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!
RESUMO:!Neste! artigo!discutimos! a! questão!da! avaliação!no! ensino!de! línguas! estrangeiras! sob! a!
perspectiva!do! letramento! crítico,! entendendo! língua! como!uma! construção! social! e! contextual! de!
negociação! e! produção! de! sentidos.! Nesta! perspectiva,! a! noção! dominante! de! certo! e! errado! é!
questionada,!já!que!impede!a!construção!e!a!transformação!do!conhecimento,!e!a!visão!de!conteúdos!
a!serem!memorizados!é!substituída!pela!construção!dinâmica!e!coletiva,!o!que!certamente! implica!
em!(re)pensar!as!práticas!avaliativas!no!ensino!de!língua!estrangeira.!!
Palavrascchave:!avaliação;!ensino!de!línguas!estrangeiras;!letramento!crítico.!
ABSTRACT:' In! this! article! we! discuss! the! evaluation! issue! in! foreign! language! teaching! from! the!
critical! literacy! perspective,! understanding! language! as! a! social! and! contextual! construction! of!
negotiation! and! meaning! production.! From! this! perspective,! the! dominant! concept! of! right! and!
wrong!is!questioned,!as!it!does!not!allow!the!construction!and!transformation!of!knowledge,!the!idea!
of!contents!to!be!memorized!is!replaced!by!the!dynamic!and!colective!construction!which!certainly!
implies!(re)thinking!evaluation!practices!on!foreign!language!teaching.!'
Keywords:'evaluation;!foreign!language!teaching;!critical!literacy.''
'
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2!Mestranda!em!Letras,!Estudos!Linguísticos,!UFPR.!
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!

1.!INTRODUÇÃO!
'

A!avaliação!é!um!processo!que!o!ser!humano!experiencia!desde!o!momento!de!

seu! nascimento.! Quando! nascemos,! nossos! pais! já! avaliam! nossa! perfeição! física,! os!

médicos! avaliam! nossa! saúde! e,! enquanto! crescemos,! estamos! sendo! diariamente!

avaliados,! tanto!pelas!pessoas!mais!próximas!quanto!por!olhares!desconhecidos.!Na!

área!educacional,!a!avaliação!muitas!vezes!é!vista!como!algo!negativo!tanto!por!parte!

dos!alunos!quanto!dos!professores.!Para!esses!primeiros,!a!avaliação!é!o!momento!no!

qual!se!prova!o!quanto!se!sabe!ou!não!de!determinado!conteúdo;!já!para!os!segundos,!

é!o!momento!em!que!se!gasta!tempo!com!elaboração,!correção,! lançamento!de!notas!

no!diário!de!classe,!mas,!acima!de!tudo,!é!quando!se!decide!sobre!a!aprovação!ou!não!

do!estudante.!!

Quando!pensamos!em!avaliação,!enquanto!professores,!alguns!questionamentos!

são!recorrentes:!Há/coerência/entre/a/ forma/como/ensino/e/a/ forma/como/avalio?/Por/

que/as/notas/de/meus/alunos/não/correspondem/muitas/vezes/a/sua/real/aprendizagem?/

O/que/as/notas/dos/meus/alunos/revelam/ou/indicam?/Por/que/avaliar/é/uma/tarefa/tão/

complexa?!Estas! são!apenas!algumas!das!perguntas! constantes!que!nós,!professores,!

fazemos!diante!da!prática!da!avaliação.!No!entanto,!algo!fundamental!que!auxiliacnos!a!

compreender!a!forma!como!avaliamos!e!o!porquê!de!muitas!vezes!essa!avaliação!não!

ter! relação! biunívoca! com! nosso! ensino! está! na! análise! dos! objetivos! do! ensino! no!

contexto!em!que!nos!inserimos,!bem!como!na!relação!entre!as!demandas!educacionais!

e!as!necessidades!de!aprendizagem!de!nossos!alunos.!Nesse!sentido,!defendemos!que!

não!basta!o!professor!dominar!o!conteúdo!da!sua!disciplina,!pois,!além!disso,!é!preciso!

transmitir! esse! conteúdo!de! forma!problematizadora,! fazendo! com!que! o! aluno! seja!

construtor!do!conhecimento!e!assuma!um!posicionamento!crítico.!!
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Ao! pensarmos! em! prática! problematizadora,! assumimos! que! o! conhecimento!

não!se!pauta!no!ato!de!“decorar”!estruturas!linguísticas,!no!caso!do!ensino!de!línguas,!

mas!na!compreensão!de!como,!por!exemplo,! tais!estruturas!são!utilizadas!na! língua,!

quais!funções!exercem,!o!que!revelam!sobre!a!cultura!dos!falantes!dessa!língua!e!que!

impacto!representam!nas!relações!comunicativas.!A!formação!de!sujeitos!críticos!é!um!

fator!presente!nos!documentos!oficiais!de!ensino!(Diretrizes!Curriculares!Estaduais!c!

