, que compõe as crenças da memória social, e 

transforma-os, conforme a prevalência de determinadas injunções sócio-históricas. 

Assim, o ensino de PbLE que leve em consideração a vinculação língua, cultura e 

sociedade deve dar especial atenção à visão dos alunos estrangeiros, provenientes de 

outras culturas, sobre a realidade brasileira que começam a vivenciar. Na abordagem 

comunicativa e intercultural, não apenas os objetivos da aprendizagem, mas, 

principalmente, os alunos e suas necessidades (sócio)linguísticas específicas, bem como 

as semelhanças e diferenças interculturais ocupam um papel central. Sendo assim, a 

postura do professor é fundamental, pois ele é o maior formador de opinião para o 

aluno. Não basta as obras didáticas abordarem diferentes aspectos interculturais, pois 

quem determina se e de que modo eles serão abordados é o professor. Muitas vezes, o 

professor prefere não abordar esses aspectos ou porque não se sente preparado ou 

porque sua formação é exclusivamente gramatical, não dando atenção ao uso da língua. 

Faz-se necessário propiciar uma boa formação para o professor de língua estrangeira, 

pois ensinar uma língua-alvo é ensinar uma nova cultura; sendo assim, o significado de 

uma palavra, não basta. É necessário saber os sentidos produzidos, a partir do uso de 

uma palavra no texto. O aluno precisa ser introduzido nos conhecimentos de mundo 

(com)partilhados pelos falantes nativos. No processo de comunicação, o entendimento 

do signo marca a diferença entre os inclusos e excluídos socialmente, do saber comum, 
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da memória social, onde se situa a cultura. A língua é um fato cultural e não é qualquer 

prática de leitura que possa ser entendida como estudos culturais. Através do uso de 

textos, o professor pode despertar a imaginação do aluno, levá-lo a refletir sobre as 

semelhanças e diferenças interculturais e promover a aprendizagem intercultural. Esta 

deve despertar o interesse sobre a vida e os diferentes sistemas de valores e 

interpretações do mundo do outro e levar o aprendiz a perceber as diferenças culturais 

na própria cultura. Isso é importante, pois muitas vezes o desconhecimento das 

diferenças interculturais produz conflitos por mal-entendido e o constrangimento para o 

aluno. 

 

1.3  Material autêntico 

Segundo Júdice (2005), a formação de um professor de língua estrangeira (LE) 

envolve necessariamente uma preparação específica para lidar com textos, porque 

ensinar produtivamente outra língua significa, em síntese, saber criar, a partir de textos 

nela configurados, oportunidades para os aprendizes interagirem, utilizando-os em 

contextos diversificados. Segundo a autora, a operação de busca de material autêntico 

verbal e não verbal é um permanente desafio para o professor. São considerados 

materiais autênticos brasileiros, textos originalmente produzidos em português 

brasileiro por nativos, para falantes nativos, em diferentes condições de produção 

discursiva. O material autêntico deve estar presente em todas as etapas do 

ensino/aprendizagem de PbLE e o seu cerne é o texto material verbal (produto que 

expressa em língua uma determinada visão de mundo, com uma intenção, em um 

momento de produção) e não verbal (produto multimodal que expressa em diferentes 

semióticas, como imagens e cores, uma idéia que suscite discussão ou debate). Para a 

escolha do material autêntico, o foco é o tema a ser discutido e a língua é instrumento 

para a discussão. A seleção desses textos é guiada pelo pressuposto de que é melhor, 

para o aprendiz, conhecer uma parcela menor do português, desde que ela esteja 

associada a um bom conhecimento da cultura brasileira. Só assim, o aprendiz poderá 

fazer inferências inter e extratextuais contextualizadas e a compreensão de um texto 

exige que o aprendiz ative conhecimentos extratextuais, armazenados em sua memória 

de longo prazo, durante o aprendizado da cultura da língua alvo. Sendo assim, a seleção 

do material autêntico além dos conhecimentos culturais, também considera que o 
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aprendiz saiba reconhecer as relações sintáticas, lexicais e argumentativas do texto. Para 

o ensino de PbLE, o material autêntico é um recurso didático que auxilia a integração 

social do aprendiz na sociedade brasileira, complementando o que o manual didático 

deixou em aberto por estar direcionado a um aluno genérico. A abordagem 

comunicativa intercultural objetiva um aluno especial com dificuldades e necessidades 

específicas, por isso o professor precisa saber selecionar e produzir materiais autênticos, 

já que a produção de sentidos exige além dos conhecimentos de língua, conhecimentos 

de mundo e de relações sociais entre pessoas. 

2. Uma perspectiva para a escolha de material autêntico 

A título de exemplificação, selecionou-se o tema “família”, por estar presente 

nas relações interculturais do aprendiz com os nativos do português brasileiro, pois 

participa do vivido e experienciado nas diferentes sociedades humanas. Esse tema está 

presente nos quatro textos selecionados e apresentados a título de exemplificação, sendo 

que cada qual é caracterizado por um gênero diferente.  

2.1 As expressões linguísticas e os implícitos culturais 

     Com o paradigma da Pragmática, houve uma mudança em relação à crença 

estruturalista do significado unitário do signo; segundo essa crença, a aplicação de 

regras gramaticais propiciaria a atualização de um único significado para a palavra. Por 

exemplo, a seleção paradigmática da palavra “manga”, dependendo do sintagma, 

precisava o significado: “a manga está madura”, “a manga da camisa está rasgada”, 

“caiu mangas de água, ontem”. Pottier (1974), na fase intermediária do estruturalismo 

para o pós-estruturalismo, propõe a noção de lexia, como uma unidade memorizada 

pelos falantes, diferente da palavra e do vocábulo: a palavra é a lexia atualizada em um 

texto, sendo que a ela é incorporada a semia textual, decorrente da progressão semântica 

do tema, no texto; já o vocábulo, é a lexia em estado de dicionário, contendo 

significados decorrentes da frequência de seu uso em território nacional, em diferentes 

regiões geográficas e em diferentes grupos sociais. O autor, ao tratar do conteúdo 

semântico da lexia, diferencia os semas em categorema, semema e virtuema. O 

categorema compreende os semas da espécie do indivíduo designado; o semema são os 

semas específicos do ser e o virtuema, os semas atribuídos a esse ser pela pessoa que 

conhece a lexia, a partir do vivido e experienciado por ele, individualmente. Assim, por 
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exemplo, no português brasileiro, a designação “cachorro”, contém no seu categorema, 

o sema <<animal doméstico>>; no semema, << animal de quatro patas, rabo, orelha, 

que late...>>. No virtuema, há variação, por exemplo: para uns, << animal amigo que 

causa afeto, carinho...>>, para outros, << animal protetor que vigia, guarda...>>, para 

outros ainda, <<animal violento, que agride e morde, causando medo...>>. Logo, apenas 

o significado lingüístico por si só não dá conta da produção de sentidos. Mais tarde, 

Martin (1983) verifica que os significados dos vocábulos são fluidos e vagos e a 

precisão decorre de conhecimentos sociais, partilhados e compartilhados entre os 

locutores. Assim, por exemplo: João tem muito ciúme de sua mulher e quando ela sai de 

casa sem ele, João enlouquece e tem uma forte dor de cabeça. Quando uma das pessoas, 

que conhece João, diz: “João está com uma forte dor de cabeça” = << a mulher de João 

saiu de casa>>. Logo, o que se diz não é o que se compreende sócio cognitivamente, na 

interação, devido à inferência de conhecimentos ativados para a memória de trabalho, já 

armazenados na memória de longo prazo. Ducrot (1984), ao tratar da argumentação no 

uso da língua, diferencia posto, pressuposto e subentendido. Este último está implícito 

no dito, de forma a diferenciar o que se disse do que se quis dizer com aquilo. Assim, 

por exemplo: um homem, na banca de jornal, olhando para o Estado de S. Paulo, diz: 

“Você tem o Estadão?” = << venda-me o Estadão>>. Ou ainda: em uma sala fechada, 

uma pessoa diz para a que está próxima à janela: “está muito calor aqui” = <<abra a 

janela>>. Segundo o autor, o dito está no posto, explicitado; o que se quis dizer com 

isso, está no não dito, implícito, e o alocutário precisa contextualizar e fazer inferências 

para explicitá-lo. Assim, Ducrot diferencia uma semântica linguística (conteúdo dos 

signos da língua) de uma semântica argumentativa (a explicitação de implícitos, para a 

argumentação comunicativa). Com a multi e transdisciplinaridade do paradigma da 

Pragmática, essas contribuições iniciais são desenvolvidas por pesquisas que buscaram 

entre outras disciplinas, na Psicologia Cognitiva, na Psicologia Social, na Sociologia, na 

História, na Etnologia, na Retórica, outras contribuições para se dar conta da produção 

de sentidos, durante o processamento da informação, no uso efetivo da língua por seus 

falantes nativos. Dessa forma, entendeu-se que as regras gramaticais e o léxico de uma 

língua são selecionados e combinados conforme valores culturais e ideológicos 

implícitos ao dito. Logo, ensinar uma língua para estrangeiros é ensinar uma nova 

cultura, para com ela compreender além do dito, o não dito, no uso efetivo de uma 
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língua. As representações mentais, como formas de conhecimento valorativos, precisam 

ser ensinadas, pois elas guiam, no uso efetivo da língua, a produção e a compreensão na 

interação comunicativa.   

2.2 Material didático e material autêntico como recurso didático: uma perspectiva 

Neste item, são apresentados alguns exemplos de material autêntico que podem 

ser utilizados pelo professor para complementar o material didático selecionado por ele. 

Dessa forma, poderá provocar discussões, instigar debates e comparar aspectos 

interculturais com os aprendizes.    

2.2.1 Tema selecionado 

         O professor precisa criar condições para a aprendizagem, portanto precisa estar 

atento a temas do universo do aluno, vistos em forma de problematização e tendo a ação 

dialógica focalizada no conteúdo dos textos. O tema “família” é, geralmente, abordado 

nos manuais didáticos de PBLE. 

2.2.2 Manual didático 

Para a seleção de recursos didáticos, tem-se por ponto de partida o material 

didático.  Foi selecionado, a título de exemplificação, o texto publicado no manual 

didático, com abordagem comunicativa de Laroca e Bara (1992).     

Texto (1) 

Minha família 

- Lúcia: - Mamãe, este é o Rodrigo. 

- Rodrigo: - Muito prazer! Rodrigo Monteiro. Sou colega da Lúcia no colégio. 

- D. Leda.: - Ah! É você que é o Rodrigo? Como vai? 

- D. Leda: - De quem são essas fotos aí? 

- Rodrigo: - São da minha família. Lá no sítio dos meus avós. 

- Lúcia: - Mamãe, este aqui é o Dr. Henrique, pai de Rodrigo. Ele é um advogado muito conhecido na                            

cidade. 

- D. Leda – E essa? 

- Rodrigo: - É minha mãe, D. Leda. 
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- D. Leda: - Sua mãe é jovem ainda... e muito bonita! E quem é que está perto de sua mãe? 

- Rodrigo: - Meus irmãos, Carlinhos, Patrícia e Júlio César, o namorado dela. 

- Lúcia: - Mamãe, Patrícia é estudante de Direito e Júlio já é engenheiro. 

- D. Leda: E aqueles lá? 

- Rodrigo: - Raquel, minha irmã casada e Álvaro, seu marido. Eles são professores na Universidade. 

- D. Leda: - As fotos estão muito boas! 

- Lúcia: - É sim ! O Rodrigo é ótimo fotógrafo. 

- Rodrigo: - Obrigado. Eu gosto muito de fotografia.    

O texto (1) focaliza uma conversa entre mãe, filha e um colega da filha, pois 

culturalmente, os pais recebem em sua casa, os amigos dos filhos como se fossem seus 

próprios amigos. Trata-se de uma apresentação de pessoas, situando-as em duas 

famílias: a do colega e a da filha. Ambos são unidos pelo grupo de interesses afins, 

estudo no colégio. O texto(1) tematiza “família” em <<grupo de pessoas>>. Os papeis 

sociais do grupo genético de sangue são: mãe, pai, avós, irmãos; no grupo jurídico do 

casamento: esposa e marido; e no grupo social: colega e namorado da irmã. As 

profissões e habilidades dos personagens caracterizam os papeis sociais. Discutir com 

os alunos esses papeis sociais e como eles se interacionam simbolicamente pelo verbal. 

Propiciar um debate intercultural entre os alunos a respeito de como em suas culturas 

nativas um colega de escola é apresentado e aceito pela família da colega que o 

convidou e apresentou.  

2.2.3 Dicionário 

O dicionário está disponível para uso do aprendiz, quando necessário. 

    No Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1975), lê-se: 

Texto (2) 

Família – 1. pessoas aparentadas, que vivem, em geral, na mesma casa, particularmente, o pai, a mãe e os 

filhos. 2. pessoas do mesmo sangue. 3. ascendência, linhagem, estirpe. 3 reunião de gêneros afins.  5. 

grupo de indivíduos que professam o mesmo credo, têm os mesmos interesses, a mesma profissão, são do 

mesmo lugar de origem. 6. categoria, classe. 7. (gram.) conjunto de vocábulos que têm a mesma raiz . 8. 

(genét.) Conjunto de gêneros afins. 9. (social) conjunto de um homem e uma mulher, unidos pelo laço 

matrimonial e pelos filhos nascidos dessa união.(...) 
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No texto (2), o conteúdo do vocábulo “família” está composto por oito 

predicações diferentes, mas todas elas mantêm a ancoragem semântica em um <<grupo 

de pessoas reunidas por uma categorização comum: genética de sangue ou social>>. 

Nesse sentido, o Texto (1), proposto no referido manual didático, atualiza as 

predicações 1 e 5 (grupo familiar genético e grupo social). 

2.2.4 Texto verbal 

       A título de exemplificação foi selecionado o texto “Família” de Carlos Drumond 

de Andrade (1977), uma poesia que focaliza uma família brasileira de classe média, mas 

que pode ser generalizado para a maioria das famílias brasileiras. Na História do Brasil, 

os portugueses chegam no Novo Mundo com bases culturais feudais, que mantinham a 

mulher e os filhos em casa, protegidos das lutas com os árabes invasores da Península 

Ibérica. No Novo Mundo essa proteção se fez necessária contra os índios e invasores 

franceses, ingleses e holandeses. Nesse ambiente, a mulher tomava as decisões por ser 

responsável pela saúde, proteção e alimentação de todos. Ela era auxiliada por 

domésticos de confiança. Essas bases culturais, embora modificadas pela escravidão 

indígena e africana, estão presentes na cultura familiar do brasileiro.  

Texto (3) 

                        Três meninos e duas meninas 

                             Sendo uma ainda de colo. 

                             A cozinheira preta, a copeira mulata. 

                             O papagaio, o gato, o cachorro, 

                              As galinhas gordas no palmo da horta 

                              E a mulher que cuida de tudo. 

 

                             A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, 

                              O cigarro, o trabalho, a reza, 

                             A goiabada na sobremesa de domingo, 

                             O palito nos dentes contentes 

                             O gramofone rouco toda noite 
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                             E a mulher que cuida de tudo. 

 

                            O agiota, o leiteiro e o turco. 

                            O médico uma vez por mês. 

                            O bilhete todas as semanas. 

                            Branco! Mas a esperança sempre verde. 

                            E a mulher que cuida de tudo 

                            E a felicidade.  

Este texto complementa as predicações contidas no texto (1) vocábulo “família” 

e expande os papeis sociais do texto (2), do manual didático exemplificado. Por 

exemplo, papeis sociais: 1. membros com relações de sangue: mãe (“mulher” (...)); 

filhos (“três meninos e duas meninas”); 2. membros femininos com relações sociais 

dentro da casa: patroa (“mulher”) e empregadas (“cozinheira e copeira”); 3. membros 

masculinos que prestam serviço às pessoas da família, em relações de fora para dentro 

da casa (agiota, leiteiro, turco, médico, bilheteiro), há a hierarquização do papel social 

da mãe de família - dona da casa: (“mulher que cuida de tudo”). A palavra “tudo” 

condensa todas as explicações expressas no texto, ou seja: - cuida dos filhos, cuida das 

empregadas, cuida dos animais domésticos, cuida dos costumes diários e os do domingo 

para que todos fiquem satisfeitos todos os dias, cuida da saúde das pessoas (médico), 

das compras (turco), cuida de pagar os empréstimos (agiota), cuida dos alimentos. Seus 

cuidados são típicos de uma mãe de família - dona de casa de classe média, para a qual 

não sobra dinheiro no final do mês. Esses cuidados são ações cujo sujeito agente (mãe 

de família = dona de casa) é modalizado pela <<esperança>>, um traço típico da cultura 

brasileira. Discutir com os alunos que, no Brasil, é comum ouvir um brasileiro dizer, 

diante de uma possibilidade: “vai dar certo, tem de dar certo, vai dar certo se Deus 

quiser ou não quiser”. Construir condições para os alunos debaterem como suas famílias 

são constituídas e como seus membros interacionam-se entre si, intra e extramuros da 

residência familiar. Há a explicitação do implícito cultural contido na palavra “família”: 

é a reunião de pessoas por laços de sangue ou laços sociais, mantidos dentro da casa e 

fora da casa. Tais laços são selecionados pela mãe de família-dona da casa para 

estabelecer relações socioculturais e, assim, propiciar o bem-estar de todos os membros 
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relacionados por ela e construir, para eles, a <<felicidade>>. Apresentar e discutir com 

os alunos que esse texto explicita o que está implícito culturalmente na designação 

“família”, ou seja << uma mulher que cuida de tudo, de tudo mesmo  e isso é a 

felicidade>>.  

2.2.5 Texto multimodal  (anúncio publicitário de um caminhão) 

Os anúncios publicitários brasileiros são fonte para se selecionar excelente 

material autêntico. O discurso publicitário é uma das práticas sociais que se define por 

um macroato de fala: transformar o interlocutor em consumidor do produto anunciado. 

Para atingir seu objetivo, o publicitário recorre às cognições sociais do seu auditório; 

são nelas que estão situados os conhecimentos culturais de seus interlocutores. O 

auditório é selecionado dependendo do grupo social que o anunciante quer tornar 

consumidor. Sendo assim, busca-se construir para o interlocutor uma necessidade e esta 

o publicitário promete satisfazer em pouco tempo e com pouco custo, consumindo o 

produto anunciado. Para tanto, ao construir seu anúncio, o publicitário recorre às 

cognições sociais para apresentar o “dado”, localizando nele a necessidade e, a partir 

daí, apresenta o “novo”, para a satisfação da necessidade criada. Nesse sentido, focaliza, 

como recurso estratégico, os aspectos culturais, explicitando no anúncio muitos 

implícitos contidos nas designações linguísticas. 

Texto (4) 

 
Fonte: revista Veja. Edição 2192, ano 43, n. 47, tiragem 1 235597, Editora Abril, 24 de 

novembro de 2010, p.37. 
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Neste texto, a representação da “família” está implícita na multimodalidade e 

explicitada apenas pela palavra “patroa”. O texto anuncia um caminhão da indústria 

Ford e é construído com quatro papéis sociais: patrão-empregado e marido-mulher 

(“patroa”). Esse texto multimodal é construído com imagens e cores, complementadas 

com o verbal, condensado nas expressões linguísticas: “Na ida eu (caminheiro) acelero 

por causa do patrão. Na volta, (eu-caminhoneiro) por causa da patroa”. A mulher é 

representada “dentro de casa, dentro do lar”, onde é a “dona de casa, a patroa”, ao passo 

que o do homem (patrão e empregado), é representado fora do lar, descortinando 

horizontes. Os cuidados da família são da mulher, os do homem é a manutenção 

financeira.  

 2.2.5.1 O verbal e o visual: texto multimodal 

No que se refere ao texto multimodal, segundo Kress e van Leewen (1996), ao 

tratarem da semiose visual, os sentidos podem ser realizados pelas línguas e pela 

comunicação visual. Essas realizações, necessariamente, não se sobrepõem, pois 

algumas coisas podem ser expressas tanto pelo visual quanto pelo verbal; mas, outras, 

só pelo visual ou pelo verbal. No texto exemplificado:  - o verbal expressa crenças do 

marco das cognições sociais (cf. van Dijk, 1997): 

- “Na ida eu acelero por causa do patrão. Na volta, por causa da patroa.”. Expressa, 

também, o que foi selecionado das cognições sociais como valores positivos, para 

caracterizar individualizando um caminhão da Ford, que metonimicamente - a parte 

(foco na roda esquerda) pelo todo - representa todos os demais caminhões produzidos 

por ela e que estão em campanha publicitária. Esta objetiva seduzir os interlocutores 

para torná-los consumidores do produto anunciado; para tanto, o publicitário recorre à 

necessidade básica do dono da empresa de transporte e do caminhoneiro e que é 

representada pelo verbal: “Potência e Robustez. É disso que você precisa para encarar a 

estrada, é isso que você encontra na Ford”. E, ainda, “A performance do motor trabalha 

a seu favor e a robustez garante uma viagem tranqüila. Na ida e na volta.” O  visual 

expressa a velocidade, de forma a explicitar o conteúdo da expressão verbal “acelero” 

pela metonímia de um caminhão da Ford, ou seja, por um flash que recorta o lado 

dianteiro do caminhão, salientando pela focalização a roda em movimento de ida ou 

volta, pela estrada sem movimento, conservada, tranqüila e livre para deslocamento. 
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Expressa ainda o cenário: céu claro de um amanhecer, montes sombreados e 

entrecortados por uma estrada de pista simples e bem conservada no piso e nas linhas 

demarcadoras. O caminhão é de cor vermelha que culturalmente para o brasileiro 

representa emoções fortes como o amor, o perigo, a atração, a paixão. O recorte de um 

caminhão Ford vermelho sugere que ele enfrenta os perigos, vencendo-os com 

“potência e robustez”.  Discutir com os alunos os valores culturais atribuídos às cores e 

à velocidade para o transporte de mercadorias e por quais vias ele é feito no Brasil e no 

país de origem dos alunos. Além disso, situar, interculturalmente, o papel social do 

transportador de mercadorias, nos diferentes grupos sociocognitivos dos alunos. 

