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Apresentação

A Revista Iandê, cujo título faz referência à palavra tupi-guarani que significa “nós”, é
resultado do trabalho conjunto da equipe de professores e alunos do Centro Cultural BrasilArgentina (CCBA), instituição oficial de ensino de português do governo brasileiro.
A edição de 2021, sexto número da revista, é dedicada à questão do ensino da língua
portuguesa no ambiente virtual. Abre a edição entrevista com a professora Fernanda Ricardo
Campos, leitora brasileira na Universidade de Buenos Aires. A leitora brasileira também participa
com artigo sobre 100 anos de Maria Clara Machado.
A professora Sandra Andreoli escreve sobre sua experiência com a virtualização das
atividades. A coordenadora pedagógica Neucilene Silva Teixeira propõe um olhar reflexivo sobre
os desafios e possibilidades da Avaliação e da Retroalimentação sem presencialidade. A
coordenadora pedagógica Andréa Ayres escreve sobre os cursos especiais em contexto de
ensino remoto. A Professora Vanessa Oliveira Valentim apresenta a experiência no ensino da
língua portuguesa por meio do teatro, que também teve de ser transferida para o ambiente
virtual. A bibliotecária Valdinéia de Almeida Bouças apresenta dos esforços do CCBA para a
modernização da biblioteca Clarice Lispector, com a digitalização de seu catálogo de mais de 17
mil títulos.
Na seção “Alunos escritores”, são destacados alguns dos textos resultantes do trabalho
em sala de aula. A revista apresenta, finalmente, a relação de eventos de destaque em 2020, e
alguns que serão realizados ao longo de 2021 e a agenda de capacitação para professores das
escolas públicas primárias que ensinam português na cidade de Buenos Aires.
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ENTREVISTA COM FERNANDA RICARDO CAMPOS

Fernanda Ricardo Campos é a atual leitora

Iandê: Para começar, gostaríamos que você

brasileira na Universidade de Buenos Aires.

comentasse sobre “o que é o Programa

Graduada em Letras pela PUC-MG, especialista

Leitorado”?

em Leitura e Produção de Textos pela UFMG e

O Programa Leitorado é uma das políticas

mestre em Estudos Linguísticos pelo CEFET-

públicas de difusão da língua e cultura

MG.

brasileira no exterior, desenvolvida pelo

No Brasil, foi professora no Ensino Médio,

Ministério das Relações Exteriores (MRE),

Técnico e Superior do CEFET-MG. Também foi

com apoio da CAPES (Coordenação de

leitora brasileira na Universidade Nacional

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Mayor de San Marcos e colaboradora do Setor

Superior). Os Leitores são professores

Cultural da Embaixada do Brasil em Lima, no

universitários, selecionados pela CAPES,

Peru. Em Cuba foi professora visitante da

que têm a oportunidade de lecionar em

Universidade de Ciências Médicas, na cidade

universidades de ponta ao redor do mundo,

de Cienfuegos.

contribuindo assim com a promoção da

É membro do grupo de pesquisa Infortec -

língua portuguesa - vertente brasileira –

Núcleo de Pesquisa em Linguagens e

além da nossa literatura e cultura.

Tecnologia - e do grupo de pesquisa
Linguagem, Cognição e Variação. Professora
Associada da AMPPLIE - Associação Mineira
dos Professores de Português como Língua
Estrangeira.
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O que fez com que você decidisse fazer o

A experiência foi tão bacana que tive

concurso para ser leitora? Você poderia falar

vontade de ser leitora novamente e, em

sobre o procedimento de seleção etc.?

2018, participei da seleção. O processo

A primeira vez que ouvi falar do Leitorado foi

mudou um pouco e poderíamos apontar três

em 2009, uma colega contou sobre o

opções de trabalho, então me inscrevi para

Programa,

bem

os postos da América do Sul - Argentina,

interessante e decidi me aventurar como

Paraguai e Uruguai - além das mesmas

professora de português em outro país.

especificações

O processo seletivo é simples, as inscrições

exigidas a titulação de mestre ou doutor na

são gratuitas e feitas exclusivamente pela

área, comprovante válido de proficiência no

internet, mediante o preenchimento de um

idioma definido pela Instituição de Ensino

formulário online, disponível no site da

Superior e um projeto de pesquisa com

CAPES, que inclusive é a instituição

objetivos e metodologia. Eu fui selecionada

responsável pela seleção dos candidatos,

pela Universidade de Buenos Aires para

após uma triagem, a instituição submete

trabalhar no Departamento de Línguas

uma

universidades

Modernas. E desta vez, todos os leitores

participantes, que então escolhem o leitor

selecionados participaram do curso de

em definitivo. No edital de 2009 eu me

habilitação para o exercício do leitorado, em

inscrevi no último dia e escolhi apenas um

Brasília, que consistiu na apresentação de

dos dois postos que poderíamos apontar no

aspectos conceituais do Programa e na

formulário, o da Universidade Nacional Mayor

preparação de aspectos operacionais.

de San Marcos em Lima/Peru. Era necessário

E para atualizá-los sobre o processo seletivo

ter diploma de nível superior, experiência no

mais recente, o edital publicado em 2019

ensino

para

exigia as mesmas especificações já citadas

estrangeiros, na variante brasileira, de

anteriormente e a escrita de um “projeto de

lista

de

achei

tríplice

língua

a

proposta

às

portuguesa

acima,

também

foram

atuação como leitor” mais detalhado,

literatura e cultura brasileiras, bem como de
teoria literária e linguística. Não acreditei,

incluindo objetivos, justificativa das ações

mas fui selecionada pela Universidade, entre

para o alcance dos objetivos e o impacto do

outros candidatos, e acabei vivendo em

projeto na área do conhecimento e na

terras peruanas por 2 anos.

consolidação da cooperação internacional.
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Como foi sua experiência em Lima, no Peru?

do trabalho remoto, muito em voga em

Você poderia fazer um paralelo com sua

2020, o que seria logisticamente impossível

experiência atual em Buenos Aires?

em formato presencial.

Na universidade San Marcos eu trabalhava na

Fui convidada pela leitora Karen Couto,

Facultad de Letras y Ciencias Humanas, na

Sorbonne Université/França, a fazer essa

Escuela de Literatura e na Escuela de

parceria e desenvolver o projeto, a princípio

Linguística. Também colaborei bastante com

seria uma simples roda de conversa on-line

o Centro Cultural Brasil-Peru e com o Setor

entre

Educacional e Cultural da Embaixada do

funcionaria como um espaço de troca de

Brasil em Lima.

experiências. A ideia foi bem aceita pela

Na Faculdade de Filosofia e Letras, aqui em

Divisão de Temas Internacionais Culturais e

Buenos Aires, o trabalho é bem diferente, já

de Língua Portuguesa (DCLP-MRE) que

que o ensino de português como língua

apoiou a iniciativa desde o início e, também,

adicional é descentralizado na universidade.

nos incentivou a apresentar o projeto aos

Eu colaboro com o Departamento de Línguas

participantes do curso de habilitação para o

Modernas, mas também já desenvolvi

exercício do leitorado - edital 2019.

algumas atividades no Laboratório de
O

Idiomas e tenho contribuído em várias

os

projeto

leitores

teve

em

grande

exercício,

que

aceitação

e

repercussão entre os leitores, com isso

oportunidades com a Cátedra Libre de

acrescentamos novas ideias e participantes.

Estudios Brasileños. Há várias frentes de

Hoje, somos 5 pessoas na organização geral,

trabalho no ensino do nosso idioma e cultura

contamos também com a leitora Ana Paula

em outras faculdades da UBA. Por aqui

de

também colaboro com o Centro Cultural

Freitas,

Universidade

Metropolitana/Paraguai, a leitora Naduska

Brasil-Argentina e com o Setor Educacional

Mário, Universidade de Cabo Verde/Cabo

da Embaixada do Brasil em Buenos Aires.