PR,!Orientações!Curriculares!para!o!Ensino!Médio,!entre!outros).! Já!que!vivemos!em!

um!mundo!carregado!de!relações!complexas,!em!que!culturas!se!chocam,!sentidos!são!

construídos! e! reconstruídos! e! o! conhecimento! é! contextual,! nada!mais! justo! do! que!

educar! nosso! aluno! para! lidar! com! essas! relações.! Para! atender! tais! demandas,!

recorremos!aos!pressupostos!do! letramento!crítico!(doravante!LC)!por!acreditarmos!

que!essa!visada!teórica!imbricada!no!contexto!de!ensino!é!capaz!de!dar!conta!dessas!

relações!complexas!em!que!nos!situamos,!e!de!nos!auxiliar!a!olhar!para!a!prática!da!

avaliação! de! forma! a! garantir! o! desenvolvimento! e! a! formação! cidadã! do! nosso!

educando.!

Diante!desse!contexto,!nosso!artigo!se!propõe!a!discutir!a!prática!da!avaliação!de!

línguas!estrangeiras!sob!a!ótica!do!letramento!crítico.!Inicialmente,!apresentamos!uma!

retrospectiva!histórica!sobre!as!formas!e!visões!da!avaliação.!Em!seguida,!discutimos!

alguns!pressupostos!do!letramento!crítico!inserido!no!ensino!de!língua!estrangeira!e,!

dito! isso,! apresentamos! uma! sequência! didática! pautada! em! tais! pressupostos.! Por!

fim,!encerramos!nosso!artigo!com!nossas!considerações!finais.!!

!

2.!AVALIAÇÃO!NO!ENSINO!DE!LÍNGUAS:!UMA!BREVE!VISÃO!HISTÓRICA!
!

A!avaliação!sempre!acompanhou!o!ensino,!no!entanto!ela!era!(e!ainda!é)!vista!de!

formas!distintas.!O!histórico!da!avaliação!dos!anos!40!aos!80!passou!por!três!períodos:!!
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A! Era! Préccientífica! (anterior! aos! anos! 50)! —! (Spolsky)! ou! Garden! of! Eden!

(Morrow).!

A!Era!PsicométricacEstruturalista!(dos!anos!50!até!final!dos!60)!—!(Spolsky)!ou!

The!Vale!of!Tears!(Morrow).!

A!Era!PsicolinguísticacSociolinguística!(final!dos!anos!60!até!final!dos!anos!80)!

—!(Spolsky)!ou!The!Promised!Land!(Morrow).!

Durante!o!período!préccientífico,!os! testes!eram!caracterizados!como!uma!arte!

(SPOLSKY,! 1976! apud! RETORTA! 2007,! p.! 18),! ou! seja,! não! eram! embasados! em!

conhecimentos!científicos,!por! isso!não!existia!a! ideia!de! testes!de! língua!como!uma!

atividade!distinta.!As!atividades!avaliavam!as!estruturas!linguísticas!e!as!traduções!de!

textos,! geralmente! literários.! Esse!período! corresponde! à! época!do!Método!Clássico,!

conhecido! como! Método! da! Gramática! e! Tradução.! Como! exemplo! de! atividade!

avaliativa,! os! alunos! deveriam! ler! em! voz! alta! um! texto! e! traduziclo;! ao! término! da!

tradução,!a!professora!tiraria!possíveis!dúvidas!sobre!o! texto!na! língua!materna.!Em!

seguida,!os!alunos!seriam!expostos!a!perguntas!sobre!o!texto!na!língua!alvo,!além!de!

trabalharem!com!palavras!cognatas,!prefixos!e!sufixos.!!

