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APRESENTAÇÃO 

 

Mantendo a tradição, a Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE) teve  a honra de 

realizar a edição do Simpósio SIPLE de 2017 em Lisboa, que foi planejado e organizado em parceria com a 

Associação de Professores de Português (APP) e o Programa em Português Língua Estrangeira/ Língua Segunda 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (PPLE/L2-FLUL). 

A temática eleita para nortear os trabalhos foi PLE/L2: CONTEXTOS, USOS E PRÁTICAS DE ENSINO, 

refletindo uma demanda emergente de contextos específicos de aprendizagem de PLE/L2, a partir dos quais os 

usos da língua portuguesa precisam orientar práticas de ensino em sala de aula, seja ela presencial, ou à 

distância. A necessidade de uso da língua portuguesa por diversas comunidades linguísticas e, 

consequentemente, com diversos fins, tem desafiado professores e investigadores na atualidade. Cada vez mais 

as salas de aula de PLE/L2 têm sido espaços onde culturas e ideologias coexistem e são interpretadas e 

representadas na interação em português.  

O Simpósio SIPLE 2017 congregou professores e investigadores de diferentes continentes que 

contribuíram para avançarmos na produção de conhecimento na área de PLE/L2, partindo dos usos, para os 

contextos de aprendizagem e para as práticas de ensino. Os trabalhos foram agrupados em torno de temas com 

foco no Português para grupos linguísticos específicos, como falantes de línguas próximas, falantes de línguas 

distantes, falantes de línguas gestuais/de sinais, bem como aqueles contextos onde o Português tem sido 

aprendido e ensinado como Língua de Herança e como Língua de Acolhimento, além dos trabalhos que 

abordaram o Português nos PALOP, em Timor-Leste e em contextos multiculturais que têm caracterizado cada 

dia mais a sala de aula de PLE/L2 em muitos países/continentes.  

Considerando também o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação na promoção da educação 

linguística, os trabalhos também contemplaram os contextos de aprendizagem e práticas de ensino e de 

avaliação na área de PLE/L2.   

Com o principal objetivo de contribuir para a promoção, a projeção e a difusão da língua portuguesa, na 

perspectiva de uma língua pluricêntrica e diversa culturalmente, os organziadores dos ANAIS DO SIMPOÓSIO 

SIPLE 2017 apresentam os textos completos de um número expressivo de trabalhos discutidos nos dois dias 

muito agradáveis de evento que passamos em Lisboa.  

O nosso muito obrigado a todos que compartilham seus trabalhos conosco nesta publicação! 

 
Ótima leitura! 

 
Os organizadores.  
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A CRIAÇÃO DE OFICINAS DE LITERATURA PARA ALUNOS DE PLE 

Rejane Queiroz  
Saint Louis University - Madrid Campus, Espanha 

IE University - Madri, Espanha  
Casa do Brasil - Madri, Espanha 

RESUMO 

O objetivo deste artigo é refletir na viabilidade ou não da criação de oficinas de literatura para alunos de 
português como língua estrangeira. Está o aluno de PLE preparado para enfrentar o texto literário? Que nível 
deveria alcançar antes de fazer parte de um projeto como este? Como abordar o texto literário? Que estrutura 
deve ter este tipo de oficina? Existe algum material no mercado editorial? Pode ser adaptado a qualquer língua 
materna? Que gêneros literários devem ser trabalhados? Finalmente, apresentar um material idealizado e 
confeccionado por mim.   

ABSTRACT  

The objective of this article is to consider the feasibility or not of the creation of literature workshops for 
students of Portuguese as a foreign language. Is the PLE student prepared to face the literary text? What level 
should one achieve before one be part of a project like this? How to approach the literary text? What structure 
should this type of workshop have? Is there any book on the publishing market? Can it be adapted to any 
mother tongue? What literary genres should be worked on? Finally, to present a “book” made by me. 

 
A proposta desta comunicação é ressaltar o valor e a viabilidade da implementação de oficinas de 

literatura voltadas ao aluno estrangeiro, de língua materna castelhana. Por que língua castelhana? Em primeiro 
lugar, porque o nosso público alvo está na Espanha, e consequentemente o idioma base para o aprendizado 
da língua portuguesa nesse contexto linguístico.  

Em segundo lugar, porque o material foi idealizado e confeccionado com a complexidade e dificuldade 
adaptadas ao aluno de PLE nativo de espanhol – língua muito próxima à nossa e que permite ao discente uma 
compreensão elevada do texto escrito em português. Contudo, isto não significa que o projeto não possa ser 
posto em prática em distintos contextos linguísticos, mas a sua implementação deverá ser adaptada ao idioma 
materno dos aprendentes. 

Embora o texto literário possua enquanto material didático várias potencialidades, há opiniões que 
reprovam o seu uso em aulas de língua não materna. O que se argumenta? Fala-se que a ambiguidade do texto 
literário e a forma com que a língua é usada nele não são idôneas para o aluno estrangeiro. Carlos Reis salienta, 
a partir da obra fundadora de William Epson - Seven Types of Ambiguity (1930), que a ambiguidade é própria 
de toda a linguagem verbal, um vocábulo pode ter vários sentidos distintos; vários sentidos relacionados entre 
si; vários sentidos que dependem uns dos outros para completar os seus sentidos; ou vários sentidos que se 
agregam de modo que o vocábulo signifique uma relação ou um processo. (REIS, 2003, p. 126-127)  

Desta forma, a ambiguidade não é um obstáculo ao processo comunicativo, mas sim algo que enriquece 
o leitor desafiando-o a descobrir os múltiplos sentidos de um texto, seja literário ou não. Segundo Carlos Reis, a 
obra não se apresenta, pois, acabada ou fechada, tanto do ponto de vista formal como, sobretudo, no que toca 
aos significados que envolve, cabendo ao leitor cooperar na reconstrução de formas e sentidos em aberto. (REIS, 
2003, p.127)  
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No processo de leitura, intervêm três tipos de entidades: sujeito-leitor, objeto-texto e as interações entre 
o sujeito e o texto. Assim, um texto sempre transporta informação nova, novos questionamentos e novos 
estímulos à reflexão. A novidade interage, deste modo, com os conhecimentos, conceitos, ideias pré-existentes 
e partir dessa interação surge uma representação única composta pelos saberes particulares do sujeito, 
originando a interpretação. É esta relação com o texto literário que nos interessa, o princípio orientador da 
abordagem comunicativa.  

Na década de 1960, Dell Hymes, defende uma nova visão do ensino / aprendizagem das línguas do qual 
origina o nascimento de uma nova abordagem, a abordagem comunicativa, cujo conceito fundamental é a 
centragem no aprendente. O aluno é o centro de todo o processo, a centragem nas suas necessidades, 
motivações e interesses de aprendizagem deve ser a linha condutora do ensino de uma língua estrangeira.  

Além disso, sabemos que a aprendizagem em geral e a aprendizagem de línguas em particular está 
relacionada com a forma como o sujeito percepciona o mundo, pois é a partir da sua visão do mundo que o 
sujeito aprende, e a aprendizagem que será muito mais rica possibilita o diálogo entre diferentes visões do 
mesmo mundo, diálogo que o texto literário pode proporcionar.   

Ler um texto é, frequentemente, encontrar-se com o outro, com a diferença manifestada na língua em 
que o texto está escrito. Este encontro só se revela possível se o texto for compreendido. Ultrapassada a 
barreira da compreensão, o leitor se interessará pela literatura estrangeira e se sentirá próximo do outro, e 
enriquecerá a sua identidade com a alteridade.  

A comunicação intercultural, o contato e a compreensão de diferentes objetos culturais potenciam a 
compreensão sob uma perspectiva e vê-se a realidade de uma maneira nova e diferente.   

Expostos a importância e o valor do texto literário nas aulas de línguas estrangeiras, podemos perguntar-
nos o que esta modalidade, oficina de literatura, pode acrescentar ao aluno que já iniciou o seu percurso na 
aprendizagem da língua portuguesa há algum tempo? Como abordar o texto de forma que não seja similar ao 
que já era feito nos níveis intermediários e avançados? Com que profundidade podemos trabalhar os textos 
literários nas aulas da oficina de literatura e nesta fase inicial? Estes foram alguns dos desafios com os quais 
nos deparamos na elaboração do material didático.   

Dessa premissa surgiu a ideia de fazer da oficina de literatura um curso linear e gradual, no qual o aluno 
fosse adquirindo paulatinamente os conhecimentos necessários para compreender e “enfrentar” o texto 
literário. O objetivo, portanto, é a criação de níveis à semelhança do modelo já adotado para a aquisição de 
línguas estrangeiras - A1 a C2 (segundo o Marco Comum Europeu) ou básico a avançado.  

Assim, pensamos que a crônica seria melhor e mais factível para começar este projeto. Por quê? 
Inicialmente, porque é um gênero com alma brasileira, “consolidado no decênio de 1930” e cultivado por um 
elevado número de escritores e jornalistas, “alguns rotineiros e outros mestres” (CANDIDO, 1984, prefácio) 
como Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Raquel de Queiroz, etc.  

Mas não é só por isso, visto que a crônica é possuidora de uma “aparente despretensão”, no entanto, 
capaz de abordar e analisar temas de grande profundidade e grandeza. Antonio Candido, no seu ensaio A vida 
ao rés do chão, no prefácio da coleção Para Gostar de Ler, afirma que na sua despretensão, [a crônica] 
humaniza; e esta humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar com a outra mão certa 
profundidade de significado e certo acabamento de forma, que de repente podem fazer dela uma inesperada 
embora discreta candidata à perfeição. (CANDIDO, 1984, prefácio) 

Outra característica importante para a escolha desse gênero como o carro abre-alas da oficina de 
literatura é a sua extensão. Herdeira do folhetim, compartilha com esse a essência da brevidade e objetividade, 
além do alcance de um maior número de leitores. Ao estar próximo do dia a dia do público “age como quebra 
monumental” (CANDIDO, 1984, prefácio) e põem-se ao rés do chão, isto é, à altura do leitor comum.  
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Quanto à linguagem empregada na crônica, trata-se de uma língua muito próxima à oralidade, num país 
como o Brasil onde a identificação de superioridade intelectual e literária costumava ser associada à 
grandiloquência, “a crônica operou milagres de simplificação e naturalidade” (CANDIDO, 1984, prefácio). Esta 
última característica é especialmente interessante para o aluno de PLE. 

Dessa forma, o discente que conclui todos os níveis de português, que já possui uma bagagem de 
conhecimento linguístico, pode enfrentar-se ao texto literário de forma digna e proveitosa e ter a 
oportunidade de começar a conhecer o nosso universo literário através desse gênero aparentemente singelo.  

Para cumprir tal propósito, opinamos que o material devia seguir um fio condutor e estar estruturado 
em unidades que dialogassem entre si sob um título em comum. Assim, após identificar o nosso elo catalisador 
– conhecer a sociedade brasileira através das crônicas – procedemos a escolha das unidades e eis o índice 
definitivo: (QUEIROZ, 2017, p. 4)1.  

 
SOB O PRISMA DO CRONISTA: BRASIL – RETRATO DE UMA SOCIEDADE 

Unidade 1 – Crenças, Crendices e Costumes 

1. Supersticioso, eu? 
2. A vida ao rés do chão – Antonio Candido 
3. As cartomantes – Olavo Bilac 
4. Os discos voadores – Raquel de Queiroz 
5. Batizado na Penha – Vinicius de Moraes 
6. Assombrações – Ivan Ângelo 
7. O mundo dos feitiços – Os feiticeiros – João do Rio 

 
Unidade 2 – “A Alma Encantadora das Ruas”: A Crônica Social 

1. Carta a uma senhora – Carlos Drummond de Andrade 
2. Última crônica – Fernando Sabino 
3. Meu avô foi um belo retrato do malandro carioca – Arnaldo Jabor 
4. Um milagre – Graciliano Ramos 
5. ´Pro Beleléu – André Sant´Anna 
6. Um prato de lentilhas – Caio Fernando Abreu 
7. Literatura e Cinema – São Bernardo – Graciliano Ramos 

 
Unidade 3 – Miscelânea 

1. Dialogando com o público leitor – João Ubaldo Ribeiro 
2. Então, adeus! – Lygia Fagundes Telles 
3. Um idoso na fila do Detran – Zuenir Ventura 
4. ´Tô Só – Hilda Hilst 
5. O nascimento da crônica – Machado de Assis 
6. O casal perfeito – Lya Luft 
7. Medo da Eternidade – Clarice Lispector 

 

                                                             
1 Material (apostila de 128 páginas) elaborado pela professora Rejane Queiroz, a autora deste artigo, para a implantação das 
oficinas de literatura na Casa do Brasil – Madri, no ano de 2017.  
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Unidade 4 – Do Amor e Outras Histórias 

1. Conversa de pai e filha – Antônio Maria 
2. O amor acaba – Paulo Mendes Campos 
3. Ter ou não ter namorado – Artur da Távola 
4. Sobre o amor – Ferreira Gullar 
5. Os amantes – Rubem Braga 
6. O amor que sabe do tempo e do vento – Eliane Brum 
7. Literatura e Cinema – O Tempo e o Vento – Érico Veríssimo 

 
O material está pensado para trinta horas aulas por ano letivo, convertidas numa hora e meia de duração 

por semana. Entretanto, somente há vinte e oito propostas e isto se deve porque são dedicadas duas semanas 
à Literatura e Cinema – coincidindo com o final de cada semestre.   

Na primeira unidade intitulada “Crenças, Crendices e Costumes” foram selecionadas cinco crônicas cuja 
temática girava em torno à fé do brasileiro. Porém, antes de começar a trabalhar as crônicas, idealizamos duas 
propostas. A primeira delas é a apresentação do material e um bate-papo sobre o tema da lição. Assim 
apresentamos a proposta da unidade: 

Crente, teísta, deísta, agnóstico ou ateu, a religiosidade ou não-religiosidade do cidadão brasileiro vista 
através das crônicas é o tema desta unidade. Nela vamos entrar em contato com crenças e crendices 
populares, além de rever costumes locais.  

Católicos, protestantes, judeus, espiritualistas, etc. são os brasileiros que desfilam pela nossa literatura 
em busca da eternidade, mas estamos preparados para ser eternos ou isto nos infunde medo? De que modo 
a literatura pode ajudar-nos a refletir sobre tais questões vitais? Ou melhor, como um gênero despretensioso 
como a crônica pode ser o veículo comunicativo para uma abordagem temática de tamanha magnitude? “E 
para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto [...]” – afirma Antonio 
Candido. E não é a mais pura verdade? 

Primeiramente, vamos bater um bom papo sobre fé, superstições, religiões e crenças. Depois, nos 
dedicaremos a entender melhor o gênero chamado crônica, guiados pelo grande crítico literário Antonio 
Candido.  A seguir, o que estamos desejando – a leitura das crônicas! Selecionamos cinco relatos de autores 
distintos e de épocas dispares para nos adentrarmos nesse universo da fé, superstições e religiões.  

O parnasiano Olavo Bilac - “o príncipe dos poetas brasileiros”, Raquel de Queiroz – a mulher das duas 
mil crônicas e cronista por excelência, Vinicius de Moraes – poeta, diplomata e compositor de clássicos como 
a Garota de Ipanema, Ivan Ângelo – mineiro de Barbacena que tomou gosto pelo gênero e não parou mais e 
João do Rio – o cronista do Rio de Janeiro e dono de um olhar crítico e sensível que retrata “a alma encantadora 
das ruas” - estes serão os embaixadores da língua portuguesa que nos conduzirão pelo enigmático e complexo 
mundo das crenças, crendices e costumes. (QUEIROZ, 2017, p. 5) 

A segunda proposta é a introdução ao gênero crônica mediante a leitura do ensaio de Antonio Candido, 
A vida ao rés do chão, com o fim de abrir o caminho à leitura das crônicas, além de apresentar um dos maiores 
críticos literários do Brasil. 

Na segunda unidade dedicada à crônica social, apresentamos seis crônicas e o romance São Bernardo 
de Graciliano Ramos, bem como a visualização do filme homônimo.  

A arte, especificamente a literatura, como um meio para se realizar um raio-X da sociedade, denunciar, 
criticar ou até mesmo tentar reparar as injustiças sociais não é uma novidade. Todos os gêneros literários 
foram visitados com um fim similar. No entanto, a natureza da crônica - imediata e efêmera - permite ao 
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escritor utilizá-la como um poderoso instrumento de reinvindicação, visto que possui uma periocidade que 
nenhum outro gênero tem. 

Nesta unidade, “A alma encantadora das ruas”: A crônica social, leremos seis relatos de distintas 
décadas e autores, que possuem algo em comum: a preocupação com o que está sucedendo ao seu redor. 
Seja de maneira direta ou sutil, estas crônicas fazem alusão a algum problema da sociedade brasileira. 

Leremos Carlos Drummond de Andrade - um dos poetas mais queridos do Brasil, o mineiro Fernando 

Sabino - dono de um olhar perspicaz, Arnaldo Jabor – cronista carioca na ativa, Graciliano Ramos – nordestino 
sensível à problemática do seu povo, André Sant´Anna – mineiro de nascimento e de coração dividido entre o 
Rio e São Paulo e Caio Fernando Abreu – o homem dos “morangos mofados”. Eles nos conduzirão, através de 
sua sensibilidade e visão crítica, por caminhos que juntos iremos escrutar. Por último, assistiremos a São 

Bernardo, um filme baseado na obra homônima de Graciliano Ramos, que aborda a questão dos grandes 
latifúndios no Brasil e a desumanização do ser humano ante o capitalismo selvagem. (QUEIROZ, 2017, p. 35) 

A terceira unidade intitula-se “Miscelânea” e nela decidimos reunir grandes cronistas que não deviam, 
em nossa opinião, ficar de fora dessa seleção para o aluno de português língua estrangeira. 

Miscelânea é uma unidade dedicada a grandes nomes da nossa literatura que opinamos que não deviam 
ter ficado de fora desta seleção de crônicas, embora estas não sigam uma unidade temática como as 
anteriores. Contudo, isto não significa que os temas não sejam tão interessantes e atuais como os seus 
predecessores.  

Leremos João Ubaldo Ribeiro - autor do grande clássico Viva o Povo Brasileiro, Lygia Fagundes Telles - 
paulistana e única mulher indicada ao Prêmio Nobel de Literatura pela União Brasileira de Escritores, Zuenir 

Ventura – um dos nossos jornalistas mais premiados, Hilda Hilst - poeta complexa e matizada, Machado Assis 
- o bruxo do Cosme Velho e o nosso maior escritor,  Lya Luft – de tradutora e professora universitária a 
escritora e, finalmente, Clarice Lispector, a grande diva da literatura brasileira e possuidora de uma singular 
escrita.  

Aprenderemos com Machado de Assis como nasce uma crônica, sua origem e como se estrutura, com 
Lygia veremos que o futuro é um eterno desconhecido, com Zuenir Ventura que envelhecer não é nada fácil, 
com Clarice que a eternidade pode ser assustadora, com Lya Luft que “a solidão dos homens tem a medida da 
solidão de suas mulheres”, com Hilda Hilst a irreverência, a ruptura de esquemas e modelos e com João 

Ubaldo que o diálogo com o público leitor pode não ser o que se espera.  (QUEIROZ, 2017, p. 62) 
E por último, a quarta das unidades – “Do amor e outras histórias” – dedicada as diversas facetas do 

amor: romântico, paternal, sexual, etc. e um convite a pensar na literatura como um meio de entender melhor 
o ser humano e os seus sentimentos.  

O que é o amor? Existe o amor eterno? Ou um dia este se acaba? Milhares de linhas já foram escritas 
sobre ele e ainda assim continua sendo um grande desconhecido. Veremos o amor nas suas diversas facetas, 
o amor entre casais - sejam eles namorados, casados ou amantes, sejam jovens ou idosos e também o amor 
entre pais e filhos ou até o amor a si mesmo. 

Antônio Maria abrirá a unidade propondo uma reflexão sobre o amor de pais e filhos, o mineiro Paulo 

Mendes Campos, cronista refinado, nos dirá que o amor tem prazo de validade, o carioca Artur da Távola -  
nos recomendará “enlou-crescer” nesta vida, Ferreira Gullar - do Maranhão para o mundo – afirmará que “o 
amor é uma doença como outra qualquer”, Rubem Braga - o maior cronista do Brasil, nos mostrará a tentativa 
frustrada de dois amantes de isolar-se do mundo e, finalmente, Eliane Brum - talentosa jornalista gaúcha e 
dona de um olhar escrutinador - nos contará que o amor não entende de tempo. Por último, assistiremos ao 
filme O Tempo e o Vento, baseado na obra homônima de Érico Veríssimo, no qual veremos a conflituosa 
história de amor do Capitão Rodrigo Cambará e Bibiana Terra.  (QUEIROZ, 2017, p. 89) 
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Por último, organizamos um apêndice literário com seis artigos sobre alguns autores ou temas que 
consideramos merecedores de especial atenção, como “A Literatura brasileira sob regimes autoritários”, 
“Clarice Lispector – Estilo”, “Análise de São Bernardo”, “Revisitando a Crônica Brasileira: A condição do 
cronista”, “Hilda Hilst – poeta complexa e matizada” e “O cronista Machado de Assis: escritor em formação”. 
(QUEIROZ, 2017, p. 115-126) 

Como foram abordadas as crônicas e de que maneira as estruturamos com o intuito de manter na oficina 
de literatura a abordagem comunicativa? Que potenciais pedagógicos do texto literário exploramos com os 
vinte e quatro cronistas que foram escolhidos para compor este material? 

Após a apresentação do texto literário elaboramos um breve glossário, sempre seguido de uma 
interpretação / análise do mesmo. Esta atividade foi pensada para a discussão em pequenos grupos e que o 
aluno continuasse progredindo no que à prática do idioma se refere. A construção do conhecimento de forma 
colaborativa é uma das metas desta proposta, seja para o aperfeiçoamento da língua estrangeira bem como 
para o aprofundamento do texto literário. 

Outro aspecto relevante a destacar é a apresentação de distintos autores ou movimentos literários a 
partir das crônicas. Trata-se de ir familiarizando, gradativamente, o estudante com a literatura brasileira, seus 
representantes e suas particularidades. Neste sentido destaco a crônica ´Pro Beleléu de André Sant´Anna na 
qual o narrador cita a peça de teatro Macunaíma de Antunes Filho baseada na obra homônima de Mário de 
Andrade. (QUEIROZ, 2017, p. 52-55) Em todos os momentos que nos deparamos com uma situação similar a 
esta, aproveitamos a oportunidade para introduzir novos conhecimentos acerca do nosso universo literário.  

Também acreditamos que não devia ser desperdiçado o potencial da música para conectar duas 
expressões artísticas tão notáveis. Nessa mesma crônica, ´Pro Beleléu, conectamos com Refavela de Gilberto 
Gil, propondo uma relação entre Macunaíma e a canção. (QUEIROZ, 2017, p. 56) 

Outro momento em que propusemos relação entre texto literário / autor e música foi no relato O 
nascimento da crônica de Machado de Assis. Nesta ocasião, a canção fazia referência ao próprio autor, um 
belo samba de Martinho da Vila em homenagem ao nosso Bruxo do Cosme Velho. (QUEIROZ, 2017, p. 80) 

Um recurso muito utilizado na elaboração deste material didático foram os vídeos como prolongação do 
processo de aquisição de conhecimento, neste caso acerca do texto literário, do seu autor, do contexto histórico-
social ou do movimento literário. Na belíssima crônica Carta a uma senhora de Carlos Drummond de Andrade, 
propomos a visualização, em casa, de um documentário sobre Drummond de uns trinta minutos com o objetivo 
de apresentá-lo enquanto poeta. Como está crônica está na unidade dedicada aos problemas sociais, escolhemos 
A Rosa do Povo (1945) - considerada pela crítica como uma das melhores obras do autor - para introduzir o 
Drummond lírico. Especificamente, elegemos o poema A Flor e a Náusea - de força e dramatismo superlativos. 
(QUEIROZ, 2017, p. 38-39)  

Mais um bom exemplo do uso de vídeos, encontraremos na crônica de Zuenir Ventura - Um idoso na 
fila do Detran. Após referir-nos a Cecília Meireles e ao poema Retrato, propomos a visualização de um 
excelente material - A literatura e a velhice de Célia Cristina da Silva, no qual a professora faz uma 
extraordinária reflexão sobre como a questão é tratada em diversas literaturas do mundo. (QUEIROZ, 2017, p. 
74) 

Em algumas crônicas, no final da proposta de aula, usamos um elemento provocador para propor uma 
reflexão coletiva. Seja a partir de uma citação literária ou de um aforismo lançamos um convite aos alunos: 
reflexão sobre um tema afim com a proposta da unidade. Um bom exemplo disso ocorre no texto de Lygia 
Fagundes Telles Então, Adeus! Uma vez apresentado A disciplina do Amor, livro da autora, salientamos um 
excerto da obra e lançamos a semente para uma análise grupal.  (QUEIROZ, 2017, p. 67-70) 

Quanto à proposta Literatura-Cinema, selecionamos dois romances – São Bernardo de Graciliano Ramos 
e O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. A ambos são dedicadas quatro aulas. O primeiro romance conclui o 
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primeiro semestre e O Tempo e o Vento, o segundo. Para cada um deles foi preparada uma contextualização 
da obra com o fim auxiliar os alunos. (QUEIROZ, 2017, p. 60-61 e 113-114) 

Que resultados estão sendo obtidos com este material? Atualmente, temos algumas turmas de oficinas 
de alunos oriundos do C2, oficina de conversação e uma jovem brasileira nascida e criada na Espanha. 
Salientamos que este também era um dos nossos objetivos, que brasileiros nascidos fora do país e que não 
estudaram no Brasil pudessem estar nesta oficina, se desejassem aprofundar os seus conhecimentos literários 
acerca da literatura brasileira. 

O perfil dos estudantes é muito variado, temos alunos que gostam e apreciam literatura em geral e 
outros que apesar de não serem grandes leitores, desejam, por seu amor e interesse pela nossa língua, 
conhecer a nossa sociedade através da literatura.  

Podemos afirmar que a comunicação intercultural tem potenciado, sob uma nova perspectiva, a 
compreensão da realidade de uma maneira diferente e enriquecedora para os nossos alunos através dos 
textos literários. Isto não estaria sucedendo se não fosse a implementação exitosa das Oficinas de Literatura. 
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A FORMAÇÃO DE UM CURSO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA NA TANZÂNIA: 

EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS 

Jean Antunes 
Aga Khan University, Tanzânia 

RESUMO 

Este trabalho relata as experiências e desafios da criação de um curso de Português Língua Estrangeira em Dar 
es Salaam, Tanzânia. A intenção era preparar quatorze engenheiros e geólogos tanzanianos para estudos de 
mestrado em engenharia de petróleo e gás no Brasil. A proposta didático-pedagógica incluiu a adoção de um 
livro brasileiro de PLE, e procurou maximizar o conteúdo linguístico estudado com a integração de recursos 
multimídia e exposição aos aspectos culturais brasileiros. Apesar de somente um aluno ter terminado seu 
mestrado no Brasil, os resultados foram significativos em face aos grandes desafios enfrentados na concepção 
e desenvolvimento do curso. 

ABSTRACT 

This work reports the experiences and challenges of developing a Portuguese as a Foreign Language course in 
Dar es Salaam, Tanzania. The intention was to prepare fourteen tanzanian engineers and geologists for masters 
studies in oil and gas engineering in Brazil. The pedagogical proposal included adopting a Brazilian Portuguese 
as a Foreign Language textbook, and intended to maximize the linguistic content with the integration of 
multimedia resources and the exposure to Brazilian cultural aspects. Although only one student finished his 
master’s in Brazil, the results were significant due to the challenges faced in the conception and development 
of the course. 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é relatar as experiências e desafios da criação de um curso de Português 
Língua Estrangeira em Dar es Salaam, Tanzânia. O curso em questão foi ministrado de maneira intensiva entre 
os meses de março e setembro de 2014 e foi idealizado, por meio de um pedido do Ministério de Energia e 
Minerais (Wizara ya Madini na Nishati) da Tanzânia, à Embaixada do Brasil nesse país. As aulas foram 
ministradas nas dependências da Petrobras em Dar es Salaam, que, em conjunto com a Embaixada, ofereceu 
apoio logístico. 

O presente artigo traz um breve panorama do contexto linguístico da Tanzânia, um relato do processo 
de idealização do curso em questão, descreve o perfil dos professores e alunos, aborda a proposta didático-
pedagógica, relata a integração de recursos multimídia e o foco acadêmico necessário, e descreve a integração 
de aspectos culturais brasileiros e os resultados obtidos. 

O CONTEXTO LINGUÍSTICO DA TANZÂNIA 

A Tanzânia, assim como a maioria dos países subsaarianos, possui um contexto linguístico complexo. 
Aproximadamente 125 línguas são faladas atualmente no país segundo o Ethnologue (SIMONS; FENNIG, 2017). 
De acordo com esta publicação, 117 dessas línguas são indígenas e 8 são não indígenas. As principais línguas 
são o suaíli (língua oficial nacional), que é a língua franca falada como segunda língua pela maior parte da 
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população e língua oficial do ensino primário, e o inglês, que tem o papel de língua do ensino secundário e 
superior (apesar de mudanças recentes introduzidas em 2015), do governo e do judiciário.  

O suaíli é uma língua de origem bantu em estrutura e vocabulário, o que a faz próxima de muitas outras 
línguas indígenas Tanzanianas, mas também possui vocabulário de origem árabe, devido às influências 
históricas das rotas comerciais costeiras do Oceano Índico. O suaíli sempre desempenhou um papel 
importante devido à sua forte presença na costa da Tanzânia (Tanganyka, antes da união com Zanzibar em 
1964), porém, sua importância acentuou-se consideravelmente após a independência em 1961, quando o 
primeiro presidente, Julius Nyerere, o promoveu como língua nacional e da vida pública.  

O português é língua estrangeira na Tanzânia, mas está presente nas regiões de fronteira com 
Moçambique, onde há fluxo de pessoas de ambos países. O português também parece ter influenciado alguns 
vocábulos do suaíli devido à sua presença histórica na costa do Índico, como por exemplo os vocábulos 
“foronya” (fronha), “bendera” (bandeira) e mbatata (um tipo de batata). Atualmente, o ensino de Português 
Língua Estrangeira na Tanzânia existe em poucas instituições de ensino superior, como a Universidade de Dar 
es Salaam, a Universidade do Estado de Zanzibar e o Centro de Relações Exteriores Moçambique-Tanzânia.  

A IDEALIZAÇÃO DO CURSO 

Devido às demandas econômicas resultantes do descobrimento de bacias de petróleo e gás na costa sul 
da Tanzânia, o país passou a procurar investimentos na área de recursos humanos voltados para a engenharia 
de petróleo e gás. A presença da Petrobras no país, e seu pioneirismo em exploração offshore, fizeram com 
que o Ministério de Energia e Minerais (Wizara ya Madini na Nishati) tanzaniano visse o Brasil como referência 
na área, o que levou a um pedido do próprio ministro ao embaixador do Brasil, para facilitar oportunidades de 
estudo em nível de pós-graduação para engenheiros e geólogos nomeados pelo ministério. 

A Embaixada ofereceu apoio logístico, juntamente com a Petrobras, para que 14 engenheiros e 
geólogos, nomeados pelo Ministério, pudessem ter acesso a estudos de língua portuguesa e assim candidatar-
se às bolsas oferecidas pelo programa PEC-PG do governo brasileiro. Através deste apoio, dois professores 
brasileiros residentes na Tanzânia foram contatados e assumiram a responsabilidade da formação de um curso 
de Português Língua Estrangeira que atendesse aos objetivos citados acima. 

PERFIL DOS PROFESSORES 

Dois brasileiros, residentes na Tanzânia, conduziram a formação, planejamento e ensino do curso. Um 
deles, o autor do presente artigo, tem formação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e já 
contava com experiência prévia em ensino de inglês e de Português Língua Estrangeira. Este professor 
encontrava-se na Tanzânia cursando um mestrado em educação na Universidade Aga Khan. 

A outra professora envolvida no curso, Paula Musso, não possuía experiência formal em ensino de 
línguas, mas já tinha formação em nível de graduação e mestrado na área de fonoaudiologia. Os dois 
professores trabalharam juntos na escolha da abordagem metodológica, material didático, desenvolvimento 
de tarefas, avaliação e ministração de aulas. 

PERFIL DOS ALUNOS 

O grupo de alunos, escolhidos pelo Ministério de Energia e Minerais (Wizara ya Madini na Nishati), da 
Tanzânia, foi formado de quatorze engenheiros e geólogos. Alguns dos alunos já eram profissionais com 
experiência e que trabalhavam em agências ligadas ao ministério, enquanto outros eram recém-formados e 
foram escolhidos através de bons resultados em seus cursos de graduação.  
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Todos os alunos dominavam o suaíle, a língua nacional da Tanzânia, e inglês, e também falavam ou 
tinham bom conhecimento de outras línguas locais. O grupo era formado de onze alunos do sexo masculino e 
três do sexo feminino. A maioria era proveniente de outras regiões da Tanzânia, e deslocaram-se para Dar es 
Salaam com o intuito de participarem do curso. Aqueles que não eram funcionários do ministério, ou agências 
ligadas a ele, receberam auxílio financeiro enquanto participavam do programa.  

A PROPOSTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A proposta didático-pedagógica incluiu a adoção de um livro brasileiro de PLE, o Novo Avenida Brasil 1, 
como base do curso, e optou por uma abordagem comunicativa baseada em tarefas. A escolha deste livro 
partiu da premissa de que ele ofereceria uma base comunicativa, mas que também propiciaria o ensino de 
elementos estruturais básicos, considerados pelos professores muito necessários ao aprendizado de uma 
língua. Como é explicitado em sua apresentação, os autores do livro-texto informam que “optamos por um 
método, digamos, comunicativo-estrutural. Assim, levamos o aluno, mediante atividades ligadas às suas 
experiências pessoais, a envolver-se e a participar diretamente do processo de aprendizagem” (LIMA et al., 
2008, p. III). 

A escolha pela abordagem baseada em tarefas deu-se devido à experiência do autor deste artigo com 
seu uso na prática de ensino de inglês, e por acreditar que essa abordagem permite aos alunos uma maior 
exposição e produção da língua que está sendo ensinada. Os professores concordaram que a abordagem 
baseada em tarefas permitiria um “aumento da exposição à segunda língua e no aumento do repertório de 
palavras e frases úteis para o aluno passar a produzir por si mesmo” (WILLIS, 1996, p.7). Desta forma, tarefas 
foram desenvolvidas a partir de atividades contidas no livro-texto, e também baseadas em materiais 
autênticos usados para complementar o conteúdo do Novo Avenida Brasil 1. 

A proposta didático-pedagógica também levou em consideração as diretrizes do Quadro Europeu 
Comum de Referência para línguas (QECR), e procurou maximizar o conteúdo linguístico estudado com a 
integração de recursos multimídia, através do uso de materiais autênticos disponíveis na internet, revistas e 
músicas. Esses recursos de ensino auxiliaram na complementação e expansão do conteúdo do livro-texto, 
principalmente em relação ao desenvolvimento de competências das habilidades linguísticas de compreensão 
auditiva e comunicação oral. As habilidades de leitura e escrita, que se evidenciaram como mais desafiadoras, 
foram trabalhadas sob um foco linguístico geral, mas gradativamente assumiram um foco acadêmico, devido 
aos objetivos de aprendizado para um contexto universitário. Procurou-se uma adaptação ao contexto 
sociocultural dos alunos, e criar exposição aos aspectos culturais brasileiros, usando-se como ponte, 
elementos da cultura afro-brasileira. 

O curso teve a duração de aproximadamente seis meses de forma intensiva, cobriu um total de 
aproximadamente quinhentas horas de aulas, e ocorreu entre os meses de abril e setembro de 2014. As aulas 
tinham a duração de três horas pela manhã, e três horas à tarde, perfazendo assim um total de seis horas 
diárias, sendo que ambos os professores tinham contato diário com os alunos, revezando-se pela manhã ou 
tarde.  

Outro aspecto levado em conta no desenvolvimento da proposta didático-pedagógica deste curso foi o 
uso das diretrizes do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECR), que serviram para orientar 
os professores quanto às expectativas de aprendizado e desenvolvimento linguístico esperados dentro do 
tempo de ensino disponível. Elas serviram também para determinar quanto tempo deveria ser dedicado ao 
uso do livro-texto, Novo Avenida Brasil 1, já que este se propõe a cobrir o ensino de competências relativas ao 
nível A1. Estima-se que este nível do QECR requer entre 180-200 horas de estudo para ser atingido. 
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Ao analisar os níveis de competências do QECR, os professores perceberam que com o número de horas-
aulas disponíveis, não seria possível alcançar, ao menos, o nível B2 desejado para que os alunos pudessem 
iniciar estudos em nível de pós-graduação. Sendo assim, este se constituiu um dos grandes desafios 
enfrentados, pois não haveria a possibilidade de extensão do curso. 

INTEGRAÇÃO DE RECURSOS MULTIMÍDIA 

As aulas ocorreram nas dependências da Petrobras em Dar es Salaam, e contaram com o uso de uma 
ampla sala de reuniões que possuía boa infraestrutura tecnológica, com projetor moderno e acesso à internet. 
Isso possibilitou o uso de tecnologias, como acesso a vídeos através do Youtube, dicionários eletrônicos, imagens, 
e também acesso a canções brasileiras, o que serviu como grande fator motivador do aprendizado por parte dos 
alunos. 

Tomou-se o cuidado de integrar esses recursos multimídia de forma planejada, dentro da abordagem 
baseada em tarefas, e de forma colaborativa, para que houvesse maior aproveitamento no aprendizado dos 
alunos, e para expandir o conteúdo do livro-texto. Os professores perceberam o uso desses recursos como 
uma “ferramenta de aprendizagem que agrega as funções cognitivas, a percepção, a memória e a 
aprendizagem. De certa forma, é um material completo de apoio ao ensino e aprendizagem das línguas 
estrangeiras”. (SILVA, 2010, p. 32). 

Esses recursos multimídia também fizeram parte do processo de avaliação. Através do uso de 
entrevistas com celebridades e em telejornais, os alunos foram expostos a conversações autênticas, e 
posteriormente fizeram exercícios de avaliação auditiva baseados em vídeos de entrevistas. 

FOCO ACADÊMICO 

À medida que o curso progrediu com um foco linguístico geral, os alunos foram desenvolvendo 
habilidades de comunicação oral e auditiva de forma satisfatória. Vários fatores motivadores influenciaram 
esse desenvolvimento (que serão descritos abaixo), entretanto, as habilidades de leitura e escrita acadêmicas 
se mostraram mais desafiadoras. Devido a isso, e à necessidade de preparar os alunos para o ambiente 
universitário brasileiro, os professores buscaram adotar um foco acadêmico, utilizando textos das áreas de 
engenharia, mais especificamente de petróleo e gás, provenientes da internet em páginas de universidades e 
artigos científicos. 

Desenvolveu-se atividades em que os alunos, de forma colaborativa, tinham acesso à leitura de páginas 
de departamentos universitários das áreas de interesse e resumos de artigos científicos, enfatizando-se a 
compreensão e estudo de vocabulário específico. Também procurou-se desenvolver a habilidade de escrita 
acadêmica através do desenvolvimento de projetos de pesquisa individuais de interesse dos alunos. 

O curso também contou com a visita de uma professora do Departamento de Letras da Universidade 
Federal de Ouro Preto, que estava de visita à Tanzânia, e gentilmente se ofereceu para auxiliar os alunos no 
desenvolvimento dos seus projetos de pesquisa, especialmente em relação à parte metodológica. Esse apoio 
foi crucial, pois de acordo com as instruções do programa PEC-PG, os alunos deveriam ser aceitos em cursos 
de pós-graduação de universidades brasileiras antes de submeterem suas inscrições para a bolsa. Nesse 
processo, o desenvolvimento da parte metodológica de seus projetos foi o aspecto mais desafiador, já que as 
propostas puderam ser enviadas em língua inglesa. 
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INTEGRAÇÃO DE ELEMENTOS DA CULTURA BRASILEIRA 

Durante todo o curso, os alunos demonstraram grande curiosidade e interesse pela vida e costumes 
brasileiros. Inicialmente, eles não demonstraram muito conhecimento sobre o Brasil, e dessa forma, procurou-
se uma adaptação ao contexto sociocultural dos alunos, e criar exposição aos aspectos culturais brasileiros, 
usando-se como ponte, elementos da cultura afro-brasileira.  

Essa necessidade partiu das perguntas dos próprios alunos, que queriam saber mais sobre a composição 
étnica do povo brasileiro, geografia e cidades do Brasil, e sobre as personalidades que eles já conheciam, 
especialmente aquelas ligadas ao futebol, que é o esporte mais popular na Tanzânia. Sendo assim, informações 
sobre personalidades do esporte como Pelé, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, foram usadas desde o início para 
gerar oportunidades de interação em português. 

Evidenciou-se um grande interesse pela comunidade afrodescendente no Brasil, e os alunos 
pesquisaram na internet e queriam saber mais sobre a cultura e influência africana no país. Estes 
questionamentos apresentaram-se como uma grande vantagem para os professores, que através dos vastos 
recursos disponíveis na internet, puderam explorar diversos tópicos ligados à geografia, culinária, artes, 
esportes, e o dia-a-dia brasileiros. 

Como exemplos de tópicos que foram trabalhados em sala de aula e geraram oportunidades de 
desenvolvimento linguístico em português foram o estado da Bahia, por sua grande influência cultural afro-
brasileira, principalmente em relação às artes, como música e dança, que chamaram muito a atenção dos 
alunos. Através de imagens, vídeos e textos extraídos da internet, os alunos puderam trabalhar uma ampla 
gama de vocabulário e estruturas gramaticais, que sempre geravam oportunidades de comunicação oral em 
português em sala de aula. Devido a esse interesse, muitas canções de artistas como Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Daniela Mercury e Olodum foram usadas em tarefas, o que motivou grandemente os alunos e ajudou a 
tornar as longas horas de aulas mais agradáveis. Foi comum alguns alunos voltarem nos outros dias cantando 
canções como “O canto da cidade”, de Daniela Mercury. 

Outro fator motivador foi a Copa do Mundo de futebol 2014 no Brasil. Apesar da Tanzânia não ter 
participado, os alunos mostraram grande interesse e acompanharam os jogos, o que também gerou muitas 
oportunidades de comunicação e desenvolvimento de tarefas em sala de aula. Um exemplo interessante foi o 
uso de um mapa do Brasil, onde os alunos tiveram que pesquisar na internet e localizar as cidades que 
sediaram os jogos. Após localizarem as cidades, em grupos, os alunos deveriam pesquisar sobre uma delas e 
preparar uma apresentação para o resto da classe. Juntamente com esse tipo de atividades, os materiais 
promocionais do evento esportivo disponibilizados na internet mostraram-se muito úteis no desenvolvimento 
das habilidades linguísticas dos alunos. 