Verde e com a professora Laura Márcia
Ferreira, ex-leitora na Tailândia e docente na

O que é o “Conecta Leitores”? Quais as

Universidade Federal da Integração Latino-

instituições responsáveis pela organização e

Americana /Brasil (UNILA), instituição de

quais são os objetivos do evento?

ensino superior parceira e realizadora do

O Conecta Leitores surgiu em meio à

Conecta.

pandemia e consistia em reunir os leitores
virtualmente, tirando o máximo de proveito
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Dessa forma, o evento continuou crescendo,

Carlos Faraco (UFPR), as mesas-redondas e

tomando novos formatos e depois de quase

oficinas serão ofertadas por ex-leitores e

12 meses de muita discussão e reuniões,

leitores em exercício e serão transmitidas

fechamos

pelo canal do Conecta Leitores no YouTube.

a 1ª edição com o tema

“Diversidade e Cooperação no Ensino de
As comunicações poderão ser acessadas e

Língua e Literatura do Brasil no Exterior”,

conferidas por meio da plataforma Moodle

que acontecerá entre os dias 16 e 20 de

da UNILA, é importante mencionar que esse

agosto. Contamos, ainda, com uma rede de

será um espaço de interação em que os

leitores em exercício trabalhando nos
bastidores

e

garantindo

uma

convidados poderão enviar perguntas e

boa

comentários em fóruns específicos de

organização e qualidade do evento.

discussão das comunicações e ficarão
O principal objetivo do Conecta continua

disponíveis em um maior período, depois da

sendo o compartilhamento de saberes

realização

teóricos e práticos, mas o evento também

sociais

agosto.

discussões das mesas em um e-book até o

a Rede Brasil (como os CCBs e Núcleos de
segmentos

em

experiências, as pesquisas mostradas e as

diálogo entre leitores, ex-leitores brasileiros,

e

evento

Pretendemos publicar os artigos sobre as

será uma oportunidade de promover o

Estudos)

do

final de 2021.

afins

(professores, estudantes, pesquisadores),

O que você sugeriria a uma pessoa que

difundindo as atividades de docência,

quisesse

pesquisa

programa de leitorado brasileiro?

e

produção

intelectual

participar

do

concurso

do

desenvolvidas no exercício dos leitorados,

Para aqueles que têm a formação exigida e

contribuindo de forma mais significativa

gostariam de participar da seleção, eu sugiro

para a produção científica e a formação de

estudar

educadores

nas

apresentadas no edital, tentar mapear as

Português

Língua

áreas de ensino de
Adicional

(língua,

demandas

bem

e

sobre

as

apresentar

instituições

um

projeto

literatura e cultura brasileiras).

condizente com as necessidades locais.

Como será feita a análise dos resultados?

Todos os leitorados atuais possuem redes

Publicações etc.

sociais, conversar com esses leitores pode

A programação desta 1ª edição inclui uma

ajudar nesse mapeamento e o Conecta

conferência de abertura com o professor

Leitores é uma boa oportunidade para
conhecer o Programa e fazer contato.
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A virtualidade bateu nas nossas portas
*Sandra Andreoli
“Las adopciones tecnológicas no traen per se
la reinvención de las prácticas”.
Mariana Maggio (2021, Educar en Pandemia:
de la sorpresa a la acción, in Youtube)

Em 2020/2021, nenhuma palestra, debate ou

responsabilidade dos professores, a inclusão

até mesmo show virtual deixou de abordar

da tecnologia tem deixado de ser a bandeira

as dificuldades que sofremos com a

de educadores do “terceiro milênio”. O que

pandemia. Não poderia ser diferente. Tudo o

a pandemia fez foi comprovar que temos

que aconteceu nesse período nos fez

que começar a transitar pelo campo da

depararmos com questões pessoais e

virtualidade com a mesma desenvoltura que

profissionais

em

transitamos

focalizando

nossa

que

não

estávamos

entre

as

cadeiras

dos

Vários

estudantes na modalidade de presencial. Os

profissionais tiveram que repensar suas

resultados desse movimento revolucionário,

práticas, outros se sobrecarregaram, como é

no que diz respeito às mudanças de

o caso dos profissionais que trabalham na

procedimento, foram da apatia e sensação

área da saúde. Nós, da área da Educação,

de não ser capaz de levar adiante o desafio

tivemos que nos reinventar à força. Do dia

até a adaptação quase fanática das

para a noite, aprender e ensinar no ambiente

tecnologias com a paixão de um torcedor de

virtual nos fez mergulhar em um mar de

futebol. Talvez, sobre o que realmente seja

dúvidas e inseguranças. Para muitos, sentar-

importante refletir é como sairemos da

se diante do computador tantas horas foi um

situação atual e que aspectos, do que foi

sacrifício que, antes de 2020, não estava nos

vivenciado no período, serão incorporados

planos.

nas nossas práticas futuras. São vários os

No

educativos,

atenção.

entanto,
há

os

muito

paradigmas

tempo,

fios

vêm

a serem

puxados

desse

sinalizando que, em algum momento,

enroscado

teríamos que fazer esse esforço. Do âmbito

Por que é tão difícil mudar as práticas

das políticas educativas propostas pelos

educativas?

Estados até a sala de aula, onde as escolhas

Geralmente,

de

de

parâmetros nossas experiências pessoais e a

é

da comunidade educativa (as organizações

como

funciona

aprendizagem,

em

o

processo

grande

parte,
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de

novelo

ensinamos

lã.

tendo

como

de ensino, os pares profissionais, as

e

necessidades dos estudantes e o mercado

baseadas na utilização das tecnologias de

de trabalho), no entanto, como mencionado

informação e comunicação mais do que na

anteriormente,

momento

reflexão sobre o que precisamos ensinar e o

revolucionário e a partir do momento em

que queremos que os nossos estudantes

que um desses elos se transforma, e isso foi

aprendam na nova modalidade.

proporcionado

vivemos

pela

um

pandemia,

atualização

do

docente

ocorreram

tudo

inevitavelmente deve seguir o ciclo de

O professor Ramon Barrera, na palestra

transformação. Precisamos ir à procura não

TEDx Sevilha “¿Cómo acabar com uma

do tempo perdido, mas sim de um lugar no

educación aburrida?” afirma que “aprender

futuro.

é mudar” e os nossos alunos estão aí, no
meio do fogo cruzado das instâncias citadas

Com o prolongamento da pandemia a

anteriormente. O que se espera é que seja

discussão sobre a volta às aulas mobiliza o

dada a oportunidade para que os estudantes

âmbito social. Sem subestimar as questões

possam avançar, trabalhando na construção

extremamente

de

importantes

desigualdade de acesso

sobre

aos

a

recursos

uma

identidade

autônoma

e

comprometida com o caminho a seguir.

necessários (dispositivos e conectividade,
por exemplo), disseminou-se a ideia de que

Finalmente chegamos aos professores.

“os/as estudantes não aprendem no modelo

Achard (2021) propõe que o educador deve

virtual”. A virtualidade, para a maior parte da

assumir

sociedade, está relacionada a horas perdidas

permanente por estar em uma posição de

nas ferramentas de videoconferências e

desenvolvimento constante de reflexão,

uma carga enorme de tarefas domésticas.

análise e pensamento próprio. Por outro

Ou

lado, educadora espanhola Dolors Reig

seja,

é

dissimulando

entreter
um

os

estudantes

processo

um

papel

de

caleidoscópio

(2014) afirma “os professores são a primeira

de

estrutura da árvore do processo de ensino e

aprendizagem.

aprendizagem, porque baseados nos seus
Muitas das instituições, por falta de tempo

conhecimentos os estudantes selecionam e

ou

estava

avaliam os conteúdos.” Mas a pergunta é:

acontecendo, não se aprofundaram na

como isso se dá em um novo entorno

necessidade de aproveitar o momento para

educacional? Não só a virtualidade exige do

propor uma mudança de eixo. A capacitação

docente novas habilidades e competências,

compreensão

do

que

5

é

justamente

o

dinamismo

e

as

momento, na modalidade híbrida, não é a

interconexões entre os vários agentes

mesma

educativos e os recursos disponíveis que

presencialidade. As atividades, os pontos de

farão com que nossas aulas no futuro sejam

partida e chegada do processo educativo

transformadoras seja em uma modalidade

são outros. Substituir o livro por uma

ou em outra. Para que isso aconteça, Achard

sequência interminável de arquivos em PDF

sustenta que a importância da integração se

e exercícios estruturados, a aula expositiva

materializa a partir de uma rede de

da sala de aula pela aula expositiva na

educadores, da concepção de uma educação

videoconferência não nos faz professores

integral e integradora, da coordenação para

adaptados às necessidades prementes da

o seguimento dos estudantes e das

realidade que bateu na nossa porta. No

propostas

entanto, outra pergunta deve ser feita, a

de

projetos

multi

e

interdisciplinares.

