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Workshop Multilingue de DLA Palestra geral ①

O que é avaliação multilingue?

Chiho Sakurai (Universidade de Osaka)
Tradução：Márcia Ikeda

2022/2/12 Workshop Multilingue de DLA
Organização：
Grupo de Interesse Especial de Educação de Crianças CLD no Japão
Centro de Convivência Multicultural e Multilíngue da Universidade de Língua Estrangeira de Tokyo
Co-organização:
Grupo de Estudos de Crianças com Raízes no Exterior (Universidade de Osaka)

Este workshop recebeu apoio do Fundo para Pesquisa Científica (B) 21H00538 "Elaboração de quadro de referência
de habilidades linguística geral para educação de crianças cultural e linguisticamente diversas".

 Pensar no objetivo da educação de crianças CLD
（crianças de línguas e culturas diversas）.

 Pensar na necessidade da avaliação multilingue.

 Explicar as linhas gerais da DLA.

Introdução

A aquisição da língua e o desenvolvimento emocional da criança CLD

Muitos fatores influenciam

Ambiente de 
nascimento e 

criação, 
ambiente 
familar

Sociedade e cultura locais  
(país, comunidade, etc.)

Ambiente escolar, 
professor, 

colegas de classe
Capacidade e 
personalidade 

…

Promover o desenvolvimento sadio da língua e do sentimento.

Dar suporte para pensar por meio de palavras (língua), socializar com outras 
pessoas, aprofundar o pensamento e viver confiante em si mesma.

Não é objetivo ensinar a língua como se fora um ¨adesivo ou rótulo¨ sem 
sentido para a criança. 

Dar suporte para que domine  a ¨língua viva¨.

Objetivo da educação de crianças CLD

Não importa que língua vai utilzar no processo de desenvolvimento.
Deve usar a língua com a qual poderá raciocinar (mexer o 
cérebro)！
Somente desta forma, a crinaça conseguirá adquirir uma nova 
língua.
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A educação da escola japonesa é voltada para crianças que entendem e 
dominam a língua japonesa.

Este currículo é muito bem elaborado (maravilhoso!)

…No entanto, para a criança CLD…
• A língua falada em casa（língua materna com a qual poderia se 

expressar; língua de herança que seria o vínculo com a família）
torna-se ¨algo que nunca existiu¨.

• Nesse meio-tempo, a criança acaba esquecendo realmente a 
língua materna ou a língua de herança.

• Por não ter acesso a aulas na qual  ¨entende/consegue¨, a língua 
japonesa também não se desenvolve.

A pressão causada pelo currículo escolar para monilingues

Há muitas crianças que não adquirem a linguagem necessária para 
raciocinar (lígua japonesa ou língua usada no lar) devido à  exposição 
prolongada à situação de vazio. 

Por que é necessária a avaliação multilingue?

 Proporcionar oportunidade de expor todas as línguas que a criança
CLD possui.
＝ Focar em todas as línguas. 

Extrair ao máximo a capacidade que possui.

Desenvolver estas capacidades.

A língua da criança se desenvolve nesta ordem:  

Ouvir→Falar→Ler→Escrever

Avaliação de leitura e escrita aferida por meio de diálogo.

DLA（Dialogic Language Assessment）
Ministério da Educação e Ciência（2014）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm

Princípio de interdependência linguística（Linguistic Interdependence Principle, 
Cummins,1984）

As 3 faces da capacidade linguística da criança

CLD (Cummins,2001）

• Fluência na conversação (Conversational Fluency) 

• Capacidade linguística discreta (Discrete Language Skills ) 

• Capacidade em linguagem acadêmica (Academic 

Language Proficiency）

A DLA está estruturada para medir a capacidade de diálogo do cotidiano e uma
parte da capacidade em linguagem acadêmica.

Bases teóricas da DLA（１）

As línguas da criança
CLD infuenciam-se 

mutuamente.