2.2.5.2 Distribuição espacial do texto exemplificado 

Segundo Kress e van Leewen (1996), a distribuição espacial das expressões, no 

texto multimodal, segue a diagramação dada ao texto: o “dado” e o “novo”: os textos, 

que usam o posicionamento das fontes selecionadas no eixo horizontal consideram 

espacialmente a direita e a esquerda. Os elementos da esquerda são apresentados como 

o “dado” (o conhecido socialmente) e os da direita, como o “novo” (desconhecido). No 

texto exemplificado, o “dado” está situado à esquerda e sua representação, no texto, é 

pelo verbal que expressa a ida e a volta (“correr”) do caminhoneiro, para atender, 

respectivamente: “o patrão” e “a patroa”. Expressa, também, as crenças sociais relativas 

a uma viagem tranqüila e segura. O verbal está projetado sobre o visual (estrada de 

dupla mão, desimpedida e bem conservada). O “novo” está situado à direita, o flash 

metonímico de um caminhão da Ford, representado em sua metade = a parte inferior da 

cabine do motorista e a roda em movimento veloz, respeitando as linhas demarcatórias 

da estrada; o real e o ideal: os textos que usam o posicionamento vertical das fontes 

selecionadas consideram espacialmente, no eixo vertical, o real (embaixo) e o ideal (em 

cima). No texto exemplificado, o ideal está situado em cima, ou seja, um céu tranquilo 

do amanhecer o dia, um céu sem limites. O real está situado em baixo: a roda do 

caminhão em movimento sobre uma estrada bem sinalizada e tranqüila e o verbal, 

projetado sobre o visual: “Faça revisões em seu veículo regularmente”; o valor da 

informação no centro ou na margem: quando essa seleção ocorre, esse tipo de 

composição significa que aquilo que é representado no centro é o núcleo da informação 

a que todos os outros elementos, em algum sentido, estão dependentes e, por isso, os 
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elementos que ficam às margens são dependentes do central. No texto exemplificado 

não foi selecionado esse tipo para dar saliência à sua composição. No centro do referido 

texto está situada a estrada de duas mãos, em baixo; em cima a elevação de um monte e 

o céu límpido e tranquilo sem limites; a saliência: dar saliência a elementos cria uma 

hierarquia de importância entre eles. No texto exemplificado, à direita há saliência de 

parte do caminhão da Ford, de modo a focalizar em tamanho maior a roda em 

movimento de ida ou volta (“acelerar com potência e robustez”) em uma estrada de mão 

dupla. Sendo assim, essa saliência hierarquicamente ancora os demais elementos que 

compõe o texto na velocidade segura para ir e voltar (rapidez devido à potência e 

robustez dos caminhões Ford). A saliência é considerada a função principal para a 

integração dos elementos selecionados, para compor um texto multimodal, de forma a 

representar o tema textual. Discutir, com os alunos, a velocidade permitida em seus 

países de origem, qual o tipo de transporte de mercadorias privilegiado pela política de 

transportes de seus países e quais as vantagens e desvantagens dessa política. Focalizar 

a política brasileira que privilegia as estradas de rodagem e minimiza o ferroviário e o 

fluvial. 

2.2.5.3 Seleção das fontes e combinação semiótica do verbal com o visual    

       As fontes são selecionadas de paradigmas que compõem as partes do texto 

multimodal e podem ser vistas como interagindo e afetando umas às outras, conforme 

elas são combinadas para compor o todo do texto produto. É interessante observar que a 

noção de seleção, para a Análise Crítica do Discurso, cuja vertente sóciossemiótica trata 

dos textos multimodais, não implica a consciência do sujeito-produtor, devido à 

disseminação da ideologia, que instaura a dominação pelo Poder. No texto 

exemplificado, as fontes são selecionadas de um paradigma social e de um paradigma 

mercadológico de produtos industrializados, além de um paradigma geográfico: - 

paradigma social: dois grupos sociais foram selecionados: um familiar (marido-mulher) 

e um empresarial (patrão-empregado); - paradigma de produtos industrializados: é 

selecionada a imagem recortada de um caminhão da Ford (à direita), para de modo 

hiperonímico representar, pelo verbal, todos os caminhões produzidos por essa empresa: 

(à esquerda) “Ford, caminhões. A gente tem estrada”; - paradigma geográfico: é 

selecionado o elemento estrada que liga dois lugares “aqui- lá”, representados 
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verbalmente por “ida-volta”. A estrada selecionada é secundária, pois se trata de uma 

estrada de mão dupla interiorana brasileira que possibilita o tráfico de mercadorias de 

grandes centros para pequenos centros urbanos e rurais. A paisagem recortada pela 

estrada representa o distanciamento dos grandes centros urbanos, pois não existem 

habitantes e propriedades, mesmo as rurais. Os elementos selecionados são combinados 

no eixo horizontal e vertical da composição semiótica do texto. Discutir com os alunos 

as diferenças geográficas de seus países de origem e quais os produtos industrializados 

desses países e como eles propiciam a importação e a exportação nacionais. 

2.2.5.4 A composição textual 

      Os textos diferenciam-se entre si pelos gêneros discursivos, decorrentes dos 

usos que esses textos têm em sociedade. Dessa forma, os gêneros textuais são vistos 

como formas discursivas, ligadas às esferas da vida social. Segundo linguistas 

estudiosos do gênero, as pesquisas devem ser realizadas para responder a seguinte 

pergunta: Por que os membros discursivos constroem textos da maneira como são 

feitos?  A inserção da categoria Cognição para o exame de contextos na produção de 

sentidos e para a composição do produto textual indica que o anúncio publicitário é um 

gênero textual construído com uma sequência textual explicativa incrustada em uma 

sequência argumentativa, de forma a seguir o esquema mental que formaliza a lexia de 

designação. Por essa razão, compõe, textualmente, o anúncio publicitário, seguindo a 

organização lingüística da expressão e do seu conteúdo: significante, área semântica e 

área sintática (cf. Pottier, 1974). Dessa forma, o texto traz explicitados, para o 

interlocutor, os semas selecionados para ficarem contidos em uma lexia nova, relativa à 

designação do produto anunciado. Logo, o referente textual, no texto exemplificado, é 

designado lexicalmente por “caminhões Ford”. A área semântica dessa designação é 

composta por um conjunto de predições com valor positivo, sendo elas selecionadas das 

cognições sociais: “potência e robustez”. Explicitações: “potência = a performance do 

motor” (representação pelo verbal); “robustez” = garantia de uma viagem tranquila na 

ida e na volta (representação pelo visual e cores). Os argumentos são selecionados das 

necessidades que o dono da empresa de transportes e um caminhoneiro tem e tornam-se 

legítimos por participarem das cognições sociais do grupo: “potência e robustez: é disso 

que você precisa para encarar a estrada; é isso que você encontra na Ford”, para 
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satisfazer a sua necessidade de rapidez, ou seja, “na ida eu acelero por causa do patrão. 

Na volta, por causa da patroa”. A área sintática desse esquema textual da lexia de 

designação formaliza o produto anunciado como substantivo, caracterizado pela relação 

produtor-produto: implícita na designação “caminhões Ford” e ordena, no eixo 

horizontal e vertical além da saliência, a composição do verbal com as imagens e cores. 

O tema do texto (rapidez e segurança no deslocamento) preenche o sema categorial da 

lexia textual e os comentários textuais (explicitações) preenchem os seus semas 

específicos. Para responder a pergunta proposta pelos estudiosos do gênero, ter-se-ia: - 

Por que os membros discursivos da publicidade constroem anúncios publicitários da 

maneira como são feitos? E os publicitários constroem seus anúncios publicitários, 

seguindo o esquema de uma lexia, vista como uma unidade mental, porque têm por 

objetivo (macroato de fala) construir para seu auditório o conteúdo e a forma de uma 

designação “nova” que não é vocabular (lexia em estado de dicionário) da língua, pois é 

desse paradigma que se seleciona os elementos verbais para compor as expressões 

linguísticas do texto. As designações lexicais adquirem conteúdo para os falantes a 

partir de seu uso efetivo pelo discurso. A tarefa do publicitário é construir um texto que 

tem a função social de divulgar o produto que não é conhecido do auditório e, para 

tanto, apresenta-o por um esquema já conhecido (designação com conteúdo e 

expressão), a fim de ser memorizado pelos interlocutores. Porém, sem ter consciência, 

constroem a multimodalidade guiados pelo social que no texto exemplificado é a 

representação do feminino como submisso ao masculino. Discutir com os alunos como 

os anúncios publicitários em seus países são construídos. Solicitar que tragam esses 

anúncios, para análise intercultural, propiciando, assim, um debate entre eles. 

2.2.5.5 Os contextos no anúncio publicitário  

       Desde que se insira a categoria Cognição às categorias Sociedade e Discurso, 

todos os contextos são entorno do texto produto, enquanto formas de representação 

mental, ou seja, formas de conhecimento das cognições sociais e individuais. Dessa 

forma, os sentidos produzidos são dependentes dos contextos ativados da memória de 

longo prazo para a memória de trabalho, a partir da percepção de como o texto 

multimodal está composto. Com o recurso dos contextos cognitivos, ocorre a 

explicitação dos implícitos. No texto multimodal exemplificado, são prováveis pela sua 
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composição, os seguintes contextos: - contexto social: dois grupos sociais são 

selecionados das cognições sociais: um familiar e outro empresarial. As identidades dos 

papéis sociais são estabelecidas pelas relações sociais entre marido-mulher e patrão-

empregado. No grupo social familiar, o marido-caminhoneiro tem a sua função social 

identitária “fora do ambiente doméstico” (representada pelo recorte visual do caminhão 

vermelho da Ford) e a mulher-dona de casa tem a sua função “dentro do lar”. As ações 

que o marido-caminhoneiro pratica são relativas: na ida, ao transporte rápido de 

mercadorias de cá para lá com segurança e rapidez (representado pela roda do caminhão 

com movimento veloz, em uma estrada desimpedida); é, assim, que atende às ordens do 

patrão, sendo, dessa forma, eficiente para ser digno do emprego e do salário; na volta, as 

suas ações atendem aos desejos da esposa, trazendo sua presença e o dinheiro para o 

sustento de seu lar. As ações praticadas pela esposa são relativas: ao gerenciamento do 

salário do marido, de forma a garantir o abastecimento, a ordem e a saúde dos membros 

da família. Tais identidades são perpassadas pela cultura e pela ideologia: pela cultura - 

pela representação avaliativa de uma sociedade familiar matriarcal brasileira; pela 

ideologia - pela discriminação do feminino, na produção econômica do país. No grupo 

social empresarial, patrão e empregado têm suas funções fora do lar, na empresa. As 

ações que o patrão pratica são relativas às ordens que dá ao empregado para o 

cumprimento de tarefas, transportando mercadorias que atendam a seus interesses de 

lucro da empresa (representação visual e em cores do caminhão, com saliência na roda 

em velocidade que se movimenta por uma estrada muito bem conservada, sob um céu 

iluminado pelo amanhecer). O patrão negocia e toma decisões, representando a 

autoridade do Poder. As ações que o empregado pratica são relativas à obediência ao 

patrão, de forma a atendem suas decisões com eficiência e segurança, indo de cá para lá 

(ida) e vindo de lá para cá (volta), madrugando. Tais identidades sociais são perpassadas 

pela ideologia do Poder, ou seja, o patrão é sujeito agente e empregado, sujeito 

obediente que para ser digno do seu emprego precisa executar as decisões do patrão 

com eficiência e segurança. Tais identidades, também, são perpassadas pela história, 

pois com a pós-modernidade e as altas tecnologias, o valor positivo das crenças sociais 

é atribuído à rapidez e segurança para a obtenção do lucro. Além disso, as imagens de 

uma estrada secundária (pista dupla), muito bem conservada sob um céu azul e límpido 

do amanhecer é uma fantasia no Brasil atual, onde as estradas são esburacadas, devido 
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ao desgaste, excesso de carga pesada e trânsito carregado, estradas antigas e mal 

conservadas; além disso, com a mudança climática, o período das chuvas é freqüentado 

por violentos temporais destrutivos. Dessa forma, o produto anunciado (caminhões 

Ford) é representado ideologicamente como a solução para os problemas de transporte 

da carga pesada, no Brasil. Discutir com os alunos, os diferentes contextos sociais 

relativos aos papeis sociais da família e suas relações de patrão-empregado e marido-

mulher-filhos nos diferentes países de origem dos alunos e compará-los com os 

brasileiros. Como: - contexto discursivo: o discurso publicitário, visto como uma 

prática social institucionalizada, define-se por um esquema cognitivo, organizado pelas 

categorias Poder, Controle e Acesso, cada qual com seus participantes, funções e ações 

(cf. van Dijk, 1997). O Poder é representado pelos donos da empresa que tomam a 

decisão de anunciar seus produtos. No texto exemplificado, os donos da empresa Ford 

que decidem anunciar os seus caminhões, para vender mais no mercado. Para tanto, 

contratam uma agência de publicidade. O Controle é representado pelos participantes da 

agência de publicidade que têm por propósito produzir o anúncio publicitário que 

propicie a maior venda do produto anunciado. Para tanto, recorrem à pesquisa de 

mercado (marketing) a fim de saber o que falta para os consumidores do produto 

anunciado. Dessa forma, os participantes especialistas que executam as ordens do dono 

da agência publicitária produzem o anúncio, de forma a atender a três exigências: criar a 

necessidade de consumo, prometer que o consumo do produto anunciado satisfaz a 

necessidade com pouco gasto e em pouco tempo. O Acesso é representado pelos 

participantes que distribuem o anúncio para que ele tenha circulação social (no texto 

exemplificado: auditório preferencialmente masculino e relativo ao transporte de cargas 

pesadas). É o acesso ao público que garante a realização das funções pragmáticas de 

preservação e distribuição, de forma a garantir maior disseminação cultural e 

ideológica. No caso exemplificado, é a Revista Veja de grande circulação no Brasil. O 

discurso publicitário tem seu contexto discursivo ancorado na intenção de transformar 

seu interlocutor em consumidor. Discutir com os alunos quais os maiores veículos de 

acesso ao público de seus países e como a circulação é feita durante as campanhas 

publicitárias. Propiciar um debate a respeito da representação da família, nos anúncios 

publicitários dos países de origem dos alunos. Segundo o contexto cognitivo: as 

crenças sociais (conhecimentos avaliativos) compõem o contexto cognitivo, de forma a 
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produzir um entorno relativo às identidades sociais e suas relações entre as pessoas. Nas 

cognições sociais, o grupo familiar selecionado é manifestado na situação familiar 

“marido-caminhoneiro” e “esposa- dona de casa, patroa”. Esse grupo é caracterizado 

por ter baixa renda e pouca escolaridade, com sobrevivência exclusivamente salarial. 

Como o marido tem suas funções fora de casa, a mulher é responsável pelo lar e pelo 

gerenciamento do salário do marido; por essa razão, é designada “patroa”.  O grupo 

empresarial é representado por patrão-empregado, o patrão é caracterizado pela alta 

renda e escolaridade; já o empregado, baixa renda e pouca escolaridade, dependendo do 

emprego para sobreviver com a família e, para tanto, é guiado, ideologicamente, para 

agir com rapidez e eficácia além de ter de garantir segurança com a sua atuação.   Dessa 

forma, o contexto cognitivo cria o entorno para definir os modos pelos quais as 

identidades sociais são estabelecidas no discurso, construindo a função textual de tema e 

comentário. Logo, a identidade social do “caminhoneiro”, ideologicamente, é 

representada por <<aquele que trabalha no transporte rápido de mercadorias, 

obedecendo ao representante do Poder da empresa e à representante do núcleo familiar, 

deslocando-se com rapidez e segurança pelas estradas brasileiras, pois dirige caminhões 

Ford>>. Nesse sentido, o texto exemplificado explicita a publicidade dos caminhões 

Ford, tematizados pela rapidez e eficiência tendo por comentário a potência e a robustez 

do veículo e a performance do motor e traz implícita a representação identitária 

ideológica do feminino. O que é tematizado e comentado está de acordo com as 

cognições sociais, cujos valores culturais e ideológicos guiam os desejos do 

caminhoneiro e de seu patrão, construindo, assim, argumentos de legitimidade e de 

reforço para o consumo do produto anunciado. Da mesma forma, o papel do feminino 

no grupo social da família de salariados brasileiros é representado pela presença da 

mulher dentro de casa, responsável pela família, embora tal representação esteja 

implícita, no texto multimodal exemplificado. Esse implícito contém valores que 

discriminam socialmente a mulher: o papel do feminino no grupo social de empregados 

é representado entre as paredes do lar, cuidando de tudo, à espera do marido que trará 

dinheiro para ela e os membros da família sobreviverem; ela está excluída da vida social 

e não participa da economia produtiva do país. Também, implicitamente, o papel do 

empregado no grupo social da empresa capitalista é representado de forma 

preconceituosa: pela obediência, sem questionamentos e a necessidade de agir com 
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rapidez para atender tanto ao patrão quanto à esposa. Discutir com os alunos como o 

grupo social de empregados de seus países caracterizam o papel social do empregado-

patrão e quais as causas da mãe de família brasileira ser designada “patroa”, já que ela é, 

como no texto (3) “a mulher que cuida de tudo”. Discutir, também, se há diferença entre 

“patroa” (texto4) e “a mulher que cuidada de tudo e a felicidade” (texto3), por se tratar 

de duas famílias brasileiras: grupo social classe média e classe de empregados 

salariados. Discutir, ainda, o papel da mulher como profissional em famílias mais 

escolarizadas. No contexto de linguagem: o contexto de linguagem decorre do 

conhecimento que se tem a respeito dos diferentes usos da linguagem, a partir de 

variedades e variações lingüísticas, selecionadas para a composição do texto. Nos 

grupos sociais de baixa escolaridade, devido ao baixo poder aquisitivo, a mulher é quem 

fica em casa e sua função é garantir o bem-estar dos membros de sua família; dessa 

forma, suas ações estão ancoradas no tomar decisões enquanto o marido está fora e no 

gerenciamento do salário do marido, para a manutenção da ordem no lar. De forma 

geral, o vocábulo (lexia em estado de dicionário) que designa o papel representado por 

ela é “dona de casa” e suas ações, por “prendas domésticas”. Na variedade lingüística 

nativa, em uso por esses grupos sociais, ocorre a ressemantização do vocábulo “patrão”, 

no feminino: no masculino, “patrão” = << aquele que toma as decisões, dá ordens, 

controla todas as ações, emprega e paga o salário>>; no feminino, com a 

ressemantização, “patroa” passa a conter << a esposa, mãe de família, dona de casa e do 

lar, aquela que espera e atende aos membros da família, para eles serem felizes>>. Nos 

grupos sociais de mais escolaridade devido a uma melhor renda, são usadas as 

variedades: padrão real (oral) e padrão normativo (escrito) segundo as quais “patrão, 

patroa” = << ao dono ou dona de um negócio ou empresa>>; e “esposa” = <<mulher 

casada, dona de casa>>. Assim sendo, devido ao conhecimento dessas variedades, o 

anúncio traz representado em língua duas sequências dialógicas: a a primeira: diálogo 

do caminhoneiro e os interlocutores, leitores da revista Veja (“eu”- quem fala para o 

interlocutor: o uso das expressões é selecionado da variedade linguística nativa: Na ida 

eu (caminheiro) acelero por causa do patrão. Na volta, (eu-caminhoneiro) por causa da 

patroa”. Essas expressões verbais contêm implícitos ideológicos relativos à submissão 

de atores sociais: empregado submisso aos interesses do patrão e esposa solitária, 

submissa ao marido e dedicada à sobrevivência da sua família; - a segunda: diálogo dos 
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fabricantes da Ford com os interlocutores, os caminhoneiros e os leitores da revista Veja 

(“eu”- quem fala para o interlocutor (“você” = o caminhoneiro ou o dono do caminhão 

que são meus interlocutores); o uso das expressões é selecionado da variedade padrão 

oral: “Potência e robustez; e da variedade nativa usada pelos condutores de caminhões: 

“É disso que você precisa para encarar a estrada, é isso que você encontra na Ford. A 

performance do motor trabalha a seu favor e a robustez garante uma viagem tranquila 

na ida e na volta”; -  “ a gente (nós, fabricantes da Ford, para o auditório) tem estrada”. 

A seleção “tem estrada” é construída com a variedade linguistica dos caminhoneiros: << 

muitos quilômetros percorridos para transporte de carga>>; mas, ressemantizada no 

texto passa a conter <<há muitos anos, a Ford tem o hábito de produzir bons veículos 

para conduzir cargas pesadas, com eficiência, pelas rodovias principais e secundárias>>. 