A!partir!da!Segunda!Guerra!Mundial,! inicioucse!a!necessidade!da! comunicação!

entre! as! nações! e,! sendo! assim,! passoucse! a! dar! ênfase! a! outras! habilidades,!

principalmente! as! orais.! A! avaliação! começou! a! ser! um! objeto! da! ciência,! tornando!

essa!época!decisiva!para!o!desenvolvimento!do!Método!do!Exército!ou!Audiolingual3,!

que!mais! tarde! evoluiu! para! o!Método!Direto4.! Com! as! novas! concepções! de! língua,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Esse!método!preconiza!a!comunicação!do!aprendiz!na! línguacalvo!e!a! formação!de!novos!hábitos!
linguísticos! através! do! condicionamento! de! padrões! (estruturas),! os! quais! são! apresentados! em!
ordem!crescente!de!complexidade!pela!repetição!e!memorização!de!diálogos!gravados!por!falantes!
nativos.!
4! Conhecido! também! como! método! natural! prioriza! o! uso! da! línguacalvo.! O! vocabulário! é!
apresentado! de! forma! concreta! pelo! uso! de!mímicas,! demonstrações! e! recursos! visuais! tais! como!
fotos!e!desenhos.!A!gramática!é!ensinada!de!forma!indutiva,!estabelecendo!que!os!alunos!descubram!
regras! através! de! formas! linguísticas.! A! língua! oral! é! ensinada! para! que! se! alcance! a! pronúncia!
semelhante!à!do!nativo!através!do!modelo!de!conversa!com!perguntas!e!respostas.!
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surge! a! época! da! avaliação! psicométricocestruturalista,! com! a! utilização! dos! testes!

psicométricos! baseados! na! psicologia! e! no! estruturalismo.! Os! testes! psicológicos!

incorporavam!questões!com!respostas!fechadas,!objetivando!a!correção,!mas!deixando!

de! lado! o! uso! da! língua,! seu! contexto! e! propósito.! Dos! anos! 40! aos! 60,! o! processo!

avaliativo! teve! sua! fundamentação! no! desenvolvimento! da! linguística! estruturalista,!

enfatizandocse!a!repetição!e!memorização!de!vocabulário,!fragmentando!os!exercícios!

utilizados!em!testes,!sem!contextualizáclos.!!

Os! anos! 70! sofreram! influências! das! teorias! de! Chomsky! e! Hymes.! Sobre! os!

termos!“competência”!e!“desempenho”!e!suas!implicações,!começoucse!a!pensar!o!que!

sabemos!e!o!que!fazemos!com!o!que!sabemos.!A!língua!não!poderia!mais!ser!reduzida!

a!um!conjunto!de!enunciados!a!serem!memorizados!e!repetidos,!pois!se!percebeu!que!

ela! é!dinâmica! e! criativa,! além!de! fazer!parte!de!um!contexto! e!possuir! organização!

discursiva.!Chomsky!(1966!apud!RETORTA,!2007,!p.!26)!menciona!que!a!competência!

significa! conhecimento! da! língua,! de! suas! estruturas! e! regras,! e! o! desempenho!

significa!o!uso!real!dela,!em!situações!concretas.!Hymes!(1972!apud!RETORTA!2007,!p.!

26)!acrescentou!“comunicativo”!ao!termo!“competência”,!demonstrando,!desta!forma,!

estar!preocupado!com!o!uso!da!língua.!Para!esse!autor,!é!preciso!que!o!indivíduo!saiba!

e! use! a! fonologia,! a! sintaxe! e! o! léxico! quando! se! comunica,! sabendo!quando! falar,! a!

quem,!com!quem,!onde!e!de!que!maneira.!

Desvinculado! dessa! essa! visão! mais! estrutural! surge! então! o! paradigma!

comunicativo,! o! qual! prioriza! a! utilização! de! textos! orais! e! escritos! autênticos.!

Bachman!(1991!apud!RETORTA,!2007,!p.!33)!advoga!que!a!capacidade!para!usar!uma!

língua!de!maneira!comunicativa!envolve!não!somente!o!conhecimento!da!língua,!mas!

também!a!capacidade!de!implementar!ou!usar!este!conhecimento.!!

!

3.!LETRAMENTO!CRÍTICO!E!O!ENSINO!DE!LÍNGUAS!ESTRANGEIRAS!

!
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As!mudanças!sociais!e!tecnológicas!afet(ar)am!de!maneira!significativa!a!forma!

como!concebemos!o!conhecimento.!O!que!antes!era!visto!como!algo!estável,! fechado,!