É muito interessante notar que toda a riqueza cultural que veio fazer parte do curso, fez-se presente 
através das indagações dos próprios alunos, e isso facilitou e motivou o trabalho dos professores, e os fez 
entender na prática que “o conhecimento do componente cultural é de suma importância quando se deseja 
aprender um novo idioma, já que a cultura de determinado povo é componente de sua linguagem.” 
(ZANCHETTA, 2015, P. 25). 

RESULTADOS 

Na perspectiva dos professores, e dos funcionários da Embaixada do Brasil e da Petrobras que 
trabalharam dando apoio logístico, o curso em questão terminou com resultados significativos em face aos 
grandes desafios enfrentados em sua concepção e desenvolvimento, principalmente em relação ao nível 
positivo de aprendizado e produção linguística alcançados em sala de aula.  
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Um trabalho intensivo foi desenvolvido para que todos os alunos enviassem inscrições para programas 
de mestrado em petróleo e gás em universidades brasileiras com cursos listados pela CAPES. O segundo passo 
após o aceite nesses cursos, seria a inscrição no Programa PEC-PG para concorrer às bolsas. 

Todos os quatorze alunos desenvolveram suas propostas de pesquisa e estavam prontos para enviar 
suas inscrições para cursos de engenharia de petróleo e gás em universidades no Brasil. Entretanto, devido às 
dificuldades dos alunos de encontrar informações referentes à inscrição de estrangeiros em programas de 
mestrado, e a divergência entre os calendários do programa de bolsas e das universidades, a maioria dos 
participantes do curso conseguiu enviar sua inscrição para somente uma instituição, a Universidade Federal 
do Espírito Santo,  que havia disponibilizado informações específicas para candidatos a bolsas do Programa 
PEC-PG. Dos alunos inscritos, a sete foi oferecida uma vaga no programa de Mestrado em Energia da UFES. 

Após o recebimento das cartas de aceite no curso de mestrado, os alunos deveriam prosseguir com suas 
inscrições para o programa de bolsas PEC-PG. Todos os sete alunos enviaram suas inscrições, mas somente 
quatro foram contemplados com as bolsas. Destes quatro alunos, dois eram funcionários da TANESCO, a 
empresa nacional de energia elétrica da Tanzânia, e dois eram recém-graduados nomeados pelo Ministério de 
Energia e Minerais (Wizara ya Madini na Nishati).  

Os professores receberam positivamente a notícia do recebimento das bolsas, e imaginavam que os 
quatro alunos prosseguiriam com os planos de ir para o Brasil e cursar o mestrado, porém, devido a mudanças 
políticas no Ministério de Energia e Minerais, os dois alunos funcionários da TANESCO não puderam continuar 
com o processo e prosseguir com o registro no curso. Sendo assim, somente dois alunos utilizaram a bolsa e 
embarcaram para o Brasil, no início de 2015.  

Um desses alunos cursou os dois primeiros semestres do curso, e voltou à Tanzânia, desistindo assim de 
participar do programa, justificando com dificuldades encontradas com os estudos no Brasil e mudanças em 
suas circunstâncias pessoais. O outro aluno, Nasibu Shonza, cursou o Mestrado em Energia até o fim e obteve 
bons resultados, que incluíram a publicação de artigo científico, participação em conferência durante o curso, 
sucesso na defesa de sua dissertação e a obtenção do nível Intermediário Superior no exame CELPE-BRAS, 
feito ao fim do curso de mestrado para cumprimento de exigência do programa PEC-PG. 

Segundo o aluno Nasibu Shonza, que retornou à Tanzânia em outubro de 2017, a experiência no curso 
de Português Língua Estrangeira, que o preparou para estudos de mestrado no Brasil, foi positiva. De acordo 
com seu próprio testemunho: 

Realmente, no início fiquei com medo quando ouvia os professores pronunciando as palavras, porém, 
ao passar do tempo comecei acostumar e vi que todos os alunos estavam felizes (…). Começamos com 
reconhecer vocábulos através da leitura, ouvindo áudios (gravações) e assistindo vídeos. Além dos livros de 
aprendizado do português para estrangeiros, os professores usavam Google e Youtube para mostrar fotos, 
filmes e músicas. Foi possível aprender a cultura em termos de comidas, danças, música e esporte. Isto 
estimulou muito o nosso aprendizado, e conseguimos pegar muitas coisas por pouco tempo. 

Dentro deste período de seis meses, eu consegui falar o básico, algo que não imaginava. Consegui fazer 
as inscrições nas instituições superiores brasileiras, e fui aprovado na Universidade Federal do Espírito Santo - 
UFES para cursar Mestrado em Energia. Também consegui a bolsa de estudo do CNPq através do programa de 
estudantes convênio - pós graduação (PEC-PG). 

O aluno também relatou em seu testemunho a experiência de viver no Brasil e de aprender a língua 
portuguesa: 

Fazer brincadeira também fez parte da minha vida no Brasil, porque os brasileiros são muito receptivos 
e animados. Isso me ajudou muito a aumentar vocabulários informais e formais e gírias faladas no Brasil. 

Foi muito prazeroso estudar e viver a cultura brasileira com o povo brasileiro. Posso dizer que o processo 
de aprendizagem de um idioma é viver a cultura de onde é falado, ou seja, o aprendizado de idioma deve ser 
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acompanhado com aprendizado da cultura do povo que usa o idioma, assim como os professores Jean e Paula 
fizeram. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo procurou descrever as experiências e desafios encontrados pelos professores na formação 
de um curso de Português Língua Estrangeira na Tanzânia, em 2014. Consideramos este o momento propício 
para compartilhar estas experiências já que, por motivos diversos descritos acima, o único aluno que chegou 
ao fim do processo proposto retornou recentemente à Tanzânia após finalizar com sucesso seu curso de 
mestrado no Brasil. 

Espera-se que as reflexões e experiências aqui descritas possam encorajar professores que tenham a 
oportunidade de trabalhar em contextos semelhantes, ou aqueles que se aventurem no desenvolvimento de 
cursos de PLE para públicos com objetivos específicos.  
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A LP QUE SE TRANSFORMA EM PLE NO PORTAL DA AMAZÔNIA 

Maria do Socorro Pessoa 
LEIP-Laboratório de Investigação em Educação em Português 

Universidade de Aveiro, Portugal 

RESUMO 

Este trabalho insere-se na área da sociolinguística aplicada ao ensino da língua portuguesa, com o objetivo de 
subsidiar propostas desse ensino. Justifica-se a pesquisa pela necessidade de metodologias e materiais 
didáticos diferenciados para a fronteira Rondônia-Bolívia, habitada por migrantes, imigrantes, quilombolas, 
indígenas, brasileiros e bolivianos, portanto, com grande diversidade linguística e cultural. A metodologia da 
pesquisa prevê o diálogo das escolas locais com os cursos de formação de professores das universidades 
fronteiriças. Ao final da investigação apresentar-se-ão módulos de cursos preparatórios que tratem do ensino 
de LP para a diversidade presente nas salas de aulas das escolas públicas locais. 

ABSTRACT 

This work is part of sociolinguistics applied to teaching portuguese language, with the aim of subsidizing 
proposals for it. The research is justified by the need for differentiated methodologies and didactic materials 
for Rondônia-Bolivia border, inhabited by migrants, immigrants, quilombolas, indigenous peoples, Brazilians 
and Bolivians, therefore, with great linguistic and cultural diversity. The research methodology provides for 
the dialogue of local schools and the teacher training courses of the border universities. At the end of the 
research there will be preparatory modules courses about teaching Portuguese for the diversity present in the 
classrooms to the local public schools. 
 

A língua portuguesa do Brasil, nas regiões fronteiriças, é, para o sociolinguista, bem como para o 
educador, de grande interesse investigativo, uma vez que a fronteira conduz, por caminhos às vezes 
conflituosos, para um território desconhecido de práticas e atitudes linguísticas, que se tornam demasiado 
sensíveis no contato gerador de complexidades, como parece ser natural quando ocorrem as relações sociais 
estabelecidas entre diferentes etnias e diferentes culturas. É nesse sentido que se investiga, com a base teórica 
da sociolinguística aplicada ao ensino de língua portuguesa, até que ponto a formação dos professores dessa 
língua prepara, didaticamente, esses futuros profissionais do ensino da língua oficial do Brasil, para lidar com 
tais complexidades e como são compartilhados esses saberes pelas práticas, nem sempre linguisticamente 
pacíficas, das salas de aulas. Nesse sentido, a fundamentação teórica com base na sociolinguística aplicada ao 
ensino de língua portuguesa, tem como objetivo interpretar e esclarecer as relações entre língua, cultura, 
sociedade e educação linguística na população que habita as margens dos rios Mamoré e Guaporé, que 
dividem a Rondônia da Bolívia. 

Acredita-se que, só objetivando um diálogo intenso e constante com os cursos de formação de 
professores, das universidades fronteiriças, será possível subsidiar futuras propostas de ensino de LP que 
sejam capazes de compreender que nem todos os habitantes locais têm a língua portuguesa do Brasil como 
língua materna, e que, para aprender e compreender essa língua faz-se necessário que a aprendam, também, 
como Português Língua Estrangeira (PLE), além de Português Língua Segunda (PL2), nas escolas que abrigam 
grande diversidade e pluralidade linguística na fronteira do Portal da Amazônia, como é conhecido o Estado 
de Rondônia, no Brasil.  



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

24 

A investigação, que pretende subsidiar as futuras propostas de ensino de LP, pergunta: o que é feito 
para que o ensino da língua portuguesa do Brasil, nessa região da fronteira de Rondônia com a Bolívia, possa 
alcançar as várias etnias, diversidades culturais e pluralidades linguísticas que são as marcas socioculturais dos 
habitantes locais? 

Na pesquisa de campo, observou-se que, no Estado de Rondônia, portanto nas escolas do lado brasileiro 
da fronteira, as aulas de LP iniciam-se como se esta fosse a língua materna de todos aqueles alunos indígenas, 
quilombolas, migrantes e imigrantes, povos da floresta, em geral, e muitos bolivianos. A situação de 
aprendizagem vai-se agravando à medida que o professor insiste no ensino formal da língua portuguesa, quer 
sejam em aulas de morfologia, de semântica ou de sintaxe. Os alunos perdem-se, espantam-se e demonstram 
grande desinteresse porque não conseguem ultrapassar os obstáculos que lhes impedem de entender 
significados, expressões e muitas palavras. Observa-se, inclusive, a enorme frustração do professor que, 
dedicado ao extremo, sente-se impossibilitado de ajudar seus alunos a compreenderem o que lhes ensina a 
respeito da Língua Portuguesa. Para que não se estabeleça um caos na aprendizagem, esse professor intui 
estratégias e metodologias inimagináveis, pois objetiva superar, com seus alunos, as dificuldades 
incontestáveis no processo de comunicação estabelecido para ensinar e/ou aprender. Fica bastante 
perceptível que o curso de formação docente, daquele professor, não deu conta de o preparar para alcançar 
a diversidade linguística e cultural com que se depararia no exercício de sua profissão. Observou-se, então, 
que, até o momento do levantamento de dados no trabalho de campo da investigação, as universidades que 
formaram esses professores não possuíam cursos de formação em PLE ou Português Língua Não Materna 
(PLNM). Observou-se que a preocupação dos órgãos administrativos de educação tem sido para que, todos os 
educandos aprendam a língua oficial do Brasil, uma vez que esta será o instrumento principal das relações 
sociais, culturais e de comunicação local. Parece que ainda não foi possível formar os professores de ensino 
fundamental e médio, de modo a que atuem compreendendo que a fronteira Rondônia-Bolívia é um espaço 
multilíngue e que isso implica uma formação especializada para o ensino da LP, uma vez que, num mesmo 
contexto, esta língua poderá ser Língua Materna, Língua Estrangeira, Língua Segunda, ou, simplesmente, 
Língua Não Materna.  

Os diversos falares e modos de expressões ao longo das fronteiras do Brasil, bem como a fala dos 
habitantes com sotaques, vocabulários e tonalidades diferenciadas, revelam um país multi-pluri-linguístico, 
embora sua língua oficial seja denominada, simplesmente Língua Portuguesa (Artigo 13º. Constituição 
Brasileira, 1988). E, apesar de possuir apenas a LP como língua oficial, não se pode falar em monotonia 
expressiva quando se tenta descrever a grande movimentação linguística na fronteira Rondônia-Bolívia, em 
plena Amazônia.  

Conhecida como terra de migrantes e imigrantes (PESSOA, 2009), como território onde se estabelece a 
maioria das línguas indígenas. Rondônia, nas regiões fronteiriças, tem os rios como maior meio de transporte, 
onde as trocas, o comércio e os contatos nos mais diversos níveis e possibilidades se efetuam diariamente. Os 
rios amazônicos transportam lendas, costumes, tradições, religiosidades, falares diversos e uma infinidade de 
pormenores socioculturais que fazem daquela região um caldeirão, sempre em ebulição, onde fervilham 
pluralidades culturais advindas da gastronomia, do folclore, da religiosidade, dos falares, sempre com nuances 
particularizadores da vida de vários povos que, além de suas falas, também se tornam usuários da imensa 
diversidade linguística da LP do Brasil. As culturas diversificadas que povoam as margens dos rios rondonienses 
são fontes de pesquisas diversas, de investigações pormenorizadas que atraem um número incontável de 
investigadores e de pessoas interessadas em mostrar ao mundo as particularidades e as singularidades que 
são marcas características, quer de ribeirinhos, quer dos indígenas, quer de quilombolas, migrantes e 
imigrantes, quer dos povos da floresta em geral, pois, como se sabe, essas são, também, características 
populacionais de todo o norte do Brasil, de toda a Amazônia. Como diz MOITA LOPES (2013, p. 27), ao se referir 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

25 

sobre uma das representações linguísticas do povo brasileiro, “a ideologia de senso comum de que este país 
é monolíngue, no qual se fala somente português – uma língua com limites bem claros – deixando de lado as 
274 línguas indígenas, os usuários de LIBRAS”, confirma-se que, com certeza, tal monolinguismo e ideologia 
caem por terra quando se pensa na região amazônica.  

Segundo o Censo (IBGE, 2010), há muito mais que se falar de línguas no Brasil, pois não pode ser 
considerado monolingue um país que, além de ter a Língua Portuguesa como Língua Oficial, abriga, ainda, as 
citadas 274 línguas indígenas, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), as línguas de fronteiras como o espanhol, 
guarani, francês, inglês, neerlandês e as demais línguas de imigrantes, tais como o alemão, japonês, chinês, 
coreano, italiano, pomerano, entre outras línguas, que se juntam à imensidão dos dialetos de língua 
portuguesa brasileira, todos esses falares dos povoadores do passado do norte do Brasil e enriquecedores das 
falas e expressividades atuais e/ou contemporâneas, da língua portuguesa brasileira, deste século, naquela 
região amazônica. Ainda é MOITA LOPES (2013, p. 27) quem nos alerta, afirmando que “perspectivas de 
ideologias linguísticas muito mais complexas são necessárias para dar conta pelo o que entendemos como 
português no século XXI”, daí a necessidade de uma séria reflexão a respeito da formação de professores para 
o ensino das línguas. 

A formação dos professores de uma língua é um processo delicado, muitas vezes visto apenas 
superficialmente, por cautelas e cuidados quase sempre inexplicáveis. Pode tornar-se uma prisão de elos 
muito fortes, resistentes ao tempo e ao espaço, como se fosse possível decidir que rumos a língua deve seguir. 
ARROYO (2008) produziu um texto em que estudou um conjunto de cursos de formação de professores em 
grupos diferenciados (étnicos, excluídos e faixas etárias diferenciadas). No seu texto, destaca o modo de ver a 
diferença, afirmando: “Procuro não ver e tratar a diversidade como o somatório das diferenças nem como 
uma categoria abstrata que oculte as diferenças de coletivos concretos feitos desiguais em brutais processos 
históricos” (idem p. 11). O autor destaca também a tendência das instituições formadoras em adequar o 
professor a um modelo de docência preestabelecido, em que o professor é formatado para tal realidade, 
permanecendo um núcleo central que homogeniza os sujeitos ao longo do processo de formação. Em língua 
portuguesa, nos interiores distantes do Brasil, nas fronteiras, este processo não tem fugido à regra. Ao longo 
dos anos é possível perceber uma tendência na formação de professores que ora privilegia um caminho, ora 
outro, mas que não se furta de um enquadramento geral, inclusive na produção do currículo escolar. 

As pesquisas que se têm debruçado sobre o cotidiano do ensino de língua portuguesa vêm relatando 
como os professores têm desenvolvido modos de burlar a tendência de tornar uniforme essa aula. CERTAU 
(1994) enfatiza que as pesquisas tradicionais trataram muito mais de homogeneizar o cotidiano, “deixando 
fora do seu campo a proliferação das histórias e operações heterogêneas que compõe o “patchwork” do 
cotidiano” (CERTAU, 1994, p.50). Nesse sentido, ensinar uma língua significa compreender que ela será sempre 
o resultado de uma complexa evolução histórica, que se constrói também no cotidiano, que se caracteriza no 
tempo e no espaço, por uma série de tendências que se vão diversamente efetuando aqui e além.  

O acúmulo e a integral realização de uma língua dependerá de condições sociológicas, pois, como 
defendemos, a estrutura da sociedade é que determina a rapidez ou a lentidão de mudanças da língua. Estudar 
uma língua é também estudar seu passado, sua história, suas fases anteriores, suas origens, sua expansão (ou 
não), os seus usuários e o estatuto nos cenários de seu uso. A história das línguas românicas, por exemplo, se 
entrosa com a do latim e a deste, através do itálico, vai acabar no indo-europeu, cujas raízes nos conduzem a 
estudos relevantes para a compreensão das línguas neolatinas. Basta verificarmos os registros históricos e logo 
descobriremos que o latim falado na Idade Média evoluiu através dos tempos e tornou-se identidade de seus 
usuários. O português de onde D. Dinis extraía as suas cantigas de amor e de amigo não é o mesmo português 
de Luiz de Camões, nem o deste é o mesmo dos jesuítas ou de Fernando Pessoa.  
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Através dos tempos, o português tem-se destacado como língua de comunicação alargada, o que, por 
si só, forma um histórico de mudanças e de variações, nos mais diversificados níveis de uso. Grupos de palavras 
ora aglutinam-se, ora separam-se e essas mudanças/transformações vão provocando reações e curiosidades. 
Por isso, a todo instante surgem inovações cujo destino vai depender da estrutura social, ou seja, vai depender 
da força de como a língua, como instituição, se impõe aos indivíduos. Parece-nos, portanto, que não há como 
separar, entre os povos, a língua, a cultura e a sociedade. Este tripé torna-se unidade, caracterizando a(s) 
linguagem(ens) que a língua se dá ao luxo de expandir. E, nesse sentido, a formação dos professores de uma 
língua é um processo delicado, muitas vezes visto apenas superficialmente, ou, por cautelas e cuidados que, 
como dito anteriormente, pode tornar-se uma prisão de elos muito fortes,  resistentes ao tempo e ao espaço, 
como se fosse possível decidir que rumos a língua deve seguir. Como diz SÁ (2004), “Uma das razões (…) 
assenta no facto de o estudo da Língua Materna conduzir a aprendizagens que se irão revelar úteis na 
frequência de qualquer outra disciplina do currículo do aluno e ainda pela vida afora” (p. 7).  

Buscar as raízes da língua e descobrir o que se diz e pratica ao ensiná-la não é das tarefas mais simples, 
porém, parece-nos, só assim poderemos compreender o que ensinar, para quem, como, onde e porquê fazê-
lo. Com estas reflexões, no espaço da fronteira entre o Brasil e a Bolívia, o ensino da língua portuguesa, quer 
como língua materna, ou língua não materna, apresenta desafios e nos faz vislumbrar perspectivas muito 
particularizadoras e nem sempre explicáveis a curto prazo. 

Apesar das diversidades e pluralidades populacionais da mencionada fronteira Brasil-Bolívia, no Estado 
de Rondônia, há um fator de união entre os educandos: seus pais aderiram à política de colonização do 
governo brasileiro, na década de 1970 - terras para todos, apesar das condições precárias de sobrevivência – 
e isso torna-se uma espécie de acordo entre os residentes, como se afirmassem “somos todos iguais”. As 
razões de moradias, costumes diferenciados, linguagens mais diferenciadas ainda, terminam por 
transformarem-se em temas de estudos, tais como textos escritos e leituras nas aulas de LP. Poder-se-ia 
afirmar, então, que faz-se necessário que o professor de LP reconheça contextos, usos e práticas de ensino 
que poderá utilizar para a aprendizagem real de seus alunos, nas aulas de LP. 

No contexto da fronteira Rondônia-Bolívia,  estão em uso e em contato as línguas e linguagens de 
indígenas, quilombolas, migrantes, imigrantes, bolivianos, caboclos, ribeirinhos e povos da floresta, em geral, 
como já afirmado, o que promove grande miscigenação cultural e linguística.  Como já destacado 
anteriormente, as práticas de ensino da LP  realizam-se como se todos os alunos fossem nativos em língua 
portuguesa, não havendo qualquer formação ou qualificação para os professores exercerem outras práticas 
e/ou outras metodologias de ensino que os auxiliem a lidar com o ensino de PLNM, ou até mesmo o ensino de 
PLE. Diante dos obstáculos para a boa aprendizagem da língua portuguesa nesse ambiente desfavorável para 
tal, a investigação pretende propor um ensino de LP como instrumento integrador e de acolhimento, ou seja, 
onde sejam contemplados o ensino da LP como LM, como LE ou como L2. Sugere-se, portanto, a elaboração 
de módulos de formação de professores que abordem as diversidades linguísticas como instrumentos de 
aprendizagem positivos para todos que frequentam aquelas salas de aula. A valorização da diversidade e da 
variação linguística local seria o primeiro passo rumo à satisfação de alunos e professores, para se sentirem 
incluídos no universo do ensino e da aprendizagem. Nem todas as pessoas conseguem visualizar a variação 
linguística como um processo natural da linguagem humana denominada língua portuguesa. 

A variação linguística é uma realidade que, embora razoavelmente bem estudada pela sociolinguística, 
pela dialetologia e pela linguística histórica, provoca, em geral, reações sociais muito negativas. O senso 
comum tem escassa percepção da língua como um fenômeno heterogêneo que alberga grande variação e está 
em contínua mudança. Por isso, costuma folclorizar a variação regional, demoniza a variação social e tende a 
interpretar as mudanças como sinais de deterioração da língua. O senso comum não se dá bem com a variação 
e a mudança linguística e chega, muitas vezes, a explosões de ira e a gestos de grande violência simbólica 
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diante de fatos de variação e mudança. Nesse sentido, a língua continua sendo forte elemento de 
discriminação social, seja no próprio contexto escolar, seja em outros contextos sociais, como no acesso ao 
emprego e aos serviços públicos em geral.  

Boa parte de uma educação de qualidade tem a ver precisamente com o ensino de língua — um ensino 
que garanta o domínio das práticas socioculturais de leitura, escrita e fala nos espaços públicos, o que 
pressupõe, inclusive, uma ampla discussão sobre o conceito de norma culta e suas efetivas características no 
Brasil contemporâneo. Nesse sentido, acredita-se que é absolutamente relevante discutir, nos cursos de 
formação de professores, propostas alternativas de ensino-aprendizagem que incluam a diversidade e 
heterogeneidade social, linguística e cultural como instrumentos a serem utilizados nas metodologias do 
ensino formal de língua(s). Sugere-se, portanto, que os cursos de formação de professores, especialmente de 
professores para a educação básica de língua(s), propiciem meios para que se possam pesquisar as marcas 
sociais, linguísticas e culturais com vista a transformar e subsidiar as práticas didático-pedagógicas das escolas 
públicas brasileiras/amazônicas, nos mais diversos níveis do ensino básico, com informações que possam 
transformá-las rumo à valorização da cultura, dos saberes regionais, das manifestações linguísticas locais e do 
meio-ambiente particularizador que cada migrante e/ou imigrante no/do Brasil representa. Além disso, 
acredita-se ser relevante que tais cursos de formação de professores também se interessem por pesquisar as 
manifestações culturais, as variações linguísticas, a educação escolar local e todos os fatos sócio-culturais que 
mantenham aproximação com o tema da educação e da formação dos professores de língua(s), que serão por 
ela responsáveis. Assim, sugere-se pesquisar quais são os saberes e os modos de fazer tais saberes para que 
se divulgue as particularidades sócio-culturais do(s) povo(s) e para que a educação formal de línguas, que 
denominamos educação linguística, das escolas públicas, possam utilizar a pesquisa para transformar suas 
práticas didático-pedagógicas, pois, a experiência vivenciada mostra que, é no curso de formação de 
professores que se torna possível viabilizar propostas alternativas de ensino-aprendizagem para a educação 
formal de língua(s), que incluam a diversidade e heterogeneidade sócio-linguístico-cultural existente, num 
trabalho de interdisciplinaridade que se faz necessário e urgente. Acredita-se, também, que os cursos de 
formação de professores podem incentivar, assim, a valorização do outro, além de possibilitar a formação de 
pesquisadores por meio da integração de docentes e estudantes das áreas de Letras (Educação Linguística) e 
de Ciências da Educação (Pedagogia), nas universidades públicas do Brasil, particularmente na Fronteira 
Amazônica, agora já um nome próprio, um lugar específico. 

Se um curso de formação de professores adotar a postura reflexiva que aqui propomos, de pesquisar, 
discutir e refletir sobre as marcas sociais, as marcas linguísticas, as marcas culturais, os saberes e os modos de 
fazer que identificam a população fronteiriça, tal curso provocará um impacto científico imensurável junto à 
educação pública local, uma vez que fará a relação pesquisa / ensino público formal / sociedade. Ao subsidiar 
as práticas didático-pedagógicas dessa educação formal, provocará grande impacto científico, inicialmente, 
junto à educação linguística da população escolar. Além disso, a pesquisa propiciará a publicação de textos 
acadêmicos, científicos e outros, de circulação acessível à população local. Tratando-se de um projeto de curso 
de formação de professores que envolve a cultura, a educação, a sociedade e os saberes dessa sociedade, a 
própria pesquisa, por si mesma, já provocará um impacto tecnológico. Considerada a área de aplicação, a 
região em que estará situada tal pesquisa, a qualidade e a quantidade de informações que poderá 
disponibilizar sobre seu objeto, o impacto tecnológico do Curso de Formação de Professores de Língua(s) será 
ainda mais relevante porque envolverá pesquisas, pesquisadores e outros sub-projetos de pesquisa de 
iniciação científica, inclusive, porque necessitará considerar os reflexos do contato com elementos da 
tecnologia da informação e com modelos computacionais para organizar e quantificar dados. Como suporte, 
a pesquisa realizada pelos professores e futuros professores do curso de graduação, de formação para a 
docência, poderia utilizar um sistema de automação de acervos, que permitiria a consulta na base ou em rede 
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de computadores, pelo acesso à Internet, em sítios elaborados e definidos no projeto do curso de formação 
de futuros professores da educação básica. Para tanto faz-se necessário investir em tecnologia nos campus 
universitários fronteiriços, atualizando-os para formar professores para a realidade da fronteira multilingue e 
multicultural. O resultado, como se vê, seria a comunicação científica instantânea e atualizada, com forte 
poder de interferência e de incentivo para a (re)visão de cursos de formação de professores mais condizentes 
com a realidade amazônica e brasileira, em geral. 

A formação de professores proposta pretende identificar e analisar os elementos locais e externos que 
contribuíram ou contribuem para a identidade social, linguística e cultural do povo brasileiro e do(s) povo(s) 
da Amazônia, em particular. Acredita-se que isso poderá contribuir para a formação do pensamento 
interessado em uma sociedade mais valorizada, resultante do processo de formação educacional que vise, 
sobretudo, à humanização, buscando-a na interdisciplinaridade de conteúdos formais. Vale ressaltar o impacto 
social de subsidiar outros programas de educação formal, de educação linguística, de educação cultural e de 
divulgação histórico-sócio-cultural como estratégia para desenvolver a identidade linguística, os saberes e 
modos de fazer, além de suscitar reflexões que levam à elaboração de políticas públicas para a educação 
formal e para a educação linguística na fronteira. Acredita-se que, a interdisciplinaridade construída por um 
curso de formação de professores assim delineado, estaria, sempre, embasada em critérios que promovem a 
democratização da língua, das linguagens em contato, da educação formal e das manifestações culturais 
particularizadoras das diversas regiões fronteiriças brasileiras, especialmente quanto ao meio ambiente, na 
Amazônia. Embora não ofereça impacto ambiental direto, a execução do projeto de formação de professores 
proposto contribuirá para manter em evidência os temas regionais brasileiros, diversos, e da Amazônia, entre 
os quais a questão ambiental presente no material a ser pesquisado. 

Acredita-se na produção de referências sociais e na transmissão de conhecimentos como eixos 
articuladores de sentidos e significados para uma população de características especiais como a que é objeto 
desta reflexão. Estudar as marcas identitárias de tal população pode ser uma oportunidade de contribuir para 
o ensino da leitura, da escrita, da matemática, da história e das particularidades dessas pessoas, dos seus 
conhecimentos, das suas sensibilidades, da sua cultura em geral e dos seus modos de fazer, como um todo, 
quase sempre abandonados pelos currículos do ensino formal. Nesse sentido, a interdisciplinaridade proposta 
seria para socializar, divulgar e valorizar os sujeitos e os seus conhecimentos, almejando-se, finalmente, que 
tais sujeitos e conhecimentos se tornem valiosos, valorados e valorizados pelas práticas escolares. 

Após reflexões pertinentes nos cursos de formação de professores de língua portuguesa, poder-se-ia, 
então, construir módulos de formação complementares, com possíveis atualizações anuais (pelo menos), que 
abordem como temas constantes as diversidades linguísticas, as variações linguísticas e as diversidades 
culturais, como razão de existência na formação social de todos os residentes fronteiriços. Tornar-se-iam, 
então, possíveis construções: 

a) Projetos multidisciplinares que possibilitem a valorização cultural de todas as etnias 
em contato na fronteira; 

b) Projetos de eventos integradores, tais como de atividades esportivas que 
possibilitem promover leitura e escrita para descrever, narrar, enriquecer o universo 
da aprendizagem com a realidade dos aprendizes; 

c) Projetos de inclusão reflexiva dos alunos fronteiriços que valorize suas linguagens, 
suas origens, suas culturas e suas riquezas étnicas. 

Esta investigação acredita que as escolas devem garantir, aos seus alunos, direitos fundamentais como 
o de expressarem e preservarem seus valores culturais, portanto, é necessário que algumas concepções 
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estejam bem definidas e, assim, possam ser adequadas à variedade etno-linguístico-cultural, em especial nas 
regiões de fronteira que se sobressaem no ambiente brasileiro, como é o caso da fronteira Rondônia-Bolívia. 
A partir desta tomada de consciência, sentimos possível a definição de metas e objetivos necessários à 
convivência linguístico-cultural não conflituosa, com destaque para a extirpação de preconceitos linguísticos, 
bem como para com as diversidades e divergências culturais, cujas práticas discriminadoras foram combatidas 
por William Labov (1972), em seus estudos para extirpar a concepção preconceituosa da incapacidade de 
aprendizagem justificada pela cor da pele e pelo contexto social das comunidades negras dos guetos 
americanos. Nesse sentido, língua, cultura e sociedade – conceitos sociolinguísticos - tornam-se como que uma 
só meta prevista para a integração das migrações através de uma bem preparada educação em português, 
inicialmente, por ser a língua-mãe do Brasil, e, posteriormente, como parâmetro de comparação e valorização 
de todas as demais línguas e dialetos em contato. Por essas razões expostas, ousamos afirmar que é 
impensável um curso de formação de professores para o ensino de língua(s) que não tenha como prioridade 
considerar a diversidade e heterogeneidade linguística e social do contexto. Deste modo, o estudo, na 
universidade, da disciplina de Sociolinguística, supriria essa lacuna presente nos cursos de Pedagogia e de 
Letras, sobretudo no contexto da Amazônia. É nesse contexto, também, que devemos refletir sobre o que nos 
ensina MORIN (2007), quando lança um alerta emblemático, na verdade um chamamento de todos para a 
construção de um novo paradigma, ensinando-nos que é necessário aprender a “estar aqui” no planeta. Assim, 
sem nos distanciarmos da convicção de que a formação inicial para a educação em português, e em outras 
línguas, é apenas o começo de uma longa caminhada, a ser complementada pela formação continuada 
desenvolvida pelas escolas, elegemos uma formação profissional onde a teoria e a prática sejam momentos 
indissociáveis do ensino de línguas, e que a pesquisa em Sociolinguística Aplicada seja o pano de fundo, o fio 
condutor do pensar e fazer pedagógicos direcionados às migrações com as quais haveremos de construir, 
sempre, uma Amazônia e um Brasil mais humanos e mais justos. Acreditamos que, nesse sentido, será possível, 
sempre, ensinar e aprender, com prazer, junto aos povos que constroem a sociedade da fronteira 
Rondônia/Bolívia. 

O contato entre os inúmeros dialetos da LP, e o contato desses dialetos com as línguas migrantes e 
imigrantes do Brasil, provocam uma relação conflituosa que gera, inevitavelmente, maior possibilidade de 
ofender e de ser ofendido, com a desvalorização do ser humano pela sua linguagem e pela sua etnia. As 
manifestações de ofensas tornam-se mais visíveis no ambiente escolar, onde, ainda que inconscientemente, 
o ensino da língua(s) tem contribuído imensamente para a implantação do preconceito linguístico, 
especialmente o ensino da nossa língua materna. A escola está ali, lutando para implantar uma LP só possível 
nas gramáticas normativas, confundindo escrita e fala, confirmando essa infeliz condição social do migrante, 
do imigrante e/ou do indígena discriminados. Os filhos dos migrantes estão lá, cabisbaixos nos bancos 
escolares, assumindo o que já sabiam quando saíram de casa para irem às escolas: são inferiores para a 
linguagem escolar. Não sabem falar, não sabem dizer, não sabem expressar, não sabem nada, mas sabem 
obedecer e aceitar, concordando ou não. Nos bancos escolares ouvirão falar em cidadania, mas, parece que a 
palavra não lhes pertence. Cidadania será uma palavra e, talvez uma ação que pertence aos que falam “bem” 
e “corretamente” a língua portuguesa. E, o pior de tudo, como ao ir para a escola já eram inferiores, ela, a 
escola, não conseguiu tirá-los deste patamar. Afinal, eles precisavam faltar às aulas, precisavam trabalhar com 
a família, precisavam lutar pelo pão de cada dia. O ensino elitizado brasileiro não consegue “ajudá-los”. Ou 
melhor, eles é que não conseguem alcançá-lo (é mais cômodo, mais confortável pensar assim). Na verdade, 
nos parece, a atitude de ensino elitizado da escola é mais uma forma de ofensa às populações minoritárias. 
Coloca-os sempre em situação de inferioridade, ainda que as palavras utilizadas pretendam apresentar um 
caráter de neutralidade. 
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Acreditamos que o saber de uma língua não pode ser apenas um saber ortográfico, um saber normativo. 
É nesse sentido que a linguística rompe as barreiras do arcaísmo e chama-nos a questionar o que lemos, o que 
escrevemos, para quem escrevemos e em que situação social o fazemos. Parece-nos, portanto, que não há 
como separar, entre os povos, as concepções sociolinguísticas de língua, cultura e sociedade. Nesse sentido, o 
homem é responsável direto pela construção e reconstrução da sua Língua-Mãe e esta, ao mesmo tempo em 
que é formada pelos homens, é também responsável pela formação cultural daqueles que dela fazem uso. 

Temos de ser cuidadosos e atenciosos quanto ao ensino da(s) língua(s). Em algumas situações aquele 
educando “tagarela” lá de casa começa por inibir-se, sendo mesmo confundido com pessoas naturalmente 
tímidas, e, inevitavelmente, torna-se um aluno com grandes “dificuldades” para a aquisição da leitura e da 
escrita que a escola tem o dever de ensinar. Sendo migrante, imigrante, indígena, quilombola ou simplesmente 
estrangeiro, a criança não consegue compreender tantas dificuldades, tanto formalismo, se o que desejam é 
apenas aprender, a cada dia mais, o modo de comunicação que as una e que as represente em suas 
particularidades étnicas. E assim, ao professor compete, desde que lhe sejam oferecidas condições para tal, 
preparar-se, atualizar-se, descobrindo quando é que a língua portuguesa que ensina como língua materna 
pode ser acolhedora para todos, mesmo para os que a têm como língua não materna. Porque, como diz ANÇÃ 
(2007), “a Língua-Materna é a casa do Ser”, e também porque nossa linguagem grita as nossas raízes, e nossas 
raízes são a razão de ser do nosso EU, habitante ou não da fronteira Rondônia-Bolívia. 
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A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE DIDATIZAÇÃO PARA A INCLUSÃO DO ALUNO:  

ENSINO DE PL2/PLE EM CONTEXTO DE DIVERSIDADE 

Renata Vilas 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Portugal 

RESUMO  

Um dos instrumentos para o ensino de PLE com resultados promissores é a música e, como tal, este trabalho 
propõe averiguar de que forma esta pode ser uma aliada no processo de ensino-aprendizagem, não só por 
promover a inclusão e integração do aluno, como também por poder ser usada de diversas formas e em vários 
contextos educativos. Ou seja, o propósito deste trabalho é verificar como é que o professor - agente-
mediador das aprendizagens na sala de aula – poderá tirar partido dos benefícios decorrentes do recurso à 
música como metodologia promotora de inclusão e motivação dos aprendentes, incrementando igualmente a 
interação entre eles. 

ABSTRACT 

One of the PFL teaching instruments with promising results is music, and so, this article proposes to ascertain 
in what way can it be an ally in the teaching-learning process, not only by promoting the inclusion and 
integration of the student, but also because it can be used in diverse ways and in various educative contexts. 
Thus, the purpose of this article is to verify how the teacher - meditating-agent of learning in the classroom - 
can take advantage of the benefits that come from the use of music as a promoter methodology of inclusion 
and motivation of the learners, increasing at the same time, the interaction between them. 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Todos sabemos que o trabalho de um professor de língua estrangeira requer muito mais do que o ensino 
propriamente dito; principalmente se o seu público alvo for constituído por alunos de diversas origens, como 
é o caso da turma sobre a qual este texto se debruça. 

Isto é, para além de ensinar conteúdos programáticos de interesse, o professor tem a responsabilidade, 
de igual modo, de difundir certos valores, como por exemplo, a igualdade e a cidadania, devido ao seu contacto 
com um público intercultural, bem como, ao consequente contacto do próprio público entre si. 

Assim sendo, o primeiro ponto deste trabalho, será, portanto, analisar e expor de que forma um 
professor de L2/LE, é um agente importante de inclusão e promoção destes e de outros valores, dentro da sala 
de aula. 

Ao mesmo tempo, o professor é o agente responsável também pela motivação e estímulo dos alunos pela 
aprendizagem, tarefa que nem sempre é fácil e exige, portanto, uma certa flexibilidade por parte do professor, 
na medida em que este deve, em função das necessidades e gostos dos aprendentes, alterar, criar e até inovar 
os seus métodos e meios de ensino, de modo a que eles mantenham a sua motivação inicial e tenham um bom 
desempenho.  

Um dos meios encontrados por vários professores e que tem revelado ter resultados bastante 
satisfatórios para a maioria dos aprendentes é o uso da música como instrumento de ensino de L2/LE, a qual 
tem estado presente em quase todas as manifestações sociais e pessoais do indivíduo desde tempos remotos, 
segundo BRÉSCIA (2003). 
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O segundo ponto deste trabalho propõe assim, averiguar de que forma, a música pode ser uma ótima 
aliada no ensino/aprendizagem de uma L2/LE, não só por ser uma promotora da inclusão e integração do 
aluno, como também por poder ser usada de diversas formas e em vários contextos educativos, tendo em 
conta várias referências que corroboram com o uso desta ferramenta. 

Por fim, será apresentada uma planificação de ensino/aprendizagem, bem como algumas propostas de 
atividades que podem ser realizadas, através do trabalho musical do cantor Paulo Flores, o qual se debruça 
quase inteiramente sobre aspetos geopolíticos e sociais do seu país, Angola.  

Esta planificação e atividades englobarão o ensino de conteúdos socioculturais, geopolíticos e históricos, 
uma vez que a música por ser uma parte intrínseca da cultura, permite o acesso a todas estas dimensões, que 
por sua vez, se inserem também no ensino da língua/cultura, como também a aprendizagem de conteúdos 
lexicais. 

Em suma, o propósito deste trabalho, será verificar como é que o professor, como condutor central de 
princípios e valores dentro da sala de aula, e de igual modo como agente principal da integração do aluno, 
poderá usufruir, por sua vez, dos benefícios do uso da música em sala de aula, como sendo este outro agente 
fomentador da inclusão dos aprendentes e um mecanismo de motivação e interação entre eles. 

1. O PROFESSOR COMO AGENTE DE INCLUSÃO 

Como já referi anteriormente, o professor não é apenas uma figura fulcral na integração dos alunos, 
como é também o promotor de certos valores e princípios dentro da sala de aula; tais como a tolerância, a 
igualdade e a cidadania, valores que devem estar bem presentes em si mesmo, de modo a que possam ser 
passados para os alunos, que por sua vez, agirão segundo eles. Visto que se trata de uma turma heterogénea, 
isto torna-se ainda mais importante e indispensável. 

Um professor que considere a sua cultura e a sua identidade cultural as mais válidas, não conseguindo 
reconhecer que todas o são, assume o papel de alguém etnocêntrico e que, consequentemente, não terá 
capacidade de responder às necessidades e interesses dos aprendentes, contribuindo para a sua 
desmotivação, falta de interesse e até insucesso. 