  Discutir com os alunos, o papel da mulher e o do homem na família se seus 

países de origem e propiciar debate a respeito das diferenças desses papeis, dependendo 

da escolaridade e poder aquisitivo dos grupos sociais. No contexto histórico: o 

contexto histórico é construído com a ativação de conhecimentos que situam 

cronologicamente os eventos no mundo. No texto exemplificado, o contexto da História 

do Brasil relativo ao transporte de cargas, ocorre em dois tempos cronológicos: tempo 

anterior-tempo posterior; - no tempo anterior: o Brasil foi regido por uma política de 

transporte ferroviário, sendo este o meio mais eficiente e barato para o transporte de 

carga pesada. Segundo o que é ensinado, na escola brasileira, em aulas de Geografia do 

Brasil, nossa primeira ferrovia foi inaugurada em 1854, construída pela Imperial 

Companhia de Estradas de Ferro, para ligar o porto de Mauá à Serra da Estrela, a 

caminho de Petrópolis. A partir daí foram construídas outras ferrovias, para o transporte 

do café e de outras economias agrícolas para exportação. De 1870 a 1920, ocorreu a 

“era das ferrovias”, passando de 14 km a 28.556 km de extensão. Em 1960, havia 

38.339 km de ferrovias; - no tempo posterior: o Brasil é regido por uma política de 

transporte rodoviário para o transporte de passageiros além de carga leve e pesada. Com 

isso, as ferrovias foram diminuindo extensão até quase se anularem; as hidrovias são 

mínimas. A composição do texto exemplificado é feita com a política de transporte 

rodoviário. Este é representado ideologicamente como seguro, eficaz e rápido, apagando 

o valor negativo atribuído ao preço alto de seu custo e as dificuldades brasileiras para a 

conservação e produção energética, além do desequilíbrio ecológico, devido à 



Anais Simpósio SIPLE 2014 
ISBN 978-85-7846-415-8 

 
 

 
 

  

Londrina – Paraná (novembro / 2014) 
  102 

dependência energética do petróleo e do álcool, para a locomoção em rodovias. Nesse 

mesmo contexto histórico, há incongruência, pois, no momento atual, a mulher ocupa 

diferentes papeis sociais, relativos às suas atividades dentro e fora do lar; mas no texto 

exemplificado, o feminismo é representado pela manutenção ideológica do ponto de 

vista machista, pela submissão, reproduzindo a ideologia machista, ou seja, o papel 

social da mulher é cuidar da casa e da família, responsável pela felicidade de todos, 

porém sua submissão é relativa ao espaço, sempre dentro do lar e pela sua não 

participação política e econômica do país, embora, excepcionalmente, nossa presidente 

seja uma mulher. Discutir com os alunos, as forças políticas populares brasileiras que 

desde o getulismo abrem perspectivas para a mulher, embora ainda seja uma exceção. 

Comparar interculturalmente com o papel da mãe de família nos países de origem dos 

alunos.  

4. À guisa de conclusão 

    Para finalizar, acredita-se que os objetivos propostos tenham sido cumpridos, 

pois os resultados apresentados indicam que utilizar material autêntico em sala de aula 

traz grandes contribuições para o enfoque interculturalista no ensino de LE. No 

momento de seleção de materiais verbais, sugere-se que busque também, outros textos 

verbais como as crônicas musicais de Chico Buarque de Holanda, crônicas de jornal e 

literárias. Também, buscar letras de sambas representativos da cultura brasileira e de 

MPB, entre outros. Utilizar textos multimodais publicitários como material autêntico 

enriquece o ensino de PbLE, pois permite que sejam suscitados debates ou discussões 

interculturais com os alunos, já que esses textos focalizam como dado” uma parte 

interessante da cultura brasileira. Dessa forma, o professor auxilia o aluno a fazer 

inferências inter e extratextuais mais contextualizadas. É necessário, também, 

considerar na seleção do material autêntico que este propicie ao aluno a reconhecer as 

relações sintáticas, lexicais e argumentativas do texto. Logo, o material autêntico, 

diferentemente do material didático, é selecionado para atender e auxiliar um aprendiz 

específico que é caracterizado pelo professor, a partir de análises de necessidades dos 

alunos; dessa forma o material autêntico será um recurso didático que auxiliará a 

integração social do aluno na sociedade brasileira, complementando o que o manual 

didático deixou em aberto por estar direcionado a um aluno genérico. Em síntese, a 
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abordagem comunicativa intercultural é direcionada para um aluno especial com 

dificuldades e necessidades específicas e é para ele que serão selecionados os materiais 

autênticos. Nesse sentido, conclui-se que, na interação comunicativa entre as pessoas, 

todas as práticas sociais e os textos estão inter-relacionados, de algum modo, às formas 

de conhecimento, representações mentais sociais e individuais que são crenças 

originadas no social. Logo, são elas que guiam as ações das pessoas no mundo, tanto 

para manter quanto para modificar, dinamicamente, suas formas de conhecimento. 

Acredita-se que a perspectiva apresentada possa abrir novas perspectivas de pesquisa 

para o ensino de LE e em especial de PbLE. 
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RESUMO: A pesquisa, ora em desenvolvimento, propõe trabalhar o ensino de 

português como língua estrangeira na plataforma MOODLE. A plataforma MOODLE é 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que permite, dentre tantas ações, o 

gerenciamento de cursos e atividades; o acompanhamento do aprendizado dos alunos; a 

publicação de material didático e avaliações e a interação de alunos e professores, 

individualmente e em turmas, por meio de ferramentas de comunicação e outras 

funcionalidades. (Farbiaz A. e Farbiaz J; 2010). O MOODLE foi criado com base na 

teoria do construtivismo no qual o aluno participa em um processo de aprendizagem 

colaborativa, pois a internet possibilita a comunicação entre os indivíduos, e criam 

ambientes interativos e estimulantes. A interação com o meio social pode ser criada por 

atividades propostas pelo professor (administrador) usando os aplicativos “Atividades” 

e “Recursos” disponibilizados na plataforma. Os objetivos desta pesquisa são: estudar, 

analisar e descrever as “Atividades” e “Recursos” e depois relacioná-las com materiais 

didáticos digitais e procedimentos adequados para o ensino de PLE. Os resultados 

obtidos até o momento revelam que os aplicativos permitem inserir e criar uma grande 

variedade de tarefas e conteúdos para o desenvolvimento das habilidades de fala, 

escrita, audição e habilidades culturais. Para haver a construção de um conhecimento 

efetivo e uma maximização do aprendizado por meio da plataforma MOODLE é 

relevante o estudo, escolha e disponibilização dos materiais didáticos digitais Dentre as 

atividades podemos mencionar a escuta e gravação de material em áudio para envio e 

avaliação do professor, além de uso de slides em Power Point, sites relacionados, 

vídeos, atividades Hot Potatoes, dentre outros. 

INTRODUÇÃO 

O interesse por cursos de PLE (Português como língua estrangeira) e pela 

cultura brasileira cresceu consideravelmente nos últimos anos, segundo a entrevista de 

Edleise Mendes, presidenta Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira 

(SIPLE). (Plataforma Macau, 2014). Desta forma, uma das soluções que podemos 

encontrar para dar conta dessa demanda e quebrarmos barreiras de tempo e espaço é 

oferecermos cursos sobre este tema por meio da plataforma MOODLE. Esta tecnologia 
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foi criada pelo australiano Martin Dougiamas em 1999, caracteriza-se por ser um 

Sistema Open Source de Gerenciamento de Cursos - Course Management System 

(CMS), ou como dizemos em português, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

De acordo com Alexandre Farbiaz e Jackeline Farbiaz (2010):  

Os ambientes virtuais de aprendizagem são sistemas computacionais-

plataformas- desenvolvidas por empresas ou instituições de ensino e caracterizam-se por 

possuírem dois componentes: o computacional e o pedagógico. Estes ambientes 

permitem o gerenciamento de cursos e atividades; o acompanhamento da trajetória dos 

alunos durante o curso; a publicação de conteúdos, atividades e avaliações; o acesso aos 

conteúdos; reunião de alunos e professores em turmas e a utilização de diversas 

ferramentas de comunicação e outras funcionalidades.  

 Esta plataforma é um software gratuito utilizado por diversas instituições no 

mundo todo e é também a ferramenta escolhida pela UNESP para a educação a 

distância. O MOODLE foi desenvolvido para educadores criarem cursos on-line ou 

complementares aos cursos presenciais. Assim, os professores podem criar administrar 

e moldar um curso segundo as suas necessidades e ao contexto no qual está inserido.  

O MOODLE foi criado com base na teoria do construtivismo, que defende a 

ideia de que o conhecimento não é algo acabado, mas sim um processo em constante 

formação, construído na mente do estudante, sendo de vital importância a interação com 

o “meio social” que neste caso é o ambiente virtual. Neste contexto, o perfil do aluno é 

determinante, pois este deve ser comprometido, ter iniciativa e trabalhar em conjunto 

com o professor e com os outros colegas que farão parte do curso e deve atuar de 

maneira colaborativa ao processo de aprendizagem. Neste contexto, o ambiente virtual 

possibilita a comunicação entre os indivíduos, e favorece um relacionamento 

colaborativo por meio de ferramentas interativas e estimulantes. Esta interação, na 

plataforma MOODLE acontece, principalmente, pelas ferramentas “Atividades” e 

“Recursos” que são compostos por:  

Atividades: 

Atividade Hot Potatoes; 

Base de dados; 

Chat; 

Escolha; 
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Ferramenta externa; 

Fórum; 

Glossário; 

Laboratório de Avaliação; 

Lição; 

Pesquisa de Avaliação; 

Questionários; 

SCORM/AICC; 

Tarefa; 

Wiki; 

Recursos: 

Arquivo; 

Conteúdo do pacote IMS; 

Livro; 

Página; 

Pasta; 

Rótulo; 

URL; 

Os dois campos apresentados acima permitem ao professor inserir, solicitar e 

receber conteúdo didático-pedagógico. O campo “Recurso” tem como objetivo permitir 

a disponibilização de conteúdo teórico como livros, arquivos, sites dentre outros, para 

serem estudados ou consultados pelo aluno. O campo “Atividades” também permite a 

disponibilização de conteúdo, mas sua característica principal é propor a produção de 

diversos tipos de tarefas. Nesse campo, podem ser utilizadas ferramentas para avaliação, 

comunicação e também outros recursos como glossários, diários, enquetes etc.  

O professor ou administrador interessado em criar um curso, além de dominar o 

conteúdo que será ministrado, é deve também conhecer as características da Plataforma 

MOODLE e suas ferramentas disponibilizadas para o ensino e aprendizagem. Afinal, 

aprendizagem em um ambiente virtual requer do aluno e do professor habilidades 

diferentes daquelas usadas, normalmente, em sala de aula de curso presencial.  Portanto, 

este artigo tem como objetivo fazer uma descrição detalhada das características e 

funcionalidades dos campos “Atividades” e “Recursos” e fazer algumas considerações e 
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relações relevantes sobre os materiais a serem disponibilizados na plataforma 

MOODLE. 

1 A PLATAFORMA MOODLE 

O MOODLE foi desenvolvido a partir da teoria do Construtivismo. Esta 

concepção que deriva principalmente das teorias da epistemologia genética de Jean 

Piaget, sustenta a ideia de que o conhecimento é algo construído através das interações 

entre sujeito e o meio ambiente. Então, com base nessa teoria o professor, por meio dos 

módulos “Atividades” e “Recursos”, desenvolve o seu curso em um sistema organizado 

e comunicativo. O aluno, por sua vez, interage com os conteúdos e cumpre para com as 

tarefas solicitadas. Como resultado desses procedimentos haverá a produção de 

conhecimentos relacionados com os processos superiores de comunicação, linguagem e 

raciocínio. Neste ambiente virtual o aluno passa a ter um papel central na aprendizagem 

e tem a vantagem de escolher um horário de sua preferência para sentar-se em frente ao 

computador e realizar as tarefas estipuladas. Mas, ao mesmo tempo, que o aprendiz 

desfruta de autonomia, ele também estará inserido em uma aprendizagem colaborativa 

que pressupõe responsabilidades: 

 ... participação ativa do aluno no processo de aprendizagem; 

mediação da aprendizagem feita por professores e tutores; construção 

coletiva do conhecimento, que emerge da troca entre pares, das 

atividades práticas dos alunos, de suas reflexões, de seus debates  e 

questionamentos; interatividade entre os diversos atores que atuam no 

processo;  estimulação dos processos de expressão e comunicação; 

flexibilização dos papéis no  processo das comunicações e das 

relações a fim de permitir a construção coletiva do  saber; 

sistematização do planejamento, do desenvolvimento e da avaliação 

das atividades; aceitação das diversidades e diferenças entre alunos; 

desenvolvimento da autonomia do aluno no processo ensino-

aprendizagem; valorização da liberdade com responsabilidade; 

comprometimento com a autoria; valorização do processo e não do 

produto. (TORRES 2004, p.50) 

Durante o processo de produção do curso é permitido a inserção de uma 

infinidade de matérias didáticos digitais para a apresentação de conteúdo e produção de 

exercícios, dos quais, podemos destacar: documentos de textos, arquivos de áudio e 

vídeo, animações, apresentações multimídias, imagens, infográficos, e-books apostilas, 

etc. Durante este processo o criador deve definir objetivos específicos e construir 
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enunciados em linguagem simples e clara. Segundo Leffa, os objetivos específicos estão 

ligados com os resultados esperados de uma aula ou uma atividade específica e; 

portanto, para estes objetivos “usam-se verbos de ação, envolvendo comportamentos 

que podem ser diretamente observados. Entre eles, destacam-se: identificar, definir, 

nomear, relacionar, destacar, afirmar, distinguir, escrever, recitar, selecionar, combinar, 

localizar, usar, responder, detectar, etc. (Leffa, 2003 p.18). 

A escolha e a organização dos materiais pedagógicos são de extrema 

importância para o processo de ensino e aprendizagem, no entanto, outros fatores 

importantes devem ser desenvolvidos nos alunos para criar uma aprendizagem 

significativa. Estes fatores são: sensibilidade, motivação e relação afetiva. (Rogers, 

1978).  Então surge a pergunta “Como criar uma relação afetiva entre os alunos e o 

professor? E como o professor pode motivar seus alunos em um curso a distância? Bom, 

dentro da própria plataforma estudada existe o “chat” que pode ser usado para ajudar 

neste processo. No entanto, uma outra tecnologia que pode ser utilizada é o aplicativo 

de celular chamado de Whatsapp que permite o envio de mensagens escritas, áudios, 

fotos, figuras e vídeos.  Através desse aplicativo todos os integrantes do curso podem 

estar em constante comunicação e portanto, poderão criar os laços afetivos e ainda terão 

a oportunidade de usar a língua estrangeira, no caso o português, em um ato de 

comunicação real e com dados linguísticos autênticos.  Outra estratégia que pode ser 

adotada, segundo a abordagem humanística é procurar utilizar temas de interesse dos 

alunos e com isso, possibilitar a liberdade de expressão nas tarefas que envolvam a 

escrita e gravações de áudios e vídeos.  

Em relação à prática avaliativa, as ferramentas permitem disponibilizar tarefas 

com prazos de entrega, atribuir notas e depois trabalhar com revisões. Através de 

questionários feitos pelo módulo “Escolha”, entre outras ferramentas, o aluno pode 

avaliar sua própria interação com os conteúdos, com a própria plataforma e avaliar 

questões referente ao conhecimento.  Contudo, para criar, inserir, avaliar as tarefas que 

serão produzidas referentes a ao ensino e aprendizagem de PLE professor deve conhecer 

as características das ferramentas que permitirão o desenvolvimento do curso com a 

finalidade de criar um ambiente virtual que proporcione a aquisição de uma língua 

estrangeira. 
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2 FUNCIONALIDADES DOS MÓDULOS “ATIVIDADES” E “RECURSOS” NO 

ENSINO DE PLE 

Para iniciar todo o processo de seleção dos recursos e criação das tarefas, o 

primeiro passo a ser dado pelo professor é clicar no botão “ativar edição” que se 

localiza na parte superior ao lado direito. E depois clicar em “adicionar a atividade ou 

recurso” e assim abrirá o campo “Atividades” e “Recursos”, no qual o professor poderá 

selecionar qual ferramenta será usada para inserir e/ou criar a lição. Apresentaremos a 

seguir algumas das ferramentas e suas características que podem ser relacionadas com 

ensino de línguas, em especial, de PLE. 

Chat: permite aos integrantes do curso manter uma interação sincrónica entre 

professor x aluno(s), aluno(s) x professor e aluno x aluno. O chat pode ser usado para 

discussão de ideias, conteúdos e dúvidas.  Através do chat o aluno também tem a 

oportunidade de entrar em contato com os outros participantes, assim terá a 

oportunidade de enriquecer os seus conhecimentos interculturais. A comunicação pode 

ser realizada na língua estrangeira materna, ou quando possível, em português tornando-

se assim, um espaço de comunicação real para os alunos interagirem e aplicarem seus 

conhecimentos. 

Ferramenta externa: permite aos alunos acessarem e interagirem com recursos 

de aprendizagem de outros sites. A janela do site no qual o professor deseja que seu 

aluno visualize abrirá na própria interface do MOODLE. Dessa forma, se o professor, 

por exemplo, desejar que seu aluno conheça a página da UNESP, a janela referente a 

esse site será aberta da seguinte maneira: 
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Logo, podemos observar que não foi necessário abrir uma nova guia, 

dificultando assim a distribuição e visualização dos recursos dos outros sites, pois o 

conteúdo desejado foi mostrado na própria plataforma. Além disso, por meio dessa 

ferramenta cria-se um relacionamento entre o seu curso e o site visitado, pois o 

administrador deste site consegue verificar, individualmente, se seus alunos ou outros 

interessados acessaram ou visitaram o site, e consegue também ter acesso ao nome do 

curso e da Universidade, se for o caso.  

Glossário: Pode ser usado para criar um glossário do conteúdo em estudo ou de 

alguma parte específica. O professor pode ser o único a ter acesso para inserir os 

vocábulos e editá-los, ou pode também permitir que os alunos participem da criação 

dessa ferramenta de aprendizagem. Os glossários podem ser agrupados e vistos em 

diferentes formatos, desta forma, o participante do curso poderá procurar as palavras 

por:  

Procura por ordem alfabética: permite visualizar e pesquisar os vocábulos 

inseridos em ordem alfabética.  

Procurar por categoria: O professor deve criar as categorias e quando for inserir 

uma nova palavra (entrada) deve selecionar e classificar em uma das categorias criadas. 

Figura: Acesso a plataforma MOODLE através do site da UNESP 
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Por exemplo, posso criar uma categoria de alimentos e inserir palavras referente a 

comida... 

Procurar por data: permite visualizar as palavras em ordem cronológica desde a 

primeira palavra inserida a última.  

Procurar por autor: permite verificar uma lista de vocábulos que cada integrante 

inseriu. No processo de adicionar uma nova palavra-entrada no glossário existem as 

possibilidades de inserir MOODLE mídia, imagens, vídeos, áudios, etc.... 

 Questionário: permite criar uma série de questões a respeito do conteúdo 

abordado, no qual, em seu processo de composição o professor também pode inserir 

imagens, vídeos, áudios, gráficos, textos e etc. As possibilidades de configurações para 

as questões podem ser de:  

-Verdadeiro/falso 

- Combinação/ Associação 

- Respostas numéricas 

- Questões dissertativas  

- Randómicas (aleatórias) 

O administrador pode fornecer feedbacks automáticos e também pode configurar 

o número máximo de tentativas para o participante responder as perguntas. Em relação à 

avaliação, com exceção das questões dissertativas (essays questions), as notas de cada 

tentativa são salvas automaticamente e são registradas no livro de notas (gradebook). 

Além de tudo isso, os questionários são salvos por categoria em uma base de dados e 

podem ser reutilizadas em outros cursos. Assim, basta o professor usar sua imaginação e 

criar suas perguntas sobre os mais diversificados temas. As questões dissertativas 

constituem uma ótima oportunidade para criar perguntas com retornos (feedbacks) que 

não tenham o foco em uma única resposta pronta e acabada, em outras palavras, o 

professor pode escrever na parte “Descrição da atividade” que o sistema apresentará um 

retorno, isso se for a vontade do administrador, mas que o foco do exercício será fazer 

com que o aluno aplique seus conhecimentos e desenvolva sua capacidade comunicativa 

na escrita e não apresentar exatamente o que foi mostrado na resposta. E há também a 

possibilidade do professor visualizar e avaliar e só depois dar um retorno. 

Tarefa: Este módulo permite ao professor pedir uma tarefa e depois atribuir 

diferentes tipos de feedbacks notas e comentários. Esta tarefa pode ser a realização de 
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uma pesquisa, a escrita de algum texto ou um pedido de uma gravação de áudio ou 

vídeo referente ao conteúdo estudado etc. O aluno então poderá submeter (postar) 

qualquer tipo de material digital, com tamanho máximo de 15 MB, como por exemplo, 

documentos, planilhas, imagens, vídeos, textos em diferentes tipos de formatos como 

Word Excel, Adobe reader, PDF entre outros.  O professor pode estipular, através do 

sistema, uma data limite para as tarefas serem submetidas. O que mais chama a atenção 

nesse módulo, pensando no ensino de línguas, é o fato de permitir ao professor a 

possibilidade de acompanhar e avaliar a pronúncia, dicção entonação, enfim as 

facilidades e as dificuldades dos alunos na fala.  

Escolha: Este módulo é usado para fazer enquetes e pesquisa de opinião. Então, 

o professor cria uma pergunta com respostas de múltiplas-escolhas. Vamos citar um 

exemplo:  

O professor pensa em cinco temas sobre cultura brasileira e pede para seus 

alunos escolherem um entre eles para realizar uma pesquisa. Então ele cria a enquete e 

dá a oportunidade aos alunos de escolherem o assunto de maior interesse, dando 

abertura aos alunos de participar do direcionamento do curso.  

Dentre as possibilidades de formatação do questionário é interessante saber que 

o professor tem a opção de: 

- permitir ao aluno alterar a sua escolha, no caso do aluno ter mudado de ideia; 

- Escolher quantos estudantes poderá escolher uma determinada opção; 

- Aceitar respostas apenas em um período estipulado. Lembre-se de citar essa 

informação na parte de descrição para que o aluno tenha acesso a essa informação e 

assim, possa responder o questionário.  

Em relação aos resultados obtidos com a enquete, existem também as opções de: 

Não publicar os resultados aos estudantes 

Mostrar os resultados ao estudante só depois que ele tiver dado a sua resposta. 

Mostrar resultados após o fechamento do período de escolha 

Mostrar sempre os resultados aos estudantes 

Fórum: é um espaço virtual colaborativo que deve ser criado para discussões de 

algum conteúdo específico, no qual, neste contexto de ensino de PLE pode abordar um 

tema relacionado a cultura brasileira. Assim, os participantes podem expressar suas 

opiniões e criar debates, tornando-se uma ferramenta de interação e comunicação. Além 
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disso, pode contribuir para verificação de compreensão de leituras e também para 

avaliar a escrita, no caso da discussão ser feita em português.  O fórum é uma 

ferramenta poderosa, “pois além de apresentar o encadeamento das discussões, 

identifica os autores das mensagens por meio da sua foto, que foi previamente inserida 

no seu perfil. Isto gera um maior sentimento de vínculo entre os alunos, já que 

personalizam a mensagem, diminuindo a sensação de estar conversando com a 

máquina.” (TORRES, A.A.; SILVA, L.R; p. 08). 