único!e!correto!passou!a!ser!instável,!diluído,!dinâmico,!fluido,!distribuído,!discutível,!

contextual! e! colaborativo.! Podemos! notar! essa! mudança! nos! deslocamentos! dos!

espaços! de! aprendizagem.! Por! exemplo:! antes! fazíamos! nossas! pesquisas! em!

enciclopédias! impressas! e! tomávamos! aquilo! como! verdade! pura! e! absoluta.! Hoje!

pesquisamos!em!enciclopédias!virtuais!que!a!todo!instante!são!editadas!e!até!podemos!

contestar!informações!que!acreditamos!não!serem!coerentes,!ou!seja,!somos!também!

construtores!desse!conhecimento.!!

Souza!(2011a,!p.!288),!ao!definir!linguagem,!coloca!que!sua!construção!é!“social!

e!cultural,![...]!nunca!é!abstrata,!descontextualizada,![...]!nunca!é!a!mesma!para!toda!a!

nação,!todo!um!mundo,!todo!um!cosmos![...],!a!escrita!é!uma!atividade!de!construção!

social!de!significados”.!!

A!efetivação!de!práticas!de!letramento!em!sala!de!aula!implica!no!trabalho!com!

leitura!de!textos!que!façam!sentido!aos!sujeitos!aprendizes.!Tal!conceito!de!texto!não!

se!restringe!ao!verbal!falado!ou!escrito,!mas!também!ao!imagético,!sonoro,!oral,!visual!

e!ao!hipertexto.!Diante!da!própria!concepção!de!texto,!a!concepção!de!leitura!também!

se! expande! como! um! processo! interpretativo.! Como! proposta! educacional,! o!

letramento!expande!a!ideia!de!leitura!crítica!da!palavra!para!leitura!crítica!do!mundo.!

Para! Andreotti! o! LC! “ajuda! os! alunos! a! analisarem! as! relações! entre! língua,!

poder,! práticas! sociais,! identidades! e! desigualdades”.! Isso! significa! oportunizar! aos!

alunos! “imaginarcse! de! outro! modo;! para! estarem! envolvidos! eticamente! com! a!

diferença;!e!para!entenderem!as!implicações!potenciais!de!seus!pensamentos!e!ações”!

(ANDREOTTI,!2008,!p.! 42)5.! Semelhante! à!posição!de!Andreotti,! Souza! (2011b,!p.! 1)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!“Critical!literacy!helps!learners!analyze!the!relationships!between!language,!power,!social!practices,!
identities! and! inequalities;! to! imagine! ‘otherwise’;! to! engage! ethically! with! difference;! and! to!
understand!the!potential!implications!of!their!thoughts!and!actions”.!
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acredita!que!“preparar!os!aprendizes!para!confrontos!com!diferenças!de!toda!espécie!

se!torna!um!objetivo!pedagógico!atual!e!premente,!que!pode!ser!alcançado!através!do!

letramento!crítico”.!!

Já!que! somos! construtores!do! conhecimento,! somos! também!responsáveis!por!

nossas!interpretações.!Souza!(2011,!p.!299)!advoga!que!nós,!professores,!precisamos!

ensinar! os! alunos! a! serem! responsáveis! por! suas! ações,! respostas! e! interpretações,!

pois!“precisamos!aprender!que!direitos!humanos!e!sustentabilidade!não!se!tratam!de!

conteúdos!a!serem!memorizados!e!reproduzidos,!e!sim!de!questões!a!desempenhar!e!

exercitar!constantemente!na!sala!de!aula”.!Múltiplas!perspectivas!são!essenciais!para!o!

próprio! processo! interpretativo! que! é! tomado! como! local,! o! que! quer! dizer! que! o!

conhecimento,! na! perspectiva! do! LC,! é! contextual,! construído! e! interpretado! nas!

comunidades! em! que! circula! (comunidades! interpretativas);! os! diversos! textos! que!

são! criados! para! as! diversas! situações! comunicativas! são! construções! sociais! da!

realidade.!Rojo! (2012,! p.! 29)! propõe!que! o! trabalho!na! escola! deveria! estar! voltado!

“para! as! possibilidades!de! os! alunos! se! transformarem!em! criadores!de! sentidos”! e,!

para!que!isso!seja!realizável,!“é!necessário!que!eles!sejam!analistas!críticos,!capazes!de!

transformar![...]!os!discursos!e!significações,!seja!na!recepção!ou!na!produção”.!

