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RESUMO: Este trabalho faz parte do projeto que visa o desenvolvimento e aprimoramento do ambiente virtual 

de aprendizagem denominado “Benveniste on-line” (www.ufrgs.br/benvenisteonline); um ambiente virtual que 

possui dados biográficos e bibliográficos sobre o linguista francês Émile Benveniste. Além disso, possui, como 

principal ferramenta até agora, a possibilidade de consulta, por parte do usuário, de um conjunto de textos 

originais em francês de Benveniste e de suas respectivas traduções para o português, mediante expressões de 

busca inseridas em um “Gerador de Contextos”. Pretende-se, a partir de agora, incluir atividades interativas de 

educação a distância sobre a teoria enunciativa desenvolvida na obra do linguista. Visa-se, com este trabalho, a 

melhoria da qualidade pedagógica de todo site “Benveniste on-line”, promovendo uma nova concepção, pois 

“Benveniste on-line” já se configura como um recurso digital na área da Linguística da Enunciação; sendo um 

importante ambiente de aprendizagem que não necessita, para sua utilização, aplicativo ou programa que não 

esteja disponível gratuitamente na web; ou seja, tem acesso livre. A partir da organização do maior número 

possível de informações a respeito de Émile Benveniste, a ideia principal do site é a de criar um espaço que 

possa facilitar, aos estudantes de Letras, uma maior compreensão sobre a obra do linguista e sobre o que se 

produziu a partir de seu pensamento. Convém lembrar que se trata de uma obra que é um marco dentro da 

Linguística, uma vez que Benveniste é aquele que funda o campo da Linguística da Enunciação. Ao compartilhar 

diferentes tipos de informações, o objetivo do site é o de integrar todos aqueles grupos de pesquisa que 

consideram a obra do autor um de seus principais referenciais teóricos. Além disso, o site já oferece materiais em 

formato digital e referenciais bibliográficos, assim como indicações de leituras complementares que 

fundamentam e apoiam os estudos sobre o linguista Émile Benveniste. A pesquisa ainda se encontra na fase de 

busca da bibliografia de referência mais relevante referente ao autor; e na fase de reformulação do planejamento 

inicial da base de dados (“Benveniste on-line”) em função do perfil de usuários e do tipo de informação que se 

quer agora ampliar. Objetiva-se, assim, uma maior possibilidade de interação entre usuários do site. Como 

resultado disso, espera-se que “Benveniste on-line” permita não apenas uma espécie de edição colaborativa, mas 

também que seja possível fazer críticas a respeito dos dados oferecidos ou, até mesmo, a inserção de novos 

dados pelo usuário. A simples inserção de um recurso como o de envio de perguntas e de respostas sobre os 

estudos contemplados pelo site já seria de uma grande valia. Enfim, o objetivo maior é que seja possível ampliar 

as ferramentas e os recursos oferecidos pelo site “Benveniste on-line”, a fim de que ele possa se configurar como 

um verdadeiro lugar para se estudar sobre Émile Benveniste e para saber mais sobre o que se produz a seu 

respeito no Brasil e no mundo. 