Capacidade em conversação 
do cotidiano: adquirida em 1 
a 2 anos.
Capacidade em linguagem 
acadêmica: adquirida em 5 a 
7 anos.
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Avaliação dinâmica
Zona proximal de desenvolvimento (Zone of proximal development)

（Vygotsky,1934）

Não consegue

Consegue sem ajuda

Consegue com ajuda

=Capacidade máxima Fornecer ajuda 
por meio do 

diálogo e medir o 
que consegue 
realizar com 
ajuda (ZPD)

Bases teóricas da DLA （２）

Por meio do diálogo,
 ¨Extrair¨ e  ¨Avaliar¨ a capacidade máxima da criança CLD.

⇨ Tornar visível o processo de resolução das tarefas e o 
processo de uso da linguagem！

 ¨Reconhecer¨ +  ¨Desenvolver¨ a capacidade da criança CLD.

⇨ Estimular a motivação aos estudos.

Objetivos da DLA：avaliação e aprendizagem

・Associação de Promoção da Educação Japonesa no Canadá（2000）
¨OBC -Teste de conversação bilingue¨ （Oral Proficiency Assessment for Bilingual Children, desde 1980）

・ Teste oral de vocabulário TOAM （Teste de aquisição e manutenção）（Okazaki, 2002）

Base da DLA＜Falar＞

Base da checagem de vocabulário
do ＜Primeiro passo＞

O processo do desenvolvimento da DLA

・¨Avaliação dialógica da capacidade de leitura
（Dialogic Reading Assessment, Nakajima・Sakurai 2012）

Base da DLA＜Ler＞

As avaliações de ＜Escrever＞ e ＜Ouvir＞ foram desenvolvidos com o uso deste modelo.

Ferramenta de Ferramenta de 
avaliação

Tabela de referência da avaliação JSL 〈Geral〉e 〈Por habilidade〉
O nível da língua japonesa é mostrado em ¨6 estágios¨, pela participação 

na sala onde está matriculada e pelo nível de necessidade de suporte.

Tabela de referência da avaliação JSL 〈Geral〉e 〈Por habilidade〉
O nível da língua japonesa é mostrado em ¨6 estágios¨, pela participação 

na sala onde está matriculada e pelo nível de necessidade de suporte.

〈
Pr

im
ei

ro
 p

as
so
〉

〈Ler〉

〈Falar〉 〈Escrever〉

〈Ouvir〉
do dia

Prever o 
estágio por 

meio da 
observação 
do dia-a-dia.

Definir o 

avaliação.

Definir o 
estágio 

levando em 
conta o 

resultado da 
avaliação.

Não há 
necessidade de 

executar por 
inteiro. Realizar 
de acordo com o 
desenvolvimento.

Esta é tabela de 
referência da 
avaliação da 
língua japonesa.
A tabela da 
avaliação 
multilingue está 
em fase de 
elaboração.

Estrutura da DLA
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Como executar a DLA

 Com ritmo, num ambiente alegre.

 Não fazer anotações relativas à avaliação durante o diálogo (não 

deixar que a criança pense que está realizando um teste).

 Finalizar elogiando a criança. 

(Não contestar, não corrigir, não ensinar a resposta)

 Não gastar muito tempo.
Vamos 
assitir ao 
vídeo！

Ex.１ Língua japonesa de uma criança CLD japonês/chinês da 4ª série,
com 6 meses de estadia no Japão

Tradução: Neste. Humm, da manhã, o branco, tem Genka 
(Genki/ânimo ?). Então, à noite, como não tem ninguém, tem o preto. 
Está caindo, porque não tem Genka...  Então, pra, pra cá também. 
Então, este, este, neste aqui, como faz assim, como ficou cheio, 
como acabaram todas as árvores, a Terra (risos) fica com gripe.