!

4.!A!AVALIAÇÃO!NA!PERSPECTIVA!DO!LETRAMENTO!CRÍTICO:!UMA!PROPOSTA!

!

Pensar! a! avaliação! nas! aulas! de! línguas! estrangeiras! sob! a! perspectiva! do! LC!

envolve!o!(re)pensar!de!três!conceitos!básicos:!a!subjetividade,!a!diferença!e!a!criação.!

É! a! partir! desses! três! conceitos! que! se! torna! possível! a! elaboração! de! avaliações!

pautadas! “além!da!verificação!de!conteúdos! fixos!e!memorizáveis”! (DUBOC,!2007,!p.!

104).!!

Ao!pensarmos!em!subjetividade,!não!defendemos!a! ideia!de!um!“valectudo”!em!

que!não!haja!certo!ou!errado!nas!respostas!dos!nossos!alunos,!nem!o!fato!de!que!essa!
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subjetividade! seja! desprovida! de! critérios! précestabelecidos,! mas,! sim,! que! somos!

profundamente! influenciados! pelo! nosso! contexto! quando! produzimos! textos!

(respostas,!textos!orais!ou!escritos!etc).!Por!isso,!o!processo!de!negociação!de!sentidos!

é!crucial.!O!conceito!de!diferença! envolve!a!aceitação!das!produções!e!dos!contextos!

culturais! locais,! ou! seja,! envolve! a! maneira! como! o! contexto! de! produção! do! texto!

influencia!na!própria!leitura!e!o!modo!como!o!contexto!da!comunidade!interpretativa!

influencia!na!recepção!desse! texto.!Tudo! isso!é!contextual,!porque!assumimos!que!o!

conceito!de!verdade!e!conhecimento!é!provisório.!A!questão!da!criação/e/recriação!diz!

respeito! à! nova! concepção! de! conhecimento,! largamente! amparada! pelos! aparatos!

eletrônicos! digitais,! e! ao! repensar! dos! critérios! de! avaliação! de! nossos! alunos,! isso!

porque! novas! formas! de! representação! precisam! ser! inseridas! nas! práticas!

pedagógicas.!Nesse!sentido,! ficam!alguns!questionamentos:! “como! julgar!a!qualidade!

de!uma!produção!escrita,!por!exemplo,!se!o!conceito!de!qualidade!é!móvel!diante!das!

diversidades?! Como! julgar! a! verdade! das! produções! dos! alunos! se! o! conceito! de!

verdade!agora!passa!a!ser!provisório?”!(DUBOC,!2007,!p.!103).!!

Partindo! da! noção! de! conhecimento! como! algo! além! da! memorização,! as!

palavras!de!Demo!se!encaixam!muito!bem!nessa!nova!visão!de!avaliação:!
!

O!aluno!precisa!adquirir!a!confiança!de!que!é!avaliado!pelo!desempenho!geral!e!
globalizado,!verificado!todo!o!dia!em!seu!ritmo!participativo!e!produtivo,!não!por!
momentos! estereotipados,! nos! quais! é! submetido,! sobretudo,! ao! esforço! de!
memorização! e! cópia.! A! ‘cola’! é! muitas! vezes! a! reposta! merecida! para! a! aula!
copiada!(DEMO,!1996,!p.!103).!

!

A! defesa! de! Demo! é! valiosa! no! sentido! de! que! muitas! vezes! os! professores!

sabem!que! a! nota! de! determinados! alunos! é! fruto! de! pura! cópia,! porém!não! sabem!

como!mudar!essa!realidade,!ou!às!vezes!acabam!usando!a!avaliação!como!sinônimo!de!

punição,!elaborando!testes!com!grau!de!dificuldade!maior!que!o!ensinado,!ordenando!

questões!distintas!distribuídas!aleatoriamente!na!classe,!mudando!a!posição!de!certos!

alunos! no! momento! de! aplicação! do! teste,! entre! outras! estratégias.! O! que! não! é!
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percebido! por! muitos! professores! é! que! a! melhor! estratégia! é! a! mudança! da!

concepção!de!avaliação!e!não!a!forma!como!organizácla!ou!aplicácla.!!