É importante lembrar também, que o próprio docente tem, ao mesmo tempo, de gerir certas 
dificuldades ao deparar-se com uma turma heterogénea. Estas são, não só dificuldades linguísticas e culturais 
do contacto com o aluno estrangeiro, como também metodológicas, tendo em conta a bagagem de 
conhecimento que os aprendentes já trazem consigo bem como o modo de ensino a que já estão habituados. 
Assim sendo, creio ser fundamental a criação de uma formação de professores, que vise: 

• Alertar para a questão do multiculturalismo em sala de aula e do igual tratamento 
de todos os alunos; 

• Educar o docente acerca da natureza pluralista do mundo e de como esta é uma 
fonte de riqueza a nível pessoal, social, cultural e curricular, tanto para si como para 
os aprendentes; 

• Ajudar o docente a lidar com os desafios da heterogeneidade em sala de aula; 
• Desenvolver estratégias de ensino para a promoção da igualdade, da proximidade, 

do respeito e do interculturalismo; 
• Despertar no docente, o espírito reflexivo, para que este seja capaz de reformular as 

suas abordagens e estratégias, consoante as necessidades e características dos 
alunos. 
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Para além desta formação, o docente deve, tal como já frisei anteriormente, recorrer a uma introspeção, 
de modo a ser capaz de: 

• Avaliar os seus sentimentos em relação à pluralidade cultural existente no mundo, 
tentando assim, descobrir se existem preconceitos a respeito de alguma cultura e se 
sim, ter a capacidade de se afastar de certas ideias pré-concebidas que os levam a 
tal; 

• Valorizar a diversidade, desenvolvendo em si um sentido de relativismo cultural e de 
reciprocidade entre a sua cultura e as outras; 

• Estender as suas expectativas no que diz respeito ao sucesso escolar, a todos os 
alunos da turma, de igual forma, trazendo-lhes confiança em si mesmos e mais 
motivação na aprendizagem e na participação ativa das aulas; 

• Dedicar-se à planificação de exercícios e atividades que visem a aprendizagem dos 
conteúdos através da descoberta do outro e da sua cultura. 

Para além disto, é essencial ter em mente que, como referi no enquadramento teórico, o professor deve 
encontrar técnicas que o auxiliem, não só a despertar e a manter o interesse e a motivação dos alunos pelos 
conteúdos, como também nesta integração e inclusão que passam, portanto, pelo bom relacionamento com 
os outros membros da turma, sendo que uma coisa impulsiona a outra. Se os alunos estiverem realmente 
motivados e interessados terão uma maior inclinação a relacionarem-se e a criarem laços não só com os outros 
participantes da turma, como também com o próprio ensinante, consequentemente integrando-se melhor na 
turma, por o sentimento de aceitação também estar presente. Da mesma forma que, se os alunos se 
relacionarem bem com o professor e com os outros aprendentes, sentirão que estão a ser bem aceites dentro 
daquele meio e terão, portanto, mais interesse por aquilo que está a ser estudado e, por conseguinte, mais 
motivação para se aplicarem.  

Assim sendo, conclui-se que o papel do professor é importantíssimo na integração do aluno, pois este, 
ao aceitar todos os alunos de igual forma, ao motivá-los e ao suscitar neles o interesse pela disciplina, bem 
como ao escolher técnicas de ensino que o ajudem nestas tarefas impulsionará a inclusão e a aceitação de 
todos, uns para com os outros, e potencializará a sua interação e união, que por sua vez, se traduzirá no seu 
bom desempenho. 

2. MÚSICA E OBJETIVOS DIDÁTICOS  

A música é um elemento de fundamental importância, pois movimenta, mobiliza e por isso contribui 
para a transformação e o desenvolvimento. A música não substitui o restante da educação, ela tem como 
função atingir o ser humano em sua totalidade. (GAINZA, 1988, p.  26) 

A música tem sido, para vários professores, uma boa ferramenta de ensino, não só por possibilitar o 
ensino/aprendizagem dos vários processos da comunicação linguística, falar, escrever, ouvir e ler (QECR, 
2001), como também, por propiciar o ensino/aprendizagem de conteúdos ligados a aspetos socioculturais, 
visto que “o uso de objetivos culturais proporcionará uma imersão do estudante em diferentes culturas e, ao 
mesmo tempo, poderá ser associado a objetivos didático-pedagógicos secundários, direcionados às 
competências como listening, speaking, reading, and writing, na mesma atividade com canções.” (LIMA, 2004, 
p.  22)  

Da mesma forma, o uso da música no ensino/aprendizagem poderá dar azo à descoberta e à 
aprendizagem de novo vocabulário, como também privilegia a própria gramática, pois, de acordo com LUFT 
(1985), existe através da música, uma abordagem menos maçante e mais entusiasta desta para o aluno. De 
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acordo com FIGUEIREDO (2004, p.  60), “aproximar música e pedagogia pode representar uma alternativa para 
que a educação seja compreendida, solicitada e aplicada sistematicamente”.   

De acordo com GAINZA (1988), as atividades didáticas musicais podem ter objetivos que se foquem nas 
diferentes componentes da saúde e do bem-estar humanos: 

• Componente Física: através da criação de atividades que procurem providenciar o alívio 
da tensão e do stress no corpo, causados pela instabilidade emocional e pelo cansaço 
acumulado; 

• Componente Psíquica: através da criação de atividades que promovam a expressão, a 
comunicação e a descarga emocional através do estímulo musical e sonoro;  

• Componente mental: através da criação de atividades que possibilitem a estimulação e 
o desenvolvimento mentais, bem como o sentido de ordem, harmonia, organização e 
compreensão. 

Acima de tudo, a música, que pode ser entendida como a “ciência de combinar os sons de modo agradável 
ao ouvido” (FERREIRA, 1999, p. 1384), tem sido uma ferramenta, que tem demonstrado ser útil e eficaz na 
integração dos alunos. Não só por estabelecer na sala de aula, um ambiente mais prazeroso e descontraído que 
por sua vez, apela às emoções e estados positivos, como também, por energizar as atividades, diminuir a tensão 
e ajudar a soltar a imaginação, sendo um elemento de diversão e ao mesmo tempo de inspiração para os alunos 
(BREWER, 1995), aspetos significativos no ensino de uma L2/LE, uma vez que” The emotional and attitudinal 
aspects of our being, play a prominent role in language learning.” (ARNOLD, 1998), tendo como voz concordante, 
KRASHEN (1987), que considera que a motivação, a autoconfiança e a ansiedade são três variáveis que fazem 
partem da hipótese do filtro afetivo. 

Estas variáveis afetivas, consoante sejam mais positivas ou negativas, irão determinar, a facilidade ou 
dificuldade que o aprendente terá em aprender a nova língua. Assim, compreendemos que a música poderá 
ser uma boa aliada na correta regulação destas variáveis. 

Outra forte razão é a seguinte: a música, para além do estado de relaxamento que causa em nós, 
também auxilia na aproximação dos alunos (NUNES, 2006) e acaba por também unir grupos (BREWER, 1995). 
Ou seja, a música acaba por ser, como já referi anteriormente, uma importante promotora da interação e da 
consequente aproximação dos alunos, tendo em conta todos estes fatores e ainda o facto de a música também 
acabaR por favorecer e oportunizar as atividades ligadas à discussão de tópicos e ideias presentes nas canções, 
impulsionando assim, a ligação entre os membros da turma, inclusive entres estes e o próprio professor. 

É por se crer exatamente que a música, para além de ser uma linguagem universal, é também uma das 
artes mais ambíguas e acessíveis a todos - “Quem entre nós não tem o calendário da vida pontuado por 
canções?” (GOES, 2000, p.  1) - através da qual o desenvolvimento cognitivo, afetivo e expressivo ocorre, que 
esta pode ser usada tanto para o ensino da língua materna como Da língua estrangeira, sendo a própria canção, 
uma das formas mais generalizadas da literatura com a qual os jovens têm contacto (BALBONI, 1994). 

Em suma, podemos assumir, que ao usarmos a música como instrumento de didatização em contexto 
de sala de aula, os alunos não só se encontram expostos a um tipo de linguagem autêntica que, por estar 
presente nas canções, é o tipo de linguagem corrente, orgânica, aquela que usamos no nosso quotidiano, e é 
a linguagem ideal com a qual os alunos devem ter contacto, por se aproximarem assim, mais da língua e da 
cultura sobre das quais debruçam os seus estudos. Ao mesmo tempo, têm também oportunidade de realizar 
atividades autênticas, uma vez que a música desperta o interesse na maioria das pessoas e principalmente nos 
jovens, e ao recorrermos a esta, estamos a incidir diretamente naquele que é um dos seus grandes gostos em 
comum, fazendo então com que se motivem ainda mais, criando uma dinâmica diferente, abraçando a 
multiculturalidade presente em sala de aula. 
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2.1. MÚSICA E COGNIÇÃO 

“A música é um saber específico, não com caráter fechado em si, mas que auxilia, interage, enriquece 
e é aprendida em conjunto com as demais áreas do conhecimento, seja matemática, literatura, ou 
a história.” (PONSO, 2008, p.  14) 

De acordo com diversos autores e investigadores, a música tem demonstrado ter efeitos muito 
satisfatórios, por ser capaz de acionar a atividade neural do cérebro, “Music has the unique quality of 
integrating the emotional, cognitive, and psychomotor elements that activate and synchronize brain activity.” 
(MORA, apud BREWER and CAMPBELL, 1991). 

Da mesma forma, estudos têm revelado que o uso da música no ensino de língua estrangeira, traz 
imensos benefícios a nível cognitivo, na medida em que 

• Favorece a memorização do vocabulário de uma forma involuntária (MEDINA, 2003); 
• Facilita a escrita (MEDINA, 2003); 
• Aumenta a consciência espacial e a inteligência (CAMPBELL, 1997); 
• Melhora a concentração (CAMPBELL, 1997); 
• Beneficia a capacidade de comunicação (CAMPBELL, 1997); 
• Estimula a criatividade, a leitura, a escrita, os cálculos matemáticos e outras 

competências académicas (CAMPBELL, 1997); 
• Muda as ondas cerebrais (BREWER, 1995); 
• Aumenta a atenção (BREWER, 1995); 
• Promove a aprendizagem multissensorial (BREWER, 1995); 
• Proporciona a abertura de canais sensoriais, promovendo a expressão das emoções 

e fomentando a formação integral do ser. 

De acordo com FERREIRA (2008), a música desperta ainda e desenvolve nos alunos sensibilidades mais 
aguçadas aquando da observação de questões próprias da disciplina alvo. Ou seja, ao mesmo tempo que 
existem todos estes benefícios, talvez o mais notável seja o facto de a música ser capaz de impulsionar nos 
alunos um senso de abertura, fruto do impacto que a própria música tem no aluno. Este impacto, ao despertar 
no aluno, esta sensibilidade, faz com que este reflita, questione e se queira envolver e participar ativamente 
na aula e na atividade que é proposta, tornando-se mais aberto e consequentemente mais recetivo às 
temáticas da aula. 

3. DIDATIZAÇÃO 

Esta didatização, escolhi fazê-la através do trabalho musical de um dos cantores angolanos mais 
reconhecidos e aclamados, Paulo Flores. Nascido em Cazenga, Luanda, a 1 de julho de 1972, a sua música 
conta com os ritmos quentes do kizomba e do semba, géneros que acaba por revolucionar, ao incluir neste, 
uma vertente de cidadania e de consciência social, uma vez que as suas canções se inclinam bastante para 
temas polémicos, tais como a corrupção do seu país, o governo, a guerra civil e os problemas que advêm dessa 
instabilidade político-social e que afetam o povo angolano.  

Ao mesmo tempo, também se debruça sobre o dia a dia das pessoas desse país, sobre as suas emoções, 
os seus estados de espírito e os seus pensamentos. Escolhi precisamente este artista, por possibilitar fazer um 
enquadramento não só do português de Angola, como da situação histórico-cultural e geopolítica deste país. 
A seguir, serão apresentadas igualmente algumas propostas didáticas possíveis de realizar, através da música, 
como ferramenta didatizadora e dinâmica.  
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3.1. ESPECIFICIDADES DA DIDATIZAÇÃO 

O público alvo escolhido para esta didatização tem as seguintes características:  

• Turma heterogénea constituída por alunos de diversas origens; 
• Nível B2; 
• Idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos; 
• Causas que os levaram a querer aprender português: curiosidade/desejo de visitar 

Portugal/ desejo de estudar em Portugal. 

Local e duração das sessões: 

• Escola de línguas, em Portugal 
• 2h cada sessão/aula 

Objetivos principais das sessões e atividades didáticas realizáveis através da música: 

• Dinamizar as aulas e o ensino; 
• Permitir ao aluno, ter acesso a linguagem e a textos autênticos; 
• Criar uma aproximação entre o docente e os discentes; 
• Fomentar a interação entre os aprendentes; 
• Impulsionar o multiculturalismo e a aceitação das diversas culturas dentro de aula; 
• Contribuir para a inclusão e integração de todos; 
• Motivar os alunos a aprender; 
• Orientar as propostas no sentido dos seus interesses e gostos; 
• Despertar a sensibilidade dos alunos; 
• Desenvolver uma atmosfera de aprendizagem mais prazerosa, saudável e animada. 
• Potencializar a competência comunicativa dos alunos. 



3.2. PLANIFICAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
Objetivos Gerais Objetivos Específicos Conteúdos Materiais / Suportes Atividades / Estratégias 

 
● Impulsionar no aluno, o 
interesse pela língua 
portuguesa;  
● Dar a conhecer o semba; 
● Dar a conhecer uma das 
variantes do português: a 
angolana; 
● Explorar um dos PALOP; 
● Descobrir um estilo de 
música diferente 
● Desenvolver as 
competências linguísticas: 
ouvir, ler, escrever e falar; 
● Aprender novo 
vocabulário; 
● Aliciar a participação no 
trabalho de grupo; 
● Fomentar a interação. 
 

 
● Dinamizar a aula através 
da música; 
● Suscitar um estado de 
espírito positivo; 
● Despertar o interesse 
pela música angolana e dos 
PALOP; 
● Ouvir a canção Mama 
Lélé, de Paulo Flores; 
● Estimular o interesse 
pelo trabalho musical de 
Paulo Flores; 
● Dar a conhecer a 
realidade angolana anterior 
e posterior à colonização; 
● Compreender e refletir 
acerca do conteúdo da 
canção. 
 

 
A) Socioculturais: 
● História e cultura de 
Angola; 
● Situação actual 
geopolítica angolana. 
 
B) Lexicais: 
● Léxico que não lhes seja 
familiar tal como: poeiras. 
● Referência geográfica: 
Catambor (Luanda, Angola); 
● Linguagem usada no 
quotidiano (calão): 
 

o Mama; 
o Kota; 
o Kitota; 
o Bué. 

 
C) Tipologia Textual: 
● Texto que remete para 
assuntos familiares e 
privados; assuntos 
históricos e ainda para a 
situação atual vivida no país. 

 
● PowerPoint elaborado 
pelo docente, 
sistematizando a breve 
história de Angola antes e 
pós colonização; 
● Ficha que discrimina os 
pensamentos de Paulo 
Flores acerca do álbum; 
● Rádio e 
colunas/Computador e 
colunas; 
● Fichas com a letra da 
canção. 
● Quadro / marcadores 
para apontar as diferentes 
ideias e interpretações; 
● Cadernos. 
 

 
A) Antes de ouvir a canção: 
● Dar a conhecer, através de um PowerPoint organizado e 
preparado, um pouco da história do país angolano, a sua relação 
com Portugal e a guerra colonial; 
● Fazer breve referência ao artista Paulo Flores e às suas reflexões 
acerca do seu álbum O país que nasceu meu pai. 
 
B) Durante: 
● Ouvir atentamente a canção (competência: ouvir); 
● Compreender a diferença das variantes do português; 
● Preencher os espaços em branco de léxico na letra da canção 
(competência: ler e escrever). 
 
C) Após: 
● Sistematizar e explicar o vocabulário que não conheçam, ouvido 
durante a canção. 
● Atentar às expressões tipicamente angolanas. 
● Dividir a turma em 4 grupos e a letra da canção em 4 partes: 
pedir a cada grupo que reflita e exponha posteriormente, a sua 
interpretação dessa parte, tendo em conta, as referências histórico-
sociais que foram referidas no início da aula. (competência: falar). 
De seguida, um aluno de cada grupo deve dirigir-se ao quadro e 
escrever as ideias e conclusões a que chegaram. No final, o 
propósito será que eles reparem que todas as partes da canção se 
interligam e contam uma história. 

 

 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

38 

 

3.3. PROPOSTAS DE ATIVIDADES/TAREFAS REALIZÁVEIS: 

Antes de se ouvir a canção:  

• Pedir aos alunos que tragam notícias atuais de Angola e que as apresentem de forma 
breve no início da aula. Isto permite aos alunos entrar em contacto com outra 
realidade e com a atualidade de outro país de língua portuguesa, através dos meios 
de comunicação, os quais são bastante próximos dos jovens. De seguida, cabe ao 
docente, introduzir então, uma contextualização da situação atual do país a nível 
socioeconómico; ou até fazer uma ponte entre o passado/presente histórico-social 
(contextualização sobre Angola); 

• Questionar os alunos sobre aquilo que sabem sobre Angola, quer seja a nível 
sociocultural, quer também a nível geopolítico e histórico. O docente deve deixá-los 
reunir ideias e de seguida avançar e acrescentar mais informações pertinentes e não 
muito extensas (contextualização sobre Angola); 

• Atribuir aleatoriamente uma canção de Paulo Flores a cada um dos alunos e pedir-
lhes que em casa as oiçam, interpretem e sem pesquisar nada acerca, apresentem 
as suas reflexões acerca do tema tratado na seguinte aula.  

• Apresentar duas canções e pedir-lhes que identifiquem, posteriormente, quais as 
temáticas de cada uma e quais as semelhanças. Por exemplo, nas canções “Mama 
Lélé” e “A carta (querida mãe)”, a referência feita é à sua mãe, para além de estarem 
presentes em ambas, a esperança, a saudade e a fé no futuro; 

Durante: 

• Distribuir recortes de papel com os versos da canção e em grupo, enquanto escutam, 
devem colocar os versos pela ordem correta de acordo com a música; 

• Pedir aos alunos que fechem os olhos e simplesmente disfrutem e sintam a canção, 
expondo de seguida, quais os sentimentos, sensações e pensamentos que foram 
despertados; 

• Entregar a letra da canção e pedir-lhes que ao escutarem a música, escolham a opção 
correcta, de entre os pares de palavras semelhantes que vão aparecendo ao longo 
do texto. 

Depois: 

• Pedir aos alunos que apontem para o léxico desconhecido presente na letra; e de 
seguida, pedir que se juntem a pares, pesquisem o significado de cada uma das 
palavras e apresentem à turma; 

• Pedir aos alunos que, para trabalho de casa, selecionem um artista do seu país, cujo 
trabalho seja revolucionário, como o de Paulo Flores. No início da aula, deverão 
apresentar aos colegas o artista que escolheram, justificando e relacionando com o 
artista angolano; 

• Elaborar questões de interpretação ligadas ao sentido do texto; 
• Pedir-lhes que descrevam o sentido do texto em apenas uma palavra. 
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REFLEXÕES FINAIS 

Sendo que, hoje me dia, o ensinante está cada vez mais à procura de ferramentas diversas que o ajudem 
a dinamizar as suas aulas, ao mesmo tempo que promovem a inclusão dos alunos, ao realizar este trabalho, 
descobri que o uso da música como ferramenta de didatização traz mais benefícios do que eu julgava. 

O professor, tal como já referi anteriormente, tem um importante papel nesta inclusão dentro da sala 
de aula e, ao encorajar a interação entre todos, também ele, como resultado, se torna mais acessível e 
disponível para os seus alunos. 

Consequentemente, no caso de se ensinar uma L2, até a integração do aluno na comunidade, passa a 
ser menos difícil, pois o aluno ao interagir dentro da sala, é capaz de ir superando qualquer receio que haja 
em comunicar e até a sua timidez, ganhando mais confiança em si próprio e nas suas capacidades, sendo 
igualmente capaz de comunicar fora da sala de aula, tornando assim, o seu processo de aquisição mais 
interessante, mais motivador e mais eficaz 

Assim, música é uma ferramenta que, bem trabalhada e aliada ao papel do professor, pode ser 
imensamente útil, pois para além de deter todos os benefícios referidos, ainda auxilia e fomenta a interação 
entre os aprendentes. 
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A TRADUÇÃO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NAS AULAS DE PLE: A PERSPETIVA DE UM 

PÚBLICO FRANCÊS UNIVERSITÁRIO2 

Joana Cunha 
Université de Lille 3, França 

RESUMO 

A tradução desempenhou, durante vários anos, um papel controverso no ensino de Línguas Estrangeiras (LE). 
Inicialmente negligenciada enquanto instrumento promotor de aprendizagem, esta perspetiva está agora em 
vias de mudança, pois, acredita-se cada vez mais que a tradução é, efetivamente, um utensílio fomentador de 
aprendizagens. Pretendemos com esta investigação reconhecer a tradução como uma ferramenta promotora 
de aprendizagens nas aulas de PLE. Apresentaremos, assim, os resultados da investigação que realizámos 
(Cunha, 2016) com aprendentes de PLE de uma universidade francesa, com a finalidade de conhecer melhor 
as suas crenças e práticas no que diz respeito ao uso da tradução em sala de aula.  

ABSTRACT 

Translation has played a controversial role in the teaching of Foreign Languages for a long time, as a matter of 
fact, it has been neglected as a useful learning developer. This study aims at knowing the beliefs of both 
teachers and students of Portuguese as a Foreign Language about the role played by translation within the 
subject, and also whether these teachers and these students use it as far as their pedagogical practices are 
concerned and, if so, how they do it. In order to accomplish this, we have questioned 37 students of Portuguese 
as a Foreign Language who attend the University of Lille 3.  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Vivemos, atualmente, uma época de abertura aos outros, numa sociedade multicultural e 
multilinguística. Diversos acontecimentos marcaram e transformaram, nos últimos anos, a nossa sociedade 
gerando um contexto de heterogeneidade no qual se inserem diferentes culturas, vozes, grupos e línguas. 
Assim sendo, e para fazer face à multiplicidade de contextos e de situações, a União Europeia valoriza a 
promoção de línguas estrangeiras (LE), uma vez que « para se movimentar, trabalhar e estudar livremente na 
UE , os cidadãos têm necessidade de conhecer/aprender LE » (Comissão Europeia, 2016).  

Assim, de forma a desenvolver este estudo, apresentamos, numa primeira fase, o contexto de 
investigação. Numa segunda fase, referenciamos os principais elementos teóricos que guiaram a nossa 
investigação. Relativamente à terceira etapa do nosso estudo, baseamo-nos na análise de resultados mista, de 
modo a medir o impacto da tradução na aprendizagem de PLE.  

CONTEXTO 

Neste sentido, é inegável que neste ambiente de diversidade e pluralidade, a aprendizagem de LE 
assuma um papel primordial na nossa sociedade, na medida em que contribui para a melhor compreensão do 
outro permitindo ir ao encontro das suas diferenças, revelando semelhanças e promovendo a partilha de 

                                                             
2 O presente trabalho é parte integrante da comunicação coordenada “Ensino-aprendizagem de PLE na França: a atualidade do 
ensino universitário”, apresentada no Simpósio SIPLE 2017 (Cunha, 2017). 
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experiências. Assim sendo, a tradução é perspetivada como um instrumento essencial à comunicação entre 
povos de culturas e línguas diferentes. 

Esta questão faz todo o sentido, na medida em que a língua portuguesa (LP) é, hoje em dia, falada por 
mais de 261 milhões de pessoas, em oito países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
nomeadamente, como língua materna (LM) em Portugal e no Brasil e como língua oficial em Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste (Observatório da Língua Portuguesa, 
2015). Assim sendo, a LP assume um lugar privilegiado no mundo, além das fronteiras dos países lusófonos, 
marcando presença em numerosos estabelecimentos de ensino estrangeiros, o que demonstra o interesse 
crescente pela LP e pelas culturas lusófonas.  

Em primeiro lugar, é importante constatar que Portugal e Brasil são os únicos países da CPLP a porem 
em prática uma política de promoção e difusão da língua portuguesa no estrangeiro.  

Figura 1 - Mapa de centros e leitorados portugueses e brasileiros (Barbosa da Silva, 2012, p. 3024) 
 

 
 
Este mapa (no qual os centros e leitorados brasileiros são identificados a azul e os centros e leitorados 

portugueses, a vermelho) permite ter uma ideia mais precisa - ainda que incompleta – da presença lusófona 
no estrangeiro. Graças a esta representação, podemos observar que os dois países «partilham» as suas zonas 
de intervenção, uma vez que as ações levadas a cabo pelo governo português se centralizam na Europa, 
enquanto que as do governo brasileiro se concentram sobretudo na América Latina. 

Numa perspetiva mais restrita, em França, o interesse pela LP e pelas culturas lusófonas aumentou, nos 
últimos anos, graças à assinatura de acordos entre os governos da França, de Portugal e do Brasil (PEREZ, 
2010). Segundo PERUCHI (2010: p. 85), este é «o melhor exemplo para a sua difusão como LE ou [língua 
segunda] L2, no continente europeu»3. No que diz respeito às políticas linguísticas, o Conselho da Europa 
defende que a aprendizagem de uma LE pressupõe que o aprendente deverá adquirir uma competência na LE, 
que lhe permita comunicar com os nativos, desenvolvendo, de forma estruturada, as quatro competências de 
compreensão e produção, oral e escrita. Para isso, no contexto escolar francês, os programas de ensino de LE 
baseiam-se no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR), o qual define linhas de 
orientação à elaboração de programas, construção de materiais pedagógico-didáticos e de instrumentos de 
avaliação.  

A LP é hoje ensinada em França, em todos os níveis de escolaridade, no entanto, existe ainda um longo 
caminho a percorrer no que diz respeito à promoção da LP no estrangeiro, nomeadamente, em França. Para 

                                                             
3 Nossa tradução : «l’exemple le plus réussi [de la présence de la LP à l’international] pour sa diffusion en tant que langue étrangère 
ou seconde sur le continent européen » 
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tal, seria necessário estabelecer uma política comum a todos os países lusófonos na condução de investigações 
que permitissem ajudar (i) na elaboração de programas, manuais pedagógicos e outros suportes adaptados 
aos diferentes públicos (ii) na formação de professores e, ainda, (iii) na reflexão sobre a evolução das 
metodologias de ensino de LE (TAVARES, 2008). Para que estas mudanças tenham lugar, é imperativa a 
cooperação, não só, entre Portugal e Brasil, mas igualmente, com os restantes países membros da CPLP, de 
modo a promover a LP, a nível internacional.  

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A diversidade de situações educativas está, hoje, mais do que nunca, presente nas nossas escolas, que 
conhecem uma grande diversidade linguística e cultural. No que diz respeito à noção de português língua não 
materna (PLNM), esta contempla os termos de língua de herança (LH), de L2 e de LE, na medida em que se trata 
de um conceito amplo, no qual são introduzidos diferentes tipos de (i) aquisição, (ii) aprendizagem e (iii) domínio 
da LP (FLORES, 2013). No que concerne ao conceito de PLE, este «aplica-se apenas aos casos dos alunos que 
aprendem o português em contexto de instrução formal e não têm qualquer contacto com esta língua fora da 
sala de aula» (FLORES, 2013: p. 43). Esta definição diz respeito ao processo consciente e guiado de acesso à língua 
em meio formal. No entanto, a apropriação de uma LE, pode também ocorrer em contextos não formais, 
resultante das interações com os outros membros da comunidade que partilham o mesmo sistema linguístico 
(Madeira, 2008). 

Assim sendo, a aprendizagem de uma LE emerge, nos nossos dias, como uma resposta à necessidade de 
comunicação entre povos de línguas e culturas variadas. Neste sentido, a ação da União Europeia, no domínio da 
aprendizagem de línguas baseia-se em dois princípios: (i) favorecerr a comunicação e a compreensão mútua e 
(ii) preservar a diversidade e identidade de cada comunidade (UE, 2014). No entanto, de acordo com ZARATE 
(1986) “um indivíduo não aborda a aprendizagem de uma LE, virgem de todo o saber cultural”4, uma vez que, 
quando se inicia na aprendizagem de uma LE, que ela seja mais ou menos distante da sua LM, o aprendente 
carrega uma certa bagagem de ideias prévias sobre a cultura e o povo que falam essa mesma LE. Torna-se assim 
evidente que o aprendente aceda, primeiramente, à linguagem na sua LM, para ser depois capaz de aprender 
uma LE (DUFF, 1994).  

Assim, é inegável, numa era em que a internet permite comunicar instantaneamente com pessoas que 
habitam nos quatro cantos do mundo, que o conhecimento de uma ou mais línguas estrangeiras é um verdadeiro 
trunfo. Neste trabalho, interessamo-nos pela tradução em benefício do ensino/aprendizagem do PLE. É então 
necessário, primeiro de tudo, definir o conceito de tradução. Por tradução entenda-se tradução pedagógica – a 
tradução destinada à aprendizagem de uma língua e cultura estrangeiras. Neste sentido, torna-se importante 
sublinhar o papel controverso da tradução como método de aprendizagem, que é normalmente criticado com 
base em dois argumentos gerais: a tradução implica a utilização da LM dos aprendentes, sendo por isso 
considerada como um obstáculo à apropriação da LE; e o recurso à tradução pode dar origem a erros na 
aprendizagem da LE, devido a uma má transferência de estruturas da LM. A tradução, em contexto pedagógico, 
é essencialmente didática e serve de suporte à reflexão na língua-alvo (DELISLE, 1988). Para lá desta conceção, a 
tradução pode, também, assumir-se como competência comunicativa, ao lado das outras competências 
linguísticas (WELKER, 2004). Assim sendo, é importante compreendermos o papel da tradução no seio do ensino 
de LE. 

Como podemos observar, através do quadro a seguir, durante os últimos séculos, o uso da tradução como 
ferramenta pedagógica sofreu várias alterações, de acordo com o que era preconizado pelas diferentes teorias 

                                                             
4 Nossa tradução: «un individu n’aborde pas l’apprentissage d’une LE, vierge de tout savoir culturel». 
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filosóficas de cada época. Segundo as diferentes teorias, a tradução assumiu um papel acessório, mas também o 
papel principal como método de transmissão de saberes em LE, até ser banida do ensino de LE. É importante 
precisar que a tradução, como método de aprendizagem, é, normalmente, criticada com base em dois 
argumentos gerais: a tradução implica a utilização da LM dos aprendentes – como tal, os estudantes têm menos 
oportunidade de se imergir na LE. E o segundo argumento contra a utilização da tradução em sala de aula, é que 
esta pode levar a erros na aprendizagem da LE, devido a uma má transferência de estruturas da LM.  

Figura 2 - O papel da tradução na metodologias: Natural,Gramática-Tradução, Direta, Áudio-Oral, Audiovisual e 
Comunicativa (Cunha, 2016).  

 

 
 

No entanto, como o demonstra o crescimento do número de publicações científicas nesta área, o interesse 
pela utilização da tradução como ferramenta pedagógica tem vindo a aumentar na última década. De facto, 
estudos recentes demonstram que a tradução pode ser utilizada como um utensílio auxiliar à aprendizagem de 
uma LE. (consultar, entre outros, CERVO, 2003 ; CHECCHIA, 2002 ; COOK, 2010 ; HARGREAVES, 2004 ; HARMER, 
2001 ; LIAO, 2006). Estas investigações reconhecem, agora, que afastar a LM das aulas de LE não faz sentido e, 
segundo alguns dos investigadores, consideram mesmo “ridícula” (LAVAULT, 1998) essa abordagem.  

De forma a responder a todos os que defendem que os aprendentes devem ter o máximo de contacto 
possível com a LE, LIAO (2006) questiona o interesse de ensinar uma LE, sendo esta incompreensível para os 
aprendentes, enumerando algumas razões para não o fazer. Assim o recurso à tradução, pode:  

• ajudar o aprendente a compreender a LE; 
• promover a autoavaliação dos estudantes; 
• permitir quebrar barreiras na aprendizagem de novo vocabulário, expressões 

idiomáticas, estruturas sintáticas e da gramática, em geral; 
• ajudar a desenvolver e a exprimir as suas ideias em LE; 
• reduzir os níveis de ansiedade e, assim, promover a aprendizagem da LE. 

Para além disso, SCHAFFNER (1998) sublinha que a tradução e os exercícios de tradução são benéficos na 
aprendizagem de LE (i) por melhorarem a agilidade verbal, (ii) por desenvolverem o vocabulário e o estilo dos 
aprendentes, (iii) por permitirem compreender como funcionam os dois sistemas linguísticos, (iv) por 
consolidarem estruturas das duas línguas (materna e estrangeira) e (v) por permitirem a progressão na 
compreensão da LE.  

Paralelamente, NOLASCO e ARTHUR (1995) distinguem alguns benefícios do uso da tradução nas aulas de 
LE, tais como:  
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• a linguagem é utilizada de forma objetiva; 
• as atividades de tradução promovem a comunicação; 
• os exercícios de tradução encorajam os aprendentes a serem criativos e a partilhar as 

suas ideias; 
• os aprendentes focalizam a sua atenção no que dizem, mais do que na forma como o 

dizem; 
• os aprendentes trabalham de forma independente; 
• são os aprendentes que determinam o que dizer e escrever. 

Assim, podemos afirmar que os exercícios de tradução não devem ser trabalhados de forma isolada, mas 
sim enquanto elemento inerente à prática pedagógica. Os aprendentes são, assim, convidados, não apenas a 
partilhar uma conversa, alargando o seu repertório em LE, mas também a dialogar com o professor e com os 
colegas, o que lhe permite desenvolver competências de compreensão oral, por exemplo. Além disso, segundo 
LEONARDI (2011) a tradução pedagógica pode ser utilizada em todos os níveis de aprendizagem, desde o jardim-
de-infância até à universidade, como recurso válido e criativo para a consolidação das competências da 
linguagem: ler, escrever, escutar e falar.  

Acreditamos que, a partir do momento em que os aprendentes são capazes de estabelecer relações entre 
a LM e a LE, o recurso à tradução vai encorajar a aquisição de determinados elementos e estruturas consideradas 
difíceis, na LE. O que faz com que os estudantes ganhem mais confiança e participem mais abertamente nas 
atividades realizadas na sala de aula. Deste modo, é necessário que o professor ajude a estabelecer uma ligação 
entre as unidades de expressão em LE, desconhecidas ou não aprendidas, e as unidades conhecidas da LM.  

Mas então, como deve o professor proceder? Em primeiro lugar, começando com exercícios de 
sensibilização, de forma a que o aprendente possa “aprender a olhar a tradução de um modo crítico”5 (GRELLET, 
1991, citado par BIZARRO, 2014: p. 200), deste modo o aprendente compreende que nem sempre existe 
equivalência entre os dois sistemas linguísticos e que a definição do dicionário pode não corresponder às 
exigências do texto original. Seguidamente, os estudantes devem compreender, desde o início, que “para 
traduzir bem, para ser fiel ao sentido, é necessário por vezes ser infiel às palavras” (LAVAULT, 1987: p. 124).6 Para 
isso, é pertinente realizar exercícios de retroversão – tendo em conta o domínio da LE dos aprendentes – que 
invoquem problemas específicos da tradução da LE para a LM, como expressões idiomáticas e falsos amigos, 
entre outras (BIZARRO, 2014). 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

O corpus deste estudo foi constituído a partir de dois questionários. Um destinado a professores de PLE 
sobre a conceção e utilização da tradução como ferramenta pedagógica nas aulas. Este questionário foi colocado 
em linha e foi respondido voluntariamente por 51 professores de PLE que trabalham em diferentes contextos, 
com aprendentes de diferentes níveis e em diversos países. O outro questionário, sobre o qual se debruça o 
presente texto, destinado a aprendentes, incidindo sobre a utilização da tradução durante as aulas de PLE. Este 
questionário foi distribuído, em papel, a 37 estudantes voluntários, da Universidade Lille 3, com diferentes níveis 
de estudos em PLE e que estudam português nas suas licenciaturas, como disciplina principal ou opcional. Estes 
questionários permitiram-nos fazer um balanço da situação atual do ensino do PLE, assim como do nosso objeto 
de estudo – o recurso à tradução nos cursos de PLE.  

                                                             
5 Nossa tradução: «apprendre à regarder sa traduction d’un œil critique» 
 
6 Nossa tradução: «pour bien traduire, pour être fidèle au sens, il faut souvent être infidèle aux mots» 
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De modo a poder medir o impacto da tradução nas duas partes constituintes do eixo ensino-
aprendizagem, consideramos que a melhor estratégia seria uma abordagem metodológica mista, pois esta 
permite-nos conjugar elementos quantitativos e qualitativos e, desta forma, obter resultados pertinentes. No 
que diz respeito à técnica de recolha de dados, observamos que o inquérito por questionário é a melhor maneira 
de fazer participar professores e aprendentes, de forma anónima, na nossa reflexão sobre o uso da tradução, nas 
aulas de PLE. Para tal, utilizamos três instrumentos diferentes de investigação: questionários, análise estatística 
e análise de conteúdo7. 

As oito primeiras questões do questionário destinado aos aprendentes tinham como objetivo definir o seu 
perfil – idade, género, nível de estudos, anos de estudo de PLE, língua materna, motivações para aprender 
português, se já visitaram algum país lusófono e se o fazem regularmente, e que outras línguas estrangeiras 
falam. Nas treze questões seguintes, pedimos aos alunos para nos darem a sua opinião sobre o recurso à LM nas 
aulas de PLE e sobre as estratégias de aprendizagem por eles utilizadas, dentro e fora da sala de aula. 

O seu perfil pode ser definido da seguinte forma: trata-se de uma mulher, com idade compreendida entre 
os 18 e os 20 anos e que estuda PLE pela primeira vez. Fala outras línguas (sobretudo inglês e espanhol); já visitou 
Portugal e tem uma visão positiva da LP, o que a motiva a aprender esta língua. 

Uma vez apresentado o perfil dos nossos aprendentes, passamos agora à apresentação das suas conceções 
e práticas: entre as 10 respostas possíveis os alunos deveriam escolher 4 opções – ter contato com a LE; ler em 
PLE; assistir a filmes, séries e emissões de televisão; estudar gramática; escrever em PLE; falar apenas em PLE na 
sala; ter um bom vocabulário; traduzir; visitar/viver num país estrangeiro; corrigir o sotaque; praticar a LE 
regularmente, fora da sala de aula. 

Analisando as respostas obtidas, não nos parece de todo estranho que a tradução surja apenas em 8ª 
posição, se tivermos em conta que se trata de aprendentes jovens que iniciam a sua aprendizagem em PLE. No 
entanto, parece-nos interessante observar que para estes estudantes as competências de compreensão são 
ligeiramente mais importantes (51,4%) que as competências de produção (48,6%). O que nos permite afirmar 
que, apesar de se posicionarem como destinatários do processo de ensino/aprendizagem já se deram conta da 
necessidade do uso de uma abordagem ativa, o que advém muito provavelmente das suas experiências em LE. 

Em segundo lugar, pedimos aos alunos a sua opinião sobre o recurso à LM nas aulas de LE, propondo-lhes 
as seguintes opções de resposta: facilita a aprendizagem, é prejudicial para a prática oral em LE, é aceitável 
apenas para fins específicos (explicações de gramática, clarificação de vocabulário…), só devemos falar em LE ou 
outra (pedindo aos alunos para especificar). O total de respostas (30 em 34 respostas válidas) exprimindo um 
ponto de vista negativo ou restritivo permite-nos concluir que estes aprendentes consideram prejudicial o 
recurso à LM nas aulas de LE. No entanto, a maior parte dos alunos (61,7%) escolheram a opção: é aceitável para 
fins específicos. Podemos assim, observar que para a maioria dos aprendentes estimam que a tradução 
explicativa é a base para uma melhor compreensão e das diferenças e semelhanças entre os dois sistemas 
linguísticos. 

Tendo em conta os objetivos do estudo, os resultados desta investigação demonstram que, no que 
concerne ao objetivo: crenças/representações de aprendentes sobre o recurso à tradução nas aulas de PLE, existe 
uma aparente contradição, uma vez que os aprendentes recorrem à tradução na sala de aula, sob diversas 
formas, com diferentes objetivos, mesmo se, no seu discurso, a maioria tem tendência a condenar o seu uso. 

Com o intuito de medir com que frequência os aprendentes utilizam a tradução como estratégia de 
aprendizagem, colocamos-lhes uma série de 14 questões específicas. Para tal, pedimos aos alunos para classificar 
as suas respostas numa escala de Likert. A maior parte dos estudantes, traduz na sua LM quando lê um texto em 

                                                             
7 Na análise e discussão dos resultados, como já referimos, vamo-nos cingir à perspetiva dos aprendentes. 
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português. Quando se trata de escrever um texto em português, 74,3% fazem mentalmente uma revisão em LM 
e 65,4% fazem o mesmo, por escrito. Além disso, 62,2% fazem uma dupla tradução, primeiramente em LM e em 
seguida em PLE. Mesmo quando se trata de tirar notas, durante as aulas, o mesmo número de estudantes fá-lo 
na sua LM. Quando se trata de falar em português, 44,3% indicam traduzir primeiro: 41,7% mentalmente e 47% 
por escrito. Além disso, quando ouvem alguém falar português, 70,3% dos aprendentes traduzem o que escutam, 
na sua LM.  

Quando se trata de memorizar vocabulário em português 91,9% dos estudantes estabelecem uma 
correspondência com a sua LM e 83,8% aprende frases e expressões em português, lembrando-se da tradução 
na sua LM. 

Assim, em relação ao objetivo: saber se aprendentes utilizam a tradução nas aulas de PLE, o conjunto dos 
dados apresentados anteriormente, permite-nos afirmar que os aprendentes traduzem quando estão em 
presença da LE. De modo a poderem progredir na aprendizagem do PLE, 81,1% dos estudantes traduzem para 
estabelecer uma correspondência entre a sua LM e a LP, a fim de clarificar as diferenças e semelhanças entre as 
duas línguas. 

No que diz respeito ao terceiro objetivo: avaliar, em que medida a utilização da tradução pode promover 
a aprendizagem em PLE os aprendentes desenvolvem conhecimentos na sua LM ao traduzir. Sendo assim, a 
tradução é uma ferramenta crucial que pode contribuir para a evolução de competências linguísticas diversas, 
nomeadamente a utilização estratégica da LM ou da tradução promovendo o desenvolvimento das 
competências de leitura e de escrita dos aprendentes e, consequentemente, a interação nas aulas de PLE. 

Os resultados deste estudo evidenciam que a tradução, mesmo não sendo muitas vezes reconhecida como 
ferramenta pedagógica, visa o reforço das aprendizagens em PLE.  

OBSERVAÇÕES FINAIS 

Quando relacionamos a segunda e terceira parte do nosso questionário deparamo-nos com uma 
contradição flagrante: os aprendentes mostram-se desfavoráveis à utilização da LM nas aulas, no entanto, na 
prática eles utilizam-na sistematicamente. Podemos então, pensar que este entrave são, sobretudo, 
consequência dos métodos de ensino de LE aos quais foram expostos, ao longo dos seus percursos escolares. 
Trata-se assim, mais de uma tradição cultural – falta de consciência do que significa aprender uma língua e as 
suas próprias práticas – que de uma convicção sobre como se aprende uma LE. 