coisa

que

trabalhar

na

preocupação com as práticas mencionadas
anteriormente só tem relevância por causa

É o momento de trabalharmos mais em

da mudança de modalidade ou é algo que,

equipe, aprendendo e ensinando com a

independentemente da virtualidade ou

equipe de professores dentro e fora das

presencialidade,

nossas

Todo

Somente sairemos dessa encruzilhada com

professor tem muito a ensinar e muito a

uma busca exaustiva de teoria que nos ajude

aprender. Além disso, para que exista a

na reflexão tão necessária das nossas

sustentação de tantas mudanças, o olhar

práticas e com muito intercâmbio. Devemos

para a produção e adaptação dos materiais

pensar

didáticos

quando

indivíduos capazes de aprender de outra

entendemos o deslocamento do eixo em

maneira, ou como diz Fabio Tarasow na

que nos movemos na atualidade. É verdade

palestra TED x Rio Limay El aula del futuro,

que trabalhar na virtualidade ou, em algum

2013, ... “fazendo”

instituições

só

ganha

educativas.

sentido

6

nos

precisamos

nossos

questionar?

estudantes

como

*Sandra Andreoli
Professora de Português para Estrangeiros desde 1998 com pós-graduação em
português para estrangeiros pela PUC-RJ e especialização em Educação e Novas
Tecnologias pela FLACSO. É professora nos cursos regulares de português do
CCBA e nos cursos especiais. É produtora de materiais didáticos no CCBA desde
2015 e examinadora do exame CELPE BRAS. Graduada em Psicologia e Nutrição.

Bibliografía:
. ACHARD, Isabel ¿Nuevo rol o nueva identidad docente en la era digital? in Las tecnologías en y
para la educación, FLACSO Uruguai https://flacso.edu.uy/web/publicacion-las-tecnologias-en-ypara-la-educacion/ (consultada em 04/05/2021)
. AREA MOREIRA, Manuel El diseño de cursos virtuales: conceptos, enfoque y procesos
pedagógicos in Las tecnologías en y para la educación, FLACSO Uruguai
https://flacso.edu.uy/web/publicacion-las-tecnologias-en-y-para-la-educacion/ (consultada em
04/05/2021)
. MAGGIO, M. y Rottemberg, R. in Educar en pandemia: de la sorpresa a la acción in Apertura
cohortes 2021
https://www.youtube.com/watch?v=5kHdp5njEOo&ab_channel=Psicolog%C3%ADadelConocimi
entoyAprendizajeFLACSO (consultada em 04/05/2021)
. REIG, Dolors in El nuevo mundo, palestra TED x Castellon
https://www.youtube.com/watch?v=3YUPVSF9mYQ&ab_channel=TEDxTalks (consultada em
04/05/2021)
. TARASOW, F. in El aula del futuro, palestra TED x Rio Limay
https://www.youtube.com/results?search_query=fabio+tarasow+la+educaci%C3%B3n+en+linea
(consultado em 04/05/2021).
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Desafios e perspectivas da avaliação e da retroalimentação sem presencialidade
*Neucilene Silva Teixeira

Em geral, quando afirmamos que a avaliação

de aula, que chamem a atenção dos

é parte do ensino estamos dizendo que o

estudantes e com consequências positivas

planejamento

de

um

com relação às aprendizagens.

aprendizagem

só

será

considerarmos

que

trajeto

de

completo

se

a

avaliação

Quando nos referimos às funções da

é

avaliação, consideramos que a função

indissociável na hora de pensar a sequência

pedagógica é a mais relevante, embora

de trabalho, o programa, a unidade, a aula, e

todos nós que trabalhamos na área de

consequentemente, estabelecer em que

ensino reconheçamos a necessidade e a

momentos as informações serão coletadas,

importância da função da certificação,

quais aprendizagens os estudantes devem

temos que pensar nas diferenças entre

alcançar e como elas se vinculam com os

ambas e mudar o foco do debate.

propósitos que o professor planejou; com a
Se fizermos uma revisão nessa questão,

seleção de instrumentos de avaliação, e com

observaremos que a função da certificação

a realização de retroalimentações que
contribuam

com

a

avanço

construiu o sentido da avaliação em todos os

dessas

âmbitos de ensino intencional, o sentido de

aprendizagens. Planejar uma aula é projetar
uma

experiência

para

os

“aprovado” (ou não) “passei” (ou não)

estudantes,

“tenho que recuperar”, “não alcancei a

portanto, nesse processo, entram em jogo

média” (ou não) “tirei 7”, etc., são palavras

não só a construção narrativa das aulas

que

como também como essa experiência será

escutamos

dos

estudantes

em

ambientes de educação formal e não formal

configurada.

quando se referem ao processo de avaliar e,

De acordo com a perspectiva de Edith Litwin

se fizermos uma releitura dos profícuos

(2008) as boas práticas de avaliação são

debates sobre “dar nota”

práticas sem urgências e modificações de

“tirar nota”

realizados nos últimos anos, observaremos

último momento; devem estar conectadas

que eles têm contribuído com a ideia de que

com o ensino, elas se depreendem do clima,

nem

ritmo e tipo de atividade da aula; em que os

sempre

“dar

nota”

tem

como

consequência melhores aprendizagens.

desafios cognitivos não são temas de
avaliação, mas sim da vida cotidiana da sala
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Por isso, nas últimas décadas, muitos

crítico de artes nos ajuda a ver um filme, um

esforços têm sido feitos para criar condições

quadro etc., aquilo que poderia permanecer

transparentes na hora de qualificar e “dar

oculto, o avaliador, “seja quem for”, tem que

nota”. Entretanto, no âmbito da avaliação

ter condições para ver, e ajudar a ver,

das

aspectos ocultos da situação-objeto de

aprendizagens,

complexas
intuição

e
e

as

decisões

são

supõem

graduações

de

crenças

implícitas

análise”.

que

Avaliar para aprender

demonstram alto grau de variabilidade. Não
A partir da perspectiva de Eisner, o

se trata, ou não se trata somente, de

estudante é o centro do processo de “avaliar

certificar conhecimentos, mas também de

para aprender” no que se refere a um modo

promover a conscientização por parte dos
estudantes

sobre

suas

de integrar a avaliação com o ensino de

próprias

forma mais autêntica e desafiante, segundo

aprendizagens.

a qual os estudantes aprendem e mostram
Entretanto, o que podemos observar sobre
a função pedagógica da avaliação?

seus desempenhos. A avaliação formativa

Na

implica ir formando enquanto se aprende;

função pedagógica a avaliação é formativa já

significa

que fornece informação útil para reorientar

fornecer

informações

que

contribuam com essa formação.

o ensino. Desse modo, insere-se no processo
Por

de formação, seja no início, durante ou no

outro

lado,

revisando

algumas

bibliografias pertinentes, podemos observar

final, mas sempre com a intenção de

o uso da expressão “a avaliação para a

contribuir com os avanços dos estudantes.

aprendizagem” como sinônimo de avaliação
A partir dessa perspectiva, consideramos

formativa. Por isso, e sem aprofundar muito

duas funções relevantes para a avaliação, e

na questão neste momento, queremos

em particular, para a nota no contexto atual:

marcar que a avaliação para a aprendizagem

retroalimentar o estudante sobre seus

se insere em um sistema que inclui a

processos e avanços e “evidenciar a nota”.

proposta

Tomamos uma citação de Eisner (1985) para

curricular,

a

cultura

de

aprendizagem e as formas de ensinar,

pensar sobre essa ideia: “A avaliação como

enquanto a avaliação formativa propõe um

crítica educativa é válida e confiável quando

enfoque de avaliar. Os protagonistas e

capacita alguém para ver aquilo que de outro

beneficiários

modo ficaria oculto. Do mesmo modo que um

da

“avaliação

para

a

aprendizagem” são os alunos em particular
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e o professor na aula específica (ou no

Retroalimentação sem presencialidade

ambiente de aprendizagem), enquanto a

Atualmente, há muitas evidências que

avaliação formativa pode envolver e ser útil

confirmam o valor da retroalimentação

para outros professores, alunos e pessoas

formativa na melhoria das aprendizagens, a

em outros contextos. A avaliação para a

partir da construção de um vínculo de

aprendizagem

aspecto

confiança entre o professor e os estudantes,

situacional: centraliza a importância no que

de comunicação fluida e do intercâmbio de

está sendo aprendido e na qualidade das

ideias, perguntas e reflexões.