Livros: este módulo está inserido no campo “Recursos” e possibilita ao 

professor criar e editar um livro contendo diversos capítulos servindo como o material 

de leitura dos conteúdos envolvendo as questões gramaticais e culturais da língua. No 

processo edição do livro o professor pode incluir inúmeras imagens e vídeos. Em 

relação aos vídeos o professor tem a opção de simplesmente inserir um vídeo 

encontrado na internet ou pode também, produzir o seu próprio vídeo focando nos seus 

objetivos.  

3 CONCLUSÃO  

É importante que ampliem as pesquisas com esses novos meios de comunicação 

para que sejam estudados os seus diferentes aspectos, como por exemplo, os seus 

aspectos interativos e assim, torná-las ferramentas de alta qualidade para o ensino. 

 Consideramos que para haver a construção de um conhecimento efetivo e uma 

maximização do aprendizado por meio da plataforma MOODLE, é relevante a escolha 

de materiais didáticos digitais e suas disponibilizações. Concordamos que “as novas 

tecnologias ampliam as necessidades de pesquisas sobre o desenvolvimento de 

materiais didáticos, já que, além de questões pedagógicas é preciso considerar também 

diferentes aspectos tecnológicos como tecnologia de produção as formas de 

distribuição, aspectos interativos, questões de multimídia, entre outros” (VILAÇA, 

2011). 

Neste contexto, os aplicativos apresentados permitem inserir e criar uma grande 

variedade de tarefas e conteúdos para o desenvolvimento das habilidades de fala, 

escrita, audição e habilidades culturais. Para haver a construção de um conhecimento 

efetivo e uma maximização do aprendizado por meio da plataforma MOODLE é 

relevante o estudo, escolha e disponibilização dos materiais didáticos digitais que 

servem como referência e prática aos alunos e como avaliação ao professor.   



Anais Simpósio SIPLE 2014 
ISBN 978-85-7846-415-8 

 
 

 
 

  

Londrina – Paraná (novembro / 2014) 
  115 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA FILHO, J.C.P.; BARBIRATO, R.C. Ambientes comunicativos para 

aprender língua estrangeira. Trabalho de Linguística Aplicada; Campinas (36): 23-42, 

jul/dez. 2000. Disponível em: 

http://www.iel.unicamp.br/revista/index.php/tla/article/view/2501 Acesso em: 15 nov. 

2013. 

ALMEIDA, M.E.B. Tecnologia e educação a distância: abordagens e contribuições 

dos ambientes digitais e interativos de aprendizagem. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v.29, n.2, p. 327-340, jul./dez. 2003. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v29n2/a10v29n2.pdfAcesso em: 20 nov. 2013. 

AOKI, K. e POGROSZEWKI, D. (1998). Virtual University Reference Model: A 

Guide to Delivering Education and Support Services to the Distance Learner. 

Disponível em http://www.westga.edu/~distance/aoki13.html. Acesso em: 05 dez. 2013. 

 

BARRETO, R.G. As TIC na educação: das políticas às práticas de linguagem. 

Revista de Ciencia da informação - v.4  n.5.  Disponível em: 

<http://www.dgz.org.br/out03/Art_01.htm#> Acesso em 13 jan. 2014. 

BELLONI, M. L. Ensaio sobre a educação a distancia no Brasil. Educação e 

Sociedade; Abr 2002, vol.23, n.78, p.117-148. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/es/v23n78/a08v2378.pdf  > Acesso em: 5 jan. 2014. 

______________. Tecnologia e formação de professores: Rumo a uma pedagogia 

pós-moderna. Educação e Sociedade; vol.19, n.65, 2010 p.146-162. Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/veiculos_de_comunicaca

o/EDS/VOL19N65/EDS_DEBATES19N65_4.PDF > Acesso em: 7 jan.2014.     

CAMARA JÚNIOR, J. M. Estrutura da Língua portuguesa. 44. ed – Petrópolis,  RJ: 

Vozes, 2011. 

DELGADO. L M.M. Uso da Plataforma MOODLE como Apoio ao Ensino 

Presencial: Um Estudo de Caso. Rio de Janeiro: UFRJ / Faculdade de Letras, 2009. 

125 p. Disponível em:  http://www.latec.ufrj.br/monografias/2009_Laura_delgado.pdf 

Acesso em: 08 jan. 2014. 

FARBIARZ, A.; FARBIARZ, J. Reflexão acerca do design de ambientes virtuais de 

aprendizagem, Revista tríade, out. 2010. Disponível em: 

http://www.revistatriades.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/farbiarz_ok.pdf . 

Acesso em: 12 jan. 2014. 

http://www.iel.unicamp.br/revista/index.php/tla/article/view/2501
http://www.scielo.br/pdf/ep/v29n2/a10v29n2.pdf
http://www.westga.edu/~distance/aoki13.html
http://www.dgz.org.br/out03/Art_01.htm
http://www.scielo.br/pdf/es/v23n78/a08v2378.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/veiculos_de_comunicacao/EDS/VOL19N65/EDS_DEBATES19N65_4.PDF
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/veiculos_de_comunicacao/EDS/VOL19N65/EDS_DEBATES19N65_4.PDF
http://www.latec.ufrj.br/monografias/2009_Laura_delgado.pdf
http://www.revistatriades.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/farbiarz_ok.pdf


Anais Simpósio SIPLE 2014 
ISBN 978-85-7846-415-8 

 
 

 
 

  

Londrina – Paraná (novembro / 2014) 
  116 

GUERREIRO, C.; JUNIOR, L.C.P. O valor do Idioma. Crescimento e valorização do 

português no mundo acompanham atual destaque econômico e cultural do Brasil. 

Revista língua, dez. 2011. Disponível em:< http://revistalingua.uol.com.br/textos/72/o-

valor-do-idioma-249210-1.asp>Acesso em: 01 fev. 2014. 

LEFFA, V. J. Como produzir materiais para o ensino de línguas. In: LEFFA, Vilson 

J. (Org.). Produção de materiais de ensino: teoria e prática. Pelotas: EDUCAT, 2003, p. 

13-38. Disponível em: < http://www.leffa.pro.br> Acesso em: 05 jan. 2015 

MARCHANT, M. Português para estrangeiros. 29.ed. reform. e atual. Porto Alegre: 

AGE, 2011. p. 16-192. 

MASIP, V. Gramática de português como língua estrangeira: Fonologia, Ortografia 

e morfossintaxe. 1. reimpressão. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária Ltda, 

2007. p. 7-238. 

ROGERS, C. R. Liberdade para aprender. Trad. de Edgard de Godói da Mata 

Machado e Márcio Paulo de Andrade. 2ª ed. Belo Horizonte: Interlivros, 1973. 

SABBATINI, R. M. E. (2007) Ambiente de Ensino e Aprendizagem via Internet: a 

Plataforma MOODLE. São Paulo: Instituto EduMed. Disponível em: 

http://www.renato.sabbatini.com/papers/PlataformaMOODLE.pdf . Acesso em: 27 jan. 

2014. 

SARTORI, A.S. Educação a Distância: novas práticas pedagógicas e as tecnologias 

da informação e da comunicação. Revista de Pós Graduação em Educação, Santa 

Catarina, 2002, Disponível em:< 

http://www.unifra.br/eventos/sepe2010/Normas%20ABNT%20refer%C3%AAncias%2

0bibliogr%C3%A1ficas.pdf> Acesso em: 10 jan 2014. 

TORRES, A.A.; SILVA, L.R. O ambiente MOODLE como apoio a educação a 

distância, In: 2, Simpósio Hipertexto e tecnologias da educação, 2008. Anais 

eletrônicos. Disponível em: 

<http://www.latec.ufrj.br/monografias/2009_Laura_delgado.pdf> Acesso em: 15 jan 

2014. 

TORRES, Patrícia Lupion. Laboratório on-line de aprendizagem: uma proposta 

crítica de aprendizagem colaborativa para a educação. Tubarão: Ed. Unisul, 2004. 

VILAÇA, M. L. C. WEB 2.0 e materiais didáticos de línguas: reflexões necessárias. 

In: Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 1. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011. Disponível 

em: <http://www.filologia.org.br/xv_cnlf/tomo_1/90.pdf > Acesso em: 18 jan 2014. 

Sites consultados: 

http://revistalingua.uol.com.br/textos/72/o-valor-do-idioma-249210-1.asp
http://revistalingua.uol.com.br/textos/72/o-valor-do-idioma-249210-1.asp
http://www.renato.sabbatini.com/papers/PlataformaMoodle.pdf
http://www.unifra.br/eventos/sepe2010/Normas%20ABNT%20refer%C3%AAncias%20bibliogr%C3%A1ficas.pdf
http://www.unifra.br/eventos/sepe2010/Normas%20ABNT%20refer%C3%AAncias%20bibliogr%C3%A1ficas.pdf
http://www.latec.ufrj.br/monografias/2009_Laura_delgado.pdf
http://www.filologia.org.br/xv_cnlf/tomo_1/90.pdf


Anais Simpósio SIPLE 2014 
ISBN 978-85-7846-415-8 

 
 

 
 

  

Londrina – Paraná (novembro / 2014) 
  117 

BRASIL. Ministério da Educação. O que é educação a distância?  Disponível em:< 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12823:o-

que-e-educacao-a-distancia&catid=355&Itemid=230  > Acesso em: 10 jan. 2014. 

MOODLE: Community driven, globally supported. Disponível em: 

https://MOODLE.org/ Acesso em 22 nov. 2013. 

PLATAFORMA MACAU. Português gera interesse mundial “nunca visto” 

Disponível em: http://www.plataformamacau.com/macau/portugues-gera-interesse-

mundial-nunca-visto/ > Acesso em 10 dez. 2014. 

SÓ PORTUGUÊS: Português no Mundo. Disponível em: 

<http://www.soportugues.com.br/secoes/portuguesMundo.php > Acesso em: 19 jan. 

2014. 

 

 

  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12823:o-que-e-educacao-a-distancia&catid=355&Itemid=230
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12823:o-que-e-educacao-a-distancia&catid=355&Itemid=230
https://moodle.org/
http://www.plataformamacau.com/macau/portugues-gera-interesse-mundial-nunca-visto/
http://www.plataformamacau.com/macau/portugues-gera-interesse-mundial-nunca-visto/
http://www.soportugues.com.br/secoes/portuguesMundo.php


Anais Simpósio SIPLE 2014 
ISBN 978-85-7846-415-8 

 
 

 
 

  

Londrina – Paraná (novembro / 2014) 
  118 

POR UMA AVALIAÇÃO EM TORNO DOS GÊNEROS DE TEXTOS 

 

Richard Brunel Matias 

Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Lenguas 

richardbrunelmatias@gmail.com 

 

RESUMO: O trabalho que aqui apresento trata da avaliação de capacidades de 

linguagem a partir da posta em marcha de uma sequência didática para o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem com visas à produção escrita de um 

Relato de Viagem. Como já sabemos, a avaliação é parte intrínseca dos processos de 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras. Enquanto aprendemos, constantemente 

também avaliamos. Essa atitude avaliadora forma parte do processo educativo, um 

processo continuamente formativo. Na contramão dessa premissa nos enfrentamos às 

necessidades institucionais de avaliar e aferir notas – uma prática que privilegia o 

quantitativo em detrimento do qualitativo, na maioria dos casos. Considero que uma das 

formas de ir de encontro às práticas qualitativas de avaliação é trabalhar com o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem para que os nossos estudantes tenham o 

domínio dos gêneros de textos. O Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) é bem claro 

enquanto às questões pedagógicas que se interconectam, como os conceitos de “modelo 

didático do gênero” (MDG) e “sequência didática” (SD). Será a partir desse prisma que 

tentarei “problematizar as práticas avaliativas e seus resultados como elementos 

integradores entre ensino e aprendizagem” em minha ação como formador de 

professores de PLE que privilegia o ensino da língua e a formação docente em torno dos 

gêneros de textos.  

 

Introdução 

Parto de uma premissa clara: avaliar é um desafio difícil de ser enfrentado. Em 

meu caso, o desafio se circunscreve à avaliação em Português como Língua Estrangeira 

(PLE), precisamente referido à formação de professores de PLE e suas projeções. Já 

sabemos que a avaliação é parte intrínseca dos processos de ensino/aprendizagem, que 

enquanto aprendemos, constantemente também avaliamos, que essa atitude avaliadora 

forma parte do processo educativo, mas para que isso aconteça, precisamos implementar 

o diálogo entre as pessoas envolvidas nos processos de ensino e de aprendizagem, só 

assim as práticas de avaliação chegarão a bom porto. Isso envolve ter critérios claros e 

explícitos que devem ser conhecidos pelos alunos e docentes. É através do diálogo que 

poderemos realizar a revisão do que se aprende ou projetar novas aprendizagens.  

mailto:richardbrunelmatias@gmail.com
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O trabalho com as SD tem sido a forma de levar adiante um projeto de formação 

de professores de PLE na Universidad Nacional de Córdoba, lugar onde me desenvolvo 

como formador de formadores há mais de 15 anos, na área de PLE. As SD têm dado 

condições aos nossos futuros docentes de Português de desenvolverem suas capacidades 

de linguagem para o domínio de gêneros textuais como o relato de viagem, o artigo de 

divulgação científica, o artigo enciclopédico, a carta do leitor, o conto, a fábula, a lenda 

urbana, a lenda folclórica, a crônica, o artigo de opinião, o editorial, a notícia, a 

reportagem, o ensaio curto, a coluna, a resenha crítica, entre outros tantos. 

Um dos grandes desafios, porém, na execução de uma SD é a avaliação, pois 

meus alunos são estudantes universitários e estão atrelados, como eu, às exigências de 

uma universidade pública no tocante aos procedimentos de avaliar. Por isso, na 

contramão de uma avaliação formadora e qualitativa, nos defrontamos com as 

“imposições” e “necessidades” institucionais de avaliar para aferir notas (qualificar) – 

uma visão que privilegia o quantitativo em detrimento do qualitativo. Através de 

resoluções e normas somos incitados – e por que não obrigados - a elaborar exames, 

testes, provas, entre outros instrumentos que se transformam em documentos que nos 

permitem proporcionar uma nota numérica para qualificar o desempenho de nossos 

estudantes, “pessoas” que tentam externar suas capacidades de linguagem através dessas 

instâncias chamadas de “avaliação”. A nota forma parte de em uma exigência 

institucional. Diante desse quadro, que parece um paradoxo, entendo que existem 

caminhos a serem trilhados. Contudo, para abrir uma trilha é necessário trabalhar. A 

avaliação comprometida, respeitosa, que faz crescer, dá trabalho e precisa de 

planificação. Do meu ponto de vista, o que precisamos é refletir sobre a forma como 

chegamos a aferir nota aos resultados que medem o nível de desenvolvimento das 

capacidades de linguagem de nossos estudantes. 

Para isso, em primeiro lugar me explanarei sobre o que se entende por 

“capacidades de linguagem”, noção que provem do ISD, e como proponho aos meus 

alunos o desenvolvimento dessas. Consequentemente apresentarei as bases teóricas que 

fundamentam as minhas ações. Brevemente me adentrarei nos postulados do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), Bronckart (2014) e em questões pedagógicas 

interconectadas como os conceitos de “modelos didáticos do gênero” (MDG), (De 

Pietro e Schneuwly, 2003) e de “sequências didáticas” (SD) (Dolz, Noverraz e 
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Schenuwly, 2004). Será a partir desse contexto que tentarei problematizar as práticas 

avaliativas e seus resultados como elemento integrador entre ensino e aprendizagem em 

minha ação como formador de professores de PLE.  Dessa forma, me embrenharei em 

temas relacionados com critérios de avaliação em PLE, com avaliação de recursos 

didáticos para o ensino de PLE e, em forma um pouco mais implícita, com a formação 

do professor avaliador de PLE.  Algumas de minhas perguntas iniciais são: O que 

ensino? Por que ensino o que ensino? Como ensino? O que meus alunos aprendem? e se 

O que aprendem se torna significativo para sua formação como docentes de PLE? 

Enquadro minhas ações na “virada enunciativa para o ensino de línguas” 

(Cristovão e Nascimento, 2011, p.34). Segundo as autoras, a virada enunciativa é um 

“processo que está se sedimentando entre os professores, e debates e pesquisas em torno 

dos princípios sociointeracionistas são essenciais” e eu diria, mais essenciais ainda no 

ensino e na aprendizagem de PLE, área que precisa de um “deslocamento de foco, da 

cognição individual para a interação social - cerne da noção de gênero textual que se 

deseja ver aplicada ao ensino”. Ainda presenciamos projetos de ensino e livros didáticos 

totalmente centrados no ensino da gramática da língua. É óbvio que essa noção não é a 

que norteia as ações de letramento e avaliação que trago à tona nesta ocasião. O 

desenvolvimento de nossos alunos deve ocorrer em “atividades sociais, em um meio 

constituído e organizado por diferentes pré-construídos e através de processos de 

mediação, sobretudo linguageiros” (Machado 2009, p.47). Segundo Bronckart (2014), 

esse processo é descendente; não partimos da gramática, mas das práticas sociais nas 

quais nossas ações linguageiras se realizam. Só assim podemos trabalhar com o ensino e 

a aprendizagem da língua em torno dos gêneros de textos. Nesse sentido, texto “...é 

definido como toda unidade de produção verbal, oral ou escrita, contextualizada, que 

veicula uma mensagem linguisticamente organizada e que tende a produzir um efeito de 

coerência no seu destinatário” (Bronckart, 1999: em Cristovão, 2005, p.177). Segundo 

Bronckart (2010, p.169),  

A ação de linguagem designa o fato de que, em uma dada situação de 

comunicação, uma pessoa produz um texto, oral ou escrito, com um ou outro objetivo, 

para obter um ou outro efeito. A ação de linguagem é uma unidade psicológica, que 

pode ser descrita e analisada sem levar em conta as propriedades linguísticas do texto 

efetivamente produzido.  
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Ainda, segundo Dolz, Pasquier e Bronckart (1993, em Dolz e Schneuwly, 1999, 

p.11) “uma ação de linguagem consiste em produzir, compreender, interpretar e/ou 

memorizar um conjunto organizado de enunciados orais e escritos (um texto, no sentido 

geral que nos damos a este termo enquanto unidade linguística)”. Assim, dado que é 

inegável o papel fundamental que o domínio dos gêneros de textos exerce na 

socialização, como professores formadores de formadores, devemos exercer a missão 

fundamental de ajudar os nossos futuros docentes de PLE a desenvolverem suas 

capacidades de linguagem para adquirirem as condições reais de produzirem as mais 

diferentes ações de linguagem (textos) demandadas pelas diversas práticas sociais 

linguageiras nas quais nos encontramos em cada momento de nossa vida. 

O que devemos fazer, em forma resumida, é ajudar os nossos estudantes a 

produzirem “uma diversidade de textos, respeitando as convenções da língua e da 

comunicação” (op. cit., p. 9), posto que é através de seus textos que eles se integrarão à 

vida social e profissional. Tal como afirma Riestra (2006, p. 15) “Definitivamente, o 

ensino da língua tem a responsabilidade política da construção de pessoas mais ou 

menos capacitadas para pensar e agir socialmente”. 

De certa maneira posso afirmar que essa missão tem sido sendo cumprida. 

Compartilho parte de um e-mail recebido de uma aluna no dia 22 de outubro de 2014. 

Hola profe, ¿cómo anda? Le escribo este mensaje en español porque es difícil 

para mí decir ciertas cosas en portugués -bueno, me cuesta hablar en mi idioma también 

jaja-, así que prefiero hacerlo lo más cómoda posible.  

En primer lugar, quiero agradercerle por lo que me ha enseñado este año. Quizás 

ya percibió que me encanta la literatura, y los trabajos que realicé en su materia fueron 

muy importantes para mí ya que los aprovecharé para mis futuros relatos y hasta mis 

resumenes. De hecho, luego de estudiar el texto expositivo, comencé a hacer los 

trabajos prácticos de otra materia, reformulando la información para que se conviertan 

en mi autoría.  

En el caso del relato de viaje puedo decir que me ayudó a realizar mejores 

producciones escritas. Es una de las pocas veces que me gusta algo que escribo -el 

relato de París- y fue gracias a su enseñanza.  
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Y el documental lo sufrí un poco más, pero me di cuenta que es una buena 

herramienta pedagógica. Yo ya sabía usar los programas desde hace algunos años, y 

volver a ellos me gustó.  

En fin, palabras más, palabras menos, gracias por haberme hecho pasar un año 

productivo a nivel académico y personal. [..] ayuda a los alumnos a ir más allá de un 

papel y una lapicera, es lindo encontrar gente así.  

[...] Gracias por leer(me). 

Receber um e-mail como esse corrobora em forma positiva as ações didáticas 

que tenho levado adiante na formação de professores de PLE na UNC. Isso só acontece 

porque, como postula o ISD, concebo a linguagem em sua dimensão discursiva e sócio-

histórica; trabalho com uma concepção de ensino-aprendizagem que se realiza em 

atividades sociais mediadas pela linguagem com a participação do sujeito como agente e 

uma concepção de produção escrita como um processo interativo de construção de 

sentido. (Cristovão, 2010). Como Bronckart (2014) defendo que o ensino de línguas 

deve formar o aluno para o domínio dos modelos preexistentes, mas também deve, 

progressivamente, e explorando a reflexividade dos alunos, desenvolver suas 

capacidades de deslocamento, de transformação dos modelos adquiridos. Como 

podemos perceber no e-mail da estudante, esse “deslocamento” ficou claramente 

evidenciado. Portanto, não se trata de uma simples questão de levar os gêneros de textos 

para a sala de aula, mas de como levá-los, por que, para que, entre outras perguntas. 