Outra!questão!importante!no!que!tange!à!avaliação!é!que!esta!é!compreendida!

como! parte! da! finalização! de! um! módulo! ou! ciclo,! não! como! um! processo.! Isso!

acontece!porque!avaliação!e!ensino!são!tomados!como!dicotômicos,!desconsiderando!

o! fato! de! que! “a! avaliação! não! é! apenas! central! no! processo! de! ensino! e! de!

aprendizagem;! é,! sobretudo,! o! elemento! integrador! entre! os! dois! processos! [...],!

[portanto,]! não! deveria! ser! tratada! como! uma! etapa! final! independente”!

(SCARAMUCCI!2006,!p.!50c51).!

Na!perspectiva!do!letramento!crítico,!as!perguntas!direcionadas!à!interpretação!

dos!textos!trabalhados!em!sala!precisam!levar!em!consideração!a!criação!e!recriação!

dos!significados!por!parte!dos!alunos!e,!por!isso,!não!devem!se!restringir!a!mera!cópia!

ou! paráfrase! de! trechos.! Souza! faz! algumas! sugestões! de! questões! que! podem! ser!

trabalhadas:!!
!

—!Qual!é!o!contexto!em!que!o!texto!foi!produzido?!
—!Para!que!tipo!de!leitor!esse!texto!foi!escrito?!
—!O!contexto!de!produção!do!texto!é!o!mesmo!do!seu!contexto!como!leitor?!
—! Como! as! diferenças! entre! os! contextos! de! produção! e! leitura! afetam! a!
construção!de!sentidos?6!
/

A! visão! de! leitura! no! letramento! crítico! foge! da! relação! entre! o! contexto! de!

produção! e! o! que! o! autor! quis! dizer,! e! leva! em! conta! muito! mais! o! modo! como! a!

comunidade!interpretativa!constrói!e!negocia!significados.!Diante!dessa!configuração,!

concordamos! com! Duboc! (2007,! p.! 100),! que! defende! que! as! (re)conceituações! de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!“What!is!the!context!in!which!the!text!was!produced?!
What!kind!of!reader!was!the!text!written!for?!
Is!the!context!of!production!of!the!text!the!same!as!the!context!in!which!YOU!are!reading!the!text?!
How!do!the!differences!in!contexts!of!production!and!reading!affect!your!understanding?”!(SOUZA,!
2011a,!299).!
!
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conhecimento,!linguagem!e!educação!que!“as!teorias!dos!letramentos!vêm!assinalando!

nas! últimas! décadas! podem! ser! pensadas! mais! detidamente! no! bojo! da! discussão!

sobre!ensino!e!aprendizagem!de!línguas!como!forma!de!contribuir!para!a!emergência!

de!novas!práticas!pedagógicas,!dentre!as!quais!a!prática!avaliativa”.!!

Após! toda! esta! reflexão! aqui! apresentada,! sugerimos! uma! sequência! didática!

baseada! nos! pressupostos! do! letramento! crítico,! a! ser! trabalhada! com! alunos! do!

Ensino!Médio,!como!forma!de!ilustrar!a!questão!da!avaliação!na!perspectiva!do!LC.!!

!

5.!PROPOSTA!DE!ATIVIDADE!

'

A! partir! dos! pressupostos! do! LC,! dividimos! nossa! proposta! em! três! partes:!

problematização,! objetivos! e! desenvolvimento,! descrevendo! de! forma! detalhada! os!

passos!das!atividades!a!serem!realizadas!e!o!que!se!espera!que!o!aluno!produza!em!

cada!uma!delas.!!

!

Problematização:!

Desde! tempos!mais! remotos,! o!mundo! vem!passando!por! problemas! sociais! e!

ambientais.! O! advento! da! tecnologia! contribui! para! o! conforto! e! para! a! rapidez! na!

realização! de! tarefas! e! nas! formas! de! aproximação! da! sociedade! como!um! todo.!No!

entanto,! o! desenvolvimento! tecnológico! contribui! para! que! as! pessoas! utilizem!

materiais!sem!pensar!em!como!será!feito!seu!descarte,! favorecendo!a!propagação!de!

problemas!ambientais!e!sociais.!Nesse!sentido,!objetivamos!nesta!sequência!didática!o!

debate!de!problemas!mundiais! e! seu! impacto! em!comunidades! locais,! conduzindo!o!

aluno!a!pensar!sobre!possibilidades!de!amenizar!tais!problemas!com!atitudes!simples!

que!podem!integrar!seu!cotidiano.!

!