Assim, uma utilização responsável da LM e da tradução como ferramenta pedagógica é um dos 
instrumentos mais apropriados para ajudar os alunos a iniciar, a aprofundar e a desenvolver os seus 
conhecimentos nos dois sistemas linguísticos, uma vez que a tradução é o meio mais seguro para estabelecer 
comparações entre as duas línguas. A tradução ajuda à compreensão e por consequência à apropriação da LE.  

Por fim, gostaríamos de sublinhar o facto de que os resultados desta investigação baseiam-se numa 
amostra de professores e de um grupo de aprendentes universitários de PLE, sendo que estes últimos têm, a 
maior parte, o francês como LM. Como tal, as conclusões devem ser limitadas a populações similares e podem 
não ser aplicáveis a outros grupos de professores de outra LE ou a outros grupos de aprendentes, em outros 
contextos, com outras LM. 
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ANALISANDO A COMPETÊNCIA LEITORA NO EXAME CELPE-BRAS: UMA EXPERIÊNCIA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 

Wagner Barros Teixeira  
Universidade Federal do Amazonas, Brasil  

RESUMO 

As habilidades de compreensão leitora, auditiva, expressão escrita e interação oral são avaliadas de forma 
integrada no Celpe-Bras. Neste artigo, recorte de apresentação no SIPLE 2017, apresento resultados 
preliminares de um trabalho de iniciação científica que analisa de que formas a compreensão leitora é 
abordada no exame. São utilizadas pesquisas bibliográfica e telematizada, e investigação de cunho 
documental. A fundamentação teórica está baseada em postulados sobre o processo de leitura de Kato (1985), 
Kleiman (2007), Teixeira (2017), entre outros, e sobre o Celpe-Bras, com foco em documentos do Inep e em 
estudos de investigadores sobre o exame. 

 
A Universidade Federal do Amazonas – UFAM é a primeira instituição de ensino superior do país, sediada 

no Estado do Amazonas desde 1909. Desde sua fundação, a Ufam tem buscado ministrar o ensino superior e 
desenvolver o estudo e a pesquisa em todos os ramos do saber e da divulgação científica, técnica e cultural, 
possuindo como missão “Cultivar o saber em todas as áreas do conhecimento por meio do ensino, da pesquisa 
e da extensão, contribuindo para a formação de cidadãos e para o desenvolvimento da Amazônia (UFAM, 
2018)”. 

Possui estrutura multicampi, contando com uma sede em Manaus, capital do Amazonas, e com cinco 
campi em municípios do interior do Estado: Benjamin Constant (Instituto de Natureza e Cultura), Coari 
(Instituto de Saúde e Biotecnologia), Humaitá (Instituto de Agricultura e Ambiente de Humaitá), Itacoatiara 
(Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia) e Parintins (Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia). 

Entre suas áreas de atuação, destacamos a de Letras, desenvolvida especialmente em três unidades da 
Ufam. No interior do Estado, são oferecidos os cursos de Letras – Língua e Literatura Portuguesa e Língua e 
Literatura Espanhola, no Instituto de Natureza e Cultura – INC de Benjamin Constant, e de Letras – Língua e 
Literatura Portuguesa e Língua e Literatura Inglesa, no Instituto de Agricultura e Ambiente de Humaitá – IAAH.  

Na capital, a área de Letras é desenvolvida desde 1965, através dos cursos de Letras. Inicialmente foram 
abrigados na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, transformada posteriormente em Instituto de 
Ciências Humanas e Letras – ICHL. No entanto, a partir de 23 de fevereiro de 2017, os cursos de Letras 
passaram a ser oferecidos pela Faculdade de Letras – FLet, unidade criada após a reestruturação do antigo 
ICHL. 

A comunidade da Faculdade de Letras possui cerca de 90 docentes e atende a uma demanda de mais 
de 1.500 acadêmicos por meio dos cursos de Letras: 

1. Libras (vespertino); 
2. Língua e Literatura Espanhola (matutino); 
3. Língua e Literatura Francesa (vespertino); 
4. Língua e Literatura Inglesa (vespertino); 
5. Língua e Literatura Japonesa (noturno); 
6. Língua e Literatura Portuguesa (vespertino); 
7. Língua e Literatura Portuguesa (noturno); e   
8. do curso de Pedagogia Bilíngue (modalidade EaD, em parceria com o Instituto 
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Nacional de Educação de Surdos – INES). 

Entre suas atividades, a Faculdade de Letras abriga projetos e programas variados, desenvolvidos nas 
áreas de ensino, de extensão e de pesquisa. Além dos cursos de Graduação supracitados, a FLet oferece 
formação em nível de Pós-Graduação por meio de cursos de especialização e de mestrado na área de Letras. 

No que tange as ações de extensão, a Faculdade de Letras desenvolve cursos livres de idiomas por meio 
do Centro de Estudos de Línguas – CEL e do Núcleo de Línguas – NucLi do Programa Idiomas sem Fronteiras – 
IsF, sediados na Ufam. São eles: 

a) espanhol, 
b) francês, 
c) inglês,  
d) japonês,  
e) libras, 
f) português (LM) 
g) português (LE/L2), 
h) línguas ameríndias, e  
i) línguas clássicas. 

Além das áreas mencionadas, a Faculdade de Letras da Ufam também apoia ações em prol da 
internacionalização. Dessa forma, abriga centros aplicadores de provas internacionais de certificação de 
proficiência em Línguas Estrangeiras como: 

a) o Diploma de Español como Lengua Extranjera – DELE, de Língua Espanhola, 
b) o Certificado de Español – Lengua y Uso – CELU, de Língua Espanhola,  
c) o Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program – TOEFL ITP, 

de Língua Inglesa, e  
d) o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras, 

do Governo Federal Brasileiro, apoiando as ações em prol da internacionalização do 
ensino superior no âmbito do Amazonas. 

No que concerne especificamente ao Celpe-Bras, trata-se de uma avaliação diagnóstica de proficiência 
outorgada desde o início da década de 90 pelo governo brasileiro, utilizada para diversos fins, tais como: 

1. o ingresso em cursos de graduação;  
2. a validação de diplomas estrangeiros; e  
3. a inscrição profissional em algumas entidades de classe, como o Conselho Federal de 

Medicina.  

É um exame de desempenho, que busca aferir o uso adequado da língua portuguesa de acordo com 
determinadas atividades, considerando o contexto, o propósito comunicativo e os atores envolvidos no 
processo interacional.  

As habilidades discursivas são avaliadas de forma integrada, seguindo a visão sociocomunicativa de 
língua. 

Sua estrutura está composta por duas partes: escrita e oral. A primeira delas, composta por duas tarefas 
integrando compreensão oral e expressão escrita, e duas tarefas integrando compreensão leitora e expressão 
escrita, possui duração de três (03) horas. Por sua vez, a parte oral possui duração de 20 minutos, realizando 
interação a partir de atividades baseadas em interesses mencionados pelo examinando na ficha de inscrição e 
a partir de conversa sobre tópicos do cotidiano, de interesse geral, com base em elementos provocadores. 
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Na Universidade Federal do Amazonas, o exame é aplicado desde 2002, permitindo que profissionais 
estrangeiros de diversas áreas do conhecimento tenham sua aptidão linguística na língua portuguesa aferida 
e possam gozar das prerrogativas que a avaliação lhes concede no âmbito profissional e acadêmico, entre 
outros. 

De acordo com Dell’Isola et al. (2003, p. 154),  

A necessidade de se demonstrar domínio de mais de um idioma e de se comprovar o nível de 
proficiência em uma língua estrangeira tem se tornado cada vez mais frequente em um mundo no 
qual intercâmbios econômicos, culturais e políticos têm se multiplicado de forma acelerada. O Brasil 
tem desenvolvido ações nos domínios do ensino, da difusão e da promoção da variante brasileira da 
língua portuguesa - como Segunda Língua (L2) ou como Língua Estrangeira (LE) - tanto em território 
nacional quanto no exterior, além de investir na valorização da presença da cultura brasileira no 
mundo, por meio das universidades, em cooperação com entidades não governamentais e 
governamentais, em especial, com o Ministério da Educação (MEC).  

Nesse contexto, foi criado o exame para obtenção do Certificado de Língua Portuguesa para 
Estrangeiros - CELPE-Bras, instituído pela Secretaria de Educação Superior (SESu) do MEC. Trata-se 
da proposta oficial brasileira que permite efetuar exames de Português Língua Estrangeira (PLE) em 
qualquer parte do mundo, desde que exista um Centro reconhecido e credenciado pelo MEC.  

O Brasil tem investido esforços no incentivo à aprendizagem da variante brasileira da língua 
portuguesa, através da manutenção de Centros de Estudos Brasileiros, Institutos e Fundações de 
Cultura Brasileira, no exterior; da oferta de cursos de língua portuguesa para estrangeiros em 
diversas instituições nacionais; do desenvolvimento de programas estruturados para a divulgação 
da cultura nacional. Assim, a criação de um exame de proficiência brasileiro, tem como objetivo a 
afirmação da Língua Portuguesa como um idioma de interesse estratégico para a comunicação 
internacional. Esse exame, sem dúvida, reforça as estruturas existentes e estabiliza o corpo docente 
de todos os centros difusores da língua portuguesa, bem como promove a possibilidade de criação 
de cursos específicos de preparação para a realização do exame. 

 
Sobre a questão, de acordo com Schoffen (2003, p. 25),  

 

A necessidade da realização de um exame de proficiência em Português do Brasil aumentou ainda 
mais em razão do crescimento do número de intercâmbios econômicos, culturais e científicos do 
Brasil com outros países, especialmente depois a criação do Mercosul, e da crescente procura por 
cursos de graduação e pós-graduação no país, para os quais a comprovação do domínio da língua 
portuguesa é fundamental. 

Esse exame, que passou pelas fases de elaboração e testagem nos anos de 1993 e 1994, e já é 
aplicado sistematicamente desde 1998, começou a ser exigido pelo MEC e pela CAPES, a partir do 
ano 2000, como requisito básico para o ingresso de alunos estrangeiros no programa Estudante-
Convênio de Graduação (PEC-G) e de Pós-Graduação (PEC-PG) em Instituições de Ensino Superior do 
país. 

A importância da Língua Portuguesa em nível internacional e a relevância do exame Celpe-Bras como 
instrumento de divulgação desse idioma se revelam por meio da crescente procura pela prova, conforme 
dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep revelam: 
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Crescimento de Participantes do Exame Celpe-Bras (Fonte: Inep, 2018) 

 
 

No concernente aos acordos interinstitucionais, também são uma realidade no âmbito da Ufam. A partir 
de 2009, inicialmente através da Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais – ARII, e, 
posteriormente, da Faculdade de Letras – FLet, a Ufam passou a receber alunos oriundos de países não 
lusófonos integrantes dos Programas PEC-G e PEC-PG, oferecendo a eles o curso de Português como LE/L2, 
para poderem participar efetivamente de suas atividades universitárias.  

A respeito das atividades de pesquisa, no âmbito da Faculdade de Letras da Ufam existem Grupos de 
Pesquisa certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e projetos 
de investigação científica em distintas áreas vinculados a outros órgãos públicos como a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas – Fapeam.  

Sobre essa questão, destaco o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, 
promovido e financiado pelo CNPq, e o Programa de Apoio à Iniciação Científica – PAIC, promovido e 
financiado pela Fapeam. No âmbito da Ufam, esses programas fomentam o desenvolvimento de projetos de 
iniciação científica nas mais diversas áreas, por meio de editais anuais organizados pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação – Propesp.  

Por meio desses programas, oriento um projeto de iniciação científica intitulado “Panorama sobre a 
competência leitora no exame Celpe-Bras”, objeto deste artigo. 

Trata-se de um trabalho em desenvolvimento, contando com um acadêmico-pesquisador, bolsista da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – Fapeam.  

Esse projeto faz um recorte, concentrando sua atenção sobre apenas uma das habilidades discursivas. 
Assim, busca discutir de que formas a proficiência leitora é aferida pelo Certificado de Proficiência para em 
Língua Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras, podendo se tornar relevante contribuição para futuras 
investigações sobre a temática e para a preparação do ensino da compreensão leitora para possíveis 
candidatos ao exame, por parte dos futuros professores de Línguas, em formação nas universidades 
brasileiras, com destaque para a Universidade Federal do Amazonas. 

Como objetivo geral, a proposta é a de analisar de que formas a habilidade de compreensão leitora é 
abordada e avaliada pelo Certificado de Proficiência para em Língua Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-
Bras. Para tanto, de forma específica, busca: 
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a) verificar as formas de abordagem da compreensão leitora no Celpe-Bras;  
b) verificar as diferentes formas de avaliação integrada da compreensão leitora com as 

demais habilidades discursivas no Celpe-Bras; e  
c) traçar um panorama sobre a avaliação da competência leitora no exame Celpe-Bras.  

De acordo com o cronograma de atividades, o referido projeto encontra-se na fase de levantamento de 
embasamento teórico, por meio de pesquisa bibliográfica, telematizada e documental, com a consequente 
realização de resumos e de resenhas por parte do acadêmico-pesquisador. 

Entre os pressupostos teóricos pesquisados, destacamos alguns voltados para a compreensão leitora e 
a formação de leitores, haja vista ser a habilidade discursiva foco do projeto. 

Sobre essa questão, de acordo com Kato (1985), existem três concepções sobre leitura, a saber: 

1) processo ascendente; 
2) processo descendente; e 
3) processo interacionista. 

Sobre as concepções de leitura, Teixeira (2017, pp. 24-25) afirma que  

A primeira delas, cujos pressupostos teóricos estão calcados na visão estruturalista e mecanicista da 
linguagem, foi denominada de ascendente, devido ao movimento realizado pelo processo, uma vez 
que o leitor extrai do texto o sentido que ali supostamente existe a priori. Dessa forma, o eixo 
principal do processo de leitura é o próprio texto, considerado como objeto uno, com existência 
própria, dependente diretamente da forma, ganhando sentido por si só, sem dar relevância ao(s) 
sujeito(s) enunciador(es) ou à própria situação de enunciação. O leitor, por sua vez, é um simples 
decifrador de sentidos [...]. Daí, o texto, por si só, fornece as informações necessárias para o 
estabelecimento do sentido e o leitor tem apenas a responsabilidade de simplesmente captá-las. 

A segunda concepção, baseada nos pressupostos da Psicologia Cognitivista, foi denominada de 
descendente, justamente pelo movimento oposto ao verificado na concepção anterior, uma vez que 
o eixo principal do processo está calcado no leitor – e não mais no texto. Com base em suas 
hipóteses, orientado por uma determinada formação discursiva e por seu inconsciente, o leitor faz 
com que o sentido, que de certa forma já está pré-estabelecido por ele mesmo, seja confirmado ou 
não a partir do texto lido. Assim, o texto passa a ser um simples instrumento de confirmação de 
hipóteses [...]. 

A terceira concepção postulada foi chamada de interacionista. A partir dessa nova visão, a leitura 
passa a ser um processo que integra as concepções anteriores, lançando mão de ambos os 
movimentos ascendente e descendente para que haja a obtenção de sentido(s). Seguindo essa nova 
concepção, partindo de um banco de dados armazenado em sua memória, oriundo de seus 
conhecimentos linguístico, discursivo e enciclopédico, o leitor se depara com as informações 
deixadas pelo autor no texto, “pistas” ou “pegadas” de leitura, a fim de (co)construir sentido(s). 
Dessa forma, tanto leitor quanto texto são partes integrantes do eixo básico do processo de leitura.  

Além das três concepções de leitura supracitadas, seguindo a orientação discursiva da linguagem 
postulada por estudos da Análise do Discurso, existe a possibilidade de uma complementação para a última 
concepção de leitura. Tal complementação pode ser chamada de discursiva, de leitura enunciativa, passando 
o processo enunciativo a ser o eixo da leitura. 

Assim, autor e leitor deixam de ser o centro da interlocução e o texto, por sua vez, torna-se uma “[...] 
encruzilhada de trocas enunciativas que o situam na história.” (MAINGUENEAU, 1982, p. 32), estando 
suscetível a constantes mudanças, passando de simples produto, de resultado, a processo enunciativo.  

Sobre o assunto, acrescenta Kleiman (2007, p. 13) que 
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A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimento 
prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É 
mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento lingüístico, o 
textual, o conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. E porque o 
leitor utiliza justamente diversos níveis de conhecimento que interagem entre si, a leitura é 
considerada um processo interativo. Pode-se dizer com segurança que sem o engajamento do 
conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão. 

No que concerne ao processo de compreensão leitora no exame Celpe-Bras, seguindo a visão 
sociodiscursiva da linguagem, conforme já mencionado, a competência de compreensão leitora é avaliada de 
forma integrada com outras competências, na parte escrita do exame.  

Como também já mencionado, este artigo representa um projeto de iniciação científica ainda em 
andamento, e, dessa forma, os resultados apresentados a seguir são preliminares, baseados nas etapas já 
cumpridas do cronograma proposto. Assim, prefiro chamar de encaminhamentos preliminares, os seguinites: 

a) o exame Celpe-Bras avalia a língua em uso, lançando olhar sobre as competências 
discursivas de forma integrada; 

b) a contribuição para o fortalecimento da língua portuguesa em nível internacional 
tem crescido ao longo dos anos e o Celpe-Bras tem atuado como instrumento de 
fortalecimento nesse processo, conforme dados que comprovam o aumento do 
interesse e da busca pelo exame; 

c) no âmbito da Universidade Federal do Amazonas, o interesse pelo exame tem se 
mantido e crescido ao longo dos anos, atendendo demanda de comunidade externa 
à Ufam e despertando o olhar da comunidade interna, suscitando pesquisas como a 
que apresentamos aqui; e 

d) O interesse do acadêmico-pesquisador pela temática tem aumentado, e o mesmo 
está acompanhando as ações em prol do ensino de PLE/PLA na Ufam, atuando 
inclusive como docente no Centro de Estudos de Línguas da Universidade. 

Esperamos conseguir cumprir as etapas vindouras do trabalho de iniciação científica até meados de 
2018, perseguindo os objetivos elencados e, a partir de então, poder propor resultados conclusivos que 
permitam um olhar mais atento sobre a competência leitora no exame Celpe-Bras e possam contribuir para 
futuras pesquisas sobre a temática em questão. 
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RESUMO 

Embora existam pesquisas relacionadas com as necessidades de aprendizagem dos falantes de herança de 
POLH (Soares, 2012, Pippo, 2016, Gomes, 2017), ainda carecemos de estudos envolvendo a produção e análise 
de materiais didáticos para este grupo específico. A presente comunicação relata o processo de construção de 
uma guia para análise de materiais didáticos para o POLH e sua validação por meio da análise de três livros 
didáticos impressos direcionados a alunos em fase de alfabetização. Os resultados apontam características 
positivas relacionadas com a apresentação e as metodologias aplicadas para a progressão didática dos 
conteúdos. Apresentam-se também algumas diretrizes para a elaboração de futuros materiais e uma breve 
reflexão sobre o uso de materiais didáticos no ensino de POLH.  

1. INTRODUÇÃO 

Com a valorização do Português como Língua de Herança (doravante POLH), passou-se a observar nos 
últimos anos uma crescente oferta de material didático para o ensino de falantes de POLH no mundo. Com o 
objetivo de promover o ensino padrão do Português, estes materiais assemelham-se aos materiais para ensino 
de Português como Língua Estrangeira, oferecendo conteúdo e progressão didática de forma a favorecer o 
ensino aprendizagem do aluno falante de herança e facilitar o trabalho do professor em preparar seus 
materiais. Além dos livros, observamos a oferta de material didático online, como os disponibilizados por 
plataformas8 distintas.  

Embora tenhamos acesso a pesquisas sobre o processo de aprendizagem de falantes de POLH e sobre 
suas necessidades (Soares 2012, Pippo, 2016, Gomes 2017), ainda carecemos de estudos envolvendo a 
produção e análise de materiais didáticos específicos para este grupo. Cumpre assinalar que enquanto material 
didático, pensamos não somente no livro didático como também nos recursos audiovisuais disponibilizados 
para o ensino de POLH.  

Durante nossa prática enquanto profissionais atuantes na Alemanha e na Espanha, deparamo-nos com 
a falta de materiais adequados para o ensino de POLH, os quais possam atender às demandas das turmas e 
suas especificidades, como por exemplo, a heterogeneidade e a interculturalidade. Muitos dos professores 
que trabalham com POLH acabam por selecionar e produzir material para suas turmas, de forma a fornecer as 
ferramentas necessárias para seus alunos. Diante dessa realidade, é essencial analisar os materiais disponíveis, 
por duas principais razões: em primeiro lugar, para conhecer e difundir as possibilidades de aplicação dos 
materiais existentes nas aulas de POLH. E em segundo lugar, para incitar a reflexão crítica e a consequente 
elaboração de materiais cada vez mais autênticos e adaptados às diferentes demandas deste contexto de 
ensino-aprendizagem. Além disso, apesar de haver diretrizes para a análise de materiais didáticos de 

                                                             
8 Um exemplo de plataforma onde encontram-se disponibilizados materiais didáticos para POLH é o Portal do Professor de 
Português Língua Estrangeira/ Língua não-materna (www.ppple.org). 
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Português como Língua Estrangeira, ainda não encontramos relatos de diretrizes para os materiais específicos 
de POLH, a não ser o referencial de Schader (2016), que é comum às línguas de herança.  

Dessa forma, este artigo tem como objetivo apresentar a análise de três livros didáticos para o ensino 
de POLH direcionados a alunos em fase de alfabetização. Tomando como base o modelo de análise de 
materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira de Tomlinson (2011) e Hoffman (2009), elaborou-se 
uma guia para análise de materiais didáticos, considerando as especificidades do contexto de língua de 
herança (doravante LH) e os critérios para escolha de material didático para o ensino de POLH descritos em 
Schader e Waibel (2016). A partir desta guia, analisou-se os três livros didáticos nas seguintes dimensões: 
linguística (gramática, competências linguísticas), metodológica (abordagem teórica, aquisição da língua), 
cultural e concepção do material (público-alvo, progressão didática, papel do livro didático na aula). 

Os resultados a serem apresentados apontam que assim como em outros âmbitos de ensino, os livros 
didáticos devem ser utilizados como ferramentas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Os materiais 
analisados possuem características positivas em relação à escolha da metodologia aplicada para a progressão 
didática dos conteúdos. Também nota-se um esforço em incluir a dimensão cultural em seus diferentes 
aspectos nos materiais analisados. Porém, considerando a heterogeneidade presente entre os falantes de 
herança, é essencial realizar um diagnóstico prévio do grupo a fim de identificar suas reais necessidades de 
aprendizagem e utilizar os materiais para ajudar a preencher lacunas de conhecimento. Propõem-se, portanto, 
que trabalhos futuros pensem nas possibilidades de adaptação dos referidos materiais para ajustá-los a 
diferentes situações de ensino-aprendizagem em uma aula de português como língua de herança, com o 
objetivo de integrar os aspectos abordados no livro didático às necessidades apresentadas por professores e 
público-alvo do ensino de POLH. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Almeida Filho (2005), “a produção de séries didáticas cresceu espontaneamente [...] mas faz 
falta a crítica sistemática dessas iniciativas para orientar novas produções e apoiar novas tendências 
metodológicas no ensino de PLE”. Um olhar crítico sobre a produção e análise de materiais didáticos para o 
ensino de POLH faz-se urgente também, já que esta variedade do Português vem crescendo em demanda 
nos últimos anos e a procura bem como a oferta de materiais didáticos para tal também vem crescendo. 
Porém, ao pensar em análise de material de ensino de POLH, é preciso anteriormente situar esta análise e 
baseá-la nas teorias de análise de material didático de língua estrangeira. Para isto, trazemos à discussão os 
modelos propostos por Tomlinson (2011) e Hoffmann (2009) para a análise de material didático de língua 
estrangeira.  

Entre as muitas definições de material didático, acreditamos ser a definição de Tomlinson (2004f, 
p.66, apud 2011) a mais adequada para este artigo: “qualquer coisa que possa ser usado para facilitar a 
aprendizagem de uma língua”.  Acrescentamos a esta definição o fato de que “ensinar uma língua segunda 
é propiciar o desenvolvimento de uma Língua não-materna que os alunos não dominam ou que dominam 
com lacunas. Quando a ensinamos, estamos a facilitar compreensões (Almeida Filho 2005, p.10). desse 
modo, um modelo de análise de material didático deve permear nossa visão de para que serve o material 
em questão e como utilizá-lo em sala de aula, observando os pontos positivos e negativos do mesmo, de 
forma a oferecer um ambiente de aprendizagem propício a todos os envolvidos.  

Cabe ainda ressaltar, que quando se fala em material didático, logo pensamos em livro didático, já 
que este recurso reina soberano em sala de aula, observando-se seus múltiplos papéis, tais quais ser fonte 
de atividades para prática do aluno e sua interação comunicativa, auto direcionar o ensino da gramática e a 
aprendizagem da língua, bem como oferecer um suporte ao professor na progressão didática do ensino de 
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língua.  (Cunningsworth 1995, p. 7, apud Vilaça 2009) Dada sua importância, faz-se necessário criar 
estratégias de análise do livro didático, como as oferecidas por Tomlinson (2011) e Hoffmann (2009).  

Enquanto Tomlinson (2011) apresenta uma guia de análise de livro didático para o ensino de inglês 
como língua estrangeira, Hoffmann (2009) trabalhou com critérios para a análise de materiais utilizados no 
ensino de alemão como língua estrangeira e como língua segunda. Em comum, os autores buscaram criar 
roteiros que através de critérios didáticos e linguísticos, pudessem orientar o professor na escolha do seu 
material. Assim, seus roteiros contam com a análise do público – alvo, da metodologia, da progressão 
didática das atividades, do papel do professor e do aluno, bem como do conteúdo linguístico e cultural 
oferecidos nos livros didáticos. Tomlinson (2011) apresenta ainda três questões centrais para a análise de 
um material didático: quais aspectos devem ser analisados, como eles devem ser analisados e como 
podemos relacionar o que analisamos com nossas práticas, dividindo seu roteiro em pontos de análise 
dentro destas questões. Já Hoffmann organiza seu roteiro pensando no material didático como um elemento 
de apoio à aula de língua, o qual tem como objetivo oferecer não só conhecimentos de língua como também 
de cultura.  

Levando esses guias em consideração, pudemos organizar a tabela abaixo com os critérios em comum 
de ambos os autores:  

Tabela 1: Tabela Hoffmann & Tomlinson: critérios em comum para análise de livros didáticos de LH 
Apresentação Estrutura Conteúdo 

• público alvo - faixa etária, 
origem 

• guia do professor 
• capítulos - unidades 
• tipo de material 

(consumível)  
• layout (colorido, preto e 

branco, desenhos, fotos) 
• ordem de utilização do 

material 
 

• objetivos explícitos 
• tipos de sequência didática 

(diferenciados, repetitivos) 
• conteúdos (progressão 

lógica) 
• organização da linguagem 
• papel do professor e aluno 

(atividades dirigidas, 
atividades invertidas) 

• papel do material (apoio, 
estruturador do curso) 

• base teórica linguística e 
cultural 

• modelo gramatical 
• metodologia 

(audiovisual, 
comunicativo,...) 

• aplicação prática da teoria  
• intensidade e progressão 

das atividades 
• gêneros textuais 

Fonte: Adaptado de Hoffman (2009) e Tomlinson (2011) 

 
Observando a tabela, notamos que os autores focam suas análises em três elementos: conteúdo, 

estrutura e apresentação. Enquanto a apresentação foca no público-alvo, no layout do livro, na ordem de 
utilização e na oferta de materiais extras, como guia do professor, material de áudio e de estudo extra, a 
estrutura propõe analisar como este material pensa os tipos de exercícios oferecidos, sua progressão 
didática e o papel do professor e do aluno em relação ao uso do mesmo. Por último, o conteúdo vem 
apresentar em que teoria o livro didático está baseado, qual a metodologia utilizada e se ela condiz com a 
base teórica. Além disso, há uma preocupação com o elemento cultural e com os gêneros textuais oferecidos 
no livro. Porém, mesmo que Hoffmann afirme que seu roteiro de trabalho possa ser utilizado na análise de 
livro didático específico para alemão como segunda língua (DAZ), cujo público - alvo apresenta a mesma 
idade pesquisada neste trabalho e algumas vezes são aprendizes não de segunda língua, mas de LH que os 
utilizam, o roteiro não foi criado para tratar de materiais e recursos específicos ao ensino de LH.  

Deste modo, relatamos a guia para análise e escolha de material didático para o ensino de LH, 
apresentado por Schader (2016) como referência no ensino de LH na Suíça alemã. Levando em consideração 
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as especificidades do ensino de LH, tais como as dificuldades institucionais e financeiras enfrentadas para a 
oferta da mesma, sua falta de ligação com o ensino regular, o pouco número de hora-aula por semestre, sua 
não obrigatoriedade e sua heterogeneidade, seja da faixa etária dos alunos como dos diferentes níveis das 
competências linguísticas encontradas em sala de aula (idem 2016, p.5), o autor salienta que uma proposta 
didática para o ensino da LH deve passar também pelo apoio ao professor desta disciplina em suas escolhas 
didáticas. Para tanto, é preciso entender quais são os objetivos do ensino de uma LH e assim, selecionar e 
analisar conscientemente o material a ser utilizado em sala de aula. Dentro destes objetivos, o autor cita o 
desenvolvimento do aluno em diversos âmbitos: das competências linguísticas, do seu bilinguismo, da sua 
integração no país de acolhimento, da compreensão da sua cultura e da do outro, promovendo assim, um 
aprendizado intercultural. (ibidem, p.11). 

Considerando este cenário, Schader & Waibel (2016, p.113-114) apresentam seis critérios que devem 
ser observados na seleção de material didático para o ensino de LH, os quais apresentamos a seguir:  

• critério etário, 
• Critério da maior neutralidade possível em termos ideológicos, religiosos, tal como 

exigido na maioria dos países de acolhimento 
• Critério da centração no aluno e da promoção da autonomia 
• Critério da centração nos alunos, com particular referência ao ELH 
• Critério da igualdade de género 
• Critério da adequação para um ensino individualizado e centrado no aluno 

otimizado. 

Estes critérios atuam como norteadores do professor e devem ser levados em consideração na escolha 
do material para o ensino de LH, seja através de um livro didático, ou da escolha de material na internet, de 
livro para leitura e até mesmo na proposta de material preparado pelo aluno. Assim, quando se tem uma 
turma com uma faixa etária como por exemplo, de 6-8 anos, deve-se levar em consideração, em que nível de 
competência linguística eles se encontram, quais materiais se adequam à sua realidade, proporcionando à 
turma toda um bom desenvolvimento. Centrar-se no aluno é também dar atenção aos seus conhecimentos 
prévios e incorporá-los a seu aprendizado, fazendo com que ele perceba a importância da sua LH, de seus 
conhecimentos e o tornando parte relevante do aprendizado.  

3. METODOLOGIA 

Em função da subjetividade e da profundidade com que se busca definir um modelo de análise e realizar 
a análise de materiais específicos, o enfoque metodológico escolhido é o qualitativo (Mc Millan & Schumacher, 
2005). 

Conscientes de que antes de qualquer análise é necessário elaborar um modelo específico, não somente 
para este trabalho, mas também para futuras análises de materiais de POLH, a planificação metodológica foi 
dividida em dois momentos:  

1. Elaborar uma guia didática específica para a análise de materiais didáticos para o 
POLH. 

2. Analisar 3 materiais didáticos com a utilização desta guia.  

Para as duas fases da planificação, o método utilizado foi o de análise documental, compreendendo que 
os documentos pesquisados “não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem em um 
determinado contexto e fornecem informação sobre este mesmo contexto” (Lüdke & André, 1986, p. 39). Em 
consonância com a natureza qualitativa do estudo e a necessidade de interpretar e refletir sobre a informação 
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que se analisará, os dados foram tratados através da técnica de Análise de Conteúdo seguindo as três fases 
fundamentais definidas por Bardin (2011): 

1. Pré-análise: Fase de organização do material e procedimentos de trabalho.  

2. Exploração do material: A análise, em que se define a codificação dos dados, a 
classificação das categorias, etc.  

3. Tratamento dos resultados: Fase em que se definem os significados dos dados 
encontrados na análise, onde se interpreta e dá resposta aos objetivos da análise.  

4. ESTUDO  

Fase 1. Elaborar uma guia específica para a análise de materiais didáticos para o ensino de POLH: 

Pré-análise: Considerando a língua de herança como uma área afim ao ensino de língua materna e 
ensino da língua estrangeira, buscou-se estudos consolidados na área de análise de materiais como base para 
a elaboração da guia.  

Exploração do material: Em primeiro lugar, buscou-se definir os aspectos específicos sobre o POLH que 
deveriam ser revisados em um material didático:  

Tabela 2. Aspectos específicos de língua de herança e de POLH a ser considerado em uma análise de materiais.  

Língua de herança Português como língua de herança 

• Valorização dos conhecimentos prévios: 
atividades que ativem a zona de 
desenvolvimento próximo, (Vygotsky, 1978);  

• Diferentes níveis de Competência 
Comunicativa Intercultural (CCI) para uma 
mesma faixa etária; 

• Abordagem intercultural. 

• Variantes e sotaques da língua portuguesa; 
• Respeito pela idiossincrasia cultural das 

diferentes regiões brasileiras; 
• Aspectos metalinguísticos e pragmáticos para 

o desenvolvimento da CCI; 
• Temas transversais: ética, meio ambiente, 

saúde, orientação sexual, temas locais. 

Fonte: Elaboração própria.  
 
Tratamento dos resultados: Uma vez construída a guía específica de análise se procederá à segunda 

fase. Esta inicia a partir da revisão dos trabalhos de Tomlinson (2011), Hoffman (2009) na área de língua 
estrangeira e de Schader & Waibel (2016) no âmbito do ensino de língua de herança. Unindo os aspectos que 
consideramos fundamentais para a análise de materiais de POLH e as obras representativas com estudos 
prévios nesta área, organizou-se a guia de análise de materiais didáticos para POLH em quatro grandes áreas: 
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Figura 1. Áreas de análise de material didático de POLH 

 

Fonte: Elaboração própria 

 
A seguir, apresentam-se detalhadamente os aspectos a serem avaliados em cada uma das áreas: 

Tabela 3. Áreas e aspectos a ser analisados em um material de POLH 

1.Apresentação 2. Estrutura 3. Conteúdo 4. Elementos inerentes ao POLH 

• Público-alvo 

• Guia do professor 

• Material consumível 

• Em cores? 

• Apresentação em 
unidades/capítulos 

• Ordem de utilização 
do material 

• Objetivos do material 

• Tipo de sequenciação 
didática 

• Conteúdos 

• Organização da 
linguagem 

• Papel do professor 

• Papel do aluno 

• Papel do material em 
geral 

• Objetivo no ensino da 
língua e cultura 

• Base teórica 
linguística e cultural 

• Modelo de 
competência 
comunicativa 

• Base teórica didática 

• Aplicação prática da 
teoria 

• Intensidade e 
progressão das 
atividades 

• Gêneros textuais 

• Valorização dos conhecimentos 
prévios (tanto na LH como os 
advindos da língua local) 

• Elementos linguísticos e culturais  
de outros países 

• Textos autênticos 

• Critério etário e da  neutralidade 

• Adequação para ensino em grupos 
heterogêneos 

• Temas transversais 

• Promoção da metalinguística-
pragmática 

Fonte: Elaboração própria.  
 
A guia foi elaborada com o objetivo de contemplar os principais objetos de análise dos materiais 

didáticos. Para sua aplicação, recomenda-se realizar a análise de maneira progressiva, contudo, flexível. Em 
outras palavras, a guia oferece um modelo estruturado, mas que pode ser utilizado de maneira holística, 

1. Apresentação 2. Estrutura

3. Conteúdo
4. Elementos 
inerentes ao 

POLH
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possibilitando interpretar as análises de maneira contextualizada de acordo com a familiarização com o 
material e com a própria guia.   

Uma vez elaborada a guia procedeu-se à segunda parte da pesquisa, com a análise de três livros 
didáticos impressos específicos para o ensino de POLH.  

 

Fase 2: Analisar 3 materiais didáticos com a utilização desta guia.  

Pré análise: Para a escolha dos livros didáticos que compõem a análise de conteúdo, estabeleceu-se 
como critérios a faixa etária de alfabetização, a data de publicação inferior a cinco anos e o público-alvo 
falantes de POLH. Cumprindo com estes critérios, os materiais selecionados foram:  

Tabela 4. Materiais didáticos a serem analisados 

Material 1 Material 2 Material 3 

Ciranda Cirandinha 
Vamos todos ler e escrever 
Volume I 

Timi 3 
Português língua estrangeira 
língua segunda versão 
Português Brasileiro 

Brasileirinho 
Português para crianças e 
pré-adolescentes 

 
Exploração do material: Cabe ressaltar que neste primeiro momento, a intenção principal da análise era 

validar a guia de análise elaborada, razão pela qual apresenta-se a análise conjunta dos materiais, com 
diretrizes gerais sobre as fortalezas e aspectos a considerar para futuros materiais didáticos e não uma análise 
individual de cada um dos materiais.  

As análises foram realizadas no mês de setembro de 2017, em um primeiro momento por cada uma das 
autoras e, um segundo momento em conjunto, a partir do contraste entre as análises individuais. Este último 
passo foi considerado necessário não somente pela riqueza de dados encontrados em duas análises por 
material, mas sim para a avaliação individual da guia, aplicada pela primeira vez.   

Tratamento dos resultados: Os resultados da análise serão apresentados detalhadamente no próximo 
ponto.  

5. RESULTADOS  

Ao aplicar o modelo de análise com os três materiais didáticos e realizar o contraste mencionado 
anteriormente, os resultados encontrados por cada grande área foram: 
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Figura 2. Elementos analisados nos três livros didáticos impressos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 
Após interpretar o conteúdo proveniente das análises, é possível afirmar que os três livros 

didáticos são elementos facilitadores para intervenções pedagógicas utilizando a zona de desenvolvimento 
proximal (Vygotksy, 1978), apresentando como principais potencialidades: 

a) Apresentação atraente ao público infantil. 
b) Coerência entre enfoque didático e atividades e progressão adequada das 

atividades.  
c) Textos autênticos; 
d) Critério etário; 
e) Critério da neutralidade; 
f) Elementos linguísticos de outros países.  

Com respeito às carências, foram detectados cinco pontos fundamentais no ensino de uma língua de 
herança e detalhados aqui com o propósito de oferecer diretrizes para a elaboração de futuros materiais. São 
eles: abordagem intercultural, valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, elementos linguísticos de 
outros países, promoção da aprendizagem significativa e adequação para aplicação em grupos heterogêneos.  

Quando falamos de abordagem intercultural, pensamos que ao ensinar ou reforçar a transmissão de 
uma língua e cultura de herança é fundamental reconhecer que estamos acrescentando conhecimento 
linguístico e cultural a um ser social que já vivencia outra(s) língua(s) e cultura(s). Isto significa que se partirmos 
de uma concepção de identidades fragmentadas, que se constrói a partir das vivências de um sujeito (Hall, 
2006), não é possível ensinar a língua de herança desde uma perspectiva unilateral de cultura. Em outras 
palavras, a abordagem intercultural aproxima o falante de herança de sua realidade, de línguas e culturas em 

•Em cores;
•Visualmente atraentes;
•Organizados em capítulos-unidade.

1.Apresentaç
ão

•Sequenciação didática progressiva e coerente.2.	Estrutura

•Material 1: competência linguística e discursiva: (ênfase na fonologia e ortografia);
•Material 2: competência linguística (base gramatical, com explícita intenção de ampliação léxica)
•Material 3: competência linguística (base gramatical, com explícita intenção de ampliação léxica.
Desenvolvimento da consciência cultural através de jogos e brincadeiras brasileiras).

3.	Conteúdo

•Textos autênticos;
•Critério etário-neutralidade;
•Elementos ling. e culturais de outros países, não exatamente enfoque intercultural. (material 2 e 3);
•Aprendizagemmemorístico, associativo e explícito.

4.	Elementos	
inerentes	ao	
POLH
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contato. O material didáctico para língua de herança deve valorizar esta bagagem bi- ou multicultural em 
alguns casos e promover a consciência intercultural, que de acordo com Byram (1997), favorece a consciência 
entre as diferentes culturas com as quais coexiste o aluno e além disso, contribui na formação de uma 
identidade plural, evitando estereótipos e preconceitos.   

A valorização dos conhecimentos prévios também é fundamental dado o fato de que o perfil de aluno 
de LH é o aluno que recebe educação formal no idioma do país de residência, idioma este distinto à língua de 
herança, não deveria ser possível ensinar esta língua de herança desde a perspectiva do ensino de uma língua 
aprendida pela primeira vez. Sabendo que muitas vezes os falantes de herança recebem input neste idioma 
desde antes de seu nascimento e que ao longo do tempo podem apresentar redução de uso em função do uso 
da língua local (Montrul, 2008, 2012), não é possível ignorar esta língua dominante. Isto significa que os 
materiais podem e devem explorar conhecimentos prévios sobre qualquer temática tratada, tanto no sentido 
linguístico, como cultural e social. Esta abordagem facilita a aproximação dos alunos com elementos já 
conhecidos, favorecendo a motivação, uma vez que permite ao estudante vincular conhecimentos prévios com 
novos conhecimentos, estabelecendo pontes de alta complexidade cognitiva (Díaz-Barriga & Hernández, 2002) 
e promovendo a aprendizagem significativa sobre qualquer tema tratado em português.  

Conhecimentos prévios neste caso, podem ser conhecimentos culturais com respeito à contrastes entre 
cultura local e cultura de herança ou ainda, elementos linguísticos de outros países já conhecidos pelo aluno 
e que podem ser aproveitados no aprendizado da LH. Elementos linguísticos de outros países, neste caso, não 
necessita ser apenas do país de residência, mas de diferentes países, a fim de contemplar a heterogeneidade 

dos alunos de língua de herança, que residem em diferentes países e possuem backgrounds linguísticos e 
culturais muito diversos, em função da realidade migratória que temos atualmente (casais mistos, mais de 
uma emigração ao longo da vida, escolas internacionais, ambientes multiculturais e plurilíngues, etc.). A 
heterogeneidade, realidade de praticamente todas as turmas de língua de herança também pode ser 
trabalhada a partir de tarefas multinível e que possam ser executadas de acordo com a maturidade cognitiva 
do aluno. Para isso, atividades mais abertas, que permitam, por exemplo, ao aluno expressar-se a partir de 
palavras, frases ou textos, devem estar presentes nos materiais específicos de POLH.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Elaborar um material didático para o ensino do POLH não é tarefa simples. Embora neste trabalho nos 
referimos ao português de variação brasileira, sabemos que a língua portuguesa está presente em outros seis 
países, com uma rica variedade cultural que, de certa maneira, dificulta a elaboração de qualquer material 
padronizado para o ensino da língua. Soma-se a esta realidade a heterogeneidade presente em praticamente 
todos os contextos de ensino de POLH e a falta de diretrizes pedagógicas como por exemplo, os parâmetros 
curriculares nacionais.  O que por um lado flexibiliza aos educadores a abordagem didática e os conteúdos a 
serem trabalhados, por outro, dificulta a delimitação dos temas e a sistematização do ensino. Esta realidade 
também se reflete nos materiais didáticos para o ensino de POLH que apresentam conteúdos diversos com 
diferentes abordagens pedagógicas para uma mesma faixa etária.  