“Por que levá-los?” já não vem a ser uma questão crucial, pois o ensino de 

línguas em torno dos gêneros proporciona o desenvolvimento das nossas capacidades de 

linguagem. Um motivo melhor que esse não há, mas o que se entende por “capacidades 

de linguagem”? O ISD assim classifica as capacidades de linguagem, conforme segundo 

Cristovão (2010). 

(1) As capacidades de ação possibilitam ao sujeito adaptar sua produção de 

linguagem ao contexto de produção, ou melhor, às representações do ambiente físico, 

do estatuto social dos participantes e do lugar social onde se passa a interação. Dessa 

forma, as representações da situação de comunicação têm relação direta com o gênero, 

já que o gênero deve estar adaptado a um destinatário específico, a um conteúdo 

específico, a um objetivo específico. 
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(2) As capacidades discursivas possibilitam ao sujeito escolher a infraestrutura 

geral de um texto, ou seja, a escolha dos tipos de discurso e de seqüências textuais, bem 

como a escolha e elaboração de conteúdos, que surgem como efeito de um texto já 

existente e estímulo para outro que será produzido. 

(3) As capacidades lingüístico-discursivas possibilitam ao sujeito realizar as 

operações implicadas na produção textual, sendo elas de quatro tipos: as operações de 

textualização, sendo elas a conexão, coesão nominal e verbal; os mecanismos 

enunciativos de gerenciamento de vozes e modalização; a construção de enunciados, 

oração e período; e, finalmente, a escolha de itens lexicais. 

Coerente com os pressupostos teóricos apresentados, o material didático (que 

nessa teoria se chama “sequência didática”) deve oferecer ao aprendiz “oportunidade de 

interagir com a linguagem e desenvolver capacidades de linguagem” (Cristovão et al., 

2010, p.196). Para isso, prioritariamente cada SD deve pelo menos garantir o trabalho a 

partir de textos, englobando “a situação de comunicação, os elementos constitutivos e 

os recursos da língua” (op. cit.). Os instrumentos didáticos que levamos à sala de aula 

devem, imprescindivelmente, conduzir os estudantes a vivenciarem tanto as situações de 

interação como as operações que intervêm na atividade da escrita, proporcionando a 

produção de textos (escritos/orais) a partir de um processo. Isso significa que o trabalho 

com a produção textual se realiza através de uma sequência de atividades programadas, 

planejadas, que chamamos de “Sequência Didática” (SD) que é acompanhada pela 

construção, em primeiro lugar, do Modelo Didático do Gênero (MDG). 

A elaboração do Modelo Didático do Gênero permite, em forma legítima e 

pertinente, identificar as características que devem ser ensinadas de um gênero de texto. 

Tal como afirma Nascimento (2014, p.86), é necessário  

o exame das características dos pré-construídos culturais (entendidos como 

atividades organizadas sob a forma de textos e distribuídas em gêneros) existentes na 

sociedade para que, através de processos de mediação instrumental (Vygotsky, 1993, 

2007), sobretudo linguageiros, possam ser planejadas situações didáticas pelas quais os 

indivíduos deles possam se apropriar. 

Segundo Miranda (2014)  

a [...] teoria do ISD nasceu na sequência de motivações vinculadas com o ensino 

das línguas (Bronckart, 2006, p. 13) e a noção de gênero tem um papel central no 
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desenvolvimento da vertente pedagógica do ISD  e na concepção/elaboração de 

instrumentos didáticos  (ver,  por  exemplo,  Bronckart,  2004;  Schneuwly;  Dolz  2004  

e  Schneuwly,  1994).  Um desses instrumentos, e [...] uma das contribuições mais 

interessantes surgidas no ISD, são os chamados “modelos didáticos dos gêneros” (De 

Pietro; Schneuwly, 2003).  

O “modelo didático” de um gênero é uma caracterização ou descrição que serve 

como ferramenta para o ensino do gênero.  Ou seja, o “modelo didático” implica a 

enumeração de traços próprios de um gênero que podem constituir aspectos relevantes 

para ensinar a produzir (ou compreender) textos de um determinado gênero. Construído 

o modelo didático do gênero, podemos partir para a elaboração da sequência didática. 

Uma sequência didática é “um conjunto de atividades progressivas, planificadas, 

guiadas ou por um tema, ou por um objetivo geral, ou por uma produção dentro de um 

projeto de classe” (Cristóvão, 2009). Nas palavras de Dolz (2010) “Uma sequência 

didática é um conjunto de oficinas e de atividades escolares sobre um gênero textual, 

organizada de modo a facilitar a progressão na aprendizagem da escrita”. 

 

Seguindo os conselhos de Dolz (2010), a ação inicial dos estudantes é escrever 

um primeiro texto que servirá ao professor para iniciar o processo de “avaliação-

diagnóstica” das capacidades de linguagem iniciais de cada agente produtor, ou 

estudante no papel de cronista, de contista, de colunista, de articulista, etc. 

 Como professor, ao ler a primeira produção dos alunos, devo conhecer 

bem as características próprias do gênero, por isso devo elaborar ou ter acesso ao 
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modelo didático do gênero. Essa é uma etapa a priori na elaboração de uma sequência 

didática. Será a partir dessa avaliação diagnóstica que a sequência didática se 

conformará e se enriquecerá com as atividades previamente definidas, segundo as 

características ensináveis do gênero. É o que Dolz (2010) chama de “escolher e adaptar 

as atividades da sequência didática”. 

Após esta primeira etapa iniciam-se as demais atividades que se baseiam nas 

operações da produção textual, anteriormente expostas, com foco na reescrita, 

colaborativa quase sempre, até se chegar a uma versão final, publicável. Considero que 

a aprendizagem colaborativa é um dos cernes de minha ação como formador de 

formadores. Mediando os diversos textos (rascunhos), contamos com as oficinas, que 

estarão relacionadas com os componentes do modelo de ação de linguagem e com o 

modelo de construção e organização textual (arquitetura textual). Durante a execução da 

sequência didática outros textos do mesmo gênero podem ser apresentados e estudados 

pelos alunos. Também durante a sequência didática devemos “Trabalhar 

sistematicamente as dimensões verbais e as formas de expressão em língua portuguesa” 

e “Estimular progressivamente a autonomia e a escrita criativa dos alunos”, segundo 

Dolz (2010). Sabemos que o desenvolvimento da autonomia implica um processo de 

auto avaliação e auto regulação. 

Práticas avaliativas por um ensino de PLE em torno dos gêneros 

Na área de PLE o ensino da língua em torno dos gêneros de texto ainda é um 

desafio, dado que faltam tanto pesquisas como a formação docente para que as ações 

pedagógicas sejam mais explícitas e transformadoras, a fim de que os nossos futuros 

docentes sejam conscientes de por que optam por trabalhar com gêneros, muito além de 

uma moda. Retomando Cristovão et al. (2010, p.192) devemos desenvolver um material 

que objetiva, em primeiro lugar, possibilitar que o aluno, por meio do estudo de textos e 

desenvolvimento de atividades práticas, amplie suas possibilidades de participação 

social tanto pelo aprendizado da língua [...] quanto pelas reflexões proporcionadas 

durante a realização dos trabalhos 

Será que em nossas aulas de PLE fazemos isso? 

Que materiais selecionamos? 

Com quais critérios? 
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Trabalhamos com gêneros de textos? 

Como avaliamos? 

Muitos materiais didáticos, a maioria absoluta deles, foram pensados para o 

desenvolvimento de habilidades linguísticas e de competências, como é o caso da 

competência gramatical que norteia até mesmo a progressão dos conteúdos de muitos 

dos livros didáticos de PLE, deixando de lado o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem através da produção de textos orais e escritos, é como se a língua fosse 

apenas sua gramática, se confunde gramática com língua. Por isso, também “destaco a 

precariedade das condições de ensino-aprendizagem de uso da linguagem” (Cristóvão, 

2005, p.176), em nosso caso, no ensino de PLE. 

Por outro, trabalhos de pesquisa como os de Miranda et al. (2009-2016), nos 

quais me incluo, têm sido pioneiros ao proporem uma análise crítica da produção de 

textos nos manuais de PLE em voga na Argentina. 

Este proyecto propone continuar una línea de investigación iniciada en el año 

2009 y profundizada a partir de 2011 en la Universidad Nacional de Rosario que se 

ocupa del análisis interlingüístico de géneros textuales y del desarrollo de instrumentos 

de intervención social, en los campos de la didáctica y la traducción. Aunque nuestro 

estudio puede abrir caminos para el conocimiento y la intervención sobre diversas 

lenguas, abordamos el caso específico de la enseñanza del portugués y el español como 

lenguas extranjeras en Argentina y de la traducción entre estas lenguas. La experiencia 

del equipo de investigación en ese terreno ha permitido verificar la carencia de 

descripciones de géneros (en la relación del portugués con el español) que apunten a 

identificar rasgos relevantes para la enseñanza y/o la traducción. De esto resulta, en la 

mayoría de los casos, un trabajo didáctico o traductológico sostenido por el mero 

sentido común de los docentes y traductores. 

Devido a um ensino de PLE totalmente ancorado no sistema ou na gramática, e 

ainda por cima, numa gramática prescritiva do idioma, é que tenho também que lidar 

com certas dificuldades por parte dos alunos que ingressam no curso do “Profesorado de 

Portugués”, dado que carregam consigo uma bagagem de aprendizagem de PLE 

baseado apenas em habilidades linguísticas e competências, onde a produção de textos 

sempre lhes foi exigida para avaliar o quanto sabiam de um tempo verbal ou outro, de 

ortografia e de léxico.  
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Assim, com Dolz (2010), estou totalmente de acordo que devemos começar a 

refletir sobre perguntas como: Que saberes teórico-práticos o professor de PLE dispõe 

acerca dos gêneros textuais que pretende trabalhar com seus estudantes? Que 

concepções de língua, linguagem e texto esse professor tem? e Quais são suas práticas 

de linguagem com a escrita? Sabemos que as respostas a estas perguntam condicionam 

a seleção e produção de materiais didáticos. Se elas forem de encontro à proposta de 

ensinar PLE em torno dos gêneros de textos, uma das formas de fazê-lo, didaticamente 

falando, como já vimos, é através das sequências didáticas, que nos permitirão uma 

avaliação com critérios baseados nas capacidades de linguagem. Mas antes de tudo é 

necessária uma guinada na formação docente. 

Por isso, dado que meu objetivo é indagar sobre a avaliação das capacidades de 

linguagem desenvolvidas pelos estudantes ao transitarem por esses instrumentos 

semióticos, cabe perguntar como as sequências didáticas contribuem para a formação 

dos futuros professores de PLE que estão fazendo o Profesorado de Portugués na FL-

UNC e como as capacidades de linguagem se refletem tantos em suas produções como 

naquilo que expressam saber a partir do que aprendem. 

Em primeiro lugar parto da ideia de que ao realizar meu Plano de Trabalho, 

como formador de formadores, o estudante tem um papel ativo, o professor é sempre 

um gestor pedagógico que auxilia o estudante na realização de sua tarefa, a de produzir 

um determinado gênero de texto.  Tal como Nascimento (2014, p. 86), ...tenho rejeitado 

a concepção do papel do professor como um mero transmissor de conhecimento. Ao 

contrário, vejo possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento dos profissionais da 

educação a partir da compreensão de Vygostky sobre o papel do professor e da escola 

como inseparáveis dos movimentos de tensão, conflito e superação que organizam as 

relações nos contextos sócio-histórico-culturais escolares em sua relação com as 

práticas da vida real. 

Baseado nessa afirmação, só é possível considerar um estilo de avaliação, aquele 

que, segundo Hadji (1994), denomina-se avaliação formativa (em oposição à 

classificatória). Uma avaliação formativa exige um triplo esforço de teorização: sobre o 

sujeito aprendente, sobre a situação didática, e sobre o objeto ensinado. O objeto 

ensinado não é a língua natural em si, mas as ações de linguagem que através da língua 
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podem ser estudadas. Por isso, como Marcuschi e Viana (1997, citado em Suassuna, 

2012, p.11)  

Mais do que cobrar do aluno respostas predefinidas sobre aspectos pontuais da 

língua, a partir de fragmentos de textos, em situações artificiais de interação, importa, 

antes de mais nada, considerar que a linguagem se realiza na interação entre locutores 

socialmente situados, não podendo ser considerada independentemente de suas 

condições concretas de produção. 

Abandonar as práticas pedagógicas “conservadoras” de ensino-aprendizagem de 

línguas significa, tal como afirma Cristovão (2010) passar de uma prática pedagógica 

tradicional a uma prática verdadeiramente comunicativa, isso podemos observar no 

quadro a seguir. 

 

Retomando a proposta de Nascimento (2010), de que devemos realizar uma 

revisão crítica dos procedimentos de avaliação e que isso deve constituir uma instância 

destinada a melhorar a qualidade das aprendizagens que ocorrem na interação de um 

professor com seus alunos, devemos, pois, pensar na validação didática (Dolz, 2010) 

das sequências didáticas que levamos à sala de aula.  

Com isso poderemos legitimar e “apontar problemas, dificuldades, sugestões de 

mudanças ou adaptações, evidenciar a necessidade de reestruturação de conceitos, 
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teorias, métodos e explicitar novas teorias, métodos que pudessem aflorar no percurso”. 

(Merlin, 2013).  

Segundo Dolz (2010) o primeiro objetivo da validação didática é “analisar o 

progresso, o aprendizado dos alunos”. O segundo objetivo é que “é importante verificar 

a legitimidade e a coerência dos objetos de ensino do ponto de vista da transposição 

didática. As características do gênero escolhido são pertinentes para o ensino da leitura 

ou da escrita? A didatização é adequada em função do grupo de alunos?” E em terceiro 

lugar, “a validação didática examina também as possibilidades de os professores 

implementarem as atividades propostas nas suas condições de trabalho”.  

A experiência posta em ação 

 Para esta ocasião selecionei o trabalho com a SD Relato de Viagem 

(Língua Portuguesa I). Nessa sequência os resultados foram muito positivos, os 

estudantes, em sua maioria chegaram a bom porto com suas práticas linguageiras. Para 

uma adequada avaliação dessas práticas, seguimos alguns passos. 

Em primeiro lugar, devemos ajudar os alunos a criarem a consciência da 

importância do domínio dos gêneros e, sobretudo, a quebrarem os grilhões de uma 

formação meramente gramatical, onde a avaliação atrela-se a uma perspectiva 

tradicional de ensino, usando certos termos pejorativos, à realização de “um montão de 

exercícios gramaticaloides”. Segundo Suassuna (2009, p.1126) 

Na perspectiva tradicional do ensino, a língua ainda é concebida, de modo 

predominante, como um sistema homogêneo, constituído de signos definíveis pelos 

contrastes que se podem estabelecer entre eles, como um código abstrato, transparente e 

descolado de suas condições sócio-históricas de produção. Assim sendo, a avaliação se 

reduz à conferência das habilidades de manuseio desse código – em leitura, afere-se a 

capacidade de apreensão/reprodução dos sentidos literais; em gramática, observa-se o 

quanto o aluno é capaz de analisar as partes do sistema e empregar com precisão a 

nomenclatura gramatical; em redação, focalizam-se, sobretudo, os aspectos formais do 

texto. 

Tendo vencido a primeira etapa, apresento e trabalho com o enquadramento 

teórico que é a base da disciplina que ministro, o ISD, e as ações pedagógicas que 

percorreremos durante o ano acadêmico. É importante situar teoricamente o estudante, 

pois muitas vezes ele não entende o que faz e muitas rejeita o que deve fazer, por puro 
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desconhecimento. Esse é o momento de trabalhar com noções sócio-interacionistas de 

texto, gênero de texto, sequência didática, modelo didático do gênero, modelo de ação 

de linguagem, modelo de arquitetura textual e critérios de avaliação, sempre de acordo 

com cada gênero trabalhado e em sintonia com o ISD. Só assim dou início à sequência 

didática. 

No caso da SD Relato de Viagem, a avaliação constou de várias etapas. A 

primeira delas foi o uso de uma tabela através da qual pude aferir nota à primeira versão 

(rascunho) do relato produzido por cada aluno. Cabe esclarecer que esse rascunho foi 

produzido após uma das primeiras oficinas da SD, chamada de “Situação Inicial”.  A 

proposta de avaliação dessa primeira produção foi adaptada da tabela de avaliação de 

outro gênero textual das Olimpíadas da Língua Portuguesa (Escrevendo o futuro) que se 

realizam no Brasil, presente no livro “A ocasião faz o escritor”. Caderno do Professor. 

Orientação para a produção de textos. (2010). p.127 

Projeto de escrita 1 : RELATO DE VIAGEM 

SITUAÇÃO INICIAL, RASCUNHO 1, MÓDULOS 1-2-3, RASCUNHO 2 

PROF. RICHARD BRUNEL MATIAS 

Como futuro professor de uma língua, como é a portuguesa, certamente você 

deverá preparar seus alunos para a escrita de diferentes gêneros textuais. Nesta ocasião 

estamos trabalhando com um dos gêneros pertencentes aos “gêneros narrativos”. É 

importante lembra-se de que toda produção realizada no contexto do ensino-

aprendizagem deve ser avaliada. Avaliar não é uma atividade simples. Por isso, a 

intenção de propor a tabela abaixo para a avaliação das suas primeiras etapas na 

produção do RELATO DE VIAGEM é procurar a objetividade na designação de pontos 

segundo o que esperamos, como docentes, e contextualizado no nível de Língua 

Portuguesa 1. Na tabela você encontrará os critérios, a pontuação e os descritores. 

 

TRABALHO PRÁTICO 1 – LÍNGUA PORTUGUESA I 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO   

máxima 100 pontos 

DESCRITORES 

Avalia-se se o estudante 

escreve um relato de 

viagem e o tema nele 

Total: 

15 pontos 

a) O texto é um relato de viagem? Ou usa o tema 

viagem para relatar outro acontecimento dentro da 

viagem? Explora-se a questão da viagem? 
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desenvolvido 

Adequação do gênero Total: 

30 pontos 

Adequação discursiva: 

a) A situação de produção própria do relato de viagem 

se manifesta no texto? Quem escreve? Para quem 

escreve? Com que objetivo escreve? 

( 5 pontos) 

b) A organização geral do texto segue as fases da 

sequência textual narrativa? 

Houve iniciativa no desenvolvimento das fases da 

complicação e da ações que levam ao clímax, se 

comparado com o primeiro rascunho? 

(15 pontos) 

c) Há sequências descritivas? Elas são bem exploradas 

no texto e com uma função determinada? 

(15 pontos) 

 Total: 

30 pontos 

Adequação linguística 

a) Os tempos verbais foram empregados em forma 

adequada garantindo a coesão verbal? 

(15 pontos) 

b) As cadeias anafóricas foram revisadas e corrigidas?  

(15 pontos) 

Marca de autoria Total: 

10 pontos 

a) O relato tem um título que instiga a leitura? 

(5 pontos) 

b) Existe um modo peculiar de relatar?  

(5 pontos) 

Convenções da escrita Total: 

15 pontos 

a) O texto atende às convenções da escrita 

(morfossintaxe, ortografia, acentuação, pontuação) 

(10 pontos) 

b) Os erros de léxico foram solucionados?  

(5 pontos) 

 

 Após receberem uma devolução através dessa tabela de avaliação, seguiram-se 

outras oficinas, “A descrição no relato” e “O tempo no relato”. Com esse insumo, os 

estudantes puderam revisar seu primeiro rascunho, já avaliado, e trabalhar no segundo 
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rascunho que voltou a ser avaliado pelo docente mediante uma leitura dialogada, em 

forma individual com cada agente produtor. Finalmente, com os conhecimentos 

adquiridos na quarta oficina, “A coesão nominal”, os alunos puderam escrever a versão 

final de seus relatos de viagem, que voltou a ser avaliado com outra tabela avaliativa e 

com nova leitura dialogada individualizada. Essa nova tabela permitiu a mim, o 

docente, e ao aluno compararmos a primeira produção com a segunda, analisando-as a 

partir do processo de produção do gênero Relato de Viagem. 

 AVALIAÇÃO PARCIAL 1 – SEQUÊNCIA RELATO DE VIAGEM 

NOME DO ALUNO: ____________________________________________________ 

  

Transposição didática   

a) Realizou a atividade final de produção de um relato de viagem a partir da 

escolha de uma imagem. Este relato revelou transposição didática, tendo como 

foco a construção do enredo com clímax adequadamente desenvolvido. 

10 pontos  

 

  

Sequência didática   

a) Participou em forma engajada em toda a sequência didática. Trabalhou nos 

rascunhos a partir das oficinas propostas. 

5 pontos 

 

c) Trabalhou em forma cooperativa com os colegas nas revisões e 

aperfeiçoamento dos rascunhos. 

5 pontos 

  

  

Capacidades de linguagem   

a) Considerou o lugar de produção, o destinatário, o papel social do emissor e 

do destinatário, o papel social da instituição na qual se produz o relato de 

viagem. 

5 pontos 

 

b) Teve em conta a finalidade da produção textual 5 pontos 
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c) Desenvolveu adequadamente as fases da narração com foco na fase da 

complicação e ações (enredo e clímax). 

25 pontos 

 

 

d) Trabalhou com descrições. 15 pontos 

 

e) Revisou as cadeias anafóricas (coesão nominal) 10 pontos 

 

f) Revisou a coesão verbal. 10 pontos 

 

g) Realizou as correções no nível de interferência do espanhol (léxico e 

gramática). 

10 pontos 

. 

  

Considerações finais   

 Pontuação final e nota: 

  

 

  

Entre as dificuldades mais proeminentes com relação às capacidades de 

linguagem para a produção de um relato de viagem, uma que se repete anualmente é a 

produção de um texto ancorado nas ações, o que acelera em forma vertiginosa o ritmo 

narrativo, como se pode observar no relato a seguir, primeira versão, sem correções, o 

autor não segue desenvolve adequadamente as fases da sequência textual narrativa. 