considera

o

interações e das relações na sala de aula.
Com base nesse conjunto de pressupostos,
A partir desse ponto de vista, a avaliação

podemos

tenta obter evidências da situação em que

retroalimentação é um fator significativo na

os estudantes estão insertos e oferecer

motivação das aprendizagens, já que

informação que os ajude a avançar no seu

sempre causa impacto sobre a autoestima

processo.

dos estudantes. Ao mesmo tempo, favorece

Podemos reconhecer, portanto, algumas

a participação no processo de aprendizagem

características, nas práticas dos professores,

focalizado no desenvolvimento de suas

que contribuirão com a avaliação para a

habilidades metacognitivas.

aprendizagem: relação pertinente entre o

Retroalimentar

ensino e a avaliação, orientada para a busca

sempre foi umas das atividades mais

de evidências; diálogo e formulação de

complexas para os professores e, hoje em

perguntas;

ou

dia, no formato de aulas remotas, essa

informações sobre o processo; intenções

complexidade tem aumentado. Por isso, é

explicitadas e a formulação de critérios;

imprescindível revisarmos nossas propostas

avaliação e autoavaliação entre pares;

de retroalimentação formativa, já que, mais

utilização

dados

do que nunca, não se trata somente de dar

proporcionados pela avaliação. Para definir

uma certificação e um resultado, mas sim,

a busca de evidências de aprendizagem é

promover

preciso considerar, de forma constante,

processo de aprendizagem e contribuir para

objetivos e critérios.

o

retroalimentação

das

evidências

e

reconhecer

a

de

maneira

conscientização

desenvolvimento

que

a

apropriada

sobre

o

da autonomia do

estudante, especialmente em situação de
aula remota.
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Observamos que, no atual contexto de aulas

diminuir a ansiedade e o temor, já que o

virtuais,

estudante estará mais seguro ao saber o que

existem

vários

modos

e

instrumentos que podem ser adaptados

se espera das suas aprendizagens.

para apoiar o professor na hora de articular

Para concluir este curto trajeto pelo mundo

as evidências de aprendizagem com os

da avaliação, reiteramos que é preciso

critérios

continuar

estudando,

analisando

refletindo

sobre

avaliação

e

objetivos

previamente

de

explicitados

avaliação
com

os

a

e
das

estudantes: as estratégias de diálogos

aprendizagens

reflexivos, as conversas progressivas e

sabendo que esses processos têm lógicas

formativas

os

profundas na sala de aula, além de

de

pressupostos teóricos e ações que os

protocolos

e

de

“andamiagem”,

padronizados

retroalimentação etc., são alguns deles.

e

da

retroalimentação,

sustentam.

Outra forma de dar transparência ao sistema
Nesse contexto, e um mundo em que decidir

de avaliação nas suas funções pedagógica e

é um caminho cada vez mais complexo, a

de certificação é a grade de avaliação, um

avaliação tem fundamental importância

documento que articula as expectativas

como processo e instrumento do que pode

diante de uma tarefa ou de um desempenho

ser possível.

por meio de uma lista de critérios e a
descrição dos seus níveis de qualidade.

Avaliar para aprender e para favorecer

Contribuem também com a redução da

aprendizagens é criar condições para

subjetividade por parte dos professores,

transitar esse caminho.

permitem que o estudante se autoavalie,
incentivam a avaliação entre pares, mostram
aos estudantes as áreas em que eles se
destacam e as que podem melhorar, e
estimulam a responsabilidade.

Outro

aspecto importante do uso de grades de
avaliação para retroalimentar é a percepção
dos estudantes sobre o seu sentido e uso,
pois as grades podem contribuir para
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*Neucilene Silva Teixeira
é coordenadora dos cursos de português, do exame Celpe Bras e da coleção de
livros didáticos do CCBA. Graduada em Ciências da Educação pela Universidad del
Museo Social (UMSA - Argentina). Possui especialização em ensino de Português
para estrangeiros pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRJ); Diploma em Cultura Brasileira pela Universidade de San Andrés; pósgraduação em Ciências Sociais e Construtivismo, em elaboração de material
didático (FLACSO) e em Mediação Cultural – comunidades, artes e tecnologia pelo CLACSO. Professora
de PLE, em variados contextos de ensino, na Argentina, desde 2000. Nascida no Espírito Santo – Brasil.

Bibliografia:
. ALVES DINIZ, Leandro; COSSI, Ana Cecília; VIANA, Nelson: Projeto de Harmonização Curricular dos Centros
Culturais em países de língua espanhola. UNESCO, Ministério das Relações Exteriores; Ministério da
Educação
DPLPREDE
BRASIL
CULTURAL.
(2020).
Disponível
em
http://funag.gov.br/biblioteca/download/Cartilha%203-DIGITAL.pdf
. ANIJOVICH, Rebeca y GONZÁLEZ, Carlos. “Evaluar para aprender”. Conceptos e instrumentos. (Aique,
Bs. As. - 2011).
. BAGIO FURTOSO, Viviane Aparecida - (2011). Desempenho oral em português para falantes de outras
línguas: da avaliação à aprendizagem de línguas estrangeiras em contexto online (acessado em junho de
2021). https://vbfurtoso.wordpress.com/tese-doutorado/
. Documentos de trabalho do curso “Evaluación de los aprendizajes” do curso de formação em
instrumentos alternativos de avaliação, realizado pela autora desse texto na Universidade de San Andrés
(Argentina) de abril de 2011 a agosto de 2012.
. EISNER, E. W. “Usos y límites de las pruebas de desempeño”, Grupo de Trabajo sobre Estándares y
Evaluación, PREAL; disponivel em: <www.oei.es>. (acessado em 05 de junho de 2021) - 1999.
. JUANOLA TERRADELLAS, Roser e MASGRAU, Mariona. Las aportaciones de E. W. EISNER a la educación:
un profesor paradigmático como docente, investigador y generador de políticas culturales. Universidad
de Girona https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2014/09/259-06.pdf (acessado em 02 de
junho de 2021).
. LITWIN, Edith. La evaluación de la docencia: plataformas, nuevas agendas y caminos alternativos.
Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2010 - Volumen 3, Número 1e. Disponível em
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol3-num1_e/art4.pdf. (acessado em fevereiro de 2021).
Mancovsky, V. (2009): “La palabra del maestro. Un estudio descriptivo y comprensivo de los juicios de
valor en la interacción de la clase”, documento de trabajo nº 35, Seminario Permanente de Investigación,
Escuela de Educación, Universidad de San Andrés.
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Maria Clara Machado: centenário de um ícone do teatro infantil brasileiro
*Fernanda Campos

Falar de Maria Clara Machado também é

Dramatiques

contar sobre a história do teatro infantil

e o de mímica

brasileiro. A escritora e dramaturga foi

com Etienne

fundadora do grupo Tablado, escola de

Decroux,

teatro do Rio de Janeiro, escreveu obras

mestre

memoráveis para o teatro, deixando um

Marcel

legado precioso para as artes cênicas do

Marceau. Foi

país.

uma

Nascida em Belo Horizonte, em 3 de abril de

temporada

1921, e filha do escritor, crítico literário e

inspiradora e em 1951, já de volta ao Brasil

agitador cultural, Aníbal Machado, conviveu

reuniu-se com um grupo de amigos para

com intelectuais e artistas, despertando

criar o grupo de teatro amador O Tablado,

cedo para o mundo das artes. Mudou-se com

no Patronato Operário da Gávea.

a família para o Rio de Janeiro ainda muito

Entre 1953 e 2000, Maria Clara escreveu 27

pequena. Na adolescência, integrou o

peças para o público infantil, entre elas: O

Movimento

no

boi e o burro a caminho de Belém (1953), um

ambulatório do Patronato Operário da

auto de Natal originalmente escrito para o

Gávea e divertia as crianças que estavam no

teatro de bonecos, mas a peça acabou

local com números de teatro de bonecos,

sendo montada com atores rendendo

sua primeira experiência nos palcos.