Também é importante destacar que as carências consideradas nos materiais e descritas neste trabalho 
são fruto de pesquisas mais recentes na área, publicadas concomitante ou posteriormente à elaboração dos 
materiais analisados. Ainda que os futuros materiais contemplem os pontos mencionados, defendemos que 
qualquer material didático para o ensino de POLH pode ser utilizado como uma ferramenta de apoio ao 
professor. Nenhum material é capaz de suprir o material autêntico, que atende a necessidade específica de 
um grupo de alunos. No entanto, o material impresso oferece atrativos visuais que podem ser explorados 
dentro e fora da sala de aula, como no âmbito familiar, por exemplo.  
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Cabe ao professor ou familiar identificar as potencialidades dos materiais para aplicá-los em diferentes 
momentos de ensino-aprendizagem do POLH e aplicá-los de maneira complementar ao ensino e transmissão 
da língua e cultura de herança.  
 

REFERÊNCIAS  

ALMEIDA FILHO, J. C. P. O Português como língua não-materna: concepções e contexto de ensino. Acervo 
digital do Museu da Língua Portuguesa. 2005 Acesso 20.12.2017  
http://www.museulinguaportuguesa.org.br/files/mlp/texto_4.pdf  

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

BYRAM, M. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon, UK: Multilingual 
Matters. 1997. 

CUNNINGSWORTH, A. Choosing your coursebook. Oxford: Heineman, 1995. 

DÍAZ BARRIGA, F.; Y HERNÁNDEZ, G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una 
interpretación constructivista. Ciudad de México, México: Mc Graw Hill. 2002. 

GOMES, J. A. Portugués como lengua de herencia en un contexto de lenguas hermanas: El caso de los hijos 
de brasileños que viven en Barcelona. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona. 2017.  

HALL, S. Da diáspora: identidades e mediações culturais (Vol. 93). Editora UFMG. 2006. 

HOFFMANN, L. Kriterien zur Beurteilung von Lehrwerken im Bereich DaF/DaZ. 2009. Disponível em:  
<http://home.edo.tudortmund.de/~hoffmann/PDF/Lehrmittelkriterien_LH.pdf> Acesso em: 25 set. 2017. 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

MCMILLAN, J. H.; SCHUMACHER, S. Investigación educativa una introducción conceptual. Pearson 
educación, 2005. 

MONTRUL, S. Incomplete acquisition in bilingualism: re-examining the age factor. Amsterdam, Países Bajos: 
John Benjamins B.V. 2008 

______ . Is the heritage language like a second language? EuroSLA Yearbook, 12 (1), pp. 1-29.2012. 

PIPPO, J. Línguas maternas no ensino básico: espanhol e português na área metropolitana de Helsínquia 
(Tese doutoral). University of Helsinki. Hensinki, Finlandia. 2016. 

SCHADER, B. (Org.) Fundamentos e quadros de referência. Zurique: Orel Füssli. 2016. Recuperado de: 
https://phzh.ch/globalassets/ipe.phzh.ch/lehrmittel/hsk-portugiesisch/handbuch_hsu_portugiesisch.pdf. 
Consulta em 25/09/2017 

SCHADER, B.; WAIBEL, S. Pesquisa e seleção de material didático. IN: Schader, B. (org.) Fundamentos e 
quadros de referência. Zurique: Orel Füssli. 2016. Disponível em: 
<https://phzh.ch/globalassets/ipe.phzh.ch/lehrmittel/hsk-portugiesisch/handbuch_hsu_portugiesisch.pdf > 
Acesso em: 25 set. 2017.  

SOARES, S. Português Língua de Herança: da teoria à prática. (Tesis de máster). Universidade do Oporto. 
Oporto, Portugal. 2012. 

TOMLINSON, B. (Ed.). Materials development in language teaching. Cambridge University Press.2011. 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

65 

VILAÇA, M.L.C. O Material Didático No Ensino De Língua Estrangeira: Definições, Modalidades E Papéis. 
Revista eletrônica do instituto de humanidades. 2007. Acesso em: 21 dez. 2017. 
http://publicacoes.unigranrio.com.br/index.php/reihm/article/download/653/538 

VYGOTSKY, L. Mind in society: the development of Higher Psychological Processes.Cambridge MA: Harvard 
University Press. 1978. 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

66 

AQUISIÇÃO DOS ADJETIVOS EM PORTUGUÊS POR APRENDENTES CHINESES 

Sun Ye 
Instituto Politécnico de Macau, China 

RESUMO 

A aquisição lexical é um processo cumulativo e gradual. Segundo Jiang (2000), o desenvolvimento lexical na 
Língua Segunda (L2) passará por três etapas: o “estádio formal”; o “estádio mediador” e o “estádio de 
integração” da L2. O presente trabalho visa analisar o processo de aquisição dos adjetivos em Português Língua 
Segunda (PL2) por alunos de Língua Materna (LM) chinesa. Buscamos, desta forma, dar uma visão geral tanto 
do ponto de vista do desenvolvimento lexical na aquisição dos adjetivos por esse público, como das maiores 
dificuldades encontradas em cada etapa da aquisição dos mesmos. 

1. INTRODUÇÃO 

Sendo a língua portuguesa e a chinesa duas línguas diferentes em inúmeros aspetos linguísticos, para 
os aprendentes chineses, a aquisição de PL2 é vista como um processo complexo. A utilização dos adjetivos 
em português constitui um dos fatores que dificulta a compreensão e a produção do texto escrito deste público 
(MAI, 2006; TAN, 2000). Para os aprendentes chineses, como se dará o processo de aquisição dos adjetivos 
em português? Quais serão os desvios e as dificuldades ocorridas durante este processo?  

Pretendemos, em nosso estudo, analisar o processo de aquisição dos adjetivos em português por este 
público através da comparação entre a utilização dos mesmos na interlíngua (de níveis diferentes) e na língua-
alvo, bem como verificar se o referido processo de aquisição corresponde ao modelo de desenvolvimento 
lexical proposto por Jiang (2000). Ademais, investigaremos o papel da LM na aquisição de adjetivos em PL2 
por esse público através da análise das dificuldades encontradas em cada etapa desse processo.  

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

2.1. TEORIA DA INTERLÍNGUA  

O uso da língua é um processo dinâmico (BACHMAN, 2003). Ao longo da aquisição de uma L2, os 
aprendentes passam por diferentes etapas de proficiência. Após o aparecimento da Análise Contrastiva (AC) e 
da Análise dos Erros (AE), em meados dos anos 1970, Stephen Pit Corder e os seus colegas continuaram a 
desenvolver uma abordagem mais ampla conhecida por Interlíngua (Interlanguage ou ILG). Selinker (1972) usa 
pela primeira vez o termo interlíngua (interlanguage ), que refere o sistema linguístico intermédio que os 
aprendentes desenvolvem durante o processo de aquisição/aprendizagem de L2. Neste sistema, os 
aprendentes apresentam tanto características da LM, quanto traços da Língua Alvo (LA), passando por uma 
série de fases de aprendizagem/aquisição, cujos pólos são a LM e a LA.  

Para caracterizar a ILG, tendo como referência os trabalhos de Bento (2013), Mai (2012) e Rustipa 
(2011), podemos resumir, correndo o risco de cair em algumas generalizações, que a interlíngua (ILG) é 
dinâmica e representa as diferentes etapas por que os aprendentes passam durante a aprendizagem da LE, 
que se torna cada vez mais complexa e mais próxima da língua-alvo; a ILG é um sistema linguístico que 
apresenta erros, cuja frequência vai diminuindo à medida que a aprendizagem se desenvolve. Há 
hipergeneralização das regras da LA na construção da ILG e é possível ocorrer fossilização de algumas 
estruturas linguísticas na ILG. 
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Ainda de acordo com Selinker (1972) e Corder (1967), muitos dos desvios linguísticos cometidos pelos 
aprendentes durante a aquisição de L2 devem ser analisados visando comprovar a existência de um sistema 
linguístico com regras próprias em vez de serem encarados como acidentais. Neste sentido, a ILG é considerada 
como uma pista em que os professores conseguem reconhecer os erros dos aprendentes e posteriormente 
elaborar estratégias que conduzam à sua superação. 

2.2. MODELO DO DESENVOLVIMENTO LEXICAL NA L2 (JIANG, 2000) 

Conforme observamos, na ILG representam-se as diferentes etapas por que os aprendentes passam 
durante a aprendizagem/aquisição da L2. No que diz respeito à aquisição lexical, qual seria o processo de 
desenvolvimento lexical da L2? Segundo Levelt (1989 apud Jiang, 2000: 48), a entrada lexical da L1 consiste 
em duas componentes: o “lema” (lemma), que se refere à informação sintática e semântica duma palavra, 
como o seu significado e categorial gramatical; e o “lexema” (lexeme), que diz respeito à informação de tipo 
formal e morfológico, como ortografia, pronúncia e variantes morfológicas. Pela Figura 1, podemos observar 
a descrição gráfica da estrutura interna duma entrada lexical.  

Figura 1: Estrutura interna duma entrada lexical segundo Levelt 

 
Baseado nos dois conceitos, Jiang Nan (2000:) salientou que o desenvolvimento lexical na L2 passaria 

por três etapas: 

1ª etapa: estádio formal (formal stage);  
2ª etapa: estádio mediador do lema da L1 (L1 lemma mediation stage);  
3ª etapa: estádio de integração da L2 (L2 integration stage).  

  Na 1ª etapa, estabelecem-se na entrada lexical somente as informações de tipo formal, a pronúncia e 
a ortografia etc., enquanto a estrutura do lema está vazia. (Veja-se Figura 2).  
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Figura 2: A representação (a) e o processamento lexical (b) no “estádio formal” de desenvolvimento lexical de L2 
(JIANG, 2000: 51) 

 
Se tomarmos o adjectivo “vermelho” como exemplo, na 1a etapa do desenvolvimento lexical, quanto 

às informações formais estão estabelecidas na entrada lexical, os aprendentes conseguirão saber que o 
adjectivo tem oito letras, três sílabas, se pronuncia como [vɨrˈmɐλu] e se escreve como ver-me-lho. 

Na 2ª etapa, "estádio mediador", entretanto, o espaço do lema da L2 estará ocupado pela informação 
correspondente ao lema equivalente na L1 (Conforme a Figura 3). No caso de “vermelho”, por exemplo, os 
alunos chineses podem vir a utilizar colocações como “*vinho vermelho” ou “*chá vermelho”, que são muito 
provavelmente calques provenientes da língua chinesa: 

Figura 3: A representação (a) e o processamento lexical (b) no “estádio mediador” de desenvolvimento lexical de 
L2  (JIANG, 2000, p. 53) 

 
Chinês (hóng) �(jiǔ) (hóng) �(chá) 
Glosa vermelho vinho vermelho chá 
Português vinho tinto chá preto 

 

 
 

Na última etapa, o "estádio de integração", as especificações semânticas, sintáticas e morfológicas da 
L2 seriam extraídas do discurso oral e escrito pelo aprendente e integradas na entrada lexical (Veja-se Figura 
4). Quando chegam a esta etapa, os alunos conseguem produzir, corretamente, “vinho tinto” e “chá preto”. 
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Figura 4: A representação (a) e o processamento lexical (b) no “estádio de integração” de desenvolvimento lexical 
de L2 (JIANG, 2000, p. 53) 

 

 
No entanto, nem todos os aprendentes conseguem chegar à 3ª etapa e é possível ocorrer fossilização. 

Aliás, a passagem da 2ª etapa à 3ª etapa consiste num processo bastante complexo, o que se deverá a duas 
limitações principais: pobreza do input e a dependência do sistema lexical da L1. 

3. CONSTITUIÇÃO DO CORPUS E RECOLHA DOS DADOS  

Neste trabalho, tomamos como público-alvo 64 alunos chineses, todos aprendentes de PL2 no curso de 
Licenciatura no contexto de Macau e têm o chinês (mandarim ou cantonês) como LM. Entre eles, 22 são 
provenientes do nível de proficiência A2 (34%), 22 do B1 (34%) e 20 do B2 (32%).  

Para descobrir a aquisição dos adjetivos em PL2 pelos aprendentes chineses, tivemos necessidade de 
aplicar um pequeno questionário a essepúblico, em que recolhemos textos escritos por eles sobre a descrição 
duma imagem em português (cf. Anexo 1), que constituem o corpus da ILG. Aliás, recolhemos, ainda, textos 
escritos sobre a mesma imagem feitos por 20 alunos universitários de LM portuguesa da mesma faixa etária, 
que são aprendentes de Chinês como língua estrangeira e frequentam um curso de intercâmbio em Macau, 
que servirão como o corpus da língua-alvo deste trabalho. Tentamos descobrir, através da comparação das 
descrições da imagem pelos dois grupos, os três aspetos seguintes:  

1) Quais as dificuldades encontradas pelos alunos chineses em cada etapa da aquisição 
dos adjetivos em PL2? 

2) Qual o papel da LM na aquisição dos adjetivos de PL2 pelos alunos chineses? 
3) Qual é a diferença entre a utilização dos adjetivos pelos aprendentes chineses de PL2 

e pelos falantes nativos de português?  

4. ANÁLISE DOS DADOS 

Descrevemos e analisamos agora a aquisição dos adjetivos em PL2 pelos aprendentes chineses 
conforme os aspetos acima referidos. Em primeiro lugar, veremos as dificuldades encontradas em diferentes 
etapas da aquisição dos adjetivos em PL2 pelos alunos chineses. 

No que se refere à adequação do uso de adjetivo, pela Tabela 1, podemos ver que não se manifesta, nos 
três níveis de proficiência, uma grande diferença no número de adjetivos. Entretanto, a percentagem de 
desvios desce de 37.5 % no nível A2 para 32 % no nível B1, até chegar a 16 % no nível B2, o que indica que a 
adequação do uso de adjectivo cresce à medida que o nível de proficiência linguística aumenta. 
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Tabela 1: Adequação do uso do adjetivo por nível 

Nível de proficiência Nº total de adjetivos 
Adequação do uso do adjetivo 

Correção Desvios 
A2 32 20 (62.5%) 12 (37.5%) 
B1 31 21 (68%) 10 (32%) 
B2 31 26 (84%) 5 (16%) 

 
Em torno dos tipos de erros ocorridos, tomamos como referência a taxonomia de Gonçalves (2007), os 

critérios de classificação de erros de Ferris (2002) e de Lococo (1975) e elaborámos uma taxonomia descritiva 
de erros com base nos dados obtidos do presente trabalho (Veja-se a Tabela 2).  

Tabela 2: Taxonomia de erros na utilização dos adjetivos 
Tipo de erro Explicação 

Erros morfológicos Não concordância de género e número entre nome e 
adjetivo 

Erros semânticos Adjetivos usados com desvio no sentido 
Erros sintáticos A posição do adjetivo não é correta 
Erros ortográficos A escrita do adjetivo não é correta 
Erros de uso Usos que apesar de compreensíveis não são correntes  

 
Em torno dos tipos de erros ocorridos, através da Tabela 3, podemos observar que, em primeiro lugar, 

nos níveis de A2 e B1, ocorrem erros ortográficos. Aliás, ainda podemos descobrir, pela mesma Tabela, que a 
maioria dos erros ocorridos nesses dois níveis são os morfológicos, ocupando 67% no nível A2 e 60% no nível 
B1. Quanto ao nível B2, com um número de erros muito reduzido, ocorrem erros semânticos e erros de uso 
enquanto não se encontram erros morfológicos nem ortográficos.  

Tabela 3: Distribuição de erros do uso do adjetivo por nível 
Nível de 

proficiência 

Tipo de erro 

No. de erros Morfológicos Semânticos Sintáticos Ortográficos Erros de uso 
A2 12 8 (67%) 1 (8%) 0 3 (25%) 0 
B1 10 6 (60%) 0 0 3 (30%) 1 (10%) 
B2 5 0 4 (80%) 0 0 1 (20%) 

 
Com diferentes tipos de erros ocorridos em cada nível, analisaremos, em seguida, o papel da LM na 

aquisição dos adjetivos de PL2 por esse público. Para analisar esse aspeto, transcrevemos, alguns erros 
ocorridos em cada nível. No caso dos erros ortográficos, por exemplo:  

1)* As pessoas estão occupados.  

Nesse caso, a aquisição do adjectivo “ocupado” encontra-se ainda antes da 1a etapa do modelo de 
desenvolvimento lexical na L2 proposto por Jiang (2000), quando as informações de tipo formal, a pronúncia 
e a ortografia ainda não são estabelecidas, completamente, na entrada de L2.  

Para perceber os erros ocorridos, é de salientar que, todos os inquiridos deste corpus têm o inglês como 
a primeira língua estrangeira (LE), quer dizer, antes de iniciarem a aprendizagem de PL2, já travaram contato 
com a língua inglesa.  

Como o português e o inglês pertencem à mesma família linguística (indo-europeia), contam com 
algumas semelhanças na escrita, principalmente nos vocábulos ingleses que têm origem no latim, o que pode 
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influenciar tanto de forma positiva como negativa a aprendizagem de PL2 pelos alunos que já dominam a 
língua inglesa.  

Por um lado, os alunos com o domínio de inglês conseguem reconhecer, facilmente, o sentido de muitas 
palavras em português (intelligent – inteligente; interesting- interessante; superficial – superficial, etc.). Por 
outro lado, entretanto, as semelhanças na escrita das duas línguas resultam, às vezes, na confusão ortográfica 
dos alunos. Por exemplo, acontecem, com muita frequência, erros ortográficos dos alunos chineses 
(especialmente na fase inicial de aprendizagem de PL2), como:  

1) *Três homens intelligentes 
2) * Cinco livros interestings 

No caso dos erros ortográficos ocorridos nos textos, parece-nos que esses erros (*As pessoas estão 
occupados) dever-se-ão, muito provavelmente, à transferência negativa da língua inglesa, sendo em inglês o 
adjectivo “ocupado” escrito como “occupied”.  

Aliás, ainda podemos descobrir, pela mesma Tabela 3, que a maioria dos erros ocorridos, nesses dois 
níveis, são os morfológicos, ocupando 67% no nível A2 e 60% no nível B1. Por exemplo:   

1) *As pessoas estão ocupado.  
2) *As pessoa estão ocupada.  
3) *As pessoas estão ocupados.  

Como sabemos, em chinês, os adjetivos flexionam com os nomes. Para dizer as seguintes frases em chinês, 
o adjetivo que aparece é sempre, �(máng)(ocupado), conforme os exemplos: 

PORTUGUÊS CHINÊS 

1. Ela  está ocupada. �(tā)��(hěn)��(máng)� 
2. Ele  está ocupado. �(tā)��(hěn)��(máng)� 
3. Elas estão ocupadas. �(tā) (men)��(hěn)��(máng)� 
4. Eles estãoocupados. �(tā) (men)��(hěn)��(máng)� 

 
Portanto, parece-nos que, neste caso, os erros morfológicos dever-se-ão à influência do chinês, que é a 

LM deste público. Aliás, como em inglês, os adjetivos também não flexionam com os nomes (She is occupied / 
He is occupied / They are occupied etc.), os erros ocorridos também poderiam ser provocados pela 
transferência negativa da língua inglesa. Nesses exemplos, o desenvolvimento lexical da L2 encontra-se na 2a 
etapa.  

Quanto ao nível B2, ocorrem mais erros semânticos e erros de uso e não se encontram erros 
morfológicos nem ortográficos. No caso dos erros semânticos, por exemplo:    

1) *Na avenida ocupada, quase toda a gente utiliza telemóvel……  
No primeiro exemplo, em vez de dizer “avenida movimentada”, diz-se “avenida ocupada”. Como em 

chinês, para dizer “avenida movimentada”, diz-se:  
 

Chinês �(fán) �(máng) �(lù) (duàn) 
Glosa ocupado Avenida / rua 

 

2) *Como o utilizador de rua, deve ter sempre cuidado à situação redonda…. 
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No segundo exemplo, para dizer “à sua volta”, diz-se “situação redonda”, que nos parece um exemplo 
influenciado pelo inglês situation around. 

Por fim, compararemos a utilização dos adjetivos pelos aprendentes chineses de PLE e pelos falantes 
nativos de português, o que se manifesta, principalmente, em aspetos sintáticos.  

Como demonstra a Tabela 4, nos níveis A2 e B1, a maioria dos adjetivos ocorridos funciona como 
predicativo. No que diz respeito ao nível B2, ocorrem mais adjetivos em função de atributo do que de 
predicativo, situação mais próxima à ocorrida com os falantes nativos.  

Tabela 4: Função sintática dos adjetivos usados pelos alunos chineses e pelos falantes nativos 
Nível Como atributo Como predicativo 

A2 34% 66% 
B1 35% 65% 
B2 74% 26% 

Língua Materna 62% 38% 
 
Além disso, verificamos ainda que a utilização dos adjetivos pelos falantes nativos de português é mais 

diversificada, o que se manifesta tanto no tamanho das frases com adjetivos (que contêm mais palavras), 
quanto no uso de estruturas um pouco mais complexas como a oração relativa em (a) e a construção modal 
em (b). 

a. Estas pessoas estão todas distraídas com os seus telemóveis, o que é muito perigoso.  
b. Na imagem acima, é possível ver uma enorme movimentação na cidade, 

provavelmente em hora de ponta.  

5. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No processo da aquisição dos adjetivos em PL2, os aprendentes chineses passam por diferentes etapas 
de proficiência em que se encontram dificuldades distintas. A adequação e a diversidade da morfologia do uso 
do adjetivo crescem à medida que o nível de proficiência aumenta.  

Quando analisamos o processo de aquisição lexical dos adjectivos em PL2 pelos aprendentes chineses, 
encontrámos vários casos em que os alunos dos níveis A2 e B1 erram no uso dos adjectivos por causa da 
transferência negativa da sua LM (o chinês). Entretanto, fazer comparações com a língua chinesa constitui 
sempre uma estratégia valorizada pelos alunos de L2. 

Segundo Schimitt e McCarthy (1997: 179),  

Mapping second-language vocabulary onto the mother tongue is a basic and indispensable learning 
strategy, but also inevitably leads to error. How much the mother-tongue helps and how much it 
hinders learning depends, among other things, on language distance and on the realism o learner’s 
hypotheses about transferability.   

Como a recorrência à LM constitui uma estratégia indispensável, fazer comparações entre a L1 e a L2 e 
prestar atenção às diferenças entre as duas línguas ajudará a perceber e reduzir os erros no processo de 
aquisição da L2.  

Para os alunos chineses, o processo da aquisição dos adjectivos em PL2 manifesta correspondência com 
o modelo de desenvolvimento proposto por Jiang. Por um lado, para este público, seria muito difícil passar da 
2ª etapa à 3ª etapa. Por outro lado, descobrimos, ainda, outros aspectos não manifestados no modelo, como 
além da LM, será ainda necessário ter em conta a transferência/influência de outras línguas estrangeiras com 
as quais os aprendentes já têm contacto.  
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Anexo 1: Questionário sobre a utilização/aquisição dos adjetivos em PL2 pelos alunos chineses 
 

Questionário 

卷  

Vimos pedir-lhe o favor de preencher este questionário. Pretendemos com este questionário conhecer 
melhor a aquisição dos adjetivos em Português Língua Segunda pelos aprendentes chineses. O preenchimento 
do questionário é anónimo e toda a informação é confidencial e será apenas utilizada para fins de investigação.  

As suas respostas vão ser muito importantes para o nosso trabalho. Obrigada pela sua colaboração! 
 

的同	： 

万分感 抽空��此表。 了 一步了解中�	生葡 作 �  程中形容  情

�，我 了 卷。 根据自身的 情�切 ，我 承 提供的信息予以

保密。�的意 我 很大
助。 配合！ 

 
1.基本信息 Informações básicas: 

1) 性 género: 
男 masculino                       女feminino 

 
2) 年 Idade: __________ 
3) 就�年��Ano frequentado：___________ 
4) 葡�	��	�Há quanto tempo que estuda português como língua estrangeira: 

___________________________________________ 
 
2. �用葡�描述下列�片，�3-5行。 
Descreva as imagens em português, escreva 3-5 linhas.  
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RESUMO 

O presente estudo, baseado nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 
1972) e da Sociolinguística Educacional (BORTONI-RICARDO, 2004), investiga, na escrita de alunos da EJA de 
Belém do Pará, Brasil, o apagamento do -R em coda silábica com vistas a comparar com o que acontece na fala 
de quatro informantes inquiridos pelo ALiB. Além disso, busca-se identificar os contextos linguísticos e 
extralinguísticos que possam favorecer ou desfavorecer a ocorrência do referido processo linguístico. Entende-
se que o conhecimento acerca da variação linguística no Português Brasileiro é importante tanto para os 
falantes nativos quanto para aqueles que o utilizam como segunda língua. 

ABSTRACT 

Based on the theoretical and methodological premise of Variationist Sociolinguistics (LABOV, 1972) and of 
Educational Sociolinguistics (BORTONI-RICARDO, 2004) this study investigates the deletion of -R in syllabic 
coda in written productions from EJA students from Belém do Pará, Brazil, in order to compare it to what 
happens to the spoken production of 4 informants questioned by ALiB. We also seek to identify the linguistic 
and extralinguistic contexts which favour or disfavour the occurrence of this linguistic process. We understand 
that the knowledge about the linguistic variation in Brazilian Portuguese is as important for native speakers as 
for those who use it as a second language. 

INTRODUÇÃO 

O apagamento ou apócope do /R/ em coda silábica é um processo fonológico que vem sendo estudado 
por muitos autores, assim como os contextos internos e externos que favorecem sua implementação (CALLOU 
et al., 1998; MONARETTO, 2000; AGUILERA e KAILER, 2015; ALMEIDA e KAILER, 2015; entre outros). 

A incidência desse processo no falar de Belém, capital do estado do Pará, Norte do Brasil, já foi alvo de 
investigação do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), na qual Kailer e Aguilera (2014) observaram que o 
referido processo chega a 75% das ocorrências. Neste sentido, objetivamos verificar se o apagamento na 
produção escrita de alunos do Ensino Fundamental na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em 
Belém do Pará, apresenta produtividade semelhante à observada na oralidade. 

De modo geral, o apagamento desse segmento na oralidade, é um processo que caminha para uma 
mudança linguística, pois conforme Almeida e Kailer (no prelo) verificaram em Santa Catarina, em contexto de 
coda externa de verbos e em discurso menos monitorado, ele atinge de 98 a 100% das ocorrências. As autoras 
salientam que até mesmo em localidades onde predominam as variantes anteriores, mais resistentes ao 
apagamento, ele está em estágio muito avançado nos referidos contextos. Comportamento parecido, foi 
observado por Callou et.al. (1998) no falar do Rio de Janeiro, Monaretto (2000) no falar de algumas localidades 
da região Sul do Brasil, por Monaretto e Hora(2003) no falar de João Pessoa e por Oushiro (2014) no falar de 
São Paulo.  
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Quanto à escrita, são poucos os estudos, de que temos conhecimento, sobre o apagamento do -R na 
referida modalidade. Gurjel, 2016, por exemplo, investiga a incidência desse processo em verbos no infinitivo 
em textos escritos de alunos do 8º ano de uma escola estadual de Caraúbas, Rio Grande do Norte. A autora 
constatou que o apagamento nos referidos dados segue os parâmetros da oralidade. 

Almeida (2016), por sua vez, investiga tanto o apagamento do –R quanto a inserção desse segmento 
como hipercorreção em textos escritos de alunos do 8º ano de uma escola pública de Fortaleza, Ceará. A 
referida autora também constata, quanto ao apagamento na escrita desses alunos, que esse “erro” trata-se 
da transposição de marcas da oralidade. 

Cabe destacar que esses dois trabalhos sobre o apagamento na escrita de alunos fazem parte de 
pesquisas desenvolvidas como dissertações do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), um programa 
nacional recente, com menos de cinco anos de existência. 

Sendo assim, este estudo busca investigar na oralidade e na escrita, como esse processo efetiva-se em 
Belém do Pará, para que se possa ter uma visão mais ampla da variação linguística que ocorre no norte do 
Brasil. Tal variação parece caminhar para uma efetiva mudança e, dessa forma, justifica-se a relevância desta 
pesquisa como contribuição não somente para os estudos fonético-fonológicos e sociolinguísticos do PB, como 
para todos aqueles que utilizam o português como segunda língua e que pretendem conhecer ou fixar-se na 
região investigada, para que possa entender o real funcionamento da língua em uso nessa localidade. 

PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Embasados nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista de orientação 
laboviana (WEINREICH, LABOV & HERZOG,1968) e da Sociolinguística Educacional (BORTONI-RICARDO, 2005), 
primeiramente fez-se um levantamento do apagamento do –R em dados coletados, em 2005, pela equipe ALiB 
- Projeto Atlas Linguístico do Brasil (COMITÊ, 2001). Desses dados, foram recortadas as ocorrências que 
possibilitavam a realização do –R em coda externa de verbos e de não verbos, na fala de quatro informantes, 
com o Ensino Fundamental incompleto, de Belém do Pará. Após o recorte, por meio do programa SoundForge 
(2011), os dados foram codificados quanto aos contextos linguísticos (classe morfológica, extensão do 
vocábulo, vogal da sílaba alvo, ponto e modo de articulação) e extralinguístico (sexo, faixa etária e estilo de 
produção de fala). Realizou-se, em seguida, um levantamento das ocorrências de apagamento do –R nas 
produções escritas de 31 alunos da EJA, que foi codificado conforme contextos linguísticos (classe morfológica, 
vogal da sílaba alvo e extensão silábica) e extralinguísticos (sexo, faixa etária, anos de escolarização, local de 
origem, etapa da EJA). Terminada a codificação dos dados, eles foram submetidos à análise probabilística no 
Programa Goldvarb X que forneceu os resultados em percentual e em peso relativo9, conforme apresentados 
a seguir.  

 

APAGAMENTO DO /R/ NA ORALIDADE EM BELÉM DO PARÁ: UMA ANÁLISE COM DADOS DO ALIB 

Apresenta-se, primeiramente, os resultados quanto ao apagamento do /R/ na oralidade pautados em 
dados da fala de quatro informantes que foram estratificados, pela equipe do ALiB (COMITÊ,2001), conforme 
o sexo, faixa etária e escolaridade. 

                                                             
9 Os valores dos pesos relativos devem ser lidos da seguinte forma: quanto mais próximos de 0, menos favoráveis à aplicação da 
regra variável; quanto mais próximos de 1, mais favoráveis. Se estiverem próximos a 0,5, significa que o fator em análise é neutro 
quanto à aplicação ou não da regra em análise, no caso deste estudo, do apagamento do /R/ em coda silábica externa. 
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Gráfico 1: Apagamento do /R/ em dados orais de Belém do Pará 

 

 
FONTE: Elaborado pelas autoras. 

 
De acordo com o gráfico 1, é possível verificar que o apagamento do /R/ em coda silábica externa 

(61,2%) supera a realização desse segmento (38,7%) na fala dos quatro informantes inquerido pela equipe do 
ALiB. É interessante destacar que este percentual refere-se aos três estilos de produção de fala: leitura (o mais 
monitorado), entrevista (monitorado) e relato (o menos monitorado). Cada um desses estilos apresenta 
atuação diferente em relação à aplicação do apagamento do /R/ conforme é possível verificar na tabela 1. 

Tabela 1: Atuação da variável estilo de produção de fala para a implementação do apagamento do /R/ em coda 
externa 

Estilo de produção de fala Aplicação/Ocorrências % Peso relativo 

Leitura 34/52 31 0.130 

Entrevista 18/58 65,4 0.401 

Relato 73/94 77,7 0.801 

Input:0,690   Significância:0,001 

FONTE: Elaborada pelas autoras. 
 
Por meio do estilo de produção de fala, segundo Labov (1972), é possível verificar qual variante o 

informante considera de maior prestígio e qual faz parte de seu vernáculo. Isso ocorre porque, no estilo mais 
monitorado, a tendência é de o informante produzir a variante que considera mais prestigiada na comunidade 
e, no estilo menos monitorado, aquele em que o informante se envolve emocionalmente com o fato narrado, 
ele faz uso da variante vernacular. Diante disso, analisando a tabela 1, pode-se verificar que, no estilo mais 
monitorado, o de leitura (0,130) e no estilo monitorado de entrevista (0,401) não há favorecimento à aplicação 
da regra de apagamento do /R/. Por outro lado, o relato (0,801), quando o informante é levado a narrar um 
fato marcante em sua vida, é bastante favorável à aplicação da regra em estudo, ou seja, quando o informante 
presta menos atenção à própria linguagem, usa a variante que está presente em seu vernáculo. Esse resultado 
encontra respaldo em outros estudos sobre dados da oralidade no falar brasileiro (ALMEIDA e KAILER,2015, 
AGUILERA e KAILER, 2015, entre outros) que destacam que, em algumas localidades do Sul do Brasil, o 
apagamento é categórico em coda externa de verbos no infinitivo em discurso menos monitorado.  
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Tabela 2: Atuação da variável classe morfológica para a implementação do apagamento do /R/ em coda externa 
Classe morfológica Aplicação/Ocorrências % Peso relativo 

Verbos 104/147 70,7 0,605 
Não verbos 21/57 36,8 0,250 

Input:0,690   Significância:0,001 

FONTE: Elaborada pelas autoras. 

A tabela 2 confirma os resultados já apresentados por vários autores (MONARETTO e BRESCANCINI, 
2008, ALMEIDA e KAILER, 2015, AGUILERA e KAILER, 2015, entre outros) sobre o apagamento em coda externa 
de verbos no infinitivo como a classe morfológica mais favorável ao apagamento do /R/, conforme já 
mencionamos, principalmente se aliada ao contexto menos monitorado. A seguir, a tabela 3 apresenta a 
atuação do contexto extensão silábica para o apagamento do /R/. 

Tabela 3:  Atuação da variável extensão silábica para a implementação do apagamento do /R/ em coda externa 

Extensão silábica Aplicação/Ocorrências % Peso relativo 

Monossílabos 11/33 33,3 0,117 

Dissílabos 78/127 61,4 0,549 

Trissílabos 24/31 77,4 0,616 

Polissílabos 12/13 92,3 0,891 

Input:0,690   Significância:0,001 

FONTE: Elaborada pelas autoras. 

O último contexto selecionado para a implementação do apagamento do –R, na oralidade, em contexto 
de coda externa, foi a extensão silábica. Os monossílabos (ter ~ tê�, mar ~ má�) são os menos favoráveis 
(0,117) ao apagamento do –R. É possível verificar que, conforme aumenta o número de sílaba do vocábulo 
(dissílabo (0,549), trissílabos (0,616) e polissílabos (0,891)), o favorecimento amplia-se também. Isso ocorre, 
provavelmente, no caso dos monossílabos por serem vocábulos curtos e, ao perder um segmento, muitas 
vezes, podem sofrer alteração no valor semântico, como acontece com mar, que sem –R pode deixar de ser 
um substantivo para tornar-se um adjetivo (má). Já no caso dos vocábulos mais extensos como liquidificador 
~liquidificadô�, além da economia linguística, não há alteração semântica, fato que talvez justifique tal 
favorecimento ao apagamento do –R nesse contexto. 
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A seguir, apresentam-se os resultados referentes ao apagamento na escrita dos alunos da EJA. 

GRÁFICO 2: Relação Ocorrência / Variante Apagamento do –R  

 
FONTE: Elaborado pelas autoras. 

 
O gráfico 2, apresenta a porcentagem de apagamento em relação à realização da variante –R em coda 

silábica externa. Ao analisá-lo, pode-se perceber que, embora os números demonstrem que a quantidade de 
apagamento é bem menor que a de realização, trata-se de um percentual significativo, especialmente 
considerando-se que são textos escritos em uma situação de comunicação que exige uma linguagem mais 
monitorada (um trabalho escrito em sala de aula). Podendo-se inferir que, apesar de ser, na escrita, conforme 
postula Bortoni-Ricardo (2005), um erro decorrente de regras fonológicas graduais, por ocorrerem também 
entre falantes da língua culta, assim como o apagamento do –R deixou de ser estigmatizado na fala (CALLOU 
et al., 1998; MONARETTO, 2000; AGUILERA e KAILER, 2015; ALMEIDA e KAILER, 2015; entre outros) começa a 
ser também na escrita, sendo utilizado mesmo em situações mais monitoradas, como no texto escrito, o que 
dá indícios de uma possível mudança linguística.  

Para compreender melhor como esse processo efetiva-se na escrita, faz-se necessário, contudo, uma 
análise dos contextos extralinguísticos e linguísticos que serão analisados, conforme o grau de relevância 
apresentado pelo programa Goldvarb X para aplicação da regra variável de apagamento do –R. 

Na tabela a seguir, são apresentados os resultados em percentuais e em pesos relativos dos contextos 
selecionados pelo programa Goldvarb X como mais relevantes para a implementação da variante em estudo. 

Tabela 4: Atuação da Variável Sexo para a Implementação da Variante Apagamento do -R 

SEXO TOTAL/APAGAMENTOS PERC. DE APAG. PESO RELATIVO 

FEMININO 172/10 23.3% 0.587 

MASCULINO 105/20 19% 0.360 

FONTE: Elaborada pelas autoras. 

Diferentemente do que foi observado em relação à oralidade, que não selecionou a variável sexo, em 
relação à escrita, o contexto que foi selecionado como mais relevante para aplicação da regra de apagamento 
do –R pelo programa Goldvarb X, foi o sexo. A tabela 4, especialmente o peso relativo, confirma o que os 
percentuais já apontaram, que o sexo feminino favorece a implementação da variante apagamento do –R. Em 
conjunto com o pensamento de Labov (1992) de que há uma tendência de as mulheres evitarem as 
construções estigmatizadas e privilegiarem as formas de prestígio, conclusão a que também chegaram outros 
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estudos acerca da variação (FISCHER, 1958; MOLLICA, PAIVA & PINTO, 1989; SCHERRE, 1996, entre outros), 
pode-se supor que, se as mulheres estão usando a variante apagamento do -R, ela não é vista como sendo 
uma variante desprestigiada na comunidade investigada. 

Outra variável observada, neste estudo, e apresentada a seguir, diz respeito à relação entre a faixa etária 
dos informantes e à implementação da variante apagamento do –R. 

Tabela 5: Atuação da Variável Faixa Etária para a Implementação da Variante Apagamento do -R 

FAIXA ETÁRIA TOTAL/APAGAM. PERC. DE APAG. PESO RELATIVO 

1 (15 A 18 ANOS) 134/33 24.6% 0.728 

2 (MAIOR DE 18 ANOS) 143/27 18.9% 0.285 

FONTE: Elaborada pelas autoras. 

O segundo contexto mais relevante para a implementação do apagamento foi a faixa etária. Observa-
se, na tabela 5, que a faixa etária 1 (pessoas entre 15 e 18 anos) é bastante favorável para a implementação 
da variante em estudo (0.728), especialmente se comparado com a faixa etária 2 (pessoas acima de 18 anos) 
que possui um peso relativo bem menor (0.285). 

Tal análise encontra respaldo, também, no estudo feito por Naro (2012), que demonstra a preferência 
das pessoas mais velhas por formas mais antigas, e dos jovens pelas variantes inovadoras, o que também vem 
ocorrendo em relação ao apagamento do rótico na oralidade, e que pode ser mais um indício de mudança 
linguística efetiva em se tratando do apagamento da variante –R ou, ao menos, para o prolongamento de seu 
uso. 

Outra variável relevante para a implementação da variante em estudo é a origem dos informantes, que 
será apresentada a seguir. 

Tabela 6: Atuação da Variável Origem para a Implementação da Variante Apagamento do -R 

LOCALIDADE TOTAL/APAGAM. PERC. DE APAG. PESO RELATIVO 

CAPITAL 192/44 22.9% 0.573 

INTERIOR 85/16 18.8% 0.339 

FONTE: Elaborada pelas autoras. 

A análise da tabela 6, apesar de os pesos relativos estarem próximos da neutralidade (capital 0.573 e 
interior 0.339), também conduz à hipótese de que tal variante não é vista de forma estigmatizada pela 
comunidade investigada, uma vez que os informantes nascidos em Belém, capital do Pará, apagam mais o 
segmento –R em coda silábica do que aqueles nascidos no interior do estado, e que, segundo Bortoni-Ricardo 
(2005), dentro do continuum rural-urbano, os vernáculos rurais são mais estigmatizados (por sua origem 
influenciada pelo tupi e pelo pidgin das comunidades escravas), enquanto os vernáculos urbanos são 
socialmente prestigiados (por sua origem mais próxima à língua trazida pelos colonizadores). 

A variável tempo de escolaridade foi o terceiro contexto selecionado pelo programa Goldvarb X, como 
relevante para aplicação da regra variável de apagamento do -R, conforme demonstrado a seguir. 
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Tabela 7: Atuação da Variável Tempo de Escolaridade para a Implementação da Variante Apagamento do -R 

TEMPO SEM ESTUDAR TOTAL/APAG. PERC. DE APAG. PESO RELATIVO 

SEMPRE ESTUDOU 120/31 25.8% 0.418 

2 A 5 ANOS 54/07 13% 0.405 

6 A 10 ANOS 25/04 16% 0.471 

MAIS DE 10 ANOS 60/18 30% 0.742 

FONTE: Elaborada pelas autoras. 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 7, verifica-se que as pessoas com mais de 10 anos 
sem estudar apagam mais o rótico em coda silábica do que as outras categorias analisadas, o que vem ao 
encontro das hipóteses levantadas no início deste estudo, quando se pressupôs que um tempo considerável 
fora do ensino formal poderia comprometer a competência linguística do informante em situações 
monitoradas de uso da língua. 

No entanto, o que chama atenção, na tabela apresentada, é que o peso relativo dos informantes que 
sempre estudaram (embora estejam em uma situação de distorção idade/série e por isso frequentem a EJA) é 
muito próximo daqueles que, por qualquer período de tempo analisado, ficaram fora do ensino formal. A partir 
do que se pode inferir, por se tratar de um erro advindo de um traço gradual, tal qual explicitado 
anteriormente, a escola pode não estar trabalhando com os alunos as possibilidades de uso dessa variação, de 
forma a instrumentalizar esse educando para o uso concreto da língua nas diversas situações de comunicação 
com as quais ele terá contato ao longo da vida. 