A primavera foi abrindo- se ao verão, muitos pensavam no reparador descanso 

depois de um árduo ano de estudo y trabalho. Eu, enquanto planeava a minha viagem, 

entre muitas opções escolhi a tranquilidade das serras. O destino foi Vila Dolores, 

esperando ali o encontro com todas aquelas pessoas tão queridas para mim. 

Foi quase um suspiro e já me encontrava no terminal de ónibus.  



Anais Simpósio SIPLE 2014 
ISBN 978-85-7846-415-8 

 
 

 
 

  

Londrina – Paraná (novembro / 2014) 
  134 

Já saindo de Córdoba, a tarde iluminou-se com um maravilhoso sol e as altas 

montanhas deram uma paisagem incrível. 

Finalmente cheguei a destino, fiquei na casa da minha tia. Quase sem pensar os 

dias passavam rapidamente, mas cada dia foi único. A casa dela fica longe da cidade, e 

possui com uma vista espetacular do vale. Impossível esquecer as noites estreladas onde 

o céu se abria ante mim. Ate um dia de chuva foi um espetáculo, e difícil descrever com 

palavras toda a vivencia já que sempre ficam detalhes pendurados no ar, e momentos 

esquecidos. 

O anedótico e mais engraçado me aconteceu o ultimo dia da viagem, decidi 

encontrar- me com uma prima que estava lá de férias, as duas passamos o ultimo dia no 

camping municipal, esse dia acordamos cedo e começamos planejar o que íamos fazer. 

Finalmente decidimos ir à Pedra Pintada, um lugar longe de onde estávamos, há um rio 

e um balneário bem legal. Partimos com uma paisagem incrível que acompanhava o dia 

quente.  

Decidimos fazer uma cabalgata, sem ter consciência do horário, quase perdi o 

ônibus de regresso a Córdoba, minha prima tinha diferentes horários é por isso que ela 

não teve em conta as horas.  

Eu tinha uns nervos terríveis sai correndo para o terminal, desgraçadamente o 

ônibus já tinha saído, rapidamente atravessei todo o centro e cheguei até um posto de 

ônibus. Graças a Deus ainda não havia passado, e consegui finalmente depois de tanta 

travessia, pegar o ônibus. E assim foi que meio nervosa, e entre sorrisos parti para a 

cidade. 

Já o sonho foi finalizando, e começaria a larga rotina para mim e para muitas 

pessoas que voltam depois de uma agradável viagem de descanso e paz. 

Por isso, houve e há a necessidade de introduzir oficinas para trabalhar com a 

sequência textual descritiva e narrativa e suas formas de encaixe. Como podemos ver, 

devido ao ritmo narrativo acelerado, o enredo não é bem desenvolvido. Os estudantes 

manifestam muitas dificuldades para constituir a trama, ou seja, trabalhar com a fase da 

complicação (criação de perturbação e tensão no relato) e a fase das ações 

(acontecimentos gerados pela tensão) que compõem a sequência narrativa. Por isso, no 

processo de avaliação, a leitura dialogada face-a-face, em voz alta e comentada, foi 
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uma das formas de ajudar os estudantes a desacelerarem o ritmo narrativo e a 

trabalharem mais com descrições de diferentes tipos em seus relatos.  

 Após a finalização da SD Relato de viagem, solicitei aos alunos responderem a 

seguinte questão: Explicite o seu engajamento (compromisso) com o projeto de escrita 

RELATO DE VIAGEM e como a atividade ajudou a melhorar suas capacidades de 

linguagem.), seguindo a premissa de que a avaliação precisa ser aperfeiçoada e mais 

explícita, com objetivos mais claros, como os pleiteados por Cristovão et al. (2010: 198) 

quando diz que é importante coletar os “relatos de impressão dos alunos ao longo de 

uma SD” 

As respostas mostram o quão positivo foi o trabalho desenvolvido e como é 

importante avaliar e se auto avaliar constantemente. 

O projeto de escrita foi um grande compromisso. No meu caso não costumo 

escrever em português. Sem dúvida que ajudou a melhorar minha limitada capacidade 

de uso da língua.  

Se bem o relato de Viagem têm suas características particulares, o aprendido nos 

diferentes módulos e nas aulas é aplicável em qualquer texto e de qualquer idioma, pois 

ajuda a melhorar nossas formas de expressão, tanto oral como escrita. 

O relato me ajudou a compreender que temos conhecimentos implícitos da 

língua, então, escrever é uma maneira de sabê-los. No início comecei com um 

vocabulário limitado. E após ter estudado e praticado coesão nominal e verbal eu tive 

em conta as cadeias anafóricas, as conjugações dos verbos e os sinônimos. Também é 

importante reler o texto várias vezes porque sempre vemos coisas diferentes, portanto, é 

possível que devamos agregar, modificar ou apagar partes para que seja lido de maneira 

amena, clara e tranquila. Eu aprendi a importância das sequências narrativas, as coesões, 

as descrições e as formas em que tudo isso é enlaçado e estou surpreendida que muitas 

pessoas possam escrever livros maravilhosos como "Cem anos de solidão" tendo 

presente a grande estrutura semântica que precisa para fazê-lo. 

Acho que eu tive muito compromisso com o projeto da escrita só que tenho 

muitas dificuldades com os tempos verbais e as cadeias anafóricas, mas eu faço tudo o 

que posso para corrigir isso. A atividade ajudou bastante com os problemas já 

mencionados e descobri que sempre se pode melhorar mais. 
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Tentei entregar todos os rascunhos e a versão final em tempo, aproveitando os 

módulos e as correções. Tomara que eu tenha melhorado minha capacidade de 

linguagem porque como estão estruturados a disciplina e o projeto do relato são uma 

maneira diferente e proveitosa para praticar a língua.  

Em meu caso particular, eu sempre tentei melhorar, tendo em conta as coisas que 

o professor explicava nas aulas e suas correções em meu relato em particular. Fazendo 

as melhoras que eu achava necessárias lendo e voltando a ler até que pensava que o 

relato tinha melhorado. Eu adorei as aulas e me ajudaram muito para fazer este relato, 

eu noto muito as diferenças entre meu primeiro rascunho e a versão final.  

Gostei muito da atividade, fundamentalmente pelo trabalho permanente da 

imaginação e da criatividade. Foram importantes no meu desenvolvimento as aulas, o 

material dos módulos e a ajuda de colegas e professores. Tive dificuldades com o 

trabalho on-line. Me custou um pouco o trabalho no drive, acho que pelo fato de não 

saber utilizar a ferramenta de ante mão, nem ter aprendido direito durante as aulas. Por 

último, senti muito compromisso na hora de redirigir cada um dos rascunhos. Gostei do 

trabalho e consegui ver a minha superação pessoal ao longo desse tempo 

 

À guisa de conclusão 

Ainda falta muito, basta que um aluno, como é o caso seguinte, extenue sua 

frustração ou sentimento de fracasso para que, como professores, pensemos em 

melhorar nossas práticas de avaliação.   

Hola profe, estas correcciones son capaces de llevarse a cabo en 48 horas previas 

al recuperatotrio? con él parcial de cultura en el medio, con una hija y con mí trabajo?  

Tal vez, hubiese sido posible sí recibía mis correcciones con más anticipación en él 

primer trabajo que entregue.   Sí dispongo de más tiempo podría realizarlas porque no 

poseo computadora, y pasé tres días en la casa de una amiga para realizar este trabajo. 

Además de trasladar a mí hija durante todo él año para realizar las actividades. Con esto 

entiendo que no va a ser posible un cursado de manera regular y menos siendo madre 

soltera.  Gracias por sus correcciones pero él objetivo pedagógico de ellas no las 

comprendo. Abrazo 

 

Talvez, nesse caso, embora o tenha feito, o trabalho deva ser mais 

individualizado ainda. As TIC seriam uma forma de ajudar a que este acompanhamento 
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fosse mais personalizado, mas a aluna não possuía computador e muito menos Internet. 

São sintomas de que, na contramão de querer que todos entrem em um mesmo esquema 

de avaliação, tropeçamos, e acabamos também provocando a injustiça curricular. 

Por isso, como Nascimento (2010), estou de acordo com que devemos manter 

uma revisão crítica dos procedimentos de avaliação a fim de melhorar a qualidade das 

aprendizagens que ocorrem na nossa interação entre professores e estudantes. Assim, a 

avaliação “deve ser compreendida como uma oportunidade para reflexão crítica sobre a 

prática docente” (Cristovão et al., 2010, p. 197) que, do meu ponto de vista, envolve a 

proximidade, a confiança, aliada aos conhecimentos que se intercambiam entre docente 

e alunos constantemente. 

Esse diálogo de proximidade se (re)constroi através do diagnóstico das 

capacidades de linguagem dos alunos, das capacidades de linguagem expressadas em 

seus textos e dos MDG. Só assim poderemos cada vez mais melhorar nossos 

instrumentos semióticos (os nossos materiais didáticos) a fim de promovermos a 

aprendizagem e a superação dos problemas de avaliação tão comumente enfrentados em 

nossa tarefa como docentes formadores de formadores.  

Urgentemente devemos agir na formação docente para que a aprendizagem da 

Língua Portuguesa seja em torno dos gêneros, para que a formação docente seja em 

torno dos gêneros, para que a leitura e a escrita permeiem todas as áreas de formação 

desde uma didática integrada. Não nos focalizemos nas “habilidades linguísticas” em 

forma dissociada. 

E nossas avaliações devem ser vistas como um processo contínuo e formativo. 

Por isso, devemos usar junto à palavra “avaliação” outros termos como “diálogo”, 

“reflexão”, “partilha”, “compromisso ou engajamento” e não apenas “dar notas”, 

“avaliar”, “cobrar”. Uma das formas de fazê-lo é através da “observação do 

envolvimento do aluno na realização das atividades” (Cristovão et al., 2010, p. 197), 

tarefa que exige do professor muitas horas de dedicação ao seu trabalho como formador 

de cidadãos críticos.  

Quando os nossos alunos tomam decisões rumo à superação de suas dificuldades 

frente à produção de um determinado gênero, e se essas decisões ocorrem de maneira 

autônoma, podemos nos sentir satisfeitos. Quando um aluno escreve um e-mail como o 
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seguinte, significa que estamos no caminho correto.

 

Outra forma de levar o estudante a se comprometer com o que faz e com a sua 

aprendizagem é levá-lo a trabalhar com situações reais. No caso das línguas, com ações 

de linguagem que verdadeiramente sejam e estejam inseridas em suas práticas de 

linguagem e que promovam um eficaz desenvolvimento das capacidades de linguagem, 

não só dos estudantes como também a dos professores que compartilham e vivenciam as 

sequências didáticas postas em ação no processo de ensino/aprendizagem de línguas.  

Precisamos “pensar” e “publicar” materiais didáticos para o ensino de PLE para os 

diferentes contextos (primário, secundário, ensino superior, etc…) com o objetivo de 

atender as necessidades desses contextos, tão diversos, e ao mesmo tempo um material 

didático que “venha a romper com a linha tradicional de foco no ensino da gramática” 

(Cristóvão, 2005, p.176).  

Finalmente, se na formação inicial dos docentes de PLE suas vivências de 

avaliação forem negativas, seguramente seus relatos dessas experiências serão negativos 

e muitas ações futuras se reproduzirão. Por isso, se na formação inicial dos docentes de 

PLE não se trabalha com a avaliação como um processo qualitativo no respeito e no 

diálogo mútuo entre as partes que interagem, certamente deixaremos de contribuir em 

direção à formação de professores de PLE como cidadãos críticos, ativos e 

transformadores de nossa realidade. É por meio da linguagem que nós, os seres 

humanos, nos integramos à sociedade e à cultura. O domínio da linguagem ocorre ao 

longo de nossa história, é um processo de internalização que ocorre em todas as línguas 

que aprendemos.  

Segundo Guimarães e Machado (2009, em Nascimento, 2014, p. 89) “As 

operações de uso da linguagem fazem dela um instrumento simbólico que propicia 

desenvolvimento, dando ao homem a oportunidade de agir (e existir) no interior de 
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atividades socialmente contextualizadas”. Deixemos de ensinar a língua para cobrar 

conhecimentos em exames, provas, testes entre outros instrumentos vilmente elaborados 

a mercê, muitas vezes, de objetivos muito indefinidos. Fica o desafio de repensar nossas 

ações como formadores de formadores e as nossas práticas como avaliadores, ou melhor 

dito, como “agentes de transformação”. 
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Luiz Barretto (Colégio de São Bento, PG - Estácio)  

luiz@solebrisa.com  

 

Elza Gabaldi (Colégio de São Bento)  

elzagabaldi@hotmail.com  

 

RESUMO: O ensino de PLE (Português Língua Estrangeira) no Colégio de São Bento 

acontece desde 2008. Os estudantes são chineses ou descendentes de chineses. O 

Projeto propõe-se a ajudar os estudantes a conhecer e usar melhor a Língua Portuguesa, 

com aulas extras, em período distinto do ensino regular, oportunizando-os a escrever 

textos sobre suas próprias vidas. Foram apresentados modelos de textos que serviram de 

modelos para os estudantes. Realizou-se a visita ao Edifício Martinelli para que 

conhecessem a história do imigrante italiano, como exemplo concreto de alguém que 

aventurou outras terras e vivenciou as glórias e derrotas de seu tempo. O projeto 

recuperou a história de cada estudante e detectou um leque de dificuldades linguísticas 

pertinentes àquele público, possibilitando diferentes abordagens didáticas no ensino 

PLE: gramática, ortografia, estruturação de frases, encadeamento de ideias, etc. 

Constatou-se que a maior dificuldade dos alunos em se apropriar do português de forma 

efetiva, dá-se pelo fato de a maioria deles não fazer uso dele no dia a dia, porque estão 

totalmente imersos na Comunidade chinesa, ainda que fixados no Brasil. A produção de 

textos em português, ao resgatar a história de cada um, propiciou os estudantes um novo 

olhar em sua própria história e, consequentemente, ao português e a todas as questões 

pertinentes a este idioma, melhorando a produção textual de forma significativa, além 

de alertar os professores os vários caminhos que se abrem quando se ensina uma língua 

estrangeira. 

 

Considerações Iniciais 

Histórias são retratos de vida, fazem parte do ser humano. Nelas muitas outras 

representações emergem e são apresentadas através de normas, regras e sentidos 

linguísticos. Ao escrever, registram-se as ideias, os pensamentos, as intenções e os 

sonhos. Escrever implica refletir sobre um mar de informações explícitas e implícitas 

contidas na língua. Tais informações abrangem desde os aspectos gramaticais, 

ortográficos, a coesão, a coerência, entre outros, mas sempre permeadas pelas marcas 

indeléveis da cultura. Tais marcas podem ser claras àqueles que nela nascem e crescem 

ou nela convivem por longo tempo, quase nunca aos estrangeiros.   

Escrever é mergulhar num oceano de uma língua, emergir e voltar a mergulhar 

nos enlaces que a envolvem para nela poder discorrer e se expressar. Os inúmeros 

enlaces pertinentes a uma língua não estão totalmente expostos aos estudantes 

mailto:luiz@solebrisa.com
mailto:elzagabaldi@hotmail.com
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estrangeiros e, por isso as lacunas apresentadas em seus textos são também reflexos de 

um tempo não vivido, no qual escapam as informações culturais presentes na memória 

do estudante nativo. Resgatar a história de cada um, transpô-la para a língua portuguesa 

do Brasil pode viabilizar o aprendizado desta nova língua, e propiciar um caminho para 

a reflexão sobre tantos aspectos que a envolvem, sobre as experiências de vida de cada 

um: no antes – em seu país de origem - no agora e no futuro. As memórias escritas são 

os registros que contribuem para a organização e reorganização da pessoa e de seu 

sentimento de pertença. 

Pretende-se com este trabalho, tratar uma perspectiva de ensino de língua que 

incorpore fatos socioculturais relacionados a imigrantes, bem como chamar a atenção 

para a possibilidade de elaboração de ferramentas adequadas ao ensino de uma língua 

estrangeira. 

Todo professor de língua estrangeira tem conhecimento de que um dos aspectos 

fundamentais para o sucesso do aprendizado do aluno é fazê-lo sentir-se participante 

principal na aula ou lição. Ele deve ainda perceber o esforço que o professor desenvolve 

em função desse movimento a favor da redução do número de equívocos e falhas na 

comunicação. Segundo Pierre Martinez, o ato da comunicação inclui também outros 

fatores: 

O simples fato de comunicar pela linguagem compromete a pessoa toda, quer 

dizer, um indivíduo com suas experiências anteriores, sua adesão a crenças e valores 

culturais e intelectuais, suas motivações e as finalidades de sua iniciativa. (MARTINEZ, 

1996, p.15). 

Contudo, muitas dificuldades surgem no contato e interação com os outros, 

mesmo no ensino de língua materna. No contexto de ensino de uma língua estrangeira 

as dificuldades são muito maiores, principalmente quando se trata de estudantes 

chineses ou descendentes, haja vista a distância que se encontra um idioma do outro, 

quer seja na parte gramatical, fonológica ou semântica. Desta forma, cabem as seguintes 

questões: como deve o professor desenvolver os conteúdos para um público-alvo de 

modo a garantir resultados mais satisfatórios? Que estratégias deve o professor utilizar 

de forma a concretizar o processo de aprendizagem do estudante? Assim define Maria 

Roldão: 
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A estratégia enquanto concepção global de uma acção, organizada com vista à 

sua eficácia (…):  o elemento definidor da estratégia de ensino é o seu grau de 

concepção intencional e orientadora de um conjunto organizado de ações para a melhor 

consecução de uma determinada aprendizagem. (ROLDÃO, 2009, p. 57). 

A finalidade do ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira é que os alunos 

se tornem aptos a se comunicar nessa língua para satisfazer suas necessidades. Assim, o 

professor, diante de um grupo de pessoas que quer aprender outra língua, deve ter 

consciência das razões que levam aquele grupo a querer aprender, ainda que, para 

crianças e adolescentes, estas razões não sejam muito claras, já que elas ainda estão 

construindo seus sonhos e os caminhos futuros. Por isso, o professor precisa encarar o 

desafio como uma partilha de experiências e possibilidades, no caso dos chineses e 

descendentes, de identificação – ser imigrante – em que as experiências de vida servirão 

de ponte para representar-se num novo idioma. Nesse sentido, as bases de interação, 

passam necessariamente, por compreender o ensino de uma língua estrangeira como 

uma descrição de novas percepções, emoções, relacionadas à vida, que resultam da 

comunicação numa outra língua, na língua portuguesa do Brasil. 

“As línguas são produtos da cultura para permitir a comunicação social”. 

(CAMARA, 1986, p. 87).O ensino de uma língua não pode ser limitado a ela mesma, 

pois língua é cultura. O aluno estrangeiro que se envolve com a cultura da língua que 

está estudando acelera o processo de aprendizagem, haja vista ser ela um mosaico de 

informações e registros no qual se encontram os sons, as imagens, as músicas, os 

lugares, a gastronomia, os gestos, as tradições, os costumes, entre outros. E todos eles 

estão de algum modo associados à língua, como uma memória viva e dinâmica 

acontecendo a todo instante por meio das palavras.   

Ciente da extensão de seu trabalho e diante destas experiências o professor busca 

transmitir aos estudantes a ideia de crescimento cognitivo, sempre atento e sensível à 

aprendizagem pautada em conteúdos mais próximos de sua vivência. Sabe ele que o 

resultado será o melhor desenvolvimento linguístico quer seja na elaboração textual, no 

conhecimento geral dos temas, no uso de regras gramaticais e consequentemente 

sintáticas, mas, sobretudo, no empírico. Os estudantes deverão sentir-se participantes 

durante o processo e seguir num processo crescente incorporando as estruturas da língua 

e seus matizes culturais, bem como desenvolvendo por meio da escrita, a representação 
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de seus sentimentos e registros de suas experiências de vida, adquirindo o sentimento de 

pertença dentro do país que escolheu para viver.  

Preparar estudantes, para que no decorrer do tempo de estudo e aquisição de 

uma nova língua eles se sintam pertencentes a ela, requer um trabalho difícil e 

diversificado previsto pelo professor de PFOL. Este é um trabalho desenvolvido 

conjuntamente ao ensino de língua, ao qual é necessário disponibilizar ferramentas 

adequadas - a criação do Semanário do Imigrante - que requer um método particular de 

ensino. 
 

Contexto 

O Colégio de São Bento atende, desde 2008, imigrantes e descendentes de 

chineses de idades variadas, em seu curso de PFOL. O Semanário do Imigrante surgiu 

no 2º semestre de 2013 com uma turma de oito estudantes do Ensino Fundamental II. 

Muitos destes alunos já tinham bom domínio do idioma, porém apresentavam sérias 

lacunas de ortografia e de estruturação textual, além de problemas gramaticais. 

Além disso, o Semanário foi pensado, em um primeiro momento, como um 

recurso para auxiliá-los na produção escrita, foco das provas do ensino regular. A 

barreira cultural também foi levada em consideração para a reflexão de identidade 

própria em relação ao país adotado. Por isso, os temas semanais eram baseados não 

somente em questões gramaticais, mas também em perguntas reflexivas, relacionadas à 

vida de cada um deles.  

Este trabalho foi repetido nos semestres posteriores, porém, agora, somente com 

estudantes de PFOL, não mais com aqueles ingressados no Ensino Regular. Portanto, 

algumas adaptações principalmente as de fluência, tiveram de ser feitas. Visitas 

relativas ao tema de imigração também foram realizadas com o propósito dos alunos 

vivenciarem histórias de imigrantes em São Paulo. 
 

Aplicação da Metodologia 

A cada semana um tópico gramatical ou tema foi trabalhado em sala de aula. A 

redação sempre era relacionada ao conteúdo abordado anteriormente. Os objetivos eram 

vários: 1) revisar o conteúdo da semana; 2) indicar uma lição de casa mais 
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contextualizada, ou seja, não utilizar exercícios mecânicos; 3) proporcionar aos alunos 

um momento de reflexão: a, sobre a língua; b, sobre o tema em si. 

