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RESUMO: Este trabalho discorre sobre a minha experiência como monitora da cadeira “Russo Instrumental I”, 

ministrada pela professora Denise Regina De Sales, durante o primeiro semestre de 2015, na modalidade de 

monitoria a distância – utilizando tecnologia EAD. Nessa modalidade, ficava a meu encargo auxiliar os alunos em 

seus estudos fora da sala de aula, tanto para esclarecer dúvidas quanto para ajudar nos estudos de maneira geral; e 

nisso se inclui a produção de material de EAD. O material disponibilizado aos alunos por meio dessa tecnologia é 

uma ferramenta de ensino que pode ser utilizada tanto em momentos de aula, quanto como reforço extra-classe. 

Propomos neste trabalho a análise de um desses materiais, que foi utilizado pelos alunos no primeiro semestre de 

2015 e encontra-se à disposição dos alunos de Língua Russa em geral, como tarefa no Moodle. Acreditamos ser 

esse um exemplo do grande auxílio que esse tipo de ferramenta presta aos estudantes em processo de adquirir uma 

segunda língua. O objetivo era criar uma atividade de reforço do aprendizado do modo imperativo da língua russa, 

através de exercícios de leitura e gramática acerca desse conteúdo. Para tanto, escolhemos como ponto de partida 

um vídeo – Купи мне пяты айфон! (“Compra para mim o iphone 5! ”) - disponível no youtube. Este vídeo é uma 

propaganda em língua russa, em que aparecem muitas ocorrências do imperativo. É a partir dele que todo o material 

se estrutura – primeiramente, o aluno assiste ao vídeo, em seguida faz a leitura do texto contido no vídeo e do 

conteúdo gramatical preparado especialmente para acompanhá-lo. A última tarefa proposta é a realização de 

exercícios sobre o modo imperativo também baseados no vídeo anteriormente exibido. Acreditamos que o produto 

é um material rico e esclarecedor sobre alguns aspectos da língua russa e uma ferramenta eficaz e indispensável 

para o estudante em formação.   
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