Objetivos:!
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Essa!sequência!de!atividades!tem!por!objetivos:!fazer!o!aluno!identificar!alguns!

problemas!relacionados!à!sociedade!atual!e!perceber!como!esses!problemas!o!atingem!

localmente;! conduzir! a! uma! reflexão! para! que! o! aluno! identifique! possibilidades! de!

contribuir!para!amenizar!tais!problemas;!auxiliar!na!produção!escrita!de!um!cartaz!e!

de! um! depoimento! a! partir! das! discussões! estabelecidas.! Objetivamos! discutir! algo!

diretamente! relacionado! ao! cotidiano! do! aluno:! problemas! sociais! e! ambientais! da!

sociedade!global!pensados!sob!uma!perspectiva! local,!visando!envolvêclo!mais!nesta!

questão!através!dos!exercícios!propostos.!!

!

Desenvolvimento:!

Para!a!realização!desta!atividade,!os!alunos!primeiramente!assistem!ao!clipe!da!

música!Man/in/the/Mirror,!de!Michael!Jackson,!que!retrata!o!sofrimento!da!humanidade!

e!a! importância!de!que!a! iniciativa!de!mudança!parta!de!cada!um.!O!clipe!apresenta!

cenas!reais!e!chocantes!sobre!a!fome,!a!pobreza!e!desastres!naturais.!Assim,!os!alunos!

discutem!sobre!o!clipe,!relacionandoco!aos!problemas!que!vivenciam!em!seu!contexto.!

A!partir!disso,!mediamos!a!reflexão!sobre!o!comportamento!diário!de!cada!um!diante!

dos!problemas!identificados!e!sobre!os!impactos!desses!problemas!na!sociedade.!!

!

1.! Em! seguida,! o! aluno! realiza! a! leitura! de! dois! textos:! um! artigo! e! um! texto!

multimodal,!ambos!relacionados!aos!oito!objetivos!de!desenvolvimento!do!milênio.!A!

intenção! é! fazer! com! que! o! aluno! (re)conheça! estas! metas! e! pense! em! como! elas!

poderão! ser! atingidas! até! o! ano! de! 2015.! A! partir! disso,! questionamos! as!

possibilidades! de! atitudes! cotidianas! e! que! visem! contribuir! para! atingir! as! metas!

discutidas!a!serem!realizadas!por!esses!alunos!em!sua!comunidade.!

!
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'
FIGURA!1!c!MILLENNIUM!DEVELOPMENT!GOALS7!

!

2.!Dando!continuidade!às!atividades,!o!aluno!ouvirá!a!música!I/Need/To/Wake/Up,!de!

Melissa! Etheridge,! que! aborda! a! importância! de! não! se! negligenciar! sobre! os!

problemas!que!estão!acontecendo!na!sociedade.!A!música!auxilia!a!discussão!sobre!as!

atitudes!que!temos!tomado!perante!esses!problemas!e!sobre!o!que!devemos!fazer!para!

promover!mudanças.!Algumas!questões!podem!ser! feitas!para!problematizar! a! letra!

da!música:!Ao/mencionar/na/música/“I/need/to/wake/up”,/o/que/a/cantora/quer/dizer?/O/

que/ você/ tem/ feito/ ou/ poderia/ fazer/ para/ ajudar/ a/ amenizar/ os/ problemas/mundiais?/

Você/é/afetado/por/esses/problemas?/De/que/forma(s)?/

/

3.!Após!essa!reflexão,!o!aluno!deverá!criar!um!cartaz!com!uma! imagem!e!um!slogan!

sugerindo! alguma! atitude! para! amenizar! os! problemas! discutidos.! Este! cartaz! será!

exposto!no!ambiente!escolar!para!que!outros!alunos!e!a!comunidade!escolar!possam!

também! refletir! sobre! o! assunto.! Depois! dessa! reflexão! coletiva,! propomos! uma!

reflexão!individual.!!
/

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7Disponível! em:! http://acelebrationofwomen.org/2012/07/targetingceffortsctocmeetcmdgc
expectationscbyc2015/!.!Acesso!em:!17!fev.!2013.!
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!
FIGURA!2!–!PRODUÇÃO!DE!CARTAZES!DOS!ALUNOS!COM!BASE!NA!ATIVIDADE!

!