ótimas críticas. Pluft, o fantasminha (1955),

No final dos anos 40, Maria Clara ganhou

sua peça mais montada e considerada, pela

uma bolsa de estudos para estudar teatro

própria autora, como sua obra mais

em Paris, em dois importantes cursos que

completa.

influenciaram sua vida profissional: o de

As peças A Bruxinha que era boa, O

dramaturgia Education par Les Jeux

Cavalinho Azul”, A Menina e o Vento, Maria

Bandeirante,

trabalhou

de

Maria Clara Machado (1995)
Foto: Acervo Memória
O Tablado

Minhoca, O Patinho Feio, O Dragão Verde,
Aprendiz de Feiticeiro, foram traduzidas e
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“Machado de Assis” pelo conjunto da obra,
concedido pela Academia Brasileira de
Letras. O Tablado também recebeu o
“Molière” pelo incentivo ao teatro infantil e
foi o responsável pela formação de várias
gerações de atores, como Marieta Severo,
Louise Cardoso, Drica Moraes, Malu Mader,
Cláudia Abreu, Andrea Beltrão, Fernanda
Elenco de 'Pluft, o Fantasminha’ (1955) - Foto:
Acervo Memória O Tablado)

Torres, Leonardo Brício, Mateus Solano
e Enrique Diaz, que deixavam o espaço com

encenadas em vários idiomas, por isso,

uma experiência profunda de atuação,

Maria Clara é considerada a pioneira do

improvisação e um entendimento mais

teatro infantil brasileiro, embora também

amplo e artesanal do teatro.

tenha algumas peças para o público adulto

A autora faleceu em 30 de abril de 2001, no

como A Moça da Cidade, As Interferências,

Rio de Janeiro, pouco tempo depois de ter

Miss, Apesar de Tudo, Brasil, Os Embrulhos e

escrito sua última peça, em 2000, “Jonas e a

Um Tango Argentino.

baleia”, na qual reconta um episódio bíblico

O Tablado começou a ficar muito famoso,

em parceria com Cacá Mourthé. Suas

criando um público cativo tanto de crianças

histórias encantaram gerações e gerações

quanto de adultos. A autora também se

de crianças e adultos e, em seu centenário, é

aventurou no gênero musical, com a

hora de comemorar a artista, sua vida e a

montagem “Tribobó City”, começou a

extensa obra deixada.

utilizar efeitos cênicos e técnicas como a luz
negra em suas peças. Toda sua inventividade

*A professora Fernanda Ricardo Campos é a atual

lhe garantiu diversos prêmios, entre eles “O

leitora brasileira na Universidade de Buenos Aires

Golfinho de Ouro”, do Museu da Imagem e

(leia a entrevista com ela na abertura deste

do Som, o prêmio “Mambembe” e o prêmio

número da revista).

Referências Bibliográficas:
. Teatro tablado: O Tablado: escola de improvisação. Disponível em: <http://otablado.com.br/>. Acesso
em: 20 de abril de 2021.
.
Portal
dos
autores:
Maria
Clara
Machado:
biografia.
Disponível
em:
<https://portaldosatores.com/2018/04/03/vida-e-obra-maria-clara-machado/>. Acesso em: 18 de março de
2021.
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Cursos Especiais virtuais: aulas abertas e oficinas culturais
*Andréa Ayres
Em março de 2020, o CCBA estava pronto

foram organizados pelos professores da

para lançar a programação de cursos

equipe de gramática do CCBA, em cada

especiais e oficinas culturais do primeiro

semana

semestre, pensadas para a modalidade

Priorizamos conteúdos que abarcassem

presencial. Diante da realidade que se impôs

conhecimentos dos alunos dos níveis

em razão da pandemia da Covid-19, criamos

básicos

um modelo de atividades culturais para

preposições

modalidade virtual. Tivemos uma grata

possessivos e presente do indicativo.

foi

trabalhado

do

idioma,
e

um

assunto.

como:

contrações,

artigos,
pronomes

surpresa, ao abrir encontros virtuais pela
plataforma

Zoom

e

ampliamos

a

As aulas abertas virtuais também incluíram

participação para além do entorno físico do

os cursos de conversação da programação

CCBA, contamos com a participação de

do

alunos de diferentes províncias argentinas e

conversação sobre cinema brasileiro, em

outros países. Em várias oportunidades nos

que os alunos deveriam assistir aos filmes

acompanharam alunos de Centros Culturais

antes da aula para entrar no debate

Brasileiros espalhados pelo mundo.

proposto pela Professora Cecília Romano.

CCBA.

Oferecemos

encontros

de

Os filmes escolhidos foram: O homem do
As primeiras propostas foram de aulas

futuro e Bicho de sete cabeças. Propusemos

abertas

aulas

virtuais

que

visavam

ao

de

conversação

brasileira,

encontros

otimização

Professora Ivone Tupinambá, quem intitulou

gramatical deram o compasso e envolveram

o encontro como “A formação do povo

o público. Na aula aberta de fonética a

brasileiro - a história de um povo heroico”.

Professora Vanessa Valentim apresentou,

Foram usadas algumas reproduções de

brevemente, os principais conceitos de

obras de arte brasileiras para encaminhar o

fonética e fonologia e propôs exercícios

debate. Falamos também sobre música

práticos e articulatórios, usando textos do

brasileira

cancioneiro

Nos

Professora Sandra Andreoli, a primeira foi

encontros de Otimização Gramatical que

sobre músicas que falam de amor e na

fonética

popular

e

brasileiro.

15

nas

a

cultura

aprimoramento da língua portuguesa. Os
de

sob

sobre

responsabilidade

aulas

organizadas

da

pela

segunda proposta os alunos analisaram o

Clarice Lispector. Como sempre, o debate

“eu lírico” das personagens das canções

rendeu!

brasileiras. E fechando este eixo, foi

A leitora da Universidade de Buenos Aires –

promovida a aula aberta de conversação

UBA – Fernanda Ricardo Campos também

“Visite

colaborou com seu conhecimento sobre

um

mundo

chamado

Brasil”

organizada pela Professora Jamile Cardoso.

literatura

As aulas foram pensadas para o público

organizados por ela foram sobre a vida e

iniciante

obra

e

os

assuntos

trabalhados

remetiam os alunos a uma viagem turística

brasileira.

de

dois

Os

encontros

consagrados

autores:

Graciliano Ramos e Fernando Sabino.

aos principais pontos do Brasil.
As

atividades

continuaram,

de

cultura

nos

brasileira

encontros

sobre

expressões populares e falsos cognatos
organizados pelas Professoras Fernanda
Teixeira e Lúcia Carlan. As expressões e
falsos cognatos apareceram em contextos
diferentes

com

suportes

variados,

possibilitando aos alunos ampliar seu
Para as propostas sobre literatura, foram

repertório da língua portuguesa do Brasil.

escolhidos autores brasileiros consagrados.

A novidade na programação foi a oficina de

As Professoras Maria Hélia Martins e Maria

Leitura

de Lourdes Pereira percorreram a vida e

Dramatizada,

organizada

pela

professora Vanessa Valentim. Essa proposta

obra de João Cabral de Melo Neto, Carlos

resgatou

Heitor Cony e Cora Coralina. Nos encontros

referências

do

teatro

e

dramaturgia, da literatura brasileira, e da

organizados, em duas etapas, os alunos

fonética e fonologia (conheça mais detalhes

foram convidados a produzir textos de

no artigo sobre a oficina desta revista).

crônicas e poesias inspirados no trabalho
dos autores. O Clube de Leitores do CCBA

O CCBA também organizou também oficinas

também ganhou encontros virtuais, dessa
vez

trouxemos

os

textos

culturais com professores especialistas

“Felicidade

convidados. Durante 2020 tivemos três

Clandestina” e “Festa de Aniversário” da

propostas nesse formato: Violão Brasileiro,
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Coral de Música Brasileira, e Cerâmica

música com as diferentes vozes, os

Marajoara.

significados da letra e sua leitura fonética
musical. Os ritmos musicais foram variados:

A oficina de Violão Brasileiro foi ministrada

choro, samba, MPB etc. No final da oficina

pelo Professor convidado Charly Arana,

foi produzido, pela professora, a gravação

músico argentino e especialista em violão

da música Sonho Meu composta por Délcio

brasileiro. Autor de livros sobre o assunto e

Carvalho e Dona Ivone Lara e cantada por

convidado de prestigiosas instituições de

todo

ensino, como "Berklee College of Music”, de

apresentado aos amigos e familiares dos

Boston, “Old Town School of Music” de

alunos e foi disponibilizado no canal do

Chicago e “Conservatório de Música Souza

CCBA no youtube.

o

coral.