Explicando a poluição ambiental em língua japonesa

これにー。んー、朝のは、白いの、ゲンカがあるしー。で、夜
にー、誰でもいないから、黒いの、あるしー。ゲンカがないから、
落ちてる….で、こ、こっちも。で、まだこのー、このー、やつに、こ

うするから、いっぱいになったから、木が全部なくなっちゃってる
から、りきゅうが、（笑）。風邪になる。

Dados do JSPS（C）17K02875

Ex. 2   Língua japonesa de uma criança CLD japonês/inglês da 2ª série, 
nascida no Japão

Tradução：Ah, quer dizer que a Terra está poluída. Então, então... Eu 
sei por que está saindo fumaça preta . É porque é noite. Ou seja, pela 
manhã, sai fumaça branca tratada (limpa) das chaminés grandes da 
China. À noite, quando as pessoas estão dormindo, eles fizeram 
maldade e soltaram fumaça preta não tratada. E estes são gases do 
escapamento dos carros. Está causando um grande mal para a Terra. 
E este, é o corte de árvores. Se vier um tornado, as pessoas nem 
terão como se defender.

Explicando a poluição ambiental em língua japonesa

说 污 为 为 这 为 么 为 晚
说 时 囱 说 净 过 晚 们
时 净 这 车

对 严 伤 砍树 龙 风 时 们

Dados do JSPS（C）17K02875

Ex ２ Língua japonesa de uma criança CLD japonês/inglês da 2ª série,     
nascida no Japão

Contação de história em japonês

Tradução： O porco construiu sua casa, uma casa fraca e uma casa um 
pouco dura, e a casa muito dura construiu, então veio o lobo, e aí, a casa 
do porco destruiu, e aí, o porco né, né, a casa um pouco dura, foi, fez 
fuuuu no lobo né, era fraco, mas né, mas, então né, o porco né, foi para a 
casa muito dura, então, lobo, cansado, então né, pensou, foi para a casa, 
caiu embaixo, então né, o porco, o de baixo no fogo, na sopa quente, fez 
quente no rabo do lobo, o lobo voou mais ainda. 

ブタが自分の家作ってー、弱い家とちょっとだけかたい家とー、めっちゃくちゃかたい
家が作ってー、で、オオカミ来てー、でなー、ブタの家が壊してー、でなー、ブタがな、
なー、ちょっとだけかたい家、行ってー、オオカミをふーってやってなー、弱かってー、
でもなー、でも、でなー、ぶたがなー、めっちゃくちゃかたい家行ってー、で、オオカミ、
疲れてー、でなー、考えて、家行ってー、下おちてー、でなー、ブタが、下のやつを火に、
熱いスープに、オオカミのしっぽに熱くやって、オオカミもっと飛んだ。

Dados do JSPS（C）20K00731
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Ex 2   Língua inglesa de uma criança CLD japonês/inglês da 2ª série, 
nascida no Japão

Contação de história em inglês

Tradução： ...XXX o cachorro（subiu a escada）e está aqui. ... Então, o 
pai falou para não vir aqui. ...Fique aqui (andar de baixo). ... O Furoppii 
está muito sujo? ... Toma banho! ... Furoppii está sujando. Furoppii 
come a roupa do papai. ... Mano. Ok, XXX mano, Furoppii, papai, 
voltem. ... Furoppii comeu XXX e o papai ficou bravo. ...Então, o papai 
estava muito bravo, o cachorro estava barulhento, não consigo dormir. 

….XXX dog up here. And dad says  don't come here. Stay here…..Floppy is 
very dirty?...Hee need to take your bath!...Floppy is doing mess. Floppy eats 
Papa‘s clothes….Brother, Okay but XXX brother Floppy come his father 
home….Floppy eats XXXX  and dad is angry….And dad is very angry, dog is 
noisy, and he can't sleep.

Dados do JSPS（C）20K00731

Conclusão

 Se olhar a criança CLD por meio de apenas um idioma, 
só poderá enxergar parte dela!

 O que está pensando dentro da cabeça, o que está
sentindo, enfim, é necessário ver o que é possível fazer
pela criança CLD usando todos os idiomas que ela possui.

 É necessário desenvolver a capacidade, focando naquilo 
que será considerado ¨inexistente desde o início¨ se 
não tentar ver.

Conclusão

Você considera apenas como 

aluno  que não sabe japonês

a criança que está diante dos seus olhos?

Ou então, considera como 

aluno com possibilidades, possuidor de 
múltiplos idiomas e culturas?

Conclusão

Responsabilidade de construir uma 
sociedade que 

não rouba as possibildades da criança.

O evento de hoje 

é o primeiro passo.