4.!Esta!parte!da!atividade!parte!da!leitura!do!texto!multimodal,!extraído!do!site!da!BBC/

News,! que! apresenta! os! desafios! que! as! futuras! gerações! enfrentarão! sobre! os!

problemas!ambientais!e!sociais.!Neste!texto!são!apresentados!alguns!depoimentos!de!

crianças!e!adolescentes!e!suas!preocupações!e!atitudes!perante!tais!problemas.!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

FIGURA!3!–!DEPOIMENTOS8!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8! Disponível! em:! http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4258601.stm! .! Acesso! em:! 17! fev.!
2013.!
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!

5.Como!finalização!da!sequência!didática,!propomos!que!cada!aluno!crie!seu!próprio!

depoimento,!para!que!posteriormente!seja!publicado!no!blog!da!turma!ou!no!site!da!

escola.!!

Em! suma,! essas! atividades! discutem! de! forma! problematizada! a! situação! do!

mundo!atual,!partindo!de!uma!visão!global!para!atingir!uma!perspectiva!local.!Nossa!

proposta! visa! não! apenas! o! uso! linguístico,! embora! ele! esteja! fortemente! presente,!

mas!a!língua!como!possibilidade!de!reflexão!e!ação!(direta!ou!indireta)!que!promove!o!

ensino.! Visa,! também,! uma! avaliação! da! língua! para! além! de! uma! visão!

funcionalista/comunicativa!ou!apenas!estrutural.!!

Dentro! do! que! apresentamos! aqui,! avaliamos! os! alunos! a! partir! de! suas!

produções!orais!e!escritas,!na!construção!do!conhecimento!de!forma!colaborativa.!Ou!

seja,! com! essa! proposta! não! esperamos! que! o! aluno! produza! algo! a! partir! de!

estruturas! linguísticas! précestabelecidas,! embora! elas! recebam! tratamento! nas!

leituras!e!produções!propostas,!mas!sim!que,!em!conjunto!com!a!classe,! tanto!aluno!

quanto!professor!possam!refletir!sobre!os!temas!propostos!e!compreender!como!eles!

impactam! no! contexto! em! que! se! encontram.! Uma! vez! que! a! reflexão! não! é! algo!

tangível,!a!participação!dos!alunos!nessas!discussões!e!a!argumentação!utilizada!são!

formas! de! avaliação.! Além! disso,! pautados! nos! pressupostos! do! LC,! os! critérios! de!

avaliação! são! construídos! em! grupo,! uma! vez! que! antes! de! realizar! a! produção! dos!

cartazes,!por!exemplo,!é!discutido!coletivamente!o!conteúdo,!a! forma!como!ele!deve!

ser! exposto! e! a! organização!das! informações! (texto! verbal! e! imagem/desenho)! nele!

contidas.!!

!

6.!CONSIDERAÇÕES!FINAIS!

!

As!mudanças!pelas!quais!a!nossa!sociedade!atual!vem!passando!afetam!todos!os!

contextos!de!aprendizagem,!desde!a!escola!regular!até!o!centro!de!idiomas.!Por! isso,!
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uma!educação! linguística! voltada!para! a! formação!de!um!aluno! crítico!não!deve! ser!

objetivo! apenas! da! educação! básica.! Para! que! nossa! prática! seja! pautada! em! uma!

avaliação!mais!significativa!e!coerente,!é!preciso!pensar!nos!objetivos!de!ensino!que!

nosso!contexto!exige,!além!de!termos!em!mente!que!o!conhecimento!visto!como!algo!a!

ser! memorizado,! na! maioria! das! vezes,! acaba! não! sendo! assimilado,! pois! não! é!

significativo!para!o!aluno.!Por!isso,!defendemos!que!tanto!nossa!prática!quanto!nossa!

avaliação! precisam! ter! a! problematização! como! algo! basilar.! Tendo! isso! como!

premissa,! concordamos! com! Souza! (2011,! p.! 299),! que! defende! que! “a! ética! do!

letramento!crítico!é!que!ele!deve!ser!desempenhado!e!exercitado!constantemente!em!

todas! as! atividades! pedagógicas! curriculares.! Os! processos! são! de! análise,! de!

construção!e!reconstrução,!adaptação!constante.”!Se!tomarmos!esses!processos!como!

recorrentes!nas!elaborações!de!planos!de!aula!e!sequências!didáticas,!perceberemos!

que! nossas! práticas! serão! mais! trabalhosas,! pois! certamente! exigirão! mais! do! que!

conhecimento!linguístico!por!parte!do!professor.!Os!resultados,!no!entanto,!serão!mais!

representativos!e!válidos.!!

!
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