O

vídeo-concerto

foi

Lima” de São Paulo. Durante o curso, foram
apresentados

diversos

musicais

A terceira oficina cultural foi a de Cerâmica

brasileiros: Samba, Bossa Nova, Baião, Afoxé

Marajoara, ministrada pela Professora Paula

e MPB.

Ferrante ceramista e especialista em arte

Para cada estilo foram analisadas as origens

pré-colombiana do Museu de Arte Popular

e influências, o repertório característico, as

José Hernandez do Governo da Cidade de

harmonias,

de

Buenos Aires. A professora percorreu

percussão e sua adaptação aos outros

culturas pré-americanas de 400 aC a 1500

instrumentos,

melódicas,

d.C. apresentando peças dos povos que hoje

arranjos, e compositores e intérpretes

conhecemos como o território da América

representativos.

Latina:

os

estilos

padrões

rítmicos

considerações

Ciénaga,

Condorhuasi,

Aguada,

Sunchituyoj, Santamariana e, finalmente,
Há vários anos, o CCBA vem tentando

Marajoara. Os alunos conheceram a Ilha de

promover uma oficina de Coral de Música

Marajó e a influência indígena no artesanato

Brasileira e, durante 2020, na modalidade

dessa região, além dos objetos de cerâmicas

virtual, surgiu a oportunidade de abrir a

característicos da região, como: pratos,

primeira turma.

roupas, cumbucas e urnas usados na cultura

A professora convidada foi a Regente

Marajoara. A oficina foi teórico-prática,

Miriam Alexandre que dirige o Coral

durante cada aula os alunos produziram

Uirapuru e conta com vasta experiência na

peças

área. Em cada aula foi trabalhada uma

professora. O vídeo-exposição com todas as
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com

técnicas

ensinadas

pela

peças e referências produzidas no curso foi
disponibilizado no canal do CCBA no
youtube.

Embora não possam substituir inteiramente
as aulas presenciais, as oficinas virtuais têm
demonstrado ser uma ferramenta útil para
divulgar o português e a cultura brasileira, e
para manter o envolvimento dos alunos do
CCBA durante o período de isolamento
obrigatóri0.

*Andréa Ayres
Licenciada em pedagogia, psicopedagoga e especialista em didática da língua com
ampla experiência na produção de materiais didáticos. Até 2018, reitora do
Professorado de Português do CCBA, atualmente, coordenadora pedagógica dos
Cursos Especiais e responsável pelo programa de apoio do centro cultural às
escolas públicas plurilíngues que ensinam português em Buenos Aires. Paulistana,
interessada na escola pública e na difusão da língua e da cultura brasileira pelo
mundo.
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Oficina de leitura dramatizada
*Vanessa Oliveira Valentim

O CCBA, tradicionalmente, oferece uma

recursos teatrais como o trabalho com o

ampla oferta de cursos especiais para o

corpo e a voz. A cada final de semestre, os

público que, em sua maioria, são estudantes

alunos apresentavam uma peça, que era

da língua portuguesa ou pessoas interesse

trabalhada durante as aulas da oficina.

pela cultura brasileira. Cada projeto de curso

Foram muitas vivências e muitas trocas, de

surge

2015 a 2019, a Oficina de Teatro do CCBA se

acompanhado

de

inspirações,

motivações e indagações.

manteve sempre com grupos engajados,

A Oficina de Leitura Dramatizada teve como

vagas esgotadas e fila de espera.

disparador inicial a Oficina de Teatro, que foi
criada a partir da observação de dificuldades
intrínsecas dos alunos no desenvolvimento
da expressão oral. Os estudantes, ao se
comunicarem,

demonstravam

certa

introversão corporal que interferia na sua
expressão oral em português.

As imagens são os convites das peças apresentadas
pelos alunos da Oficina de Teatro do CCBA

A partir dessa observação, propusemos
atividades para contribuir e ajudar os

Cada ano que passava só aumentava a

estudantes no processo de extroversão

certeza de que aquele espaço de expressão

corporal com o objetivo de potencializar sua

era necessário para o desenvolvimento dos

expressão oral na hora de se comunicarem

alunos e da expressividade em língua

em português.

portuguesa.

A Oficina de Teatro do CCBA foi um cenário
inicial perfeito, um laboratório de excelência
para explorar junto aos alunos o que eles
achavam que não era possível: expressar- se
em língua portuguesa. O projeto iniciou-se
no ano de 2015 com o objetivo de abordar a

Aquelas sementes que foram plantadas na

língua por meio do teatro, explorando os

Oficina de Teatro deram frutos, deram
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folhas e um tronco mais sólido! Até que

conhecimento de um idioma são suficientes

chegou o momento de avançar para um

para

próximo estágio. Antes mesmo que a

Sabemos que apenas esses aspectos não

pandemia de março de 2020 fizesse com que

garantem a expressividade. Falar um texto

implementássemos

em voz alta significa decifrar códigos (nesse

uma

mudança

se

expressar

emergencial na modalidade de ensino, de

caso,

aulas presenciais a aulas remotas, entramos

decodificação, compreensão de significados

por novos caminhos de investigação, mas

e a intenção de quem fala. Só podemos

mantendo o foco inicial, “potencializar a

entender algo que foi decifrado antes, caso

expressão oral por meio da suavização e da

contrário o texto é nada, a leitura não existe

confiança

e a expressão perde o sentido.

Entretanto,

na

expressão
nossas

corporal”.

em

outra

adequadamente.

língua),

implica

inquietações

profissionais persistiam: Como poderíamos

A oficina também busca incentivar a leitura

contribuir de forma prática para ajudar

de textos teatrais, de literatura brasileira ou

aqueles alunos tão engajados e com tanta

textos que fazem parte do nosso imaginário

vontade de se superar?

cultural. O trabalho com gêneros diferentes
ajuda a construir leitores críticos e sensíveis.

Pensando nisso, em 2020 foi inaugurado o

A leitura dramatizada propicia a extroversão

projeto de “Leitura Dramatizada”. Nessa

relacionada com o idioma, proporciona

nova fase o objetivo foi o de expandir o

ferramentas necessárias para que os alunos

trabalho de expressão, sendo que desta vez

saibam

a tentativa era criar um elo entre a leitura e

diante do público, de um grupo ou de outra

o teatro. A percepção nas práticas da sala de

pessoa, com naturalidade e desembaraço. O

aula de português ainda era a mesma: alunos

trabalho com a entonação e a dicção é

com dificuldade de expressão, mas com

essencial

muita vontade de melhorar. Por isso esse

desejado.

trabalho não poderia cessar, mas sim

O espaço é lúdico, e busca resgatar em cada

deveria ganhar uma nova configuração, mais

participante aquela chama que nos fazia

específica.

expressar na nossa infância e agora, como

O ato de falar em voz alta parece básico,

sujeitos adultos, podemos nos nutrir dela,

alguns podem até pensar que somente a

levando a bagagem de experiências de vida

boca, língua, cordas vocais, respiração e

que temos até então. Entretanto, evita-se
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se

comunicar

para

alcançar

adequadamente

o

resultado

expor os estudantes a simples brincadeiras

desenvolver ainda mais a criatividade para

sem objetivos ou infantilizadas, é um espaço

conseguir se expressar.

lúdico, mas apoiado nos objetivos e

A primeira experiência que tivemos, em

propósitos das atividades de cada encontro.

setembro de 2020, foi muito positiva, os

É um lugar de apoio, de descoberta, de

alunos trabalharam a leitura dramatizada

amadurecimento do estudo do idioma

por meio da criação de vídeos, músicas,

estrangeiro e principalmente de experiência

poemas, áudios, desenhos etc. Uma das

e expressão. É uma resposta a este

propostas foi fazer a leitura dramatizada de

momento em que estamos vivendo, em que

trechos do poema “O Guardador de

nem sempre nos sentimos confortáveis para

Rebanho” de Alberto Caeiro, um dos

expressar-nos naturalmente, sem medo ao

heterônimos de Fernando Pessoa.

julgamento, sem deixar que os obstáculos
cotidianos tenham mais força que a voz que
deseja sair.

Captura da tela: aula virtual da Oficina de
Leitura Dramatizada de 2020

Leitura

Nessa experiência os alunos tiveram contato

Dramatizada é virtual, mas também está

com a literatura portuguesa e expandiram

pensada para ser presencial. A virtualidade,

seus conhecimentos sobre a lusofonia.

longe de ser um obstáculo, é um espaço de

A presença de alunos brasileiros é outro

integração em que os alunos têm que

diferencial

Atualmente,

a

oficina

de
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nessa

oficina.

