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RESUMO:  

 

Este trabalho tem por finalidade relatar e refletir sobre uma experiência de ensino de Português como língua 

adicional, combinando aulas presenciais com o uso do ambiente virtual de aprendizagem Moodle da UFRGS.    

O contexto de docência é um curso de Compreensão em Língua Portuguesa de nível intermediário ofertado pelo 

Programa de Português para Estrangeiros da UFRGS em 2013-1 e destinado à comunidade acadêmica de 

falantes de outras línguas. A partir de uma perspectiva de ensino de línguas para a comunicação e ação no 

mundo (BROWN, 2007; CLARK, 1996; WIDDOWSON, 1997), são discutidas atividades pedagógicas 

realizadas no Moodle dirigidas aos seguintes objetivos: a) possibilitar a compreensão oral de programas 

televisivos e de aspectos culturais brasileiros; b) desenvolver estratégias de compreensão de textos jornalísticos 

publicados em portais de notícias da internet;  c) oportunizar o uso da língua portuguesa para a comunicação 

digital, reflexão crítica e expressão de idéias.  20 estudantes oriundos da China, Coréia, França, EUA e Áustria 

participaram do curso. Os dados em análise compreendem tarefas e exercícios de compreensão propostos, textos 

de postagens no fórum, e avaliação dos participantes. Conclui-se que o desenvolvimento de estratégias de 

compreensão de temas e assuntos de interesse local e mundial na mídia eletrônica é relevante para a construção 

de um espaço de aprendizagem de Português como língua internacional e de trocas multiculturais.  
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