O tema semanal era proposto aos alunos na sexta-feira, com algumas indicações 

específicas como: mínimo de linhas a serem escritas e, por questões culturais – os 

chineses e descendentes apreciam e esperam informações pontuais - definição de 

tópicos a serem trabalhados; a redação deveria ser escrita naquele fim de semana, 

atendendo ao tema proposto; no início da semana, antes de entregar a redação para o 

professor, os alunos liam seus textos em voz alta, já que se tratava de uma produção 

voltada a contar sua própria história de imigrante. 

No final de cada leitura, o professor aproveitava o envolvimento do grupo para 

fazer vários tipos de correções coletivamente, já que certos erros eram recorrentes ao 

grupo. Dando seguimento à aula, o professor continuava orientando nas correções, 

apontando vários pontos importantes dentro do texto e tinha ainda a oportunidade de 

iniciar uma discussão em torno do tema dado, acrescentar possíveis ideias que 

pudessem contribuir com o tema, ter as impressões do que eles estavam produzindo e 

tirar conclusões do trabalho que estava em andamento. 

Em seguida, o professor aplicava a correção individual, indicando com o 

símbolo da tabela o que eles deveriam observar para fazerem sua autocorreção, isto é, 

passar a redação a limpo, já sabendo quais os erros que deveriam ser eliminados e quais 

os tipos de erros eram. Depois de finalizada a tarefa de refazer o texto, nova leitura em 

voz alta seria feita. 

A autocorreção se propôs a enfocar dois pontos: 

a) valer-se da aceitação de padrões linguísticos, provenientes da própria cultura 

chinesa, para ajudar no aprendizado da língua portuguesa. Percebemos que a visão 

chinesa sobre língua é mais “jurídica”, no sentido que se adota certas regras como 

corretas, do que a brasileira, com foco mais “social”. (vide apêndice¹) 

b) Para um estudante de origem chinesa, não causa espanto nem traumas apontar 

o que é certo ou errado dentro do padrão culto da língua, para eles, é obrigação do 

professor e da escola ter isso estabelecido. Assim, após o professor dar as orientações de 

como fazer, os estudantes de origem chinesa, quando bem formado, dispensam o 

acompanhamento constante do professor. Eles não sentem a necessidade de 

acompanhamento constante. Ao contrário, o professor deve conhecer profundamente o 
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tema, mas o executor sempre é o aluno. A tarefa deles sempre será cumprida desde que 

o professor a determine, pois são exímios executores. Não há, portanto, mágoas ou 

traumas relacionados às tarefas dadas pelos professores, mesmo que sejam em grande 

quantidade. Por isso, a tabela de símbolos para a autocorreção foi um recurso didático 

utilizado no ensino de português porque resgata parte da cultura daqueles estudantes 

para auxiliá-los no aprendizado da língua portuguesa do Brasil. 

 

Tabela de correção 

O uso da tabela de correção era bem explicado no começo do Semanário para 

que todos pudessem utilizá-la adequadamente ao longo do curso. Contudo, quando o 

professor notava que as informações não estavam devidamente claras, retomavam-se as 

explicações sempre que necessário em explicações coletivas ou individuais. O objetivo 

era criar, desde o começo, o hábito da autocorreção pelos alunos. Os erros 

exemplificados na tabela a seguir foram adaptados à realidade de aprendizado dos 

alunos chineses.   

 

O auxílio da tabela de correção se mostrou muito útil para a criação da 

independência do aluno em relação ao professor no processo de ensino/ aprendizagem. 

Também foi positiva para incentivar a autonomia na reconstrução textual. 
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Porém, é necessário dizer que ela não se mostrou suficiente para que os alunos 

conseguissem detectar e corrigir todos os seus erros, principalmente quando havia 

contrações de preposições ou a frase exigia uma construção mais elaborada e não fosse 

muito usual ou simples. Assim, o professor, não raras vezes, era exigido mais uma vez 

para auxiliar o aluno em sua tarefa individual. 

Faz-se necessário ressaltar que a tabela não abarca todos os equívocos possíveis 

de serem cometidos no uso da língua portuguesa do Brasil. A tabela está voltada a 

apontar os erros gramaticais mais freqüentes, segundo nossa experiência com alunos 

chineses. Por isso, não poucas vezes, o professor era surpreendido quando o aluno 

conseguia chegar a uma solução textual diferente daquela apontada pela tabela. Isso 

dizia que o trabalho estava em um caminho correto, e a tão idealizada autonomia 

lingüística começava a amadurecer no aluno. 

 

 A produção textual dos alunos 

Abaixo, analisamos a produção de três alunos que participaram do projeto. As 

palavras em negrito no texto, antes da autocorreção, foram consideradas erros 

classificados segundo os símbolos da tabela de correção. A palavra era grifada e 

marcada com o símbolo correspondente para a identificação do aluno no momento de 

corrigi-lo. O texto depois da autocorreção apresenta a correção já feita pelos alunos. 

- Aluno: Fabiano Li, 16 anos. 

Texto antes da autocorreção: “Meu nome e Fabiano. Eu tenho 16 anos. Eu sou 

estudante. Eu nasceu na china. Eu moro e São Paulo. Porque Eles adulto precisa 

trabanhia a fim de sustentar a familia. Eles moram em São Paulo.” 

Texto depois da autocorreção: “Meu nome é Fabiano. Eu tenho 16 anos. Eu sou 

estudante. Eu nasci na China. Eu moro em São Paulo. Porque Eles minha família 

precisa trabanhia a fim de sustentar a família. Eles moram em São Paulo.” 

Considerado um aluno de nível básico em nosso curso, é possível notar que o 

Fabiano conseguia reconhecer alguns de seus erros e outros ainda não conseguia 

modificar. Através de sua produção foi possível criar perspectivas para ele dentro do 

curso.  

- Aluna: Emile Ye, 15 anos. 
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Texto antes da autocorreção: “O dia nacional Chinês é no dia 1º de outubro. Eu 

não sei sobre o dia nacional de fontes. Só sei posso ter um feriado. Na China, Minha 

boa amiga e eu saímos para comer. Este ano foi de 65 anos, Eu acho que () uma festa e 

brincar com os amigos. Eu gosto de comemorar. Porque a paz é o mais importante.”  

Texto depois da autocorreção: “O dia nacional Chinês é no dia 1º de outubro. Eu 

não sei sobre o dia nacional na China começou. Só sei posso ter um feriado. Na China, 

minha boa amiga e eu saímos para comer. Este ano foi de 65 anos. Eu acho que é uma 

festa e brincar com os amigos. Eu gosto de comemorar. Porque a paz é o mais 

importante.”  

Considerada uma aluna de nível intermediário em nosso curso, Emile conseguia 

fazer frases e textos mais coerentes e já apresentava o básico da estrutura gramática 

portuguesa. Interessante notar, que esta aluna havia estudado pouquíssimo tempo até 

então e também possuía uma produção textual superior à oral. 

- Aluna: Jennifer Lin, 13 anos. 

Texto antes da autocorreção: “Ontem foi sábado, não tive aula, por isso, eu () 

com minhas amigas à churrascaria, comemos churrascos porque, nós todos gostamos de 

churrasco. Quando, nós pedimos à la carte, eu não soube como falar uma palavra, 

depois, eu perguntei as minhas amigas, mas elas também não souberam falar. 

Felizmente, teve uma chinesa que apareceu na churrascaria, depois nós perguntamos 

para ela essa palavra, depois ela falou com patrão, o patrão entendeu e pegou churrasco 

para nós. Nós comemos, terminamos o churrasco. Na hora de pagar a conta, a caixa 

perguntou para nós: “CPF”? Mas nós não entendemos, fomos perguntar para aquela 

chinesa, mas ela já saiu. Depois, nós só falamos: “não”. Eu falei com minha amiga: 

“Pagar a conta () muita chata, né?” 

Texto depois da autocorreção: “Ontem foi sábado, não tive aula, por isso, eu fui 

com minhas amigas fomos à churrascaria comemos churrasco, porque nós todas 

gostamos de churrasco. Quando, nós pedimos à la carte, eu não soube como falar uma 

palavra, depois eu perguntei as minhas amigas, mas elas também não souberam falar. 

Felizmente, teve uma chinesa que apareceu na churrascaria, depois nós perguntamos ela 

essa palavra, depois ela falou com o patrão, o partão entendeu e pegou churrasco para 

nós. Nós comemos e terminemos o churrasco. Na hora de pagar a conta, a caixa 

perguntou para nós: “CPF?”. Mas nós não entendemos, fomos perguntar para a chinesa, 
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mas ela já saiu. Depois, nós só falamos: “não”. Eu falei com minha amiga: “Pagar a 

conta é muito chato, né?”  

Considerado uma aluna de nível avançada em nosso curso, Jennifer já conseguia 

fazer frases e textos mais longos e coerentes. Um fato interessante dessa redação 

específica, é notar traços da gramática chinesa ao usar continuamente “depois”. Neste 

caso específico, foi explicado à aluna o uso da palavra depois em português, porém não 

se considerou um erro, uma vez que a estudante valia-se, naquele momento, do uso da 

interlíngua. 

 

Resultados 

Os resultados deste trabalho foram alcançados em médio prazo. A melhora na 

escrita dos alunos começou a ser notada a partir da metade do semestre, com algumas 

variações individuais. Sendo o próprio aluno sua base de comparação foi possível notar 

melhoras principalmente na ortografia, flexão verbal e nominal, assim como na 

organização textual. 

A aplicação seguida por três semestres do Semanário resultou em Jornais do 

PLE periódicos, divulgando internamente e via blog, a redação dos alunos. Estes jornais 

foram produzidos pelo professor a partir do primeiro texto da autocorreção dos alunos. 

Visitas temáticas também foram programadas e entraram no calendário do 

Semanário, como a visita ao Edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu de São Paulo, 

muito próximo ao Colégio de São Bento e idealizado por um imigrante italiano. 

Conjugar a história de vida dos estudantes imigrantes com a de um homem que 

fez história no Brasil, selou um passado distante, mas real com o presente também real, 

e vislumbrou futuros, ainda desconhecidos, mas de imigrantes que constroem suas 

histórias sendo elas registradas em livros ou não. Apontar que o Brasil é um país de 

imigrantes onde é possível se estabelecer, sonhar e realizar feitos passou a ser também 

um dos eixos do Semanário. 

Complementando a somatória de elementos tratados num único projeto, outro 

resultado surpreendente, não previsto inicialmente, foi a constatação da melhora na 

leitura dos alunos. Por serem os chineses pertencentes a uma cultura que 

tradicionalmente foca leitura, decorando textos de vários gêneros, nas declamações e 
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repetições, os alunos chineses não apresentaram grande resistência para ler e reler suas 

redações em voz alta, o que contribuiu também para melhorar a pronúncia das palavras. 

 

Considerações finais 

Quem ensina uma língua estrangeira precisa ter consciência do papel dessa 

língua na vida do estudante e consequentemente no mundo. Neste caso, o ensino de 

língua portuguesa não se restringe apenas para crianças e adolescentes chineses ou 

descendentes, mas para todos aqueles que com ela convivem. Assim, o Semanário do 

Imigrante se mostrou um berço para descobertas socioculturais. São pessoas que 

imigram, que trazem em suas memórias as bagagens imensuráveis às quais precisamos 

todos estar abertos para recebê-los, conhecê-los compreendê-los e ajudá-los, já que o 

Brasil e mais propriamente São Paulo possui uma sociedade construída e constituída por 

imigrantes e migrantes.  

Os passeios serviram para a ampliação do conhecimento dos alunos sobre o 

Brasil, assim como de investigação dos professores sobre a cultura chinesa. No ato de 

escrever reflexivamente sobre temas ligados à experiência do aluno no Brasil, foi 

possível notar um amadurecimento de percepção, ideias e aquisição linguística de cada 

um.  

Sabe-se que o movimento pós-globalização redesenhou o panorama mundial e 

um dos traços marcantes é o registro do português como língua global, sem fronteiras, 

de acesso livre a quem tiver interesse em aprendê-la. A crescente importância do 

português na China também pode ser verificada nas chamadas “línguas pequenas”, ou 

seja, aquelas não tão exigidas no comércio global.  

Porém, para os chineses e descendentes que a dominam, ela pode gerar um 

diferencial significativo no mercado de trabalho. Como essa geração de imigrantes sino-

brasileiros se encaixará na sociedade brasileira, cada vez mais globalizada, é a grande 

questão que agora  se apresenta.  

Quando uma língua estrangeira é ensinada, deve-se ter ainda a consciência de 

que ela se estende para além das necessidades de comunicação, porque nela estão 

contidos outros patrimônios. Por isso, no final de cada curso, outros fatores devem ser 

avaliados, principalmente aqueles que promovem a inserção dos estudantes na cultura 

do país. Além disso, não se pode esquecer que a reciprocidade é um elemento 
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importante na busca de estratégias de ensino. Uma cultura milenar como a chinesa tem 

muito a contribuir com a construção de estratégias de ensino de línguas para seus 

expatriados ou descendentes.  

Nesta época de pós-globalização, na qual os limites das fronteiras já não são 

geográficos, num mundo em que há livre circulação de bens e serviços e no qual a 

interdisciplinaridade é uma necessidade, o ensino de uma língua exige a conjunção de 

elementos propícios no processo ensino/aprendizagem. 

Todos os fatores acima mencionados propiciam a diversidade cultural e todos 

eles são decisivos para redimensionar o ensino de português como cultura de língua, de 

uma língua global. 
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Anexos 

Jornal do “Semanário do Imigrante”, outubro de 2014. Publicado dentro do Colégio de 

São Bento e em nosso blog. Os textos dos alunos foram submetidos apenas à uma 

correção. 
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Apêndice 

¹ Vale ressaltar que o ensino do chinês-mandarim atual (Putonghua, língua comum) 

começou a ser pensado a partir de 1912, ou seja, após a queda do último imperador, 

como forma de manter uma unidade nacional. O chinês-mandarim como conhecemos 

hoje era o mandarim falado em Beijing e foi adotado a partir de 1956 pela República 

Popular da China, já sob governo comunista. 

Até 1912 a China não tinha uma língua oficial e sim vários dialetos, unificados na 

escrita. O ensino do chinês-mandarim foi adotado como forma de unificação do país e 

hoje 94% da sua população aprende e fala por esse padrão, além de seu próprio dialeto, 

que é geralmente a primeira língua falada pelos chineses. Considerando que língua é 

cultura, o ensino do chinês-mandarim foi um condutor de identidade nacional sob o 

novo regime comunista e, talvez por isso, seja aceito como “norma padrão culta” já que 

tenta manter os traços culturais unificados.  

² Para ver outros materiais relacionados ao Semanário, acesse nosso blog: 

https://psfsaobento.wordpress.com 

  

https://psfsaobento.wordpress.com/
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UMA ABORDAGEM RELACIONAL DA AVALIAÇÃO FORMATIVA EM 
AMBIENTES VIRTUAIS 

 

Dra. Laura Masello (UdelaR) 

laumasello@gmail.com 
 

RESUMO: No contexto atual de internacionalização do conhecimento, as 

universidades deveriam estar cada vez mais envolvidas na coletivização da ciência e na 

cooperação intra e interdisciplinar, processos facilitados, aliás, pelo aumento das 

mobilidades de alunos e professores bem como pelas possibilidades de intercâmbios 

através dos ambientes virtuais. Configura-se assim um mundo reticular que tem 

contribuído para a revisão dos paradigmas de ensino/aprendizagem no ensino superior. 

Dentre os elementos que compõem os novos modelos, o capital linguístico das 

universidades, i.e. o conjunto de repertórios disponíveis em línguas e meios linguísticos, 

cumpre ou deveria cumprir um papel fundamental no que tange aos processos de 

produção, difusão e avaliação dos conhecimentos (CHARDENET, 2012). É a partir 

dessa visão sobre a função do conhecimento das línguas no ensino superior que 

propomos uma abordagem relacional do seu ensino e das variadas dimensões de sua 

avaliação. Para além dos aspectos referentes à interação, objeto de numerosas pesquisas 

na área, o conceito de relação em que se baseia a abordagem que propomos abrange 

noções menos estudadas como coautoria da aprendizagem, didática relacional língua 

materna/língua estrangeira, relação ente culturas de ensinar e culturas de aprender, 

relação do aluno com o objeto de conhecimento. A presente palestra visa mostrar a 

presença desses aspectos em algumas propostas de autoavaliação formativa incluídas 

nos cursos de leitura em português língua estrangeira para estudantes universitários 

falantes de espanhol. 

 

As universidades e o ensino virtual 

Este trabalho faz parte de um projeto que desenvolvemos na UdelaR, o projeto 

LEXUR (Leitura em línguas estrangeiras na Universidad de la República), que visa 

criar oportunidades de acesso ao conhecimento de línguas estrangeiras para os 

estudantes da Udelar7 através da utilização dos AVA, das TIC e dos REA (Recursos 

Educacionais Abertos) e de inserir nossa comunidade universitária nos novos espaços 

de intercâmbios propiciados pela virtualidade.  

A aprendizagem virtual faz parte das práticas de ensino das universidades e 

permite desenvolver e estudar os processos cognitivos e didáticos graças à variedade de 

formatos de utilização das TICs e das plataformas, sendo que a generalização do uso de 

recursos virtuais faz parte dos componentes que garantem a internacionalização, de 

acordo com as condições estabelecidas por Chardenet (2012). De acordo com este autor, 

                                                           
7
 Universidad de la República, Uruguai. 
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existem quatro componentes da internacionaliação: a integração; a mutualização (que se 

viabiliza através das mobilidades e dos recursos virtuais); a convergência de saberes; e o 

capital lingüístico, isto é, os repertórios disponíveis em línguas e meios lingüístcos das 

universidades relacionados com os processos de produção, difusão e avaliação dos 

conhecimentos: línguas dos professores-pesquisadores locais e convidados estrangeiros; 

línguas das universidades com as quais existem convênios; línguas das revistas 

estrangeiras; línguas dos estudantes estrangeiros, etc. Para atingir esses parâmetros é 

necessária uma revisão dos modelos de educação em línguas, dos modelos de formação 

dos professores e, por conseguinte, dos modelos de avaliação.  

 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

COMPONENTE VIABILIZAÇãO AÇÕES 

 

Integração 

 

 

 

Flexibilidade  

acadêmica 

 

 Armonização currículos 

 Programas conjuntos 

 Sistema de reconhecimentos 

 e acreditações 

 

Mutualização 

 

 

Intercâmbios 

 

Recursos humanos: mobilidade de  

docentes e estudantes 

Recursos virtuais: TICs, AVAs, plataformas 

Convergência  

de saberes 

Educação  

superior 

em rizoma 

 Conformação de redes                         

 acadêmicas universitárias 

Capital  

lingüístico 

Repertórios 

lingüísticos 

Contextualização e cooperação em ações 

de política e planejamento lingüísticos 

      Fonte: Masello 2013 

 

Sentidos da relacionalidade  

Dentre os modelos de formação dos profesores, o modelo sociocultural, 

primeiramente apenas voltado para a consideração da própia sociedade e da própria 

cultura, está se abrindo para outras culturas, de conformidade com a perspectiva 

intercultural e com a apertura ao mundo e aos intercâmbios. Assim, podemos falar hoje 

de uma abordagem relacional para a educação em línguas. Adotamos o conceito de 

relação do pensador antilhano Édouard Glissant, que trabalhou e escreveu seus ensaios 

sempre na interdisciplinariedade, inspirado em vários campos científicos: a filosofia, a 

literatura, a antropologia, a física quántica. A noção de paradigma relacional também é 

utilizada em âmbitos como a informática, a comunicação, a psicoterapia e as neuro-

ciências, todos eles caracterizados por sua atualização permanente e seus vínculos com 

a educação. O ponto de convergência entre essas áreas de conhecimento é a importância 
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das experiências ou vínculos relacionais enquanto processos básicos de qualquer 

desenvolvimento, tanto no campo intra e interpísiquico quanto na comunicação e nos 

modelos relacionais informáticos. Podemos dizer que a noção comum que as sustenta 

refere ao fato de que tudo que existe pode se desorganizar e se reorganizar de uma 

forma diferente.   

Levado para a área da educação e mais concretamente para a educação em 

línguas, o conceito de relação em que se baseia a abordagem relacional que propomos 

abrange não apenas aspectos referentes à interação, objeto de numerosas pesquisas na 

área, mas noções menos estudadas como, por exemplo, as articulações e conflitos entre 

culturas de ensinar e culturas de aprender, a didática relacional língua 1/língua 2, a 

relação do aluno com o objeto de conhecimento, a co-autoria da aprendizagem, a co-

autoria da avaliação, sempre com base na dinâmica de construção/deconstrução destes 

fenômenos.  

No presente trabalho será analisada a presença desses aspectos em experiências 

de autoavaliação formativa incluidas em cursos de leitura em português no AVA para 

estudantes universitários falantes de espanhol. 

 

Subsídios teóricos 

Desde há mais de vinte anos, o Centro de Línguas Estrangeiras tem se 

especializado no ensino de leitura em cinco línguas estrangeiras (alemão, francês, 

inglês, italiano e português), organizado em disciplinas semestrais de quatro horas por 

semana, que permitem ao aluno atingir uma proficiência superior em leitura. As 

disciplinas de compreensão leitora são freqüentadas por alunos de todas as orientações 

das humanidades e, devido ao grande número de inscritos, desde 2002 fomos pioneiros 

na UdelaR em oferecer a alternativa da modalidade híbrida ou mixta de aprendizagem 

semipresencial, através de propostas didáticas inteiramente elaboradas em linha pela 

equipe de professores do Celex através de três projetos financiados: Texton I, Texton II 

e Lexur.  

Qual o conceito de leitura que norteia nosso trabalho? Em primeiro lugar, nossa 

proposta acadêmica está relacionada com o papel da escrita e das práticas da escrita na 

formação do indivíduo bem como o lugar das línguas estrangeiras na educação no 

contexto institucional público. Se a linguagem é uma prática social, o ensino de línguas 
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nas instituições públicas tem uma função relevante e uma justificativa social na 

democratização. 