As variáveis apresentadas até então são extralinguísticas, ou seja, externas ao texto. A partir de agora, 
são analisadas as variáveis linguísticas selecionadas como relevantes para o uso do apagamento do –R no 
referido corpus. 

Tabela 8: Atuação da Variável Vogal da Sílaba Alvo para a Implementação da Variante Apagamento do -R 
VOGAL DA SÍLABA ALVO TOTAL/APAG. PERC. DE APAG. PESO RELATIVO 

A 123/42 34.1% 0.693 
E 86/13 15.1% 0.354 
I 30/03 10% 0.265 
O 38/02 5.3% 0.386 

FONTE: Elaborada pelas autoras. 

A partir da análise da tabela 8, pode-se perceber que a vogal baixa (a) é mais favorável ao apagamento 
do –R do que as demais. De onde se pode inferir que, considerando uma possível interferência da oralidade 
na escrita, a variante apagamento ocorre mais em sílabas formadas pela vogal baixa por acomodação 
articulatória, pois seria mais trabalhoso para o falante, após pronunciar a vogal central [a], ter de pronunciar 
uma consoante glotal [h] (variante utilizada em Belém para o rótico em coda silábica).  

A próxima variável linguística analisada é a classe morfológica a que pertencem as palavras, sendo 
classificadas em verbos e não verbos. 
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Tabela 9: Atuação da Variável Classe Morfológica para a Implementação da Variante Apagamento do -R 

CLASSE MORFOLÓGICA TOTAL/APAGAM PERC. DE APAG. PESO RELATIVO 

VERBO 220/56 25.5% 0.579 

NÃO VERBO 57/04 7% 0.227 

FONTE: Elaborada pelas autoras. 

Os resultados apresentados na tabela 9 vão ao encontro dos observados em relação aos dados da 
oralidade na capital do Pará e aos resultados apresentados nos estudos de Aguilera e Kailer (2015) de que, na 
oralidade, o apagamento do -R ocorre com mais frequência em verbos do que em nomes; pensamento que já 
foi comprovado por outros estudos, como o de Ribeiro (2013), que afirma que a transposição do apagamento 
do rótico da oralidade para a escrita é muito mais frequente em verbos do que em não verbos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo foi possível verificar que o verbo no infinitivo foi o fator mais favorável ao apagamento 
do –R tanto na oralidade quanto na escrita em Belém do Pará. O estilo de produção de fala mostrou que o 
contexto mais formal é menos favorável ao apagamento do /R/. Apesar desse contexto não ter sido avaliado 
em relação à escrita, é possível inferir que, talvez, isso justifique o percentual baixo de apagamento na escrita 
dos alunos da EJA (22%). Todavia, como já foi ressaltado, por se tratar de escrita em ambiente escolar, tal 
percentual torna-se muito relevante e aponta para uma possível mudança linguística, principalmente, se for 
levado em consideração que os dados da oralidade foram coletados em 2005 e os dados da escrita em 2017. 

Em relação à oralidade, o terceiro e último contexto selecionado pelo programa Goldvarb X foi a 
extensão silábica, que apontou os vocábulos polissílabos muito favoráveis ao apagamento e os monossílabos 
praticamente inibidores desse processo. Tal comportamento foi atribuído à economia linguística, em relação 
aos vocábulos mais extensos, mais favoráveis ao apagamento e à perda semântica no caso dos monossílabos, 
menos favoráveis ao apagamento do –R. 

Quanto à escrita, foram selecionadas as variáveis extralinguísticas faixa etária, origem e sexo que 
indicaram as mulheres, os mais jovens e os alunos da zona urbana mais favoráveis ao apagamento do -R, o 
que pode ser um indício de que a variante apagamento do –R não é vista de forma estigmatizada pela 
comunidade investigada e que caminha para uma mudança linguística efetiva ou, pelo menos, para o 
prolongamento de seu uso.  

A partir da análise das variáveis linguísticas, pôde-se verificar, também, que, da mesma forma que outros 
estudos sobre dados orais (AGUILERA e KAILER, 2014; 2015) demonstram, os verbos no infinitivo constituem 
o ambiente mais propício para que haja o apagamento do -R na escrita desse grupo de alunos. Quanto às 
vogais da sílaba alvo, verificamos que a vogal central baixa [a] é a mais favorável ao apagamento do –R. 

Vale ressaltar que os dados, aqui apresentados, fazem parte de duas pesquisas maiores, uma de parte 
dos integrantes da equipe do ALiB que busca descrever, dentre outras variantes, o uso dos róticos em coda 
silábica no falar brasileiro e outra que trata-se de uma pesquisa de Mestrado em desenvolvimento, que 
pretende incluir, ainda, atividades pedagógicas que possam auxiliar o professor de língua portuguesa a dar um 
direcionamento, em suas aulas na EJA, para o trabalho com a variação linguística, voltado para os processos 
fonético-fonológicos, recorrentes na fala e transpostos para a escrita, principalmente, em relação ao 
apagamento ou apócope do –R. 
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CULTURAS E SEUS IMPACTOS NA MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 

DO PORTUGUÊS POR ALUNOS CHINESES 

Maria da Graça Gomes Fernandes 
Instituto Politécnico de Macau 

Região Administrativa Especial de Macau, China 

RESUMO 

Uma investigação em larga escala, através da aplicação de um inquérito por questionário, procurou delinear 
o perfil motivacional de 357 alunos universitários chineses inscritos nos mais diversos cursos de Licenciatura 
em Língua Portuguesa da grande China e perceber até que ponto a distância que separa a cultura portuguesa 
da chinesa, no tocante a padrões comportamentais e comunicacionais, condicionava a motivação para a 
aprendizagem desta língua estrangeira, nomeadamente, na hora de integrar um programa de mobilidade 
académica, em várias instituições de ensino superior, em Portugal. 

INTRODUÇÃO 

Na hora de definir uma teoria para aquilo que representa a aprendizagem de uma língua não materna, 
Spolsky (2000) aponta que é essencial considerar “quem” aprende, isto é, as diferenças existentes entre os 
aprendentes. Nessas diferenças podemos incluir fatores como a idade, as capacidades, a inteligência, as 
aptidões específicas, as atitudes (perante a aprendizagem, uma língua, e os seus falantes), a motivação, a 
escolha de estratégias ou, ainda, a personalidade. Todos estes fatores formam um continuum entre o que é 
permanente (fatores biológicos, por exemplo) e o que é variável (influência de vários parâmetros). O mesmo 
autor (op. cit.) refere, também, “a aprendizagem”, isto é, o próprio processo. Que tipos de aprendizagens 
existem? Como é que a aprendizagem varia individual e culturalmente?  

Ao procurar identificar o nosso público-alvo, tal como em qualquer outra situação de aprendizagem de 
uma L2, refletimos sobre as variáveis individuais e contextuais e embora o foco da nossa investigação esteja 
centrado no que diferencia um aprendente de outro em termos motivacionais, não podemos deixar de referir 
uma questão central que influencia e, por vezes, condiciona toda a aprendizagem da L2:  a distância entre a 
língua chinesa (mandarim ou cantonês) e o português e, não menos importante, as diferenças culturais. Ainda 
que queiramos descartar perentoriamente visões estereotipadas das culturas, sabemos que existem padrões 
comportamentais socialmente marcados que estruturam a nossa forma de pensar, aprender, agir e comunicar 
com os outros.   

Language is a social facilitator that permits interaction among individuals and is an integral part of the 
individual’s very being. It serves to identify individuals’ cultural/linguistic backgrounds and influences their 
thoughts and perceptions of the world. As a consequence, learning a second language has a major implication 
for individuals, and various attitudes linking them to their cultural background and other cultural communities 
can be expected to have an effect on their learning of the language. (Gardner, 2010, p. 9) 

A cultura chinesa, tal como uma lente fotográfica, filtra a forma como os alunos veem o mundo, neste 
caso, Portugal e/ou outros países de expressão portuguesa, mas também influencia a forma como aprendem 
a língua. Mas não só, não sendo um processo unilateral, esses contactos, quer em contexto formal de 
aprendizagem quer noutros contextos sociais, como é o caso em situações de imersão, vão, por sua vez, 
interferir na forma como se veem a eles próprios e encaram a sua própria cultura. É da dinâmica entre todos 
esses parâmetros associada a fatores psico-cognitivos e às variações contextuais que se diferencia 
individualmente o público aprendente.  
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Conhecer o outro, é saber interpretar formas de pensar e comportamentos. Passaremos a retratar 
alguns conceitos-chave, antes de apresentar e interpretar alguns dos resultados que um inquérito por 
questionário a 367 estudantes de cursos de licenciatura em língua portuguesa, na grande China continental e 
Região Administrativa Especial de Macau, permitiu recolher e que se fundamentou na articulação de dois 
modelos teóricos: o Modelo Socioeducacional de Gardner (1985, 2010) e o L2 Motivational Self System de 
Dörnyei (2005, 2009).  

CULTURA  

Muitas são as definições de “cultura”; mais ou menos abrangentes, mais ou menos centradas no 
indivíduo ou na comunidade em que se insere, com manifestações mais ou menos visíveis, todas estas 
definições evidenciam a importância que a cultura tem na comunicação intra-grupo, mas também entre 
grupos: “Culture is a fuzzy set of basic assumptions and values, orientations to life, beliefs, policies, procedures 
and behavioural conventions that are shared by a group of people, and that influence (but do not determine) 
each member’s behaviour and his/her interpretations of the ‘meaning’ of other people’s behaviour” (Spencer-
Oatey, 2008, p. 3).  

O facto de os padrões culturais serem crenças, valores e normas partilhados, consistentes ao longo do 
tempo, que levam a comportamentos semelhantes perante situações semelhantes faz com que seja possível 
fazer previsões acerca de uma determinada cultura e, assim, se possa adaptar à comunicação. Desta forma, a 
cultura estabelece previsibilidade no que respeita à interação humana. As diferenças culturais tendem a ser 
evidentes no modo como as pessoas conduzem a sua atividade quotidiana, como põem em prática a sua 
cultura pela sua cultura comportamental.  

CULTURAS E SOCIEDADES  

A maioria das pessoas vive em sociedades em que o interesse do grupo prevalece sobre o interesse 
individual, sendo estas denominadas por sociedades coletivistas (Hofstede, 2010).  

O conceito de família nas sociedades colectivistas adquire uma noção mais abrangente: “This known in 
cultural anthropology as the extended family. When children grow up, they learn to think themselves as part 
of a “we” group, a relationship that is not voluntary but is instead given by nature” (2010, p. 91). Assim se 
entende o que Grosso (1999, p. 33) adianta e que parece não se ter alterado muito desde que levou a cabo a 
sua investigação, no contexto de Macau: “Culturalmente, e apesar da abertura ao exterior, a sociedade chinesa 
tem tendência para o monolitismo, sendo a língua e a etnia elos fortes para manter a grande família chinesa 
unida em torno das tradições, da cultura e da religião (…)." 

Por sua vez, o conceito introduzido por Hall (1976) de high-context e low-context constitui um quadro 
referencial que permite explicar alguns dos mal-entendidos que por vezes ocorrem na hora de interagir com 
indivíduos de outras culturas. Tal como em outras culturas de high context, a cultura chinesa, por definição, 
está repleta de significado implícito. Pouca informação está contida no explícito da mensagem. A informação 
necessária à compreensão já se encontra presente no contexto e no interlocutor.  

Em contraste, as pessoas pertencendo a uma cultura de low context não assumem que existe um 
conhecimento e entendimento comum; tudo tende a ser verbalizado e o significado depende da clareza e da 
capacidade comunicativa do orador. Esta distinção entre culturas de high-context e low-context ajuda a 
entender as diferenças entre os padrões de fala explícitos e implícitos que ocorrem constantemente na 
comunicação intercultural. Como refere Maude (2012, p. 13): “High-context communication tends to be 
relationship-centred so time must be spent building trust. People from low-context cultures, on the other 
hand, tend to be tasked-centred, and may not be disposed to spend time on relationship-building”.  
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Todas essas questões adquirem particular relevância em situações de aprendizagem de uma L2, com 
contactos diretos, nomeadamente em contextos formais de ensino com professores nativos, mas sobretudo 
em contextos de imersão linguística, como é o caso dos grupos de aprendentes que iremos analisar e que 
passam parte da sua aprendizagem em Portugal. Nesse sentido, e de forma ainda mais vincada, entende-se 
que:  

“Language has social implications, and in learning a second language there are many opportunities 
for the individual to experience embarrassment because of the experiences of the language. Such 
experiences can lead to concerns about one’s ability to use the language, which in turn can interfere 
with further competence in the language” (GARDNER, 2010, p. 24).  

São essas preocupações e, por vezes, o sentimento de ansiedade sentido no uso da língua em situações 
de comunicação reais que nos interessa analisar, por forma a entender como se revertem em termos de 
autoconceito e de dinâmica motivacional. Pois, ainda que experiências menos boas possam ter um impacto 
negativo na aprendizagem, casos há em que, pelo contrário, desencadeiam impulsos redobrados de motivação 
que visam colmatar a distância entre o atual “self” e o “self ideal”.    

Passemos a rever o que a literatura diz relativamente à comunicação na cultura chinesa e ao sistema de 
padrões morais e comportamentais que guiam os seus falantes.  

CULTURA CHINESA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS  

Como referimos, cada sociedade tem o seu próprio sistema de valores e como consequência disso, as 
regras e os critérios sociais e comunicacionais variam de uma cultura para a outra. Assim se entende que: 

In essence, the culture in which a person is socialized and encultured influences the way he or she 
engages in communication. Inevitably, the outcome of any communication is affected by how 
messages are presented and interpreted in a particular cultural context. To achieve effective 
communication in Chinese culture, therefore, requires a working understanding and knowledge of 
the social and cultural context in which communication takes place. (GAO; TING-TOOMEY, 1998, p.3) 

Se até bem pouco tempo a China era quase um enigma para a maioria dos ocidentais, hoje, abundam 
as informações acerca do país e do seu povo. Contudo, somos de opinião que é necessária alguma cautela, 
quanto ao rigor e veracidade do que é dito e escrito, como argumentam Herdin e Aschauer (2013): 

China’s rising importance in the world economy has boosted its presence in new coverage around 
the world. However, this does not mean that what gets disseminated is a complex and finely nuanced 
picture. Information is often reduced to simplified images, producing stereotypes that may lead to 
misunderstanding and prejudice. (p. 3) 

Nesse sentido, e como adianta Lin (2013): “[s]endo a China um país multiétnico e com um imenso 
território, pessoas de diferentes regiões possuem, compreensivelmente, costumes e idiossincrasias 
relativamente diferentes” (p.6). 

Ainda que não queiramos transmitir uma imagem estereotipada e deturpada de determinados valores 
culturais ou de certos padrões comportamentais, acreditamos, no entanto, que a perceção de que existem 
diferenças comuns e saber onde elas residem poderá constituir uma nítida vantagem quer para quem investiga 
o público aprendente chinês de português quer para o professor de português língua estrangeira.  

Como apontamos anteriormente, o estilo comunicacional chinês enquadra-se no grupo das culturas 
coletivistas (Triandis, 1988; Hofstede, 1980, 2010), onde as relações interpessoais assentam em princípios de 
harmonia e onde o interesse do grupo prevalece em detrimento das aspirações pessoais e dos próprios desejos 
de autonomia. Triandis (1988) refere:  
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An essential attribute of collectivist cultures is that individuals may be induced to subordinate their 
personal goals to the goals of some collective, which is usually a stable ingroup (e.g., family, band, 
tribe), and much of the behavior of individuals may concern goals that are consistent with the goals 
of this ingroup. (p. 324)  

Contudo, nenhuma cultura é completamente homogénea e para explicar essas variações, o mesmo 
autor explica que é necessário distinguir entre o nível cultural (coletivista vs. individualista) e o nível psicológico 
(alocêntrico vs. egocêntrico) e que as suas terminologias devem ser enfatizadas. Só assim poderemos entender 
que embora existam pessoas alocêntricas, que aceitam positivamente as normas do “ingroup” sem sequer 
questionar a hipótese de as refutar, outras há, egocêntricas, que sentem alguma ambivalência, demonstrando 
alguma reticência, quanto ao cumprimento dessas mesmas normas, e que questionam a sua pertinência; 
tendência, pensamos nós, cada vez mais evidente na sociedade moderna chinesa. 

Além disso, e do mesmo modo que não podemos partir do pressuposto que a cultura chinesa é idêntica 
à cultura japonesa, também seria demasiado redutor considerar que a cultura chinesa moderna pode ser 
definida de forma simples. Ainda que se tente referenciar alguns dos valores culturais confucianos ou taoístas 
que se prendem com o sistema de relações interpessoais, de educação, de códigos de etiqueta ou, ainda, as 
noções de face, convirá ter em mente que os padrões de comunicação tendem a alterar-se com as acentuadas 
mudanças dos contextos institucionais e culturais da sociedade contemporânea chinesa. Assim, se quisermos 
entender o comportamento dos chineses, em particular dos nossos alunos, teremos de analisar não apenas os 
valores tradicionais como também as forças sociais.  

Porém, não restam dúvidas de que existe, na cultura chinesa, uma complexa rede de suposições 
implícitas e explícitas, crenças e expectativas que moldam a comunicação e que partem da premissa de que as 
suas funções básicas são de manter as relações já existentes entre as pessoas, reforçar o papel e as diferenças 
de estatuto e preservar a harmonia dentro do grupo. A importância da comunicação é de tal ordem que Gao 
e Ting-Toomey (1998) referem que: “[t]he Chinese self is defined by relations with others and the self would 
be incomplete if it were separated from others. The self can attain is completeness only through interaction 
with others and its surroundings” (p. 6). Reforçando essa perspetiva, Hsu (1971) já afirmava que um chinês faz 
pouca distinção entre ele e os outros e que o aspeto relacional do “self” influencia todas as facetas da 
comunicação.  

CULTURA E CONTEXTOS DE IMERSÃO 

A atenção que a dimensão social na aprendizagem de uma língua tem sido alvo não é de hoje. Durante 
décadas, a aprendizagem da gramática da língua foi o principal foco, sendo que tudo o resto ficava em segundo 
plano. Hymes (1972) veio reforçar a ideia de que o conhecimento de como falar de forma apropriada está 
intimamente ligado às atitudes, aos valores e à motivação que o falante tem relativamente às línguas e aos 
seus usos. Como salientou, a dimensão social não é uma componente adicional que existe independentemente 
e em paralelo à dimensão gramatical e fonológica da língua.  Existem regras de uso sem as quais as regras de 
gramática seriam desnecessárias. Para Hymes, a aquisição da “competência de uso” faz parte tão integral do 
desenvolvimento da língua como é a aquisição da competência gramatical. Assim, as últimas décadas do século 
XX evidenciaram a necessidade de uma nova perspetiva que se materializava no ensino de uma língua virada 
para a comunicação e, mais importante ainda, para a interação social (Byram & Fleming, 1998). 

Para que a comunicação seja bem-sucedida, as pessoas envolvidas devem partilhar o mesmo referencial 
de significado das palavras que estão a usar. Quando assim acontece, podem trocar mensagens numa dada 
língua, sendo que quando essa troca é feita à distância por escrito, podem assumir que esse intercâmbio de 
informação ocorreu de forma eficiente. Contudo, quando essa troca de informação ocorre face-a-face, torna-
se evidente que a comunicação não se limita a uma troca de informação. Como vimos em relação à cultura 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

89 

chinesa, as pessoas envolvidas têm uma série de identidades sociais arquitetadas em redes mais ou menos 
complexas. Essas identidades ligam-nas a grupos sociais e práticas culturais. A língua não é apenas um meio 
de referências de um mundo objetivo, mas também carrega conotações e associações partilhadas que ajudam 
o falante a identificar-se com determinado grupo social (Byram & Fleming, 1998). 

Quando uma pessoa interage numa língua em que para pelo menos um dos intervenientes é uma língua 
estrangeira, o significado e valor partilhado não podem ser assumidos como se a comunicação fosse entre 
pessoas dum mesmo grupo social. Aprender uma língua do mesmo modo que é falada por um determinado 
grupo social, é aprender significados, valores e práticas comuns veiculados nessa mesma língua. Todavia, pelo 
facto de serem partilhados e apenas tornados explícitos quando há uma falha de comunicação ou interação, 
os aprendentes sentem dificuldades em identificá-los e entender a sua real dimensão. Só depois de passar por 
um processo de apreensão desses significados e práticas é que o aluno é capaz de negociar e criar uma nova 
realidade com os seus interlocutores, algo novo para os intervenientes, um mundo de interação e experiência 
partilhado (BYRAM; FLEMING, 1998).  

A imersão linguística propicia, tanto em quantidade como em qualidade, momentos de interação em que 
aprendentes e falantes da língua-alvo colaboram na construção de significados. Em regra geral, esses contextos 
reais de comunicação possibilitam um desenvolvimento mais rápido e efetivo da competência intercultural.    

MOTIVAÇÃO NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

O estudo da motivação conta com uma história de cinco décadas; é, segundo Dörnyei (2003), umas das 
áreas da aquisição de uma segunda língua mais amplamente examinadas, com vários livros, capítulos e 
centenas de artigos dedicados ao tema. Contudo, e apesar da riqueza da teorização e dos resultados da 
investigação, é surpreendente como o conhecimento sobre a matéria parece tão desigual e inconsistente. 
Dörnyei aponta duas principais razões, uma prende-se com o facto de a motivação tentar investigar como o 
ser humano pensa e age da forma como o faz. Por outras palavras, o escopo da investigação sobre a motivação 
apreende cada aspeto da extrema complexidade que é a existência humana, sendo assim é evidentemente 
difícil encontrar uma teoria que possa explicar num todo o que fazemos e porquê. O segundo argumento evoca 
que a motivação é uma construção multifacetada e que a natureza exata das componentes constituintes numa 
determinada situação depende muito dos fatores contextuais. Isso porque, como é óbvio, está relacionado 
com o facto de os humanos serem seres sociais e de a ação humana estar sempre ligada a um número de 
contextos físicos e psicológicos que afetam consideravelmente o conhecimento, comportamento e 
desempenho da pessoa, o que nos parece ter ficado claro quando descrevemos algumas particularidades da 
cultura chinesa e percebemos a distância que a separa da portuguesa. 

While a L2 is a “learnable” school subject in that discrete element of the communication code (e.g. 
grammatical rules and the lexical items) can be taught explicitly, it is also socially and culturally 
bound, which makes language learning a deeply social event that requires the incorporation of a 
wide range of elements of the L2 culture. (DÖRNYEI, 2003, p.4) 

Segundo Dörnyei, essa perspetiva foi amplamente endossada pelos estudiosos da L2, resultando na 
inclusão de uma dimensão social proeminente na maioria das construções abrangentes da motivação na L2, 
relacionando-se com questões como o multiculturalismo, a globalização das línguas, contacto entre as línguas 
e as relações de poder entre os diferentes grupos etnolinguísticos. O significado desta dimensão social também 
explica a razão pela qual o estudo da motivação da L2 foi originariamente iniciado pelos psicolinguistas sociais. 
Contudo, Dörnyei realça que a dimensão social não constitui o quadro geral, e dependendo do contexto em 
que a aprendizagem ocorre, e de modo a ter um entendimento mais aprofundado do enredado da motivação 
subjacente à aquisição da L2, uma série de outros aspetos motivacionais também devem ser considerados. 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

90 

No quadro geral do desenvolvimento das grandes teorias relativas à motivação na aprendizagem de 
uma L2, salientar-se-iam, essencialmente, três fases na história desta área, a saber: o período da psicologia 
social (1959-1990), o período cognitivo (anos noventa) e o período orientado para o processo (com início na 
primeira década do século XXI), visando uma abordagem mais holística do fenómeno e evidenciando uma 
viragem “dinâmica” de paradigma, muito evidente no que respeita à investigação que está a ser levada a cabo 
nos dias de hoje (Dörnyei, 2015). 

CONTEXTO DO ENSINO-APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA E CARACTERIZAÇÃO DO 
PÚBLICO-ALVO  

Colaboraram no estudo 357 alunos, dos quais 51.8% (n = 185) frequentavam o 3º ano do curso de 
português. A maioria frequentava a Universidade de Macau (15.7%) ou o Instituto Politécnico de Macau 
(14.6%). 

Tabela 1 – Nome da instituição do curso  
Instituição Frequência Percentagem 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim 11 3.1 
Universidade de Estudos Internacionais de Xangai 9 2.5 
Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin 10 2.8 
Universidade de Estudos Internacionais de Pequim 16 4.5 
Universidade de Estudos Internacionais de Xi'an 24 6.7 
Universidade Normal de Harbin 11 3.1 
Instituto de Línguas Estrangeiras Jilin Huaqiao 10 2.8 
Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian 16 4.5 
Universidade de Estudos Estrangeiros de Guangdong 9 2.5 
Universidade de Comércio Internacional e Economia 12 3.4 
Universidade de Línguas e Cultura de Pequim 45 12.6 
Universidade de Estudos Internacionais de Sichuan 26 7.3 
Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang 17 4.8 
Universidade de Macau 56 15.7 
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau 33 9.2 
Instituto Politécnico de Macau 52 14.6 

Total: 357 100.0 

 
No que se refere ao género dos inquiridos, a maioria era do sexo feminino (78.0%, n = 277), o que 

confirma, a uma escala maior, o que temos vindo a observar nas nossas aulas.  
Predominavam os alunos com 20 ou 21 anos de idade (55.5%). 
Para um pouco mais de metade dos alunos inquiridos a sua língua materna era o Mandarim (60.5%). 
Uma proporção bastante elevada indicou que falava, também, para além do português, o inglês (98.3%). 

Uma percentagem de 88.0% indica que apenas tomou contacto com o português por volta dos 17 ou 18 anos, 
tendo sido, também, por esta idade que decidiu aprender esta língua (93.8%). 

Origem e representações da cultura portuguesa e dos seus falantes  
Neste estudo, tentou perceber-se se a origem dos aprendentes moldava as representações que estes 

tinham relativamente à forma de pensar dos portugueses, assim como as representações que tinham de 
Portugal e dos portugueses antes do programa de mobilidade. 
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Tabela 2 – Origem (meio rural/pequena cidade/grande cidade) 

 Aldeia/  
meio rural 

Vila/pequena 
cidade 

Grande cidade 

M Dp M Dp M Dp χ2 KW 

A forma de pensar dos portugueses é muito diferente 
da minha 

2.40 1.06 2.22 .96 2.20 .98 1.252 

Antes de ir para Portugal, tinha uma opinião negativa 
de Portugal e dos portugueses 

4.17 .85 3.67 1.07 3.77 1.06 6.540* 

 
Relativamente ao item 101 do questionário: “Antes de ir para Portugal, tinha uma opinião negativa de 

Portugal e dos portugueses”, χ2 KW (2) = 6.540, p = .038, o teste de comparação múltipla indicou-nos que as 
diferenças significativas se encontravam entre os alunos provenientes de vilas e os de aldeias, sendo que os 
provenientes do meio rural concordam significativamente mais com a afirmação (4.17 vs. 3.67). 

Os resultados do cruzamento entre os dois itens relativos às representações de Portugal e dos seus 
falantes e a variável “origem” são bastante elucidativos, quanto à influência que o contexto socioeconómico, 
mas também sociocultural dos alunos tem na imagem que formam da língua e da comunidade-alvo. Devido a 
razões que iremos esclarecer mais adiante, são os inquiridos oriundos de meios mais pequenos que acabam 
por sentir, de forma mais contundente, as diferenças culturais que abordámos anteriormente.     

Tendo em conta a dimensão da China e partindo da premissa que o meio sociocultural de onde os 
inquiridos são originários interfere fortemente no género e grau de motivação para a aprendizagem da LE, 
pareceu-nos oportuno considerar os aspetos que se seguem. 
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Tabela 3 – Motivação vs. origem (meio rural/pequena cidade/grande cidade) 
 Aldeia/meio 

rural 

Vila/pequena 

cidade 

Grande 

cidade 

 

M Dp M DP M DP F 

Interesse pelas línguas estrangeiras 4.24 .58 4.16 .70 4.33 .60 2.696 
Postura intercultural 3.99 .74 4.03 .76 4.20 .73 2.303 
Incentivo parental/da comunidade 2.45 .82 2.91 .80 3.23 .81 15.264*** 
Intensidade motivacional  3.44 .55 3.49 .56 3.64 .54 3.520* 
Ansiedade nas aulas  3.24 1.10 3.01 .96 2.82 1.05 3.022* 
Apreciação relativa ao professor nativo 3.51 .59 3.60 .65 3.67 .68 .882 
Desejo de aprender português 4.15 .49 4.00 .65 4.02 .61 .931 
Atitudes relativas à aprendizagem do português 3.68 .64 3.65 .69 3.75 .71 .875 
Atitudes relativas aos falantes nativos 3.37 .48 3.30 .53 3.42 .52 2.159 
Atitudes relativas à cultura 3.15 .61 3.10 .57 3.15 .56 .353 
Orientação integrativa 2.96 .90 2.98 .91 2.88 .90 .520 
Ansiedade na interação com nativos 3.08 .58 3.08 .58 3.00 .54 .820 
Orientação instrumental 3.81 .73 3.78 .64 3.87 .64 .851 
Representação dos atributos (future self) 3.64 .55 3.68 .67 3.72 .73 .278 
Atitudes relativas ao intercâmbio 3.42 .41 3.50 .48 3.57 .45 1.920 

* p ≤ ,05   ** p ≤ ,01  ** p ≤ ,001 
 
Para uma confirmação da valia relativa destes dados, o teste de comparação múltipla a posteriori de 

Tukey permitiu-nos verificar que existem, de facto, diferenças significativas na natureza da motivação, mais 
especificamente, entre alunos provenientes do meio rural e das grandes cidades. É na dimensão referente ao 
Incentivo parental/da comunidade que se registou a maior discrepância, comprovando a fraca influência 
exercida pelos pais e/ou pela comunidade na motivação destes inquiridos na aprendizagem do português, o 
que parece contrariar os resultados de estudos como os de Gao, 2004; Chen et al., 2005 e Magid, 2011. 

Relembramos, contudo, o que a Rádio Internacional da China (CRI), emissora estatal, fundada a 3 de 
dezembro de 1941, e que transmite a sua programação para todo o mundo em 61 idiomas, referia numa peça 
intitulada “Os chineses falam português”, que foi para o ar a 19/09/2011: “Num passado não tão distante, o 
português era visto como uma língua exótica, minoritária se comparada ao inglês, francês ou alemão, realidade 
que mudou com o tempo”. Se o panorama relativo à aprendizagem das línguas estrangeiras, e do ensino em 
geral, evoluiu nas grandes urbes, estudos indicam que, apesar dos esforços na implementação de grandes 
reformas por parte do Governo, na última década, no que à educação da população diz respeito, continua a 
existir um grande fosso entre o meio rural e o urbano (CHEN, WU; SUNG-CHAN, 2012; CHEN et al., 2015; LU, 
2012; PENG et al., 2014; LEE; HUANG; LAW, 2016).  

Ciente da importância que a educação da sua população tem para a prosperidade do país, o Estado 
chinês pôs em prática, no início desta década, um Programa de Reforma e Desenvolvimento da Educação 
Nacional 2010-2020 que, ao expor as linhas gerais, evidenciou a importância do mesmo e apontou para as 
lacunas profundas existentes no país e que era impreterível suprir, designadamente: os conteúdos e 
metodologias de ensino desatualizados, a sobrecarga das tarefas escolares nos alunos, a falta de incentivos na 
promoção de uma educação de qualidade, a fraca adequação e versatilidade na formação dos alunos às reais 
necessidades do mercado de trabalho (Ministério da Educação da China, 2010, tradução de Peng et al., 2014). 
Se essas falhas provam ser uma realidade, nas cidades, a situação sempre foi manifestamente mais acentuada, 
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no meio rural e, em particular, nas décadas passadas. Na verdade, o que acabámos de referenciar permite-nos 
perceber que grande parte da população adulta que compõe o contexto social, de onde são oriundos os 
inquiridos que afirmaram ser provenientes de um meio rural, acaba por ter uma escolarização deficitária, o 
que poderá limitar a sua participação ativa na escolha do percurso académico dos seus filhos, mas também 
nas possíveis orientações, quer no estudo quer no que ao futuro profissional diz respeito: “[g]iven that they 
lack understanding and experience with schools, rural parents will need support in participating in visible forms 
of parental involvement” (Kong, 2016, p. 119). 

Ainda, na mesma lógica, o que é referido na literatura relativamente ao assunto também nos ajuda a 
entender os dados que conseguimos apurar. Se aquilo que MacIntyre (1999) menciona, relativamente à 
ansiedade na aprendizagem de uma língua LE, ocorre em contextos que, a priori, reúnem condições favoráveis 
à aprendizagem “worry and negative emotional reaction aroused when learning or using a second language” 
(p. 27), acreditamos que, para esses alunos, em particular, as razões que subjazem a essa ansiedade a 
justificam amplamente.  

Com efeito, o que Peng et al. (2014) advogam, relativamente às diferenças entre as escolas dos meios 
urbanos e dos meios rurais, poderá explicar o resultado dos dados. Vejamos:   

Some rural schools, particularly those in remote areas, were found to have insufficient numbers of 
teachers, compounded by a lack of certain subject expertise (for example, foreign languages, 
physical education, music, the arts and ICT). There were also big differences between schools in the 
percentage of teachers with senior academic titles, especially between urban and rural schools, 
revealing an uneven distribution of resources, due in part to the negative effects of school choice 
where parents are willing to pay additional fees for some schools. On average, 20% of teachers in 
urban schools and more than 40% of teachers in rural schools had a mismatch between their 
professional qualification and the subjects that they were required to teach. (p. 80) 

Estas afirmações colocam a tónica no facto de os jovens oriundos de meios rurais terem uma 
escolarização que apresenta deficiências, nomeadamente em disciplinas que se julgam fundamentais para a 
formação pessoal e social do indivíduo. Na realidade, perante tais factos, não será de admirar que o ingresso 
num curso superior, numa grande cidade, acarreie, para estes inquiridos, uma pressão psicológica acrescida, 
quando comparada com a de um aluno de um meio urbano, já que, como explica McQuaide (2009), se poderá 
deparar com novas metodologias de ensino:     

The lack of funding also had a negative impact on teachers’ working and living conditions. Because 
of heavy workloads, tight budgets, and poor transportation, rural teachers had little opportunity to 
attend training sessions, to undertake research activities, or to observe exemplary teachers using 
innovative methods in the classroom. (p. 4) 

Reforçando essa ideia, e já no que respeita à aprendizagem de uma língua estrangeira, Gu (1990) afirma: 
“In addition to the potential problems they have in learning English, the students from rural areas also need 
to adapt to urban educated communities which are completed new to them” (p. 115). 

Como comprovam os dados que conseguimos apurar neste trabalho de investigação relativos aos 
coeficientes de correlação de Pearson, quanto maior é a ansiedade, menor é a intensidade motivacional, o 
que acontece precisamente com esses inquiridos. Relembramos que alguns dos itens que compõem esta 
última dimensão teórica prendem-se com estratégias de aprendizagem que muito provavelmente não terão 
sido estimuladas na aprendizagem da língua inglesa, como o afirma Liu (2015): “In rural or remote areas, an 
English teacher shortage continues to be a problem, and the few English resources that are available are purely 
test-oriented” (p. 77). Tal equivale a dizer que a aprendizagem de uma língua estrangeira tem, no fundo, uma 
função prática pouco apelativa, em sala de aula, e possivelmente inexistente fora dela. Mais uma vez, quando 
nos reportamos ao que Liu (op. cit.) menciona parece fazer sentido o facto de os alunos oriundos de um meio 
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rural sentirem maior desconforto na interação com os falantes nativos e revelarem valores mais baixos nas 
Atitudes relativas ao intercâmbio. Se para qualquer indivíduo existe uma fase de adaptação e de aculturação, 
esta será, seguramente, mais difícil e demorada, nos casos em que as realidades socioculturais, mas também 
económicas, apresentam disparidades tão acentuadas. 

While the booming economy in coastal areas provided adequate infrastructure and human 
resources for foreign language education and the genuine need to nurture speakers of foreign 
languages who were likely to use English in their daily life and for commerce, this was not the case 
in the hinterland. (p. 74) 

As razões económicas estarão, provavelmente, na origem do valor da média referente à dimensão 
respeitante à Orientação integrativa que, no nosso entender, também impulsiona o forte Desejo de aprender 
português (M4.15). As dificuldades em conseguir a autorização para exercer uma atividade profissional num 
grande centro urbano, o famoso hukou urbano, são sobejamente conhecidas no contexto chinês e até mesmo 
asiático. Relembremos que mais de 70% da população chinesa é detentora de um hukou rural e que apenas 22% 
dessa força laboral trabalha em áreas urbanas (Meng, 2012). Para ilustrar essa discrepância de oportunidades, 
Meng (2012) apresenta os seguintes dados: “Few migrants working in cities are employed in the state sector: 7.3 
percent in 2009, compared with 49.4 percent of urban hukou workers” (p. 89). Outro dado bastante elucidativo 
constata que: “In particular, 42 percent of urban hukou workers have a three-year college degree or above, while 
the proportion for migrant workers is around 6 percent, which is still higher than for those who did not migrate” 
(op. cit., p. 91). Perante tal impasse, não constitui surpresa estes jovens tentarem emigrar ou mostrarem-se 
disponíveis para trabalhar uma temporada fora da China, como acontece aos recém-licenciados de português 
que são recrutados para trabalhar em países como o Brasil, Angola ou, ainda, Moçambique. Nesse sentido, em 
julho 2014, o Diretor do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa, do Instituto Politécnico de Macau, 
Prof. Doutor Carlos Ascenso André, fazia as seguintes declarações à revista Plataforma Macau:  

A China está a fazer grandes investimentos e parcerias do ponto de vista económico e empresarial com 
o Brasil, Moçambique e Angola. Está a fazer também grandes investimentos em Portugal, através do qual 
penetra numa parte da Europa. E por isso a China verificou que é importantíssimo o português para levar por 
diante este tipo de investimentos. De cada vez que há um grupo de chineses que se desloca para países 
lusófonos, tem de ir acompanhado de tradutores e o contrário também. 

Decerto, o português pode representar um “passaporte” para uma vida melhor, originando uma forte 
Orientação instrumental, para o conjunto dos nossos inquiridos, independentemente da sua origem. Somos 
de opinião que o valor ligeiramente superior, registado nos alunos dos grandes centros urbanos, nesta 
dimensão, (M3.87), poderá estar relacionado com o facto de ser nestes grandes centros que se regista a maior 
oferta de emprego, em que a língua portuguesa serve de instrumento de trabalho.   

ORIGEM E A NOÇÃO DE “FACE” 

Foi com intuito de melhor entender qual o impacto que o meio sociocultural tem na motivação para a 
aprendizagem do português que decidimos escrutinar se um dos valores mais característico da cultura chinesa, 
o conceito de “face”, interferia na intensidade com que este público se envolvia na aprendizagem da língua.   
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Tabela 4 – Origem dos alunos (empenho e noção de “face”) 
 Aldeia/meio 

rural 

Vila/pequena 

cidade 

Grande 

cidade 

 

M Dp M DP M DP χ2 
KW 

Esforço-me muito para aprender 
português 

2.80 1.30 2.67 1.15 2.43 1.15 
2.414 

Tenho medo de perder a face (…) 3.26 1.03 3.41 .95 3.49 1.06 4.223 
 
As diferenças nas respostas aos itens 51 do questionário: Esforço-me muito para aprender português e 

90: Tenho medo de perder a face por não falar tão bem quanto os meus colegas da turma e prefiro ficar calado 
nas aulas não diferem, significativamente, em função da origem dos alunos.  

Apesar de termos descartado esta hipótese, pudemos, contudo, concluir que os respondentes 
provenientes de meios rurais revelam uma maior força de vontade, relativamente à aprendizagem da língua. 
Relembraremos que, tradicionalmente, na cultura chinesa, o sucesso na aprendizagem não se limita às 
capacidades inatas do indivíduo. Na verdade, para a maioria dos chineses, acredita-se que está fortemente 
ligado ao esforço nela despendido: “[a]n individual can solve all problems through effort and reach a standart 
of achievement as high as one desires regardless of the limitation of capacities” (Hwang, 2012, p. 251). Além 
desse aspeto, não nos podemos alienar do facto de que, para fugir ao círculo vicioso desse ambiente menos 
favorável para a promoção intelectual do indivíduo, os alunos devem exceler, a todos os níveis. 

 Apesar das vicissitudes inerentes a um meio socioeconómico desfavorável, os dados confirmam que 
não são os respondentes provenientes de meios rurais a sofrerem de maior pressão social, mas, antes, os 
originários das grandes cidades, pois são eles que revelam um maior medo em perder a face perante os 
colegas. O estudo de Magid (2011) confirma a importância dessa noção de “face” na motivação do aluno. 
Note-se que o contexto dessa mesma investigação também estava circunscrito às grandes urbes do continente 
chinês. O que Hwang (2012) explica relativamente a essa questão, talvez nos ajude a entender essa tendência: 
“When an individual suffers from a negative incident of having no face, family members may experience a 
feeling of having no face (…). The pattern of emotional reactions reflects the Chinese conceptualization of 
family as a whole body sharing the experience of having or losing face” (p. 286). Tudo leva a crer que esses 
sentimentos de obrigação moral e de honra se intensificam em ambientes em que a estrutura das redes sociais 
se torna mais complexa e talvez se revista de uma importância particular, no que à afirmação social diz 
respeito.  

Outro ponto que nos parece importante focar, no sentido de também nos poder elucidar sobre a 
importância da questão da “face”, em meios urbanos, prende-se com o facto de ser, precisamente, neste 
contexto que as repercussões da política do filho único, iniciada em 1979, se fazem mais sentir.  