Os

alunos

estrangeiros

têm

a

oportunidade

de

diversidade

é

bem-vinda,

em

que

a

perceber a linguagem corporal, a entonação

dificuldade é o caminho e a prática é a

e as variadas formas de expressão do falante

solução.

nativo.

Por meio da atividade linguística e teatral, do
uso da voz e da exploração de seus
diferentes recursos, a Oficina de Leitura
Dramatizada é um processo de ações
delicadas,

de

expressão

e

de

amadurecimento da voz. A voz é vida, a
língua é vida e para um texto ganhar
relevância e não ser uma simples linha reta,
A Oficina de Leitura Dramatizada é um

aplicaremos o drama como recurso de

convite e um desafio para incorporar a

despertar e abriremos o caminho para “ser”,

língua portuguesa de uma forma mais

também em língua portuguesa.

orgânica e artística. É recomendada para
pessoas que precisam vencer obstáculos em
sua expressividade, para pessoas que
precisam desenvolver a expressão oral por
motivo de trabalho ou para atores que
querem pôr em prática a arte cênica em
língua portuguesa. É um espaço em que a

*Vanessa Oliveira Valentim
Nascida em Petrolândia – Pernambuco. Licenciada em Letras e Literaturas em
português e espanhol. Especialista em Linguística, Fonética e Fonologia. Desde 2007 se
dedica à docência na área de ensino de PLE e espanhol para estrangeiros. Ministra
cursos regulares e intensivos para todos os níveis. É professora de fonética e fonologia,
de leitura dramatizada e de teatro no CCBA. É aplicadora do exame CELPE BRAS.
Trabalhou com formação de professores e deu capacitações docentes para professores das Escuelas
Plurilingües de Buenos Aires.
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A Biblioteca do CCBA
*Valdinéia de Almeida Bouças

A Biblioteca Clarice Lispector está vinculada

a comunidade brasileira em Buenos Aires,

à Embaixada do Brasil em Buenos Aires e

fornecer

representa a maior referência bibliográfica

residentes,

em português na Argentina. Atualmente,

raízes.Com o avanço da tecnologia, as

conta com um acervo de quase 17.000

bibliotecas foram se informatizando com a

registros que inclui livros e outros suportes.

finalidade de melhorar o atendimento aos

Possui materiais sobre diversos assuntos,

usuários e proporcionar melhorias na

sendo

recuperação de informações contidas em

sua

especialidade

a

literatura

informações

aos

aproximando-os

membros
de

suas

brasileira. Reúne, também, uma seleção de

suas bases de dados. Neste novo contexto,

recursos multimídias de música popular,

o trabalho foi oferecer um atendimento

cinema brasileiro e material didático de

mais eficaz: poupar tempo, otimizar os

português como língua estrangeira (PLE).

processos, atender a demanda, auxiliar a

A missão da biblioteca é dar suporte a

aquisição

alunos, professores, pesquisadores e ao

organização mais precisa e atender às

público, em geral, e servir de apoio a

necessidades do usuário em curto espaço de

trabalhos de pesquisa sobre a língua e a

tempo. A escolha de um ‘software’ para

cultura do Brasil, e, no que tem relação com

automação do acervo
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de

novos

livros,

tornar

a

Com o objetivo de alcançar o maior número
de pessoas, o próximo passo será a
digitalização

do

acervo

bibliográfico,

começando com os livros que são de
Domínio Público. O planejamento para essa
nova fase da Biblioteca Clarice Lispector já
está em andamento!
não foi uma tarefa fácil. Foi necessário fazer
um planejamento prévio que considerasse
alguns fatores essenciais, como: o público
destinatário, o nível de processamento
técnico

que

se

necessidades

deseja

diárias

da

alcançar,

as

biblioteca,

a

acessibilidade a usuários e leitores em
qualquer

formato

de

busca

(celular,

notebook), dentre outros. Essa escolha está
relacionada

com

a

possibilidade

de

comunicação entre as bibliotecas dos
Centros Culturais do Brasil espalhados pelo
mundo.
*Valdinéia de Almeida
Bouças

Atualmente, a biblioteca Clarice Lispector

Bibliotecária, graduada em
Biblioteconomia e
Documentação pela
Universidade Federal da
Bahia (UFBA). Especialista
em “Revisión, Evaluación
continua y descarte de las colecciones” pela
Universidade de Buenos Aires (UBA). Coautora
do livro “Manual Prático de Catalogação:
materiais especiais'' (2001). “Desde 2013,
trabalho no CCBA. O amor pelos livros me levou
ao encontro dessa profissão que exerço há mais
de 13 anos com muito amor. Através deles
descobri novas palavras e emoções, pude viajar
para outros mundos a cada virada de página...”

disponibiliza seu catálogo virtual (para
acessá-lo, visite o site ccbabrasil.org) por
meio do Software Pérgamo - Sistema para
Gestão Integral de Bibliotecas e Centros de
Documentação – um sistema que permitiu
mais

agilidade

no

tratamento

e

na

recuperação das informações, além de
possibilitar que várias tarefas pudessem ser
informatizadas,

tornando

os

serviços

oferecidos mais acessíveis aos usuários e
facilitando o fornecimento da informação.
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Alunos escritores

Nesta seção, publicaremos alguns textos escritos pelos alunos do nível de aperfeiçoamento e da
oficina de leitura dramatizada. Agradecemos a todos os estudantes pela autorização da
publicação e o engajamento na correção dos textos.
Os dois primeiros textos foram escritos no âmbito do trabalho de uma unidade didática do curso
de aperfeiçoamento em que o gênero textual a ser produzido era “crônica”.

Visita surpresa
*Silvia Carina Montes
Depois de muito tempo pude respirar sem medo de morrer.
O dia tinha começado com o sol brilhante, mas à tarde tudo
escureceu, nem podia acreditar nos meus olhos!
O que aquela coisa provocou em mim, me deixou sem ar. Tão
enorme, despenteada, mas com um toque de glamour… sem barulho
nenhum, aquilo que estremeceu meu corpo estava ali como se fosse um
quadro, uma fotografia pendurada na parede do meu quarto. Naquela
esquina, mais perto da janela, como se quisesse olhar para fora. Ali, como
se fosse a dona da casa, cuidando do lar.
Agora é muito engraçado, mas para mim, era como um gigante que vinha para me comer.
Oi, olha lá! Vamos, olha! Ei, e aí! Eu falava para mim mesma. – “Eu posso, eu posso”. Depois de
uns minutinhos criei coragem e decidi começar a luta mais difícil da minha vida: lutar contra
minha fobia, o medo das aranhas!!
Primeiramente, tentei me apresentar, logo lembrei as regras da respiração e, após
estabelecer o ritmo cardíaco, pude ter a conversa mais incrível da minha história. Meu adversário
mais implacável, somente olhava e escutava meu discursinho tão cheio de incertezas. Que
paciência! eu pensava. Chorei, ri, tudo junto, tantas sensações e sentimentos num instante. não
podia acreditar que todo esse horror sumiu em um instante.
E, assim como o tempo, a tarde deixou a lua assomar e eu decidi deixar meu medo de lado
para afrontar os outros que seguem na minha vida.
Depois de muito tempo pude respirar sem medo de morrer.

*Aluna do curso de aperfeiçoamento, com a professora Sandra Andreoli.
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Tentativa de crônica
*Maria Emilia Mazzei
“O desejo é a falta” - Ela me disse.
Eu não compreendi muito bem, achei que ela estava brincando
comigo. Como eu não conseguia pensar em alguma coisa para dizer, ela
continuou:
“Mas sim, minha filha, você tem que compreender que às vezes, uma
vez realizado um objetivo ou aquilo que você sentia que faltava, perde o
sentido, fica chato, não é a mesma coisa. Em diversos momentos da vida você tem que pegar um
trem ou outro. Às vezes, você pega o trem errado e isso está bem porque você pode aprender
dos erros. Por exemplo, quando eu tinha a tua idade tomei muitas decisões ruins: fiquei com
pessoas que não tinham nada a ver, investi meu dinheiro num esquema Ponzi e até roubei um
carro. Contudo, a vida continua, o tempo faz sua tarefa e você esquece. Você vai esquecer de
muita coisa, sabe? Dos nomes dos seus amigos do ensino fundamental, dos aniversários de seus
ex-namorados, dos livros que você leu, dos filmes que você assistiu. Mas tem algo que sempre
vai acompanhar você: sua profissão. Isso é o mais importante.
E eu posso te falar sobre isso durante horas. Quando eu tive que decidir a minha ocupação,
foi um drama. Também entrar na universidade foi muito difícil. Meus pais não queriam que eu
estudasse, mas sem me importar com o que eles pensassem eu consegui entrar e terminar meus
estudos. Você sempre vai ter que confiar nas suas fortalezas porque ninguém vai fazê-lo por
você, e isso não é uma ideia minha, Virginia Woolf já disse isso, “me escuta, hein! Que com a
velhice também vem a sabedoria”. Ah! meu ônibus está chegando! Até a próxima.
E assim como chegou, ela foi embora no ônibus n°51. Coisa estranha esta vida!
Às vezes é melhor ficar calado e escutar os desconhecidos.