Nosso programa específico de leitura tem alicerce nas teorias 

sociointeracionistas e na visão bakhtiniana do texto como produto socio-histórico a 

partir do conceito de diálogo como princípio constitutivo da linguagem. Esse tipo de 

trabalho se insere na realidade de cada grupo de aprendizes, com suas características 

específicas e variáveis, segundo as propostas vygotskyanas. A participação ativa e 

dialógica de todos os aprendizes é um dos elementos-chave no processo de leitura como 

construção de sentidos.  

No entanto, o que acontece con o papel do grupo nas aulas não presenciais? 

Como se viabiliza nesses casos com a construção coletiva da aprendizagem? De acordo 

com Silva e Silva, na linha de pensamento de Vygotsky, o AVA, enquanto espaço de 

mediação do aluno com o objeto de conhecimento, ocupa o lugar da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) na medida em que pode ser analisado como “uma 

forma de potencialização da aprendizagem, que é construída mediante processo de 

relação do sujeito com seu ambiente sócio-cultural e com o suporte de outros mais 

experientes” (SILVA; SILVA, 2007, p. 4).  

Além dos conceitos trazidos por Vygotsky, baseamo-nos nos estudos de Gérard 

Vigner (2001) e Dorronzoro e Klett sobre leitura (2006). Segundo estas autoras 

argentinas, que trabalham na linha de Marc Souchon et de Gérard Vigner, a leitura em 

língua estrangeira no nível universitário é “o processo de construção de sentidos 

realizado por um leitor que faz parte de uma determinada comunidade disciplinar, a 

partir de um texto escrito em um idioma que não é a língua materna e mediante o 

diálogo estabelecido com o autor, com o intuito de construir conhecimentos dentro de 

uma área específica” (DORRONZORO; KLETT, 2006, p. 59).  

A leitura não se limita ao acesso a um código lingüístico nem a conhecimentos 

disciplinares mas, além desses aspectos, ela tem uma função epistémica. Estes 

processos trazem conseqüências para o conceito de avaliação que, segundo Silva e Silva 

(2007, p. 7),  

deve ser, também, entendida como um processo relacional, ou seja, o foco da 

avaliação desvia-se da verificação isolada das construções do aluno a partir de um 
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instrumento específico e transfere-se para a relação estabelecida entre as construções e 

as condições de aprendizagem criadas para o aluno.  

Em segundo lugar, dentro do leque de possibilidades abertas pela aprendizagem 

em linha, vou me referir ao formato híbrido ou mixto (por oposição ao formato 

inteiramente em linha), que combina a aprendizagem síncrona na sala de aula e a 

flexibilidade da aprendizagem assíncrona na plataforma. Esta hibridez ou dualidade cria 

um ambiente mais estimulante e dinâmico através de um conjunto de recursos e de tipos 

de interação adequados a diferentes estilos de aprendizagem, mais próximos das novas 

maneiras de comunicação no mundo (BODDY, 2013, p. 18-19). 

A modalidade híbrida apresenta várias vantagens, dentre as quais a possibilidade 

para o professor, por um lado, de ter uma idéia da evolução do grupo como coletivo e, 

por outro, de maneira complementar, de fazer um monitoramento do histórico de cada 

um dos alunos através das tarefas e avaliações na plataforma. Além do mais, os foros de 

discussão ou de consulta e as horas de consulta coletiva presencial garantem a 

aprendizagem colaborativa e a participação de todos os estudantes.  

Na verdade, não existe muita pesquisa sobre avaliação no AVA. Segundo Boddy 

(2013, p. 8), a prudência diante deste vazio leva à adoção geral de avaliações somativas 

e presenciais. No entanto, a forma de transição que permite nos aproximarmos da 

coerência que procuramos é a avaliação formativa através de vários instrumentos, dentre 

eles a autoavaliação. Como é sabido, a aprendizagem nos entornos virtuais promove a 

autonomia, a autoaprendizagem e portanto a autoavaliação, que se torna assim um 

componente essencial da avaliação formativa ou continuada.  
 

A pesquisa 

Contexto 

Esta pesquisa se desenvolveu no período compreendido entre 2009 e 2013 em 10 

cursos semestrais oferecidos na modalidade híbrida (14 % de aulas presenciais) com uso 

de programa eLearning na plataforma Moodle. Os cursos foram freqüentados por uma 

média de 40-45 alunos por grupo. O universo estudado é de 237 alunos, sendo que o nº 

de estudantes flutua entre a primeira e a última unidade do curso. 

O foco da pesquisa (em andamento permanente) é a análise das autoavaliações 

individuais como componentes da avaliação em âmbitos virtuais. Por enquanto 
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deixamos de lado então outros indicadores que descrevem o processo de aprendizagem 

individual e coletivo, tais como a avaliação do grupo e a avaliação do professor, que 

também fazem parte da avaliação contínua. Dentre as 3 dimensões presentes na 

avaliação em âmbitos virtuais, segundo Silva e Silva (2007), -dialógica, colaboração e 

autonomia- voltamos nosso estudo para a capacidade de o aluno avaliar seu próprio 

processo.  

Perguntas  

Procuramos responder às seguintes perguntas de pesquisa: 

Quais as relações entre as culturas de aprender leitura na L1 e o processo de 

aprendizagem de leitura em L2? 

Quais as relações entre a autoavaliação formativa e o processo de aprendizagem 

de leitura na L2? 

Qual a relação entre a autoavaliação formativa e as representações sobre os 

resultados na aprendizagem de leitura na L2? 

Metodologia 

Nesta etapa da pesquisa, foi utilizada a metodologia qualitativa com observação 

participante. De acordo com esta perspectiva, a ênfase foi colocada nos processos e não 

no produto, i.e. para o caso, os resultados da avaliação somativa da aprendizagem. 

Foram utilizadas três fontes para a triangulação de dados: questionários semi-

estruturados sobre pressupostos, expectativas e representações, propostos aos alunos no 

início, no meio e no final do curso; entrevistas individuais gravadas; e observação do 

processo de autoavaliação da aprendizagem no ambiente em linha. Na grande maioria 

dos casos, as respostas foram dadas na Língua 1, i.e, o espanhol. Para esta apresentação 

só serão apresentados exemplos das primeiras e das terceiras fontes.  

A partir dos subsídios teóricos foram estabelecidas as categorias a serem 

utilizadas para a análise dos dados, levando em conta os vários substratos que formam a 

dimensão relacional da autoavaliação em linha. Dentre as dimensões da abordagem 

relacional já levantadas, serão comentados resultados dessa análise sobre as categorias a 

seguir: relação entre a cultura de aprender leitura em L1 e a cultura de aprender leitura 

em L2; relação entre estratégias e representações sobre o processo de aprendizagem da 

leitura; relação entre reflexão metacognitiva e co-autoria/co-avaliação. 
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Análise dos dados 

Relação entre a cultura de aprender leitura em L1 e a cultura de aprender leitura 

em L2. 

Esta categoria foi analisada a partir das percepções sobre avanços e dificuldades 

na aprendizagem, expressados nas respostas ao questionário semi-estruturado proposto 

no meio do curso (depois da primeira das duas provas). As perguntas foram 

estabelecidas a partir das expectativas e representações colocadas no questionário 

inicial: 1) A que você atribui as dificuldades achadas no seu desempenho?; 2) Considera 

necessário ou adequado acrescentar aulas presenciais?; 3) A apresentação e a seleção 

dos conteúdos gramaticais é suficiente e adequada? 

Nenhuma das perguntas faz alusão a relação entre a cultura de aprender leitura 

em L1 e a cultura de aprender leitura em L2; no entanto, a preocupação é colocada pelos 

próprios alunos espontanemente. A primeira pregunta pede diretamente autoavaliação 

sobre desempenho: ora, para o aluno a estratégia ineludível na valoração de sua 

evolução é a comparação com a L1. A segunda pergunta tem a ver com o 

funcionamento da semipresencialidade, modalidade que ainda provoca muita 

resistência. A terceira reflete as precoupações colocadas pelos alunos no primero 

questionário feito ao início do curso, em cujas respostas ficaram visibilizados os 

pressupostos e preconceitos sobre ensino de línguas e sobre a língua portuguesa. Mais 

uma vez surge a explicação das falhas através da experiência com a L1. 

Os trechos que transcrevemos pertencem a uma das turmas de 2009 e nos 

interessam principalmente as reações à pergunta nº 1.   

 
1) A que você atribui as dificuldades achadas no seu desempenho? 

Las atribuyo a los hábitos de aprendizaje de la lengua materma, rpoque se le da poca importancia y 

 dedicación dado que se tendría que profundizar más y tendría que haber sido hasta años más avanzados  

en el Liceo.  Otro motivo también puede ser que es raro la implementación de cursos semipresenciales, no sé si 

 sería este el motivo pero es extraño el utilizamiento de la computadora y no tener a nadie que te oriente, pero 

 a su vez es accesible.  

Las dificultades encontradas me parecen que estarían dados en relación a los habitos de aprendizaje de la  

lengua materna 

Con total exactitud la lengua materna y su sistematización en Secundaria, es insuficiente la base del español.  

Ej: artículos-pronopmbres y complementos, directo e indirecto. 
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Neste recorte, além dos aspectos já comentados, pode-se apreciar o 

desenvolvimento de processos metacognitivos, em particular mediante a adopção da 

terminologia do curso, desconhecida para maioria na L1. Estas narrativas dos 

aprendizes contradizem o pressuposto (proveniente dos professores mais do que dos 

alunos) de que as habilidades leitoras em L1 são transferidas quando a pessoa aprende 

uma outra língua. Devemos esclarecer que no Uruguai o ensino da L1 é interrompido no 

terceiro ano do nível secundário.                                                       

O aspecto mais interessante é que, se os comentários destes alunos refletissem a 

realidade, estariamos diante de um forte obstáculo para se obterem resultados em um 

semestre. Porém, atingimos altos níveis de proficiência, muitas vezes inclusive a partir 

da discussão e inclusive da deconstrução da cultura de aprender a L1 e da assimilação 

de estratégias que implicam seu questionamento.  

Na amostra a seguir, foram levantadas autoavaliações que fazem parte de cada 

unidade didática. No mesmo formulário que eles devem preencher com as tarefas estão 

previstos dois ítens: o primeiro está relacionado com as dificuldades que eles acharam 

na realização das atividades; o segundo está destinado à autoavaliação e comentários, 

sem especificação de critérios nem de limites ou exigências de extensão, de modo que 

eles se expressem livremente.  

 

Relação entre as estratégias e as representações sobre o processo  

                                                          Unidade 1 
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No início do curso as certezas e incertezas têm a ver com a necessidade de 

apoiar a aprendizagem da língua nova no conhecimento da gramática e do léxico, i.e. 

nas representações sobre esse sustento aparente. Nas autoavaliações da unidade 1, a 

preocupação por uma abordagem linear, colada ao significado literal de cada palavra do 

texto, a confusão entre compreensão e tradução, o pedido de mais explicações 

gramaticais como garantia de acesso aos textos revelam uma visão de língua e de leitura 

que não ultrapassa o nível da decodificação e das operações de baixo nível, ou seja uma 

abordagem estruturalista.  

No entanto, podemos constatar mudanças logo na primeira unidade, não apenas 

na relação com a L1 em geral, como já foi apontado, mas na relação com os próprios 

hábitos de leitura, portanto na relação entre as culturas de aprender leitura em L1 e de 

ensinar-aprender leitura em L2. Falamos de culturas de ensinar também já que são 

incluídos comentários sobre o fazer do professor.  

Se olharmos para o discurso utilizado, pode-se conferir or processo de 

assimilação da nova abordagem, expressado sob a forma de duas grandes fases que se 

contrapõem através do uso da modalização com articuladores de oposição (“pero se 

logró”; “Dejando de lado mis carencias informáticas”; “si bien tuve algunos errores”). 

Por sua vez o direcionamento positivo dessas mudanças está sendo expressado através 

do uso de termos afetivos de prazer, de esperança, de surpresa (“Me encanta”; “estoy 

segura que”; “Me sorprendí al ver todo el tiempo que me demandó y cómo me  obligó a 

la búsqueda constante en el texto”; “No creí que resultara tan fructífero porque al 

terminar ya siento que sé un poco más y que me obligué”) ou inclusive de incerteza 

questionada /relativizada ou alguma crítica apenas sugerida (“o del programa, no lo 

sé”). Chama a atenção, no primeiro caso como a mesma pessoa escolhe as marcas da 

impessoalização que lhe permitem estabelecer a distância suficiente para perceber o 

verdadeiro peso das aparentes dificuldades e relativizá-las. No outro extremo, aparece 

um discurso subjetivador que coloca no primeiro plano os sentimentos e a satisfação 

com a proposta, tanto no plano pedagógico quanto no plano pessoal.  

                                                  

Unidade 1 

       Dificultades encontradas                                 Autoevaluación y comentarios 

La comprensión del texto en 

 un principio fue dificultosa pero 

 se logró la comprensión y  

relación interna del texto 

Me encanta actividades de este tipo interactivas y placenteras. 
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El programa está muy bueno y, si bien tuve algunos errores, estoy segura que con la práctica los voy 

 a ir mejorando.  
Personalmente, no he tenido necesidad de usar diccionarios y me he sorprendido para bien con la  

buena comprensión que he tenido hasta ahora. 

 

 

 
Dejando de lado mis carencias informáticas (o del programa, no lo sé), en lo que hace a la comprensión 

lectora del Portugués , creo que comprendí el texto, me resultó interesante y respecto al vocabulario tuve 

 dificultad inicial con 7 palabras, que luego "descubrí" con los ejercicios. No usé diccionario.  
Tengo mayor inseguridad con la parte de gramática. 

 

 

Creo que en comprensión general no tuve mayores problemas, pero muchos en gramática, creo que  
tengo 'oceáno' en lugar de una laguna en cuanto al conocimiento gramatical del idioma español, y eso 

 se evidencia al aprender otra lengua. 

 

 

Creo que está muy bueno el textón. Me sorprendí al ver todo el tiempo que me demandó y cómo me 
 obligó a la búsqueda constante en el texto.No creí que resultara tan fructífero porque al terminar ya  

siento que sé un poco más y que me obligué a discutir, ir, venir, pensar, cuestionar... realmente están 

 bien pensadas las propuestas. 

 

Vamos olhar o que acontece com o percurso de outra aluna, esta vez no meio da 

caminhada. As narrativas a seguir foram escritas no final da unidade 6, isto é, depois da 

primeira das duas provas somativas. Veja-se o diálogo que ela estabelece entre o que ela 

acha que não sabe e o que ela acha que deveria saber (“entonces eso ya requiere saber 

mas que lo que yo se, para escribir adecuadamente”): ter proficiência em língua e em 

leitura é ter muito léxico, evidenciando uma visão descritiva e normativa da língua, que 

é associada apenas ao  dicionário. Isso a leva a construir preconceitos sobre como a 

língua estrangeira deveria ser,  i.e., transparente na sua relacionalidade com a L1: 

“Primero porque por ejemplo "tempero" ni viendo la solución me parece que signifique 

algo parecido a "condimento". O sea, claro que lo significa porque es la solución que 

ustedes dan, pero sin saber el significado no lo saco del contexto”. Esses fenômenos, 

ancorados na sua cultura de aprender, lhe impedem ainda aprimorar a capacidade de 

valorizar o que ela está aprendendo e as estratégias que ela está desenvolvendo para 

tanto.  

No entanto, na autoavaliação ao lado, essa mesma aluna esboça uma reflexão 

metacognitiva sobre o que ela chama de metodologia e, apesar de ela estar colocando o 

foco nas tarefas (que não são de gramática como ela a entende mas de gramática 

textual) sem ver sua função dentro da unidade, pode-se apreciar que ela está 

conseguindo o essencial (“Las preguntas me resultan dentro de todo fáciles de 

responder”) e um nível de proficiência avançado (“Lo único que manejo bien son los 

articuladores de oposición”), objetivo do curso, que ela não consegue apreciar. Porém, 

percebe-se um início de mudança na sua representação sobre o objeto de aprendizagem. 
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Unidade 6 

Dificultades encontradas        Autoevaluación y comentarios 

El ejercicio de Lexico me costó mucho. Me resultó muy  

dificil. Primero porque por ejmeplo "tempero" ni viendo  

la solución me parece que signifique algo parecido a  

"condimento". O sea, claro que lo significa porque es la 

 solución que ustedes dan, pero sin saber el significado no 

 lo saco del contexto. Encabulada fue la que hice mejor. 

 Después por ejemplo: A fala, no aparece así en el texto, 

 aparece Uma fala, entonces eso ya requiere saber más que  

lo que yo sé para escribir adecuadamente. Yo puse Uma fala, 

supongo que tendría medio punto por eso, pero me parece  

medio dificil, yo no me animo a cambiar las palabras,  

por ejemplo si hubiese que conjugar un verbo porque no  

aparece pronto en el texto, creo que me saldría mal.  

Bueno, esta unidad me sirvió para adoptar la metodología de  

pintar con colores las palabras que no entiendo, para ahorrar  

tiempo para poder hacer los ej de léxico. 

Las preguntas me resultan dentro de todo fáciles de responder,  

pero las tareas de gramática me resultan complicadas. Y no sé 

 si haciendo los ejercicios que quedan mejore mucho, me falta  

como base del idioma, como que toco de oído verbos y demás 

 cosas gramaticales. Lo único que manejo bien son los  

articuladores de oposición. 

Já na última unidade, pode-se apreciar a adopção de uma perspectiva muito mais 

afastada da linearidade assim como a capacidade crítica de estabelecer um outro 

relacionamento com o processo de aprendizagem, em que são ponderados de maneira 

mais racional tanto o lugar da gramátcia e da L1 quanto o elemento mais importante, o 

prazer da leitura e de descobrir um texto em autonomia. Freqüentemente nos 

questionários finais os estudantes colocam que um dos benefícios mais importantes que 

obtiveram no curso é uma melhor compreensão leitora na sua própria língua.    

 

Unidade 10 

 

 

Relação entre reflexão metacognitiva e co-autoria/co-avaliação. 

 Como vimos, as representações vão mudando em direção a um conceito de 

leitura como construção contextualizada e dialógica de sentidos através da tomada de 

consciência de que os textos são objetos culturais socio-históricos. Tal evolução 

viabiliza, já no final do curso, a conciência do erro como oportunidade de superação e 

de crescimento: nessa última etapa as dificuldades apontadas são poucas, comuns e bem 

concretas. Aparentemente seriam dificuldades gramaticais (no caso, associadas a 
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aspectos morfológicos), mas referem a aspectos semelhantes no uso de um mesmo 

elemento nas duas línguas (embora o imperfeito do subjuntivo, por exemplo, exista em 

espanhol). Ora, mesmo no caso de alunos que expressam seus problemas, eles têm 

incorporado um metadiscurso que não coincide com sua visão negativa. Outros alunos 

diretamente deixam de fazer alusão à aprendizagem e seus comentários focalizam 

conteúdos sociais, que na verdade sempre estão no centro do curso e garantem outro 

tipo de resultados, menos tradicionais e mais voltados à educação crítica que se espera 

do aprendiz universitário. 

 

                              Unidade 8.-   Do subjuntivo à maconha 

Dificultades encontradas        Autoevaluación y comentarios 

Comprender los usos del subjuntivo. Creo que no lo sé en español, así que  

me resulta difícil entenderlo en otro idioma. 

No usé el diccionario ni una vez, pero me equivoqué varias 

 veces en los ejercicios de gramática. 

Me costó mucho el imperfecto del subjuntivo. De hecho no logré entender las 
relaciones de hipótesis negada, condición, deseo... 

 

Me ha pasado como en anteriores confundir entre las 
intencionalidades, las causas, las consecuencias; a veces me 

 agarro un boleo en la cabeza, pero no creo que no haya 

 escapatoria. Creo que como una evaluación del conjunto, 
 puede ser bastante provechoso y lo ha sido, aunque tiene 

 como esbozos de algo muy sintáctico. 

En los ejercicios del subjuntivo. Aunque debo decir que de todas formas  
están muy bien pensados para que el estudiante siempre encuentre el camino. 

Muy interesante este tema, sobre todo ahora que se pone  

en debate la legalización de la marihuana en nuestro pais. 
 Señal de que los temas deberian ser tratados mas a fondo 

 

Creo que está bastante bien pensado este curso virtual, por 

momentos fue como estar realmente en una instancia 

 presencial.Me parecieron muy bien articulados los aportes 
 teóricos con las ejercitaciones. 

 

Considerações finais 

Começamos este trabalho afirmando a necessidade para as universidades de 

levarem em conta a existência e o desenvolvimento de seu capital linguístico como 

parte dos processos de internacionalização no mundo reticular em que vivemos. Ensino 

de línguas e aprendizagem em linha formam uma dupla complementar e transversal que 

percorre todo o trajeto universitário. A alfabetização digital começa muitas vezes nas 

nossas instituições com o ensino de línguas. A possibilidade de ensinar compreensão 

leitora através de recursos virtuais comporta uma revisão das práticas de ensino-

aprendizagem, portanto do lugar e dos sentidos das práticas avaliativas. Com os poucos 

exemplos que trouxemos, tentamos refletir sobre as novas dinâmicas, os novos diálogos 

e as novas interfaces que surgem por causa da reacomodação dos elementos que 

compõem o processo de aprendizagem. Nesta linha de pensamento, propomos uma 

perspectiva relacional como dinâmica de deconstrução-construção, neste caso, de três 
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componentes rearticulados: leitura, virtualidade e avaliação. Para estudar as mudanças 

decorrentes dessa nova configuração, analisamos as respostas de estudantes às tarefas de 

autoavaliação integradas às unidades didáticas de cursos de compreensão de textos em 

âmbito virtuais, com a vantagem trazida pelo fato de serem obrigatórias na plataforma. 

Em síntese, as práticas de autoavaliação formativa integradas às unidades 

didáticas e sistematizadas através da mediação dos AVA contribuem a questionar e 

desaprender as práticas avaliativas baseadas em visões formalistas e a trazer o foco para 

a troca e a colaboração, de modo de construir a educação a partir de uma visão 

relacional. 
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