Com efeito, as últimas duas décadas do século XX deram origem a dezenas de milhões de filhos únicos 
e só recentemente se equacionam os impactos que esta política teve na sociedade. A esse respeito, Li (2010) 
refere o seguinte: “For a country like China which has been affected deeply by traditional culture, when the 
weight of the family and meaning of offspring are integrated into one child, the problems of the education of 
the one-child are inevitable” (p. 213).  Com a agravante de serem muitas vezes os avós a tomarem conta dos 
netos, enquanto os pais trabalham nos grandes centros urbanos, estas crianças passaram a estar no centro de 
todas as atenções e são educadas como pequenas princesas e pequenos imperadores. Se por um lado são elas 
que dominam a família e usufruem de todos os direitos, por outro, encontram-se na obrigação de responder 
às expectativas da família. Ainda que nem os pais nem os avós interfiram, de forma direta, na sua vida escolar, 
é-lhes incutida a responsabilidade de dar seguimento à “linhagem da família”. Assim se entende que: “[t]he 
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one-child children are the spiritual sustenance and the only hope of many families, although they receive more 
material comforts, they are not happier than their parents because of the academic pressure from the desire 
for success” (Li, 2010, p. 213). Ainda, na mesma ordem de ideias, o mesmo autor (op. cit.) alude:   

Hoping their children to be the best” is a general thinking of Chinese parents. Parents take it for 
granted that children are now living without worries, there is no reason not to study hard and 
children should bring good scores back to prove their successes and to reward their parents. The 
ignorance of children’s emotion, mechanical learning, and excessive study has brought too much 
pressure on children. (p. 213) 

Acreditamos que tudo o que acabámos de referir se reflete necessariamente no conceito de face, um 
conceito que não se limita apenas à representação do aluno, mas também à dos pais. Assim, o conceito 
enquadra-se numa noção de reciprocidade que Hwang (2012) define da seguinte forma: “Deeply rooted in the 
Chinese concept of face are conceptualizations of a competent person in Chinese society: one who defines and 
puts self in relation to others and who cultivates morality so that his or her conduct will not lose others’ face” 
(p. 303). 

MOTIVAÇÃO VS. PRESSÃO PARENTAL 

Considerando a relevância dada na literatura quanto à influência e pressão da família e, em particular, 
dos pais chineses na escolha do percurso académico e posterior carreira profissional dos seus filhos, pensámos 
que era pertinente aprofundar esta questão, nomeadamente, tentar perceber se uma das causas da 
desmotivação para a aprendizagem se devia à falta de liberdade e independência nessa matéria.   

Tabela 5 – Correlações (entre itens) 
 Estudo português 

porque os meus pais 

quiseram 

Não tenho prazer em 

estudar línguas 

estrangeiras 

Não tenho prazer em estudar línguas 
estrangeiras 

-.275**  

Esforço-me mesmo muito para aprender 
português 

.116* .184** 

 
Embora o resultado das estatísticas descritivas do nosso estudo tenha apontado para um valor bastante 

fraco da dimensão Incentivo parental e Incentivo da comunidade de origem (M2,72), relativizando a influência 
que a família poderá ter na motivação para a aprendizagem do português, tudo leva a crer que, quando essa 
mesma influência é exercida, não constitui uma força desmotivadora, pelo contrário, quando um aluno estuda 
português porque os pais quiseram, esforça-se na aprendizagem e tem prazer em fazê-lo.  

Ressalvaremos que os resultados que conseguimos apurar apontam para que exista uma pressão por 
parte dos pais (/da família), quanto à natureza da performance académica global dos filhos, em que, 
independentemente das escolhas que tiverem feito, relativamente ao curso, terão de ser bem-sucedidos para 
manter a face perante a sociedade. Nesse sentido, a motivação para a aprendizagem do português coincide 
com os resultados apurados por Taguchi et al. (2009, p. 80) relativamente ao “ought-to-self” (equivalente à 
nossa dimensão Incentivo parental/da comunidade) do grupo de jovens chineses envolvidos no estudo que 
levaram a cabo e que visava comparar o “L2 Motivational Self System” entre aprendentes chineses, japoneses 
e iranianos. Na discussão dos resultados, explicam que muitos jovens chineses se sentem pressionados pelas 
suas famílias em prosseguir os estudos, por forma a atingir um estatuto privilegiado e um emprego altamente 
remunerado.  
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In this way, Chinese people often feel a great obligation to their parents to study, even though they 
may not be intrinsically motivated to do so themselves. They view themselves not only in 
individualistic terms like many Westerners do, but also as a direct extension of their family. 
Therefore, as their status in society increases, so does the position of their family. (p. 80)  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cientes de que as diferenças culturais e, em particular, a forma como as redes sociais e padrões 
comunicacionais se estruturam têm, necessariamente, algum impacto na motivação que o aluno traz ao iniciar 
a aprendizagem da LE ou na que se vai originando no decorrer da mesma, teceram-se, neste trabalho, algumas 
considerações que visaram esclarecer a origem de possíveis representações ou atitudes, passivas de afetarem 
o seu desempenho. 

Outro dado que nos pareceu de extrema relevância, enquanto professor, foi ter percebido que o que 
ensinamos e, a nosso ver, o tipo de tarefas que desenvolvemos, em aula, poderão não ser as mais adequadas, 
no sentido de favorecer a interação com a comunidade-alvo, em contexto de imersão linguística. Com efeito, 
embora os alunos aparentem partir e regressar motivados desta experiência, no sentido em que os ajudou a 
reforçar o seu autoconceito e minimizar a distância existente entre o seu “eu” atual e o “future self”, a 
discrepância existente entre as representações que levam e a realidade que encontram dificultam a 
aproximação com os falantes de português e condiciona os possíveis benefícios que uma maior interação 
poderia constituir, em termos do desenvolvimento das capacidades linguística.  

Estamos convictos de que essa informação é de extrema relevância quando se trata de escolher as 
melhores estratégias pedagógicas, por forma a fomentar a motivação nos nossos alunos na busca de 
autonomia e aquisição de competências interculturais: “In language classrooms that seek to promote 
autonomous learning, it seems that this concern is translated into pedagogical practices which encourage 
students to develop and express their own identities through the language they are learning – that is, to be 
and become themselves” (Ushioda, 2011a, p. 224).   

Os conhecimentos que vamos adquirindo do contexto onde lecionamos, aliado aos resultados de outras 
investigações nesta área, ajudam-nos nesta caminhada.   
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DE BOCA EM BOCA: A IMPORTÂNCIA DE UMA ABORDAGEM PLURICÊNTRICA NO ENSINO DO PLE 

Eliana Palma  
University College Dublin, Irlanda 

RESUMO 

O pluricentrismo linguístico, assim como a sua abordagem no ensino de uma língua pluricêntrica são um tema 
largamente estudado em idiomas como o inglês, alemão, espanhol etc. Contudo, no que ao ensino de 
português como língua estrangeira – PLE – diz respeito, esta temática carece de estudos e publicações 
científicas. Esta observação resulta de experiência e testemunho direto no terreno. Procurando contribuir para 
o alargamento do estudo da abordagem do português como língua pluricêntrica no ensino de PLE, pretende-
se, neste artigo, abordar a questão do ensino do PLE, e partilhar metodologia. 

O PORTUGUÊS COMO LÍNGUA PLURICÊNTRICA - AS NORMAS CULTAS DO PORTUGUÊS E AS NORMAS 
EMERGENTES 

É importante iniciar este texto reforçando a ideia de que não existe uma comunidade linguisticamente 
homogénea, pretendende-se com esta abordagem enfentar os velhos tabus linguísticos, e frisar que o português 
dos dias que correm não é um “bloco monolítico único, indivísivel e resistente aos ventos da história e do tempo” 
(BATORÉO, 2001, p. 4).  

Se em pleno século XXI o mundo percepciona que vivemos num mundo global que está em constante 
comunicação e transmutação, há que ter presente que um dos instrumentos que nos põe em contato, a língua, 
também se transforma e adapta aos tempos, ao espaço social e geográfico, assim como se relaciona diretamente 
com a história e eventos principais dos países onde é língua de comunicação.  

Tal acontece com a língua portuguesa que foi, em tempos, a língua do colonizador, língua de comunicação 
entre povos e é hoje o idioma que preenche séculos de história mundial através das suas descobertas além-mar. 
Contudo, a sua expansão não terminou com a condição dos descobrimentos. Parte da sua ampliação e marcas 
dessa história encontram-se em oito países, com a recente entrada da Guiné - Equatorial, que, espalhados pelo 
mundo têm o português como sua língua oficial.  

Além disso, é ainda, uma das línguas mais antigas da Europa e, como tal, ao longo dos séculos e através da 
ligação com o “Outro”, tem vindo a adaptar-se, modificar-se e acertando passo com a evolução característica da 
humanidade. Contudo, a língua carrega consigo a história de um país e, por ser um bem cultural, de identidade 
nacional vai-se adaptando às suas gentes, que tendo em consideração as diferentes circunstâncias sócio-
históricas da colonização portuguesa, foram-na adaptando à sua realidade, fazendo do português uma língua 
pluricêntrica.  

Define-se, em linhas muito gerais, uma língua pluricêntrica - conceito introduzido por Kloss nos anos 70 e 
posteriormente extensamente estudado por Michael Clyne e Ulrich Ammon - como um idioma que apresenta 
uma dimensão supranacional, ou seja, uma língua presente à escala mundial, com diversos pontos de ação, em 
que a língua foi adaptada como oficial, porém, esta não é forçosamente a língua materna do país, sendo que 
pode aparecer como 10L2 ou LE da grande parte da população como sugere Duarte (2016, p. 223)  

                                                             
10 Segue-se a abordagem teórica de Stern que define como LE uma língua que não tem qualquer estatuto sociopolitico no meio 
onde está a ser aprendida. Sendo, em lato sensu, completamente desconhecida, estrangeira, ao seu aprendente.  
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O português pode ser Língua Materna, Língua Estrangeira, Língua Oficial, Língua Segunda […] Em todo o 
caso, o seu estatuto vai variando e a sua presença faz-se sentir mais ou menos consoante as vicissitudes políticas 
e históricas de cada país ou região.  

O caso do português materializa claramente as ideias apresentadas nas linhas anteriores nos PALOP e em 
Timor-Leste, onde a língua continua em contato constante com as línguas locais, e no caso timorense onde 
coabita com outra língua oficial, o Tétum. Esta interação língua oficial / línguas locais tem vindo a desenvolver 
fenómenos linguísticos que têm vindo a merecer, notadamente, nos últimos anos atenção por parte da 
comunidade de linguístas.  

Apesar de terem sido os portugueses que levaram o seu idioma aos quatro cantos do mundo, a 
prerrogativa da promoção linguística a nível mundial deve-se, à data, ao Brasil, à sua vasta área e extensa 
população. Contudo, no que ao futuro da língua portuguesa diz respeito, o Novo Atlas da Língua Portuguesa 
(2016), aponta para a continuidade de uma tendência expansionista nas próximas décadas todavia, tal fenómeno 
ficará a dever-se ao crescimento do português em África, onde “perfila-se hoje como língua oficial e como língua 
materna de um número progressivamente crescente de angolanos” atesta Banza (2014, p. 33) no entanto, torna-
se cada vez mais evidente que outros países dos PALOP seguem uma tendência expansionista da língua.  

Exemplo disso, a recente adesão da Guiné-Equatorial à CPLP adotando o português como língua oficial do 
seu país, ao lado do francês e do castelhano, e o estudo e desenvolvimento da norma Moçambicana a par da 
Angolana - PA e PM. Estas novas normas emergentes têm merecido forte atenção nos anos mais recentes, mas 
não são os únicos países que têm vindo a desenvolver as suas políticas da língua.  

Tradução disso é a presença do vocabulário Cabo Verdeano e Timorense no Vocabulário Ortográfico 
Comum da Língua Portuguesa - VOC, estes foram introduzidos com prontidão, mostrando que há preocupação 
e interesse na questão linguística nestes países, mostrando que as políticas ratificadas no Plano de Ação de 
Brasília, se aplicam a todo o espaço de expressão portuguesa. Verifica-se que cada país, à sua velocidade, sendo 
que uns são mais celeres do que outros no que à questão ortográfica diz respeito, vai desenvolvendo e estudando 
a sua variante fazendo a sua contribuição.  

Todo os passos que se têm vindo a dar, essencialmente nos PALOP e em Timor Leste, são de extrema 
importância, sendo que cada vez mais se sente a necessidade de respostas mais adequadas para o ensino do 
português nesses países que seguem a norma europeia, mas que se parece afastar cada vez mais da norma 
padrão ideal como bem explica Banza (2014:35) em relação ao português em Angola, contudo este fenómeno 
pode ser observado, também, em Moçambique e Timor Leste;  

A situação atual, em que a variedade oficial continua a ser identificada com o português europeu, afigura-
se progressivamente mais artificial e insustentável, na medida em que o uso das classes cultas, que configura a 
norma culta, parece afastar-se cada vez mais da norma padrão ideal, identificada como português europeu, 
situação que, naturalmente, aumenta as dificuldade de ensino, uma vez que o português que os jovens falam, 
agora quase sempre como língua materna, é, cada vez mais, diferente do padrão, que surge, assim, como algo 
artificial, afastado do uso real, tanto mais quanto menos escolarizados são os indivíduos.  

Com a introdução de novas variantes normativas há que aprimorar a gestão e política da Língua Portugesa, 
pois cada espaço geográfico onde é falada requer uma política específica. Deste modo, foram importantes e, de 
extrema pertinência, os planos de ação para a língua desenvolvidos entre Portugal e Brasil ao longo do último 
século.  

Ambos os países passaram por atribulados episódios sociais, políticos e culturais, contudo, no que à 
linguagem diz respeito na antiga terra de Vera Cruz, os séculos XIX e XX foram chave para a atividade normativa 
da língua no Brasil que, sendo agora, país independente, procurava um padrão próprio, e deixou clara a sua 
intenção quando em 1911, com a Reforma Ortográfica de Gonçalves Viana, não adota a nova norma portuguesa.  
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Os dois países iniciam apenas em 1931, ano do primeiro Acordo Ortográfico luso-brasileiro, um longo 
período de negociações com algumas instabilidades pelo caminho, exemplo disso o Congresso Nacional brasileiro 
nos encaminhamentos parlamentares sobre o Nome da Língua, vai a votos, em 1946, para decidir “[…] se a língua 
permanecia com o nome de português ou se passava a chamar-se, a partir de então, brasileiro, saída política 
apregoada pelo grupo liderado por Herbert Parentes Fortes” (OLIVEIRA, 2013).  

A intenção era chegar à ambicionada autonomia linguística que tinha vindo a ser temática constante entre 
intelectuais e linguístas brasileiros, desde a independência do seu país. O voto final decidiu não romper com a 
língua, abrindo, aqui, um novo campo de negociação bilateral para a gestão normativa do português 
impulsionando uma unidade idiomática entre Portugal e o Brasil. Retoma-se à ideia de bloco linguístico criada 
por Sílvio Romero em 1902 e, continuamente retomada por atores de ambos os lados do oceano.  

Dessas negociações, que ocorreram ao longo do século com o intuito de criar uma política comum da 
língua portuguesa, resultaram algumas ações, sendo que a mais polémica, e possivelmente a que mais facilmente 
acopularia de modo mais harmonioso as duas normas cultas do português - a europeia e a brasileira - tem 
levantado inúmeros entraves de diversa ordem. Fala-se no novo Acordo Ortográfico de 1990 da língua 
portuguesa - AO90 - implementado em 2010. Acordo este que tem gerado, desde a sua criação em 1986, tendo 
a sua versão final em 1990, uma forte altercação entre Acordistas e não Acordistas.  

A abordagem a este documento deve ser lida como um passo na organização e gestão da língua no seu 
ponto de vista jurídico e não lexical, como um campo de negociação para a gestão das normas, visto que uma 
vez rompida a ortografia, este Acordo traz consigo questões que não serão facilmente ultrapassadas, sendo que 
as variantes normativas do português - PE e PB - seguem duas metodologias, tendo cada uma delas uma 
gramática, dois certificados para o PLE que não são reconhecidos entre si, o CELPE - BRAS para a norma brasileira 
e, o CAPLE para a variante europeia, e deste modo diferentes métodos de ensino.  

Os entraves à questão e unidade ortográfica de todo o espaço de expressão portuguesa acentua-se 
quando se olha para outros países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa - caso de Angola e 
Moçambique em especial - estes países que têm vindo a trabalhar a sua norma mantêm-se reticentes quanto à 
ratificação do acordo.  

A reserva manteve-se após, recentemente, ter sido realizado o diagnóstico sobre a aplicação do novo 
acordo ortográfico da Língua Portuguesa nas escolas angolanas e moçambicanas, sendo que há questões que 
não sendo abordadas no documento oficial da reforma ortográfica se mantêm relevantes para o português de 
Angola e Moçambique como repisa a porta-voz do encontro da Comissão Multissectorial para a Ratificação do 
Acordo Ortográfico Paula Henriques, a questão da necessidade de se regular a forma de utilização das letras k, 
w e y, o que o Acordo Ortográfico não faz.   

É com estas disputas entre variantes da língua que o professor de PLE se depara quase sempre em sala de 
aula. No universo de aprendente do português como LE e/ou L2 muitos são os que estão mais familiarizados com 
uma variante ou variação. A agravar a esta questão temos a tecnologia, que na sua maioria tem servido como 
um meio impulsionador positivo, mas neste sentido se tem mostrado mais como um desafio.  

A maioria dos alunos utiliza o motor de busca google como dicionário, fala-se do google translator, que 
não fazendo distinção entre as duas normas do português, a que utiliza é a brasileira. Fazendo um pequeno 
exercício se definirmos esta ferramenta do inglês para português o verbo to break aparece como `quebrar`, e, 
com um olhar mais atento, encontraremos ̀ partir`, mas sem qualquer distinção entre PT ou BR. Contudo, se com 
certas palavras há a opção de sinónimos, há outras em que esse critério não é aplicado. Olhemos para a palavra 
bus, em que o resultado aparece exclusivamente como `ônibus` ou bus stop, que se traduz como `ponto de 
ônibus` ou `parada de ônibus`. 

Cabe, assim, ao professor de PLE, tentar adaptar o seu método de ensino de modo a preparar e alertar os 
seus alunos para a diversidade linguística do nosso idioma. O professor deve permitir o contato com outras 
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variantes dentro da norma que ensina. No ensino de PLE a estudantes ingleses, a abordagem pluricêntrica no 
ensino tem de ser feita numa fase muito inicial visto que a tecnologia está virada exaustivamente para uma 
norma.  

O ensino, de modo geral, está em contínua mudança, citando Luís de Camões “mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades”. A frase, apesar de secular, mantém-se bastante atual e, é ao encontro às mudanças do 
tempo que principalmente o ensino, em todas as suas áreas, tem de forçasamente se ir modernizando.  

Nos dias que correm, olha-se para a educação, em geral, e, para a docência em particular, como um meio 
dinâmico e, onde se tem, cada vez mais, um olhar mais atento, não só, para as heterogeneidades dentro da sala 
de aula, mas, como também, para a utilização diversificada de materiais e métodos que vão ao encontro ao perfil 
dos aprendentes.  

Para a modernização do ensino, o avanço tecnológico tem sido um forte aliado e, focando o tema principal 
deste texto, o ensino do PLE, a sua didática tem vindo a desenvolver-se expressivamente nos últimos anos. A isso 
deve-se a facilidade de pesquisa e partilha de materiais, porém, apesar do crescente interesse na área, ainda há 
um vasto caminho a percorrer. 

Citando Gärtner (2003) “A didática do Português Língua-Estrangeira é uma disciplina jovem, ainda mal 
estabelecida no âmbito acadêmico” (p. 10) e acrescenta, seguindo uma linha de pensamento sobre o português 
na Alemanha, mas que é transversal em grande parte dos países onde se ensina PLE “As reflexões sobre a didática 
do português surgem, no trabalho de linguístas,  (p. 12)  assim, urge que se criem condições para que linguístas 
e docentes possam colaborar com o intuito de desenvolverem estudos e descrições cada vez mais adequadas 
tanto para o ensino como para o conhecimento das diferentes variedades e, variações do espaço onde “a língua 
portuguesa é utilizada entre países que se ralcionam entre si falando em português” como sublinha Castro, (2016, 
p. 71). 

É neste seguimento que serão apresentadas algumas propostas, que têm vindo a ser desenvolvidas no 
terreno, pois a urgência das necessidades tem demonstrado uma necessidade de uma adaptação curricular a 
uma abordagem pluricêntrica no ensino do PLE. 

RECOMENDAÇÕES PARA UMA ABORDAGEM PLURICÊNTRICA NO ENSINO DE PLE 

Que português ensinar? Esta interrogação tem sido colocada por um elvado número de docentes de PLE 
que no terreno vivenciam as dificuldades de ensinar uma língua pluricêntrica. A interrogação já foi abordada por 
outros autores11, porém, os estudos sobre esta temática, no que à língua portuguesa diz respeito, caressem de 
publicações e estudos mais aprofundados.  

Há que olhar para outras línguas, como o inglês, o alemão, o francês e mesmo o espanhol, aqui tirando 
partido da proximidade geográfica e linguística, em que muitos estudos de especial relevo foram publicados.  

No ensino de uma LE, o docente deve ter em atenção vários factores, nomea-se os de maior relevo; 

I. Perfil dos alunos.  
II. Motivação. 

III. Ambiente onde a língua é ensinada.  

Olhemos para cada um dos pontos com mais atenção.  

 

                                                             
11 Falo do artigo, da Profa. Isabel Margarida Duarte, Português, Língua Pluricêntrica: Que português ensinar em aulas de língua 
estrangeira. 
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DESATANDO OS “NÓS” DA AQUISIÇÃO DO PLE ATRAVÉS DO CORDEL 

Peterson Martins Alves Araújo 
Universidade de Pernambuco, Brasil 

RESUMO 

Existem inúmeros “nós” (dificuldades) que envolvem o ensino-aprendizagem de Português Língua 
Estrangeira (PLE). Além das variantes internas e externas de cada país (norma culta x variações linguísticas), 
temos os nós que surgem da discussão entre a metodologia tradicional e comunicativa e da utilização 
somente de textos eruditos em detrimento de gêneros textuais populares. Então, a partir da análise do 
gênero “Literatura de Cordel”, observamos inúmeras características favoráveis (LIMA, 2013) desse gênero 
no processo de facilitação da aquisição do PLE não só para aprendizes de L1, mas também de L2 e L3. Além 
disso, esse gênero é um legítimo herdeiro ibérico.  

ABSTRACT 

There are numerous "knots" (difficulties) that involve the teaching and learning of Portuguese as a Foreign 
Language (PFL). In addition to the internal and external variants of each country (cultured norm x linguistic 
variations), we have the nodes that arise from the discussion between traditional and communicative 
methodology and the use of erudite texts only to the detriment of popular textual genres. Then, from the 
analysis of the genre "Cordel Literature", we observed numerous favorable characteristics (LIMA, 2013) of 
this genre in the process of facilitating the acquisition of PLE not only for L1 learners, but also L2 and L3 
learners. In addition, this genre is a legitimate Iberian heir. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo, resultado de uma comunicação apresentada em Simpósio da SIPLE realizado nos dias 30 
e 31 de outubro de 2017 em Lisboa/ Portugal, pretende ampliar a discussão em torno da validade da 
utilização do gênero “Literatura de Cordel” como um instrumento imprescindível no ensino de Português 
Língua Estrangeira (doravante, PLE). Para isso, desenvolveremos essa discussão em torno de três tópicos 
principais. No primeiro, iremos nos debruçar sobre os principais “nós” (ou pontos de tensão ou de 
dificuldade) que consideramos no ensino de PLE.  O segundo tópico relaciona-se à fundamentação da 
eficácia do gênero “Literatura de Cordel” para superar as dificuldade observadas no ensino de PLE. E, no 
último tópico, iremos apresentar as principais diretrizes para a utilização dos Cordéis no ensino de língua 
portuguesa. 

1. OS NÓS QUE ENVOLVEM O ENSINO DE PLE 

No processo de ensino-aprendizagem de PLE, temos inúmeros “nós” que precisam ser desfeitos a partir 
de uma percepção crítica tanto em relação à formação docente quanto à aquisição da língua-alvo por nossos 
aprendizes. Dentre os “nós”, formadas por pontas opositivas que se cruzam, podemos citar três principais: 
norma culta x variações linguísticas; metodologias tradicionais x abordagem comunicativa; uso de textos 
literários canônicos x uso de textos literários populares. Sobre cada um desses “nós”, iremos discorrer a seguir. 
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1.1. NORMA CULTA X VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS DA REGIÃO DE APRENDIZAGEM 

Um dos primeiros “nós” que o presente artigo pretende desatar, a partir da introdução do gênero 
literatura de cordel no ensino de PLE, consiste na discussão em torno do conflito advindo no ensino da língua 
portuguesa (tanto no contexto materno quanto estrangeiro) reduzindo-o à percepção equivocada de uma 
caracterização homogênea e monolíngue. Tal equívoco é redutor e fornece margem para a formação de 
estereótipos que, desconsiderando tanto as variações linguísticas quanto as diversas realidades culturais 
que compõem os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), fornecerão base para 
fomentar inúmeros preconceitos. 

Nessa oposição (norma culta x variações), estamos levando em consideração os principais sentidos 
equivocados do senso comum atribuídos à norma culta: o da forma padrão gramaticalizada (gramática 
normativa que ignora a heterogeneidade linguística); o de relacionar-se apenas às pessoas de um nível 
superior social; e, implicitamente, o de que, somente, as pessoas que detivessem o domínio dessa variante 
seriam consideradas portadoras de cultura. 

A deturpação que associou norma culta ao ensino gramaticalista (gramática prescritiva) surge no 
descrédito em torno da “gramática tradicional” que ocorreu, nas críticas dos meios universitários, a partir 
de estudos do “estruturalismo linguístico” ocorridos no Brasil em meados da década de 1960 (Cf. FARACO, 
2008, p.22). Através desses estudos, constatou-se o óbvio: não será o domínio gramaticalista que assegurará 
uma competência linguística, mas, o domínio das variações linguísticas, das modalidades (oral e escrita) e 
do contexto cultural de cada comunidade.  

Foi, justamente, nesse sentido que o linguista Eugenio Coseriu, no início da década de 1950, quando 
propôs uma perspectiva tricotômica (sistema/ norma/ fala) ao modelo dicotômico saussuriano (langue/ 
parole, isto é, sistema/ fala). Segundo Faraco (2008, p.34), a proposta de Coseriu mantinha uma vinculação 
à proposta saussuriana, pois entendia “norma” como “um dos diferentes modos sociais de realizar os 
grandes esquemas de relações do sistema”. Destarte, as normas ajudariam a organizar as diversas 
possibilidades admitidas em um dado sistema linguístico (língua), indicando em cada um desses arranjos 
(normas ou variantes) o “uso corrente, habitual de determinado grupo de falantes socialmente definido”. 

Então, quando houve a associação de “norma culta” ao conjunto de preceitos da velha tradição 
gramaticalista (que estaria mais associada ao conceito homogeneizador da “norma padrão” excludente das 
variações e heterogeneidade linguística), temos a desconsideração de inúmeros estudos científicos da 
linguagem verbal que constata que “nenhuma língua é uma realidade unitária e homogênea”, pois toda 
“língua é constituída por um conjunto de variedades” (FARACO, 2008, p.31). Cada falante de uma dada 
língua, está envolvido em um conjunto de grupos (familiares, associações, igrejas, ambientes profissionais 
etc.) que irão impor determinadas variantes em sua fala em cada um desses contextos, por isso, devemos 
ser um “camaleão linguístico” (FARACO, 2008, p.38).  

O único lugar que vigora ainda uma certa percepção unitária das línguas é na dimensão política, por 
isso, tem-se, na realidade linguística de qualquer comunidade, a junção paradoxal dessas forças antagônicas 
em que “não há uma definição de língua por critérios puramente linguísticos, mas também por critérios 
políticos e culturais” (FARACO, 2008, p.32). Assim, o primeiro nó que pretendemos desatar é o de que 
aprender (ou ensinar) uma língua esteja relacionado apenas ao aprendizado (ou ensino) de uma gramática 
prescritiva ou de uma determinada variação estabelecida como “culta” ou “padrão”. Mesmo nesse primeiro 
“nó”, o gênero da literatura de cordel servirá a esse princípio, pois, atualmente, boa parte dos poetas e 
poetisas desse gênero (cordelistas), atualmente, possuem uma formação superior (Marco Haurélio, Janduhi 
Dantas, Medeiros Braga, Varneci Nascimento, Aderaldo Luciano, Vicente Campos Filho, Ione Severo, 
Lindoaldo Campos etc.).  
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Temos composições que partem desde uma releitura da gramática normativa através do cordel 
(seguindo a “norma-padrão”), tal como “Lições de gramática em versos de cordel” de Janduhi Dantas (pela 
Editora Vozes), até aquelas, tais como no folheto “Lugarzinho pra ter Zé”, de Vicente Campos Filho, que 
valorizam a variante regional do Português Brasileiro (doravante, PB). 

1.2. METODOLOGIAS TRADICIONAIS X ABORDAGEM COMUNICATIVA 

Nesse “nó”, iremos refletir sobre o confronto ainda existente (não só em língua portuguesa na 
condição de L1 quanto na de L2 ou L3) em torno das abordagens ou métodos de ensino de PLE, sobretudo 
do confronto daquelas consideradas tradicionais (que têm como ênfase o professor) e as de abordagem 
comunicativa (aquela cujo centro é o aprendiz).  

Antes de mais nada, entendemos “metodologia”, como parte da didática que estuda o “conjunto de 
hipóteses e de princípios que permitam ao professor aperfeiçoar os processos de aprendizagem de língua 
estrangeira (Cf. MARTINEZ, 2009, p.46-47). Ela também é essencial para determinar a “arquitetura e as 
razões das escolhas feitas em contextos didáticos variados, em face de aprendizes diferenciados por sua 
personalidade, sua história, suas expectativas, seus objetivos” (Cf. MARTINEZ, 2009, p.11). Essa arquitetura 
dos materiais de língua, conforme Martinez (2009, p.45-46), geralmente, será estruturada em cinco grades 
de análise parcial: apresentação material da ferramenta; suportes e documentos; conteúdos linguísticos; 
conteúdos nocionais/temáticos; testes e avaliação. Esses materiais de ensino-aprendizagem de uma língua 
estrangeira, por sua vez, serão resultantes dos métodos seguidos (metodologias tradicional, direta, áudio-
oral, audiovisual, comunicativa). 

No entanto, as metodologias também determinam as relações pedagógicas estabelecidas em sala de 
aula; e, no caso das abordagens tradicionais, teremos o papel do professor como central. Será ele que servirá 
de modelo de competência linguística que deverá ser seguido. Consequentemente, os “bons autores 
literários” serão aqueles indicados pelo professor que seguirão um padrão exclusivamente a uma 
modalidade escrita “padrão” e “culta”. No latim, o modelo a ser seguido era Cícero; no alemão foi Thomas 
Mann; e, no português, por muito tempo, foi Camões etc.  

Sendo o método mais antigo, remontando desde o início das civilizações humanas, sabe-se que essa 
abordagem tradicional passou por modificações ao longo dos séculos, dentre elas, apontamos as seguintes: 
a utilização da imagem como recurso didático através das observações do pedagogo tcheco Comênio, em 
1650; a da memorização de “rotinas, frases básicas reutilizáveis em situações originais” por Predergast, por 
volta do séc.XIX, na Inglaterra (Cf. MARTINEZ, 2009, p.51). Foi também, nesse século, que houve uma filiação 
entre as “didáticas de línguas mortas e de línguas vivas estrangeiras”, sobretudo, no contexto germânico e 
anglo-saxônico em que houve a formulação do método gramática-tradução que rapidamente se expandiu 
pelo fato de associar o domínio da língua escrita ao da “ampliação intelectual” (MARTINEZ, 2009, p.49-50).  

Em linhas gerais, podemos dizer que as características principais da arquitetura metodológica 
tradicional são as seguintes: abordagem analítica das atividades com respostas fechadas; manuais com 
ênfase na gramática; antologias de textos que exemplificam o padrão linguístico homogeneizante; 
dicionários bilíngues; exercícios com ênfase em seguir “modelos” sem reflexão. Segundo Martinez (2009, 
p.50), “os méritos da abordagem tradicional são evidentes em um contexto adequado, no qual o recurso à 
metalinguagem, em língua primeira, claro, parece desejável”. 

Já na abordagem comunicativa (divergindo das metodologias tradicionais), a ênfase será no papel e 
expectativas do aprendiz. Este, além de ser estimulado a assumir uma postura autônoma no processo de 
aprendizagem de uma língua estrangeira, terá como prioridade o desenvolvimento de uma competência de 
comunicação que vai além do sistema linguístico (Cf. MARTINEZ, 2009, p.68-69), isto é, que seja capaz de 
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perceber as funções do contexto social; e, assim, compreenda as regras do jogo comunicativo de uma L2 ou 
L3. Essas regras ou componentes desse jogo para aquisição de uma Língua Estrangeira (doravante, LE) 
situam-se, conforme Moirand e Boyer (apud MARTINEZ, 2009, p.69), em quatro componentes principais: 
componentes linguísticos; componentes discursivos; componentes referenciais; componentes socioculturais. 

No entanto, para entendermos a lógica dessa abordagem, temos que nos reportar as suas origens que 
estariam no início dos anos 1970, dentro do contexto europeu para uma elaboração metodológica urgente 
que respondesse aos anseios de uma aceleração dos intercâmbios e outras necessidades educacionais do 
que viria a ser a Comunidade Europeia. Estas necessidades, por sua vez, terão um certo respaldo na 
elaboração de métodos, ainda na década de 70 (séc.XX), com a elaboração, em Estrasburgo, dos Sistemas 
de aprendizagem das línguas vivas pelos adultos (1973) e com o Threshold Level, programa comunicativo de 
nível mínimo em inglês segundo diretrizes europeias de 1975. Essas diretrizes, posteriormente, iriam 
fomentar o recente CECRL - Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (Cf. MARTINEZ, 2009, 
p.65-66).  

E, na base das inovações estabelecidas pela abordagem comunicativa, temos os conteúdos e 
inventários que foram reformulados a partir de uma perspectiva nocional-funcional da gramática provindas 
da sociolinguística e da etnografia. A dimensão da noção se estabelece quando se propõe ultrapassar a ideia 
da estrutura dos sistemas para estabelecer uma compreensão dos significados dos enunciados em condições 
efetivas e reais de comunicação; e, da função, como uma operacionalização da práxis relacional que nos 
interliga ao outro e seu mundo. Conforme Galisson e Coste (1976 apud MARTINEZ, 2009, p.67), a 
operacionalização dessa práxis estaria relacionada à teoria dos Atos de Fala proposta por Austin (1962) e 
Searle (1969) em que a linguagem é percebida como “um meio de agir sobre o real, e as formas linguísticas 
só assumem sentido em normas partilhadas”.  

Assim, como síntese das principais características da abordagem comunicativa, seguiremos a ideia das 
quatro grandes linhas de força (ou orientações) propostas por Debyser (1986 apud MARTINEZ, 2009, p.69-
70): o desenvolvimento de uma gramática nocional-funcional; a adoção de uma proposta que não enfatiza 
a “repetição” de exercícios e outras práticas (ênfase nas práticas de dinâmicas de grupo); a centralização no 
aprendiz; e a introdução inovadora dos aspectos sociais e pragmáticos da comunicação.  

E, será sobre essa perspectiva, de uma proposta metodológica mais pragmática para uma 
“comunicação orientada” em contextos sócio-culturais reais que percebemos a relevância do gênero 
“Literatura de Cordel” como um recurso, tanto para estabelecer uma amplitude maior na noção das 
variações linguísticas quanto dos aspectos culturais que envolvem a língua portuguesa. 

1.3. USO DE TEXTOS LITERÁRIOS CANÔNICOS X USO DE TEXTOS LITERÁRIOS POPULARES 

Nesse “nó” não temos apenas uma distinção entre os gêneros literários relacionados a uma dimensão 
canônica ou popular, mas também a uma discussão entre as modalidades (escrita e oral) da língua-alvo. Isso 
ocorre, porque a grande maioria das obras do cânone literário respondem mais a uma cultura escrita (que 
procura seguir uma variante padrão da língua) do que àquelas de um gênero popular que têm uma ênfase 
maior na oralidade. Assim, podemos afirmar que, naturalmente, os gêneros da literatura popular irão 
revelar mais a dinamicidade das variantes que envolvem o Português Brasileiro (doravante, PB). 

No entanto, tal como observa Takahashi (2012, p.21), não é fácil identificar o papel dos textos 
literários no processo de ensino-aprendizagem de PLE, pois, tanto no processo e critérios de escolha dos 
textos quanto nas atividades a serem desenvolvidas a partir deles, estarão explícitas (ou implícitas) as 
abordagens metodológicas seguidas na composição do material. Por isso, mesmo cientes do duplo aspecto 
benéfico e prático dos textos literários que põem o aprendiz de PLE em contato “com estruturas simples ou 
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complexas da língua” devemos nos ater se tal texto consegue abranger uma proposta nocio-funcional e 
variacionista da língua-alvo. 

Destarte, sobre essa percepção será bastante esclarecedora a construção de uma tabela sinóptica, 
por Takahashi (2012, p.22), baseada nos estudos de Besse (1985), Puren (1993), Leffa (1988), Germain 
(1983) e Rivers (1975) que correlaciona as características da utilização de textos conforme a linha (ou 
abordagem) metodológica, tal como podemos observar a seguir: 

 
A Abordagem utiliza para o ensino 

Natural 
livros e textos de leitura escolhidos pelos 
alunos, concebidos como elementos 
extralinguísticos 

da compreensão escrita. 

Gramática-
Tradução 

exercícios de tradução e versão de textos 
literários, com estudos da gramática, da 
história literária, estilística, história política, 
entre outros 

da cultura e da língua. O texto 
literário é considerado superior à 
língua oral. 

Leitura-Tradução 
trechos escolhidos e textos autênticos, sob 
forma original ou adaptada, questionários 
baseados em textos 

da habilidade em leitura na língua 
estrangeira. 

Direta 

a compreensão global; textos (autênticos) 
parciais ou obras completas dos grandes 
escritores de valor literário, humano ou 
social, representativos da vida e pensamento 
do povo estrangeiro 

do sentido de frases e textos; da 
literatura, como uma forma cultural 
entre outras, e da prática linguística 
e para o enriquecimento interior. 

Áudio-oral compreensão e expressão oral de textos 
da compreensão escrita, não como 
um elemento cultural, mas uma 
sequência didática. 

Audiovisual 
documentos autênticos variados, incluindo 
poemas e trechos de obras literárias 

cultural. 

Comunicativa 
e estimula e abordagem com documentos 
autênticos variados, incluindo os textos 
literários 

das habilidades comunicativas, no 
sentido de interacionais e 
interculturais. 

 
Da tabela exposta acima, podemos inferir que a utilização de textos literários sempre houve no ensino de 

LE, contudo, nem sempre, os textos foram utilizados de maneira ampla e significativa no processo de ensino-
aprendizagem. Da abordagem “natural” até a “áudio-oral” que vigorou até o início da década de 70, teremos 
uma ênfase no uso dos textos literários para o desenvolvimento da habilidade escrita; só, a partir da década de 
70 (séc. XX), teremos uma abrangência cultural mais ampla, sobretudo no estabelecimento de pontes 
interculturais advindas com a “abordagem comunicativa”.  

Essa tabela de Takahashi respalda também o desenvolvimento dos métodos de ensino das LEs (e da forma 
de utilização dos textos literários) no contexto brasileiro. Entre as décadas de 1960 e 1970 havia um predomínio 
dos princípios behavioristas que entendiam apenas o uso de textos literários que exemplificavam a variante 
padrão (homogeneizadora). Nesse período, até mesmo os materiais de PLE, não eram elaborados no Brasil; e, o 
estudo das variantes orais e da própria literatura brasileira só começaram a ocorrer nas faculdades brasileiras a 
partir da década de 1950. 
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Esse aspecto tardio dos estudos literários brasileiros não tira o mérito das pesquisas realizadas 
posteriormente que irão trazer inúmeras contribuições para o ensino de PLE. Dentre as teorias de análise 
literária, a que mais se relaciona à “abordagem comunicativa” será a da “estética da recepção” que, por meio 
das pesquisas realizadas pela denominada “Escola de Constança” (sobretudo, pelos escritos de Jauss em 1978), 
teremos a ênfase na figura do “leitor” (tal como na “comunicativa” que dá destaque aos aprendizes). Nesse 
momento (entre as décadas de 1980 e 1990), teremos um alcance maior, nos meios universitários, do 
pensamento bakhtiniano em torno do discurso e língua (e, especificamente dos gêneros literários) no contexto 
brasileiro. A contribuição de Bakhtin, principalmente nas obras “Estética da Criação Verbal” e “Questões de 
Literatura e Estética: a teoria do Romance”, será a da percepção dos gêneros literários como um fenômeno 
híbrido em que ocorrem uma comunicação não só das esferas discursivas do cotidiano, mas também das 
modalidades orais no escrito (isto é, do popular no erudito). Isso, indelevelmente, ocorre na literatura canônica 
brasileira contemporânea, tal como observa Araújo (2018, p.31-47), na prosa (através das obras “Romance d’A 
Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta”, de Ariano Suassuna), no teatro (com o Auto da 
Compadecida, de Ariano Suassuna) e na poesia (exemplificada em História de um valente, de Ferreira Gullar sob 
o pseudônimo de João Salgueiro) em que a influência da literatura de cordel é bastante explícita.   

2. POR QUE A LITERATURA DE CORDEL É UM INSTRUMENTO EFICAZ PARA DESATAR ESSES NÓS? 

Para responder a essa pergunta, temos que, primeiro, entender os aspectos históricos e as principais 
características desse gênero literário popular; para, em seguida, estabelecermos uma reflexão sobre as duas 
principais características (em nossa análise) que confere a relevância desse gênero não apenas para o ensino do 
PB (e da variante nordestina), mas de qualquer língua estrangeira. Tal como atesta Rezende (2006, p.56), 
atualmente, a literatura de cordel tem expressão em outras línguas estrangeiras, como alguns exemplos temos: 
na língua inglesa, “A brazilian in Florida“ – uma versão traduzida por Vitória Abreu e Hank Hyne do folheto “Um 
brasileiro na Flórida”, de Abraão Batista; na língua alemã, “Mahatma Gandhi“ [sem indicação da tradução]; e na 
língua francesa, “Enfants des rues et le massacre de la Candelária“ – esses últimos cordéis de autoria de Gonçalo 
Ferreira da Silva, respectivamente, “Mahatma Gandhi” e “As crianças de rua e o massacre da Candelária” - este 
último traduzido por Jean Louis Christianat. Por isso, acreditamos na possibilidade de criação de cordéis em 
outras variantes da língua portuguesa (português europeu - PE, português moçambicano - PM etc). 