*Aluna do curso de aperfeiçoamento, com a professora Sandra Andreoli
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Tradição nacional
*Juan Carlos Musso

Existe um antigo e importante costume argentino.
Geralmente começa quando somos crianças, mesmo
sem entender bem, sem perguntar sobre a
importância que ele tem em nossa sociedade.
Embora haja quem o faça durante a dolorosa e difícil
adolescência. Outros iniciam o hábito quando já são
pessoas “sérias e responsáveis”, isto é, na idade adulta. Poucos são os que não conseguem
experimentar desse prazer durante sua vida.
Essa prática corriqueira sempre foi uma característica da minha família. Torna a casa
um ambiente ainda mais aconchegante para quem nos visita, sejam nossos amigos ou apenas
conhecidos. Diminui a espera, acalma a ansiedade, tranquiliza e até pode substituir uma refeição.
É uma maneira de compartilhar nossa história com os outros. A conversa fica íntima criando um
clima de proximidade. Tendo isso em comum, dá uma sensação de que somos iguais.
Quando a gente faz a cerimônia ancestral é parte de nossos antepassados. Existe um
antes e depois que marca uma pessoa, a partir do momento em que ela inicia o ritual mágico por
sua própria decisão, sem pedir permissão.
Já era noite, tudo estava preparado para uma longa sessão de estudos para enfrentar a
primeira e desafiadora prova do ensino médio: os livros, a pasta, a caneta, o computador, a
decisão, quase tudo.
Então, com determinação, acendeu o fogo, pegou a chaleira em uma mão e a cuia na
outra. Minha filha estava pronta para continuar a tradição nacional.

*Aluno da aula aberta virtual sobre estudo das crônicas de Carlos Heitor Cony, em 2020, com as
professoras facilitadoras Maria Hélia Martins de Souza e Maria de Lourdes Pereira.
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Destaques 2020/21

Em maios de 2021, foi realizada a abertura do
Ciclo Guimarães Rosa, no contexto das
atividades de divulgação e análise da obra do
escritor e diplomata brasileiro. O convidado
para abertura foi o professor doutor
Alexandre Pilati, da Universidade de Brasília,
quem proferiu a palestra intitulada Guimarães
Rosa: “Olhar o Sertão, narrar o mundo”. O
vídeo está disponivel no canal do CCBA no
Youtube.

No dia primeiro de junho, os alunos do curso de
português do nível de aperfeiçoamento receberam
a visita do professor José Ricardo Paim (SP) para
conversar sobre leitura. A atividade aconteceu no
âmbito do projeto em desenvolvimento nesse nível,
que tem como meta que os alunos produzam uma
minissérie de 3 capítulos, no formato podcast, sobre
a literatura brasileira. Em breve, o trabalho estará
disponível para que toda a comunidade do CCBA
ouça e amplie seus conhecimentos. Vale a pena
esperar!

No dia 31 de maio, o CCBA, o Leitorado
Brasileiro e a Cátedra Libre de Estudios
Brasileños (FFyL-UBA) realizaram a
atividade virtual “Encontros de PLH”,
com a professora convidada Idalena
Chaves, da Universidade Federal de
Viçosa. O encontro aconteceu em torno
das seguintes temáticas: Compreensão
auditiva e interpretação de textos
audiovisuais, ensino de PLE com música:
vocabulário, oralidade e escrita por
meio da música brasileira.

No âmbito das atividades do Ciclo
Guimarães Rosa realizado durante
2021, o professor Marcos Ramos, da
UFES (Universidade Federal do
Espírito Santo) ministrou, nos dias 16
e 23 de junho a oficina virtual "O
ponto zero da travessia: uma
introdução à obra de Guimarães
Rosa”. O evento foi realizado em
colaboração com o Centro Cultural
Brasil México.
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Destaques 2020/21

Durante o mês de maio de 2021, para
comemorar o Dia Internacional da
Língua
Portuguesa,
o
CCBA
apresentou "Uma viagem poemática
pela Língua Portuguesa": Leituras de
poemas de escritores dos países da
CPLP, em formato audiovisual,
realizadas pelos professores, alunos e
colaboradores.
Professores, alunos e colaboradores
do CCBA leram poemas dos seguintes
escritores: Mia Couto, Lêdo Ivo, Ana
Paula Tavares, Luiza Neto Jorge,
Carolina Maria de Jesus, Agnelo
Regalla, Maria Olinda Beja, Alexandre
Pilati, Crisódio Araújo e Yolanda
Morazzo. Todos os vídeos das leituras
foram divulgados nas redes sociais e
no canal do CCBA no youtube.

Em 2020, uma das atividades que o
CCBA desenvolveu para homenagear
a escritora Clarice Lispector no ano de
seu centenário foi a palestra proferida
pelo doutor, escritor e ensaísta Igor
Rossoni, da UFBA – Universidade
Federal da Bahia. O encontro teve
como objetivo explorar os diversos
aspectos da literatura de uma das
escritoras mais renomadas do Brasil: a
tensão entre autor e narrador; a busca
do autoconhecimento, os limites e o
fracasso da linguagem para explicitar
a realidade; a relação entre a
linguagem e o ser.

Em agosto, será realizado pelo
programa Leitorados do Ministério
das relações exteriores do Brasil, o
evento “Conecta Leitores”.
Mais informações podem ser
acessadas na plataforma SIG
Eventos
da
UNILA:
https://sig.unila.edu.br/eventos/pu
blic/evento/conectaleitores ou em
https://www.facebook.com/conect
aleitores
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Capacitações para professores que ensinam português em escolas primárias públicas

Durante o ano de 2021, o CCBA realizará um conjunto de ações junto à supervisão de idiomas
latinos do Ministério de Educação do Governo da Cidade de Buenos Aires. Serão encontros de
capacitação para professores que ensinam português nas escolas públicas primárias no projeto
de Escolas Plurilíngues e CECIES. Veja a programação abaixo:

Em junho, o primeiro encontro estará sob a responsabilidade da Leitora
Fernanda Ricardo Campos da Universidade de Buenos Aires – UBA. A
reflexão será em torno à literatura brasileira. O título do encontro será
“Literatura Brasileira no ensino de PLE: ensinar, inspirar, despertar...”

Os capacitadores convidados Diego Weckesser e Andrea Gaui organizarão o
encontro de julho, trazendo à discussão novas estratégias didáticas para o
ensino de PLE em contextos de virtualidade. O título do encontro será
“Dinamizando o ensino”.

Em agosto, contaremos com a presença da autora Denise Guilherme
idealizadora e diretora de A Taba – leitura em rede, formadora de professores e
consultora na área de projetos de leitura para Fundação Victor Civita e Instituto
Natura. A conversa será sobre a mediação de leitura para professores das
escolas primárias.

O encontro de setembro será para as crianças, um bate-papo com a autora de
“O guardador de memórias” Denise Guilherme e a ilustradora Rebeca Luciani.
As crianças das escolas plurilíngues terão a oportunidade de conhecer a obra e
conversar sobre suas curiosidades diretamente com a autora e a ilustradora.

Para fechar o ano, em novembro, contaremos com a participação das
supervisoras Marcela Mancino e Eleonora Acosta e da coordenadora
pedagógica do CCBA Andréa Ayres. Nesse encontro será sistematizada toda a
discussão proposta ao longo do ano. Os professores terão a oportunidade de
compartilhar trajetórias literárias desenvolvidas na sala de aula.
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