O gênero Literatura de Cordel relaciona-se aos folhetos vendidos nas feiras no contexto dos Estados que 
compreendem a região Nordeste do Brasil, numa aproximação com o que acontecia, desde a Idade Média até os 
séc. XVIII e XIX, em Espanha (com os pliegos sueltos), na França (por meio da literrature de colportage), na 
Inglaterra (através dos chapbooks), em Portugal (com os folhetos em cordéis) etc. No entanto, segundo Márcia 
Abreu (1999, p.21), principalmente, na realidade portuguesa, apesar dos livros também serem impressos em 
papel barato, comercializados a preços baixos, suspensos em barbantes (cordéis), não se referiam somente a 
conteúdos em verso, tal como no contexto brasileiro. Em Portugal, até fins do séc. XIX (e, alguns poucos registros 
das primeiras décadas do séc.XX), teremos composições em prosa e drama referindo-se aos gêneros “autos, 
pequenas novelas, farsas, contos fantásticos, moralizantes, histórias, peças teatrais, hagiografias, sátiras, notícias 
etc. O público leitor também era diferenciado, enquanto que, no contexto lusitano, os cordéis eram escritos e 
lidos por “pessoas que pertenciam às camadas médias da população: advogados, professores, militares, padres, 
médicos, funcionários públicos, entre outros” (Cf. PINHEIRO & LÚCIO, 2001, p.13-14); na realidade brasileira, 
eram produzidos e lidos, coletivamente, tanto pela camada média quanto pela camada pobre iletrada da 
população (sobretudo, nas áreas mais interioranas onde esse gênero passou a ser chamado de “o jornal do 
sertão”). Adquiriu essa alcunha, porque boa parte das pessoas desses locais, mesmo com a veiculação antecipada 
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dos jornais, só acreditavam nas notícias quando vinham transpostas para os versos dos cordéis (Cf. RESENDE, 
2006, p.47). 

No Brasil, a Literatura de Cordel irá surgir no final do séc. XIX e início do séc. XX, com Leandro Gomes de 
Barros que fará suas primeiras publicações e comercialização de folhetos em 1893; depois será seguido por 
Francisco das Chagas Batista em 1902; e João Martins de Athayde em 1908. No entanto, será  Athayde que, em 
1921, a partir da compra dos direitos de publicação de toda a obra de Leandro Gomes de Barros (em que aquele 
se transforma em editor proprietário), será estabelecida uma nova história na literatura de Cordel, pois irá 
implementar uma série de modificações tanto no processo de produção quanto na comercialização dos cordéis: 
estabelece um padrão na produção dos cordéis (8 a 16 páginas, para as pelejas e folhetos de circunstâncias; 24 
a 56 páginas para os romances); capas feitas com as xilogravuras (pois, os cordéis mais antigos, não tinham 
gravuras, a capa continha apenas o título e o autor); além de uma rede de distribuição através dos chamados 
agentes revendedores. Inicialmente, os cordéis eram impressos e comercializados pelos próprios poetas a 
exemplo de Francisco das Chagas Batista, “conhecido por suas viagens pelas cidades do interior da Paraíba e de 
outros Estados do Nordeste, onde vendia folhetos e miudezas, e também por sua ‘Livraria Popular Editora’, criada 
em 1913” (Cf. PINHEIRO & LÚCIO, 2001, p.15-17).  

O apogeu dessa primeira fase do Cordel será nas décadas de 1930 e 1940; e o seu decréscimo, ocorrerá, 
sobretudo, com o advento de uma popularização maior do rádio (e, posteriormente, da televisão). Isso ocorrerá, 
porque, uma das principais modalidades de cordéis (os folhetos de circunstâncias ou de época) que cumpria o 
papel de informar os fatos e acontecimentos perdeu espaço com o acesso maior da população àquelas mídias 
(Cf. PINHEIRO; LÚCIO, 2001, p.23). Até essas décadas, o público consumidor maior dos folhetos de cordel que, a 
princípio era o das regiões rurais, irá migrar para as médias e grandes cidades levando esse elemento cultural das 
regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Sabe-se, conforme pesquisas de Galvão (2002, p.119), que os folhetos, uma 
vez adquiridos ou tomados de empréstimo, eram lidos em grupos, reuniões que congregavam grande números 
de pessoas, na casa de vizinhos, familiares ou, até mesmo, nas calçadas e praças das cidades. Essa performance 
oral bastante viva também era disseminada pelos vendedores de cordéis nas feiras livres, onde traziam suas 
malas com folhetos e declamavam trechos dos cordéis como forma de atrair interessados(as). As narrativas dos 
folhetos cumpriam tanto a função das telenovelas (as soap operas do contexto inglês) quanto a dos telejornais 
que exercem hoje, por isso, nessa época, as narrativas mais populares eram aquelas que narravam batalhas de 
cavaleiros medievais, amores, sofrimentos, traições, crimes, fatos políticos e sociais da região, do país e do 
mundo. Outros aspectos da incorporação nos folhetos de cordéis, tal como apontam Pinheiro & Lúcio (2001, 
p.12), é a da rica tradição musical popular; uma vez que temos, na modalidade das pelejas, a releitura escrita dos 
desafios de improviso dos repentistas, além dos contos e cantorias de viola guardadas na memória musical do 
som dos maracatus, reisados, coco e embolada e de outros gêneros da rica tradição afro-indígena-brasileira (na 
hibridização de rituais sagrados e profanos).  

Em 1950, com a forte imigração de populações nordestinas ao Centro-Sul do país, teremos uma migração 
também da literatura de cordel, pois os produtores desse gênero também se deslocarão para ter uma facilidade 
maior na publicação dos folhetos. No entanto, nos anos de 1960, ocorrerá um decréscimo do consumo dos 
cordéis, provavelmente, devido ao processo de adaptação dos temas, da popularização da televisão, da 
linguagem e dos próprios poetas que estavam migrando. No entanto, a partir de 1970, teremos início de uma 
nova fase que, além de estabelecer mudanças no formato e produção dos cordéis irá dinamizar tanto uma 
ampliação do público consumidor quanto da própria estrutura da comercialização dos mesmos (Cf. RESENDE, 
2006, p.48). Nesse período, teremos a produção dos folhetos não mais em tipografias rudimentares, mas em 
gráficas offset; outra mudança irá ocorrer nas capas que serão impressas (sobretudo, na modalidade dos 
romances) com a reprodução de cenas amorosas de atores e atrizes de telenovelas. Os folhetos assumirão a 
incorporação de novas mídias, a exemplo, nos anos de 1990, com a internet, ocorrendo não apenas a veiculação 
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em sites, mas a própria produção do cordel, tal como atesta a criação de um folheto na modalidade da peleja 
feita por Rouxinol do Rinaré e Klévisson Viana construído via correio eletrônico (RESENDE, 2006, p.54-55). Com 
o aumento do interesse de um público mais especializado (tal como de universitários e turistas), provavelmente, 
impulsionado pelas pesquisas desenvolvidas em universidades brasileiras e estrangeiras (sobretudo, na França, 
através das pesquisas de Raymond Cantel, Paul Zumthor etc.), teremos o desenvolvimento, inclusive, de outras 
modalidades relacionadas a transcrição de obras literárias do cânone literário universal (Dom Quixote, Divina 
Comédia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Ilíada e Odisseia [feitas por Maurício de Sousa e Fábio Sombra, 
respectivamente, nos livros “A guerra de Troia” e “Ulisses e a Odisseia”] etc.); a releitura de tratados científicos 
e filosóficos nos versos de cordéis (O Capital de Marx, Teoria das Espécies de Darwin etc.); os cordéis de 
circunstâncias não terão apenas a função referencial, mas irão adquirir uma recontextualização crítico-social e 
humorística. Os cordelistas contemporâneos terão uma formação maior na cultura escrita (divergindo daqueles 
que iniciaram e tinham uma vertente de origem no ambiente rural e na cultura oral popular), pois muitos terão 
formação superior (Cf. RESENDE, 2006, p.50), desenvolvendo cordéis não para sobreviver, mas por lazer e 
satisfação íntima (além disso, teremos um aumento de mulheres compondo versos dentro desse gênero). A 
distribuição e divulgação dos mesmos também não mais ocorrerá nas pequenas feiras livres de cidades e 
lugarejos, mas será transposta para o ambiente de livrarias, lojas de artesanato, aeroportos, bancas de revistas 
e stands em bienais e feiras de livros etc (Cf. RESENDE, 2006, p.45-46).  Assim, para uma síntese desses momentos 
históricos, temos a importante contribuição do Prof. Aderaldo Luciano em sua obra “Apontamentos para uma 
história crítica do cordel brasileiro”, que propõe uma divisão em três gerações principais (LUCIANO, 2012, p.5): a 

geração princesa (que vai do final do séc.XIX com o início das publicações de Leandro Gomes de Barros até 1921 
– ano que João Martins de Athayde compra os direitos autorais a viúva de Leandro); a geração regente (de 1921 
a 1970 – marco que representa a transição produtiva da literatura de Cordel do Nordeste para a região Centro-
Sul brasileira); a geração coroada (a partir de 1970, em que temos a adoção de novos formatos dos folhetos para 
publicações em livros nas mais diversas dimensões com ISBN – embora ainda se possa encontrar muitos Cordéis 
no formato tradicional, além da própria consagração nos meios universitários). 

Atualmente, vivendo a fase dessa geração coroada da literatura de cordel, embora não tenha mais a 
função intensa de um instrumento alfabetizador (inclusive, em proporcionar uma aquisição autodidata da língua 
portuguesa) que tinha no início de sua história, sua validade educacional está sendo reconhecida, nas últimas 
décadas, no contexto brasileiro, inclusive sendo incorporado muitos de seus textos em livros didáticos e 
programas governamentais de ampliação do acervo de bibliotecas públicas e escolares. Outro fato que ocorreu, 
no contexto do ensino da língua portuguesa no cenário brasileiro, foi a mudança provocada nas abordagens de 
ensino do PB que tem assimilado, continuamente, uma proposta variacionista, heterogênea, híbrida e 
comunicativa da língua adotando diversos gêneros textuais, tal como apontam a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB No.9.394 de 20 de dezembro de 1996) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 
que asseguram a necessidade de pôr “à disposição dos alunos textos dos mais variados gêneros, respeitados os 
seus portadores: livros de contos, romances, poesia (...), ‘revistas de literatura de cordel’, textos gravados em 
áudio e em vídeo, entre outros” (BRASIL, 1997, p. 61, grifo nosso).  

Como síntese das potencialidades permitidas pela literatura de Cordel, iremos nos pautar pelas 
observações de Stélio Torquato Lima em seu texto “Os PCN e as potencialidades didático-pedagógicas do cordel”, 
que aponta as seguintes vantagens desse gênero: a plurissignificação e a desautomatização da linguagem 
(FIORIN; SAVIOLI, 1990; PROENÇA FILHO, 1995 apud LIMA, 2013, p.134); a dimensão lúdica e a forte musicalidade 
permitida pela composição em quadras, sextilhas ou septilhas, além das rimas paralelas e o padrão métrico, 
geralmente, de redondilhas maiores e menores; a facilitação e o desenvolvimento da memória facilitando a 
aquisição do sistema linguístico; a ampliação da habilidade oral  e percepção corporal (visto que é um gênero 
que impõe a prática da performance a seus leitores); a consciência das variações linguísticas (sobretudo, dos 
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dialetos regionais) e da quebra da dimensão homogênea da língua; o combate ao preconceito linguístico; a 
diversidade de temas proporcionado pelas diversas modalidades do cordel (inclusive, abrangendo os temas 
transversais propostos pelos PCNs – meio ambiente, pluralidade cultural, ética e saúde); a abrangência 
interdisciplinar; a diversidade textual; a facilitação da mediação cultural do outro, uma vez que satiriza os 
estereótipos e dialoga de forma crítica com as principais questões que envolvem a sociedade brasileira; a junção 
do erudito ao popular (sobretudo, nos folhetos produzidos nas últimas décadas). 

Dentre essas características, a que consideramos as mais relevantes ao processo de aquisição tanto de 
uma língua materna quanto estrangeira são a estrutura oral do Cordel na facilitação da memorização e a 
diversidade de temas dos cordéis para uma didática comunicativa (além da quebra do preconceito linguístico). E 
serão sobre essas características que desenvolveremos os próximos subtópicos em torno da validade didática da 
Literatura de Cordel no ensino de PLE. 

2.1. A ESTRUTURA ORAL DO CORDEL NA FACILITAÇÃO DA MEMORIZAÇÃO 

Sabe-se que a estrutura em verso dos cordéis, como a própria musicalidade permitida pela cadência 
métrica e as rimas, estabelece uma dimensão lúdica que rememora o ensino em versos feito às crianças da Grécia 
Antiga que as permitiam guardar as lições na memória, pois não havia livros naquele contexto. Assim, o povo 
grego conservou com muito cuidado os cantos dos rapsodos e aedos desde as épocas primevas (BARROSO, 1949, 
p.33 apud LIMA, 2013, p.135). Essas narrativas rimadas (ou não) apresentam uma circularidade, pois são 
compostas de uma relação tanto de textos escritos aos orais quanto dos orais para os escritos; assim como do 
popular para o erudito; e de textos clássicos eruditos para o popular expresso no Cordel (tal como atesta a 
adaptação dos clássicos da literatura para os cordéis). 

Os cordéis, apesar de terem uma estrutura poética relativamente simples (geralmente, sextilhas, em rimas 
alternadas nas estrofes com uma métrica de redondilha maior), tinham que, tanto da parte do vendedor de 
folhetos quanto do leitor, desenvolver uma fluência maior na performance que corporificava as composições em 
versos. Essa fluência da voz, envolvia o tom, a entonação adequada, o ritmo e o destaque de algumas palavras 
ou frases (sobretudo das que encadeiam as rimas). Além disso, a história tem que ser envolvente e adequada ao 
público ouvinte de modo a permitir um maior prazer aos ouvintes da narrativa (Cf. GALVÃO, 2002, p.124).  

Em pesquisa realizada pela professora Ana Maria de Oliveira Galvão, através das características 
recorrentes nos oito folhetos12 mais citados em entrevistas a pessoas que tiveram o desenvolvimento de seus 
letramentos a partir dos folhetos veiculados entre os anos de 1930 e 1940 (o período auge da geração regente) 
em Pernambuco, chegamos as seguintes características que, provavelmente, facilitam a memorização: marcas 
da oralidade (com expressões temporais, topográficas e de variantes regionais bem marcadas); presença de 
discursos diretos; uso de epítetos (adjetivos), muitas vezes hiperbolizados, utilizados para categorizar e situar 
personagens (protagonistas e antagonistas etc.); indicações intertextuais; ritmo de leitura rápido nas estrofes; 
introdução principal nas primeiras estrofes das composições; a repetição de termos essenciais – até mesmo na 
forma de motes e glosas, tal como em algumas modalidades de cantoria (sobretudo, nos cordéis de peleja); 
emprego de chavões, lugares-comuns e clichês mesclados com elementos inovadores – a interlocução do 
narrador com o leitor; contextualização regional de elementos de narrativas universais para aproximar a 
narrativa da vida diária do provável leitor/ouvinte (Cf. PINHEIRO & LÚCIO, 2001, p.27).   

                                                             
12 O barbaro crime das mattas da Varzea, assinado por João Martins de Athayde (Recife, 1928); Historia da princesa da Pedra Fina, 
assinado por João Martins de Athayde (Recife, 1944); A batalha de Oliveiros com Ferrabraz, assinado por João Martins de Athayde 
(Recife, 1946); O cachorro dos mortos, assinado por João Martins de Athayde (Recife, s.d.); A lamentável morte de Getúlio Vargas, 
sem autoria (s.l., 1954); O pavão misterioso, sem autoria (Recife, s.d.); A chegada de Lampião no inferno, assinado por José Pacheco 
(s.l., s.d.); As proezas de João Grilo, sem autoria (s.l., s.d.). (GALVÃO, 2002, p.139) 
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Exemplificando algumas dessas características, transcrevemos as três primeiras estrofes da adaptação da 
obra “Dom Quixote de la Mancha”, de Cervantes feita pelo cordelista paraibano Medeiros Braga: 

“Vou contar uma história 
Por demais interessante 
Que diz do fidalgo Alonso 
De Quijano, um postulante 
À função reconhecida 
Como cavaleiro errante 
 
É ela uma ficção 
Ao estilo romanceiro 
Que traz da cavalaria 
Seu cenário verdadeiro 
Onde ele, idealista 
É seu astro e cavaleiro 
 
Era Alonso de Quijano 
Fazendeiro de leitura 
Com uma biblioteca 
De refinada cultura 
Na região de La Mancha 
Própria para agricultura.” 

Tal como foi observado, esse folheto relaciona-se àquela modalidade que estabelece uma adaptação de 
obras clássicas para os versos de cordel. Essas três primeiras estrofes fazem uma introdução em torno da 
narrativa que será desenvolvida ao longo das cem estrofes situando o leitor em torno das origens do 
protagonista, o ambiente essencial da narrativa. Além disso, uso de expressões típicas da oralidade “vou contar” 
que propõe a ter uma interlocução com seus leitores; a construção metalinguística “É ela uma ficção /Ao estilo 
romanceiro; a contextualização de uma analogia próxima do universo do provável leitor ”Era Alonso de Quijano 
/ Fazendeiro de leitura / Com uma biblioteca / De refinada cultura.  

Destarte, percebemos, cada vez mais, nas composições em cordel a quebra da dicotomia entre oral e 
escrito; e, nessa hibridização percebemos uma dimensão constitutiva que estabelece uma circularidade entre o 
popular e o erudito. 

2.2. A DIVERSIDADE DE TEMAS DOS CORDÉIS PARA UMA DIDÁTICA COMUNICATIVA 

A literatura de cordel apresenta inúmeros temas e modalidades que revelam a amplitude cultural que esse 
gênero textual alcança não apenas na dimensão sócio-cultural, mas também linguística. Essa mesma opinião é 
compartilhada por pesquisadores como M.Cavalcanti Proença, Orígenes Lessa e Manuel Diegues Júnior; no 
entanto, uma proposta bastante abrangente foi a estabelecida por Ariano Suassuna que propôs a divisão dos 
folhetos de cordéis em nove ciclos temáticos (TAVARES, 2007, p.26-27): Ciclo heroico, trágico e épico (e.g. “O 
cachorro dos mortos” – assinado por João Martins de Athayde); Ciclo do fantástico e do maravilhoso (e.g. 
“Viagem a São Saruê” – de Manuel Camilo dos Santos; e “No tempo em que os bichos falavam” de J. Borges); 
Ciclo religioso e de moralidades (e.g. “A chegada da prostituta no céu”, de J. Borges); Ciclo cômico, satírico e 
picaresco (e.g. “As proezas de João Grilo” –sem autoria); Ciclo histórico e circunstancial (e.g. “A lamentável morte 
de Getúlio Vargas“ – sem autoria); Ciclo de amor e fidelidade (e.g. “História da princesa da Pedra Fina”, assinado 
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por João Martins de Athayde); Ciclo erótico e obsceno (e.g. “O homem do pinto grande ou A verdadeira estória 
do Pinto Pelado”, de Manoel Monteiro); Ciclo político e social (e.g. “A greve dos bichos”, de Zé Vicente); Ciclo de 
pelejas e desafios (e.g. “A primeira peleja de Romano do Teixeira com Inácio da Catingueira”, de Silvino Pirauá 
de Lima). 

No entanto, existem determinadas modalidades e propostas temáticas que, a nosso ver, extrapolam essa 
classificação proposta por Ariano Suassuna, eles seriam: os ABCs, “poemas narrativos em que cada estrofe 
corresponde a uma letra do alfabeto” para desenvolver vários tipos de histórias (PINHEIRO & LÚCIO, 2001, p.24); 
os cordéis que adaptam obras clássicas universais tanto da literatura mundial quanto de compêndios científicos 
e filosóficos; os cordéis que servem de cartilhas informativas, versando desde hábitos de higiene ao meio 
adequado para se escolher um candidato nas eleições; e os cordéis que apresentam uma incorporação métrica 
e de rima de gêneros da cantoria de repentistas (galope à beira-mar; martelo agalopado; décimas etc.), da 
embolada e de outros gêneros musicais. 

As possibilidades de uma proposta interdisciplinar (ou, até mesmo, transdisciplinar) são bastante amplas 
quando se utiliza a Literatura de Cordel, como verificamos nas traduções intersemióticas de folhetos para 
animações, histórias em quadrinhos (Arievaldo Viana e Jô Oliveira) e, mais recentemente, na tradução para 
LIBRAS, tal como se verifica na utilização do folheto de Cordel “Romance do Pavão Misterioso” (sem autoria 
definida13). 
 

Figura 1 
Capa da Edição do IMEPH para público infantil. 

Pavão Misterioso reeditado por Arievaldo Viana e Jô 
Oliveira 

 

Figura 2 
https://www.youtube.com/watch?v=0AmQEQ6Ntdo 

  

 
 
Assim, percebe-se, atualmente, o grande alcance temático da Literatura de Cordel que confere uma 

amplitude de aplicação didática permitida por esse gênero textual, além de várias implicações socioafetivas, pois, 
à medida que o(a) estudante de Português (L1 ou de PLE) tem a possibilidade de se sentir protagonista tanto no 
processo de escolha do tipo de folheto que mais se identifica quanto da corporificação proporcionada pela 
performance na vocalização dos versos, sentir-se-á mais motivado a continuar com mais afinco, além de obter 
uma aquisição linguística ampla, pois haverá também uma incorporação do contexto cultural e dos índices 
pragmáticos dos enunciados a fim de proporcionar um domínio da chamada gramática nocional-funcional. 

                                                             
13 A obra Romance do Pavão Misterioso considerado o maior clássico do cordel, constitui o folheto mais vendido em todos os 
tempos. Não apresenta autoria definida, pois, foi elaborado por José Camelo de Melo Rezende, no final dos anos 20, no entanto, 
João Melquíades Ferreira da Silva se apropriou da história e a publicou antes de Rezende. 
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3. ORIENTAÇÕES PARA UMA APLICAÇÃO DO CORDEL NO ENSINO DE PLE 

Ao se utilizar de um gênero literário (sobretudo, a poesia), terá como pré-requisito que o(a) docente se 
dispa de suas limitações e preconceitos, permitindo sensibilizar-se para que possa oportunizar, ao longo das 
sequência didáticas em torno desse gênero, uma experiência cultural em que possa se descobrir e encontrar o 
“outro” por meio de uma visão de mundo diversa. Assim, é primordial estabelecermos a projeção de um 
ambiente cooperativo livre de pré-concepções (e julgamentos linguísticos) que perpasse “etapas coletivas, seja 
na preparação do texto, seja na análise do produto” (FARACO, 2008, p.176). Esse ambiente deverá também 
proporcionar o diálogo cultural necessário não apenas em um dado espaço linguístico que deve envolver outros 
contextos e realidades culturais da língua portuguesa – considerando pesquisas mais recentes em torno das 
variações linguísticas, a exemplo, no contexto brasileiro, do acervo obtido e publicado pelo Projeto NURC (Norma 
Urbana Culta) e pelo Projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil); no contexto europeu, pelo Projeto ALEPG (Atlas 
Linguístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza); no contexto moçambicano, pelo Projeto PPOM (Panorama do 
Português Oral de Maputo) etc. 

E, dentro de uma proposta metodológica da utilização da Literatura de Cordel que se coaduna com essa 
dialeticidade do encontro cultural no ensino de PLE, temos as diretrizes propostas pelos professores Hélder 
Pinheiro e Ana Cristina Marinho Lúcio no livro “Cordel na sala de aula” (Editora Livraria Duas Cidades). As 
referidas diretrizes são as seguintes: 1ª.) fazer sempre a leitura oral dos folhetos de cordel; 2ª.) estabelecer um 
aproveitamento crítico (por meio de um debate ou outro gênero discursivo) da variedade temática e de assuntos 
presentes nos cordéis; 3ª.) realizar um jogo dramático ou uma atividade agradável que proporcione o aspecto 
lúdico e prazeroso no contato com os cordéis; 4ª) correlacionar atividades interdisciplinares (uma das sugestões 
dos autores seria a confecção de xilogravuras); 5ª.) musicalizar os textos de cordéis; 6ª.) desenvolver uma grande 
atividade coletiva que envolva toda a turma (sugestão de uma Feira de Literatura de Cordel); 7ª.) ilustrar 
livremente as narrativas dos folhetos de cordel; 8ª.) transcrever um outro gênero textual (crônica, fábula, notícia 
de jornal, descrição de uma ilustração etc.) para a estrutura dos cordéis (Cf. PINHEIRO & LÚCIO, 2001, p.83-84). 

No entanto, para a prática de PLE, acrescentaríamos ainda uma análise das variações linguísticas que 
estariam relacionadas ao(s) texto(s) de Cordel na aula; além de atividades para percepção das rimas e da 
consciência fonética da pronúncia; e, acrescentaríamos também, a prática de traduções intersemióticas.  

Além disso, devemos entender que essas diretrizes não devem ser desenvolvidas de maneira estanque, 
mas integradas e complementares ao longo do desenvolvimento dessa experiência linguístico-cultural com os 
cordéis, estabelecendo o principal aspecto que deveria estar implícito ao se utilizar todo texto literário em sala 
de aula: o prazer lúdico da leitura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao propor a utilização do gênero literatura de Cordel no ensino de PLE, temos consciência que estamos 
propondo algo desafiador, pois não é coincidência a presença mínima de textos poéticos (em geral) nos livros 
didáticos dessa abordagem de ensino. A utilização da Literatura de Cordel (ou de qualquer outro gênero da 
poesia) é um recurso importante para proporcionar um diálogo cultural e uma imersão linguística que aciona 
recursos cognitivo e afetivos que, com certeza, facilitam a aquisição plena da língua portuguesa dentro de uma 
perspectiva comunicativa que abrange uma didática que contemple a variação linguística.  

Assim, acreditamos que, além da ratificação de um Acordo Ortográfico histórico, é preciso considerar as 
especificidades culturais e os gêneros textuais de cada país membro da CPLP. Enquanto houver o “nó” dos 
posicionamentos políticos internos preconceituosos e ufânicos que supervalorizam determinadas variantes da 
língua portuguesa e ignoram as variações linguísticas (independente do prestígio social) estaremos endossando 
uma metodologia anacrônica que se baseia na falsa premissa da homogeneidade da língua portuguesa. 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

117 

 

REFERÊNCIAS 

ABREU, Márcia. História de cordéis e folhetos. Campinas: Mercado de Letras, 1999. 

ARAÚJO, Peterson Martins Alves. Sertões Infinitos do hiper-regionalismo de Guimarães Rosa e Suassuna: 
estética ou poética literária. Ilhas Maurício: Novas Edições Acadêmicas (OmniScriptum Publishing Group), 
2018. 

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e estética: a Teoria do Romance. / (trad.) Aurora Fornoni Bernadini 
et al. 4.ed. São Paulo: Editora UNESP; HUCITEC, 1998. 

____. Estética da criação verbal / Mikhail Bakhtin; introdução e tradução do russo Paulo Bezerra; prefácio à 
edição francesa Tzetvan Todorov. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. (Coleção biblioteca universal) 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/Secretaria de Educação 
Fundamental, 1997. 
FARACO, Carlos Alberto. Norma culta brasileira: desatando alguns nós. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
(Lingua[gem]; 25) 

GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. Oralidade, memória e a mediação do outro: práticas de letramento entre 
sujeitos com baixos níveis de escolarização – o caso do cordel (1930-1950). Revista Educação e Sociedade, 
Campinas, vol. 23, n. 81, p. 115-142, dez. 2002. 

LIMA, Stélio Torquato. Os PCN e as potencialidades didático-pedagógicas do cordel. Acta Scientiarum. 
Maringá, v. 35, n. 1, p. 133-139, Jan.-June, 2013 

LUCIANO, Aderaldo. Apontamentos para uma história crítica do cordel brasileiro. Rio de Janeiro: Edições 
Adaga - São Paulo: Editora Luzeiro, 2012. 

MARTINEZ, Pierre. Didática de línguas estrangeiras./Pierre Martinez; trad.Marco Marcionilo. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2009. (Estratégias de ensino; 15) 

PINHEIRO, Hélder & LÚCIO, Ana Cristina Marinho. O cordel na sala de aula. São Paulo: Duas Cidades, 2001. 
(Coleção Literatura e Ensino)  

RESENDE, Viviane de Melo. A relação entre literatura de cordel e mídia: uma reflexão acerca das implicações 
para o gênero. In: Cadernos de Linguagem e Sociedade, 8, 2006. 

SANTOS, Arisvaldo da Silva. Literatura de cordel e interdisciplinaridade: rumos da literatura popular. Revista 

de Estudos Linguísticos, Literários, Culturais e da Contemporaneidade. Número Especial 18b – 03/2016 – 
Com artigos, resumos e comunicações do CONEAB-2015. 

TAKAHASHI, Neide Tomiko. O emprego de textos literários no ensino de português para estrangeiros. In: GIL, 
Beatriz Daruj; AMADO, Rosane de Sá. Reflexões sobre o ensino de português para falantes de outras 

línguas. / Organização de Beatriz Daruj Gil e Rosane de Sá Amado. – São Paulo: Paulistana, 2012. 

TAVARES, Braulio. ABC de Ariano Suassuna. / Bráulio Tavares; ilustrações de Zélia Suassuna e Ariano 
Suassuna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2007. 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

118 

DESENVOLVENDO A SENSIBILIDADE INTERCULTURAL: 

CONTRASTE INTERCULTURAL E INTRACULTURAL 

Sérgio Duarte Julião da Silva 
CET Programas Acadêmicos, Brasil 

RESUMO 

Tomando como base teórica o DMIS (Developmental Model of Intercultural Sensitivity, quadro de estágios 
entre etnocentrismo e etnorrelativismo), pretendo demonstrar, a partir de uma iniciativa de nosso centro de 
ensino, como aprendizes estrangeiros de português que já se acomodaram na dinâmica sociocultural de São 
Paulo podem se beneficiar ao serem retirados de sua zona de conforto e lançados a um novo desafio de 
relativização cultural: observar, compreender e vivenciar os diferentes códigos socioculturais da Bahia durante 
uma semana. O resultado é um interessante projeto do qual despontam apontamentos que vão muito além 
do terreno linguístico, extravasando para uma melhor compreensão da complexa relação língua-cultura. 

ABSTRACT 

The DMIS (Developmental Model of Intercultural Sensitivity) is a model created as an outline to explain 
people’s reactions to cultural diferences, and graphically depicts the steps between ethnocentrism and 
ethnorelativism. This article describes a pedagogical tool conceived at our Portuguese as a Foreign Language 
learning center in São Paulo. The focus lies on how we managed to push our foreign students out of their 
already conquered comfort zone in São Paulo and have them face a new challenge by observing, 
comprehending and actively participating in Bahia’s constrating cultural mechanisms during one week. The 
outcome was a useful teaching tool that developed not only in broader linguistic awareness, but also in deeper 
understanding of the complex relationship between language and culture. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: CULTURA E SUA COMPLEXIDADE 

Muito se discute acerca do choque cultural sofrido por alunos estrangeiros em programas de intercâmbio 
internacional de longa duração (entendendo-se, aqui, longa duração por um mínimo de um semestre 
acadêmico), sendo pertinente a extensão e aplicação de tal discussão – haja vista a realidade já há décadas 
instituída de países lusófonos como receptores de estudantes estrangeiros – aos programas de Português Língua 
Adicional (PLA)14. A discussão e as ações de mitigação desse choque se pautam no contraste e nos 
desdobramentos dele resultantes entre a cultura de origem do aluno e a cultura do local para o qual ele se 
deslocou (como, por exemplo, EUA x Brasil, França x Portugal etc).  

Entretanto, pouco se fala dos desdobramentos pedagógicos quando ocorre o choque de culturas dentro 
do próprio país lusófono de destino, ou seja, quando o aluno estrangeiro se vê diante de desafios, 
questionamentos e, muitas vezes, desconfortos causados por códigos e processos culturais de comunidades e 

                                                             
14 A rigor, segundo nomenclatura herdada dos estudos de ensino de língua inglesa a estrangeiros e amplamente utilizada nos 
trabalhos em nossa área, PLE (Português Língua Estrangeira) refere-se a contextos em que o português é ensinado em 
comunidades nas quais a língua não é oficial nem majoritária (por exemplo, curso de português na Noruega), ao passo que PSL 
(Português Segunda Língua) se aplica a contextos em que o português é ensinado em comunidades nas quais se fala o idioma 
majoritariamente ou em caráter oficial (por exemplo, cursos de português no Brasil). Tais siglas têm sido objeto de discussão entre 
colegas da área e vêm deslocando o eixo referencial geográfico para o do indivíduo, adotando-se atualmente PFOL (Português 
para Falantes de Outras Línguas), PLH (Português Língua de Herança) e PLA (Português Língua Adicional). Por julgar mais pertinente 
a este trabalho, adoto, aqui, PLA. (Trato da questão, com maior detalhamento, em JULIÃO DA SILVA, 2016.) 
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locais diferentes dentro do mesmo país (ou seja, entre diferentes regiões brasileiras ou diferentes comunidades 
portuguesas, por exemplo). Não são raras as vezes em que as discussões sobre o choque cultural (tema caro aos 
chamados “Study Abroad Offices” nos EUA) tomam como base pressupostos um tanto reducionistas e 
simplificadores, ignorando o fato de que, ao se adentrar qualquer discussão nesse campo, “descobre-se como o 
termo cultura desdobra-se e redimensiona-se, formando uma urdidura de significados e significantes” (PORTO, 
2011, p. 93). Assim, desde a abordagem antropológica de cultura como “um todo complexo que inclui 
conhecimento, crenças, arte, morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como 
membro de uma sociedade”, como em princípio defendeu Tylor  (apud LARAIA, 1986, p. 25), até a proposta de 
Boas (2004) (que preconizava a “evolução” de sociedades formadas por homens “selvagens”, “bárbaros” e 
“primitivos” até culminarem, por fim, numa suposta sociedade “civilizada”) defendendo que cada ser humano 
vê o mundo sob a perspectiva da cultura em que cresceu e inserindo o estudo da cultura como configuração de 
caráter único e resultante da construção entre o locus de sua diversidade e o desejo de compreensão e interesse 
das ciências de sua universalização (MOURA, 2004), deparamo-nos com a complexidade da definição de cultura. 
Já nos domínios de nosso campo mais específico de estudo, a linguística, aprendemos que: 

a cultura compreende especialmente todas as formas de se representar o mundo exterior, as 
relações entre os seres humanos, os outros povos e os outros indivíduos. Aqui entra também tudo 
o que é juízo explícito ou implícito feito sobre a linguagem ou pelo exercício desta faculdade. [...] 
Com efeito, a linguagem contém uma série de escolhas sobre a forma de se representar o mundo 
[...]. (DUBOIS et al., 1993. p. 163) 

Apontada a concepção acima e verificada sua pertinência ao que discutirei neste artigo, aproximo-me do 
liame entre a linguística e a semiótica e encerro estas ponderações utilizando-me das palavras de Clifford Geertz 
acerca do conceito de cultura como algo 

essencialmente [...] semiótico. [...] o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele 
mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise; portanto, não como uma 
ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 
significado. (GEERTZ, 1973, p.15) 

É assim que, destarte, reconheço que a priori não caberia posicionar em terrenos conceituais distintos as 
diferenças culturais entre dois países  e as diferenças culturais entre duas regiões de um mesmo país. Afinal, pelo 
que vimos – embora superficialmente, dadas as limitações desta publicação – é que seja entre países, seja dentro 
de um país, diferentes comunidades poderão compartilhar de diferentes formas de representar o mundo a partir 
de mecanismos semióticos próprios e complexos, com maior ou menor marca nas suas respectivas formas de 
linguagem. Esclarecido isso, explico que me apropriei dos termos intercultural e intracultural15 para, 
respectivamente, referir-me ao contraste entre países e entre locais de um mesmo país por simples praticidade 
à nossa discussão de que o tão discutido choque cultural – ou mesmo o próprio domínio dos estudos de 
interculturalidade – pode ocorrer não somente no espaço além das fronteiras internacionais, mas também 
dentro das delimitações do próprio país em que o aluno aprendiz de PLA temporariamente se insere. Resumindo, 
ao discutirmos as implicações adversas que as diferenças culturais entre Brasil e EUA podem causar a alunos 

                                                             
15 A despeito do número significativamente superior de trabalhos especificamente dedicados à interculturalidade, o termo 
“intracultural” também é adotado em discussões no campo. Veja-se, como exemplo, a definição de  Ristić (“Intracultural 
communication describes communication between at least two people who are from the same culture or have culturally similar 
backgrounds.”) e o contraste estabelecido por Kecskes (“Intracultural communication occurs in interactions between members of 
a relatively definable L1 speech community following conventions of language and conventions of usage with individual choices 
and preferences. Intercultural communication refers to interactions between speakers who have different first languages, 
communicate in a common language, and, usually, represent different cultures.”) 
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estadunidenses no Brasil, devemos ir além e discutir, também, o choque cultural causado a esses mesmos norte-
americanos quando eles se deslocam dentro do Brasil e travam contato com a inegável diversidade cultural nas 
diferentes regiões brasileiras. 

JULGAMENTOS 

A partir do momento em que os indivíduos de uma mesma sociedade passam a compartilhar valores 
comuns e, com base neles, agem e pensam conforme a maneira também compartilhada de interpretar o mundo 
segundo suas perspectivas culturais próprias, chega-se às normas e, com elas, os comportamentos normativos. 
Citando Cornu, Leite (2008) lembra-nos de que “a norma, do ponto de vista social, pode ser compreendida como 
valor obrigatório associado a uma regra de conduta” (p. 63). Estendendo-se a fixação de regras e normas à língua, 
chegamos à chamada estandardização da língua (ILARI & BASSO, 2014) e à concepção das gramáticas normativas, 
de caráter prescritivo, com normas de conduta linguística e com o objetivo de estabelecer as formas do bem 
falar, do falar culto – em suma, a sistematização daquilo que se considera falar e escrever corretamente. Sem se 
poder ignorar que a linguagem “cria a imagem do mundo, mas é também produto social e histórico” (FIORIN, 
1988, p. 53), temos que, numa sociedade multifacetada e variada, com diversos percursos sociais e históricos, 
observar-se-á uma manifestação da linguagem – e da língua – também multifacetada e com variações. As 
gramáticas normativas elegem uma forma “melhor” e “mais apropriada”, geralmente abonada por produções 
de uma classe dominante e dos chamados bons escritores, como aquela a ser seguida como regra, a despeito 
das variações que com ela coexistem. Estabelecem-se, assim, julgamentos de valor sobre as formas da língua, 
aos quais subjazem ideias de preconceito e de suposta superioridade. Não entrarei aqui no mérito da adequação 
das gramáticas normativas, mas trago o assunto para destacar dois tipos de desafios no ensino de PLA: um stricto 
sensu, de ordem linguística; outro lato sensu, de ordem linguístico-cultural. 

O desafio linguístico parece aterrorizar os professores de PLA em todos os dias de sua prática de aula: há 
uma gramática normativa a ser ensinada, entretanto, os alunos irão deparar-se com variantes dessa norma no 
seu dia a dia nas situações extrassala. O que fazer? Taxar como “formas erradas” todas aquelas que não condizem 
com o normatizado, incutindo no aprendiz uma incômoda – e falsa – impressão de que “ninguém fala o português 
corretamente” ou de que “a língua que ele aprende em aula não lhe serve para comunicar-se de facto? Embora 
seja cada vez menor o número de docentes de PLA que ainda se atenha ferrenhamente à norma prescritiva culta 
em sala de aula, devemos admitir que vez ou outra deparamo-nos com colegas bradando a seus alunos que é 
“errado” (ou “feio”) utilizar a próclise no início de frase, por exemplo. Ora, desnecessário se faz observar que a 
quase totalidade (senão a totalidade) dos brasileiros diz “me dá” ou “me dê” no início de enunciado sem que isso 
lhes cause qualquer tipo de problema quanto à sua competência comunicativa. Um certo conforto pode premiar 
os professores que, não atrelados a purismos e atentos a fenômenos sociolinguísticos, ensinem, sim, a norma 
culta e as regras prescritivas da língua portuguesa sem, entretanto, deixarem de pontuar que, em determinados 
contextos, as variantes são aceitas. Afinal, o aluno que efetivamente aprender a língua portuguesa à luz do 
conceito de cultura de que tratamos acima, deverá saber transitar entre o que é considerado normal, em termos 
linguísticos, em um churrasco com amigos, em um almoço com pessoas mais velhas e não tão próximas, ou em 
uma entrevista de emprego.  

Chego, assim, ao segundo desafio por mim pontuado no ensino de PLA: o de cunho linguístico-cultural. A 
ponderação entre uma aula prescritiva (como a língua “deve ser” segundo a norma culta) e descritiva (como a 
língua de fato é em diferentes contextos) parece ser uma solução a esse desafio, o que é facilitado em contextos 
de imersão no ensino de PLA, especialmente em contextos nos quais a língua é majoritariamente utilizada pela 
população.  Além disso, a variação não instaura o caos: “a língua é uma instituição social de adoção obrigatória 
a todo indivíduo pertencente a uma mesma comunidade para se fazer entender” (CLARET, 1979, p. 32). Há um 
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tecido comum garantido pelas forças coercitivas estruturais do discurso que garante a comunicação mútua e, 
nos casos em que esta vier a falhar, será à competência comunicativa que os falantes apelarão para chegarem a 
uma interseção interacional na qual possam negociar significados, aplicar em maior ou menor grau os 
mecanismos de cortesia, observar a proteção à própria face16 e, por fim, interagir verbalmente.  

Ampliar o ensino de PLA para além das fronteiras normativas e estruturais da língua tornará mais efetiva 
a aprendizagem, sem incutir nos alunos os perigosos julgamentos em que a prescrição linguística pode vir a 
desembocar. À guisa de exemplo, vejamos o caso de um notório gramático prescritivo cujas observações 
convizinham com o preconceito explícito: 

“O Brasil é país de idioma sem gramática” – será afirmação válida para daqui a algumas décadas. Até que 
esse dia chegue continuemos a fingir que falamos uma língua culta, sem influência de promiscuidades regionais 
nem tribais, artísticas nem raciais, sem a perniciosa interferência de professores relapsos nem de acadêmicos 
derrotistas, sem criações gráficas exóticas para designar produtos de indústria ou para indicar tribos de índios, 
sem deformações sintáticas introduzidas, sob o pretexto da cadência musical, por levianos ou ignorantes [...] 
(ALMEIDA, 1994, p. 310) 

Resumindo, temos que, no processo de ensino de PLA, a norma pode configurar-se perigosa e 
simplesmente como o normativo (a sistematização da língua, “como a língua deve ser”) ou como o normal (a 
descrição da língua, “como a língua realmente é”). O esquema abaixo explicita e detalha o contraste.  

Norma, normal e normativo: características 

 
Fonte: http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10546/1/ARTIGO_NormaLinguisticaHibridismo.pdf 

 
A conscientização do docente de PLA sobre as faces normativa e normal da norma vem configurar-se como 

algo de importância basilar não somente na execução de cursos de PLA, mas, também, no seu planejamento, no 
(re)treinamento de professores e nas práticas de avaliação de desempenho docente e discente. E mais: essa 
conscientização permite ao docente lidar com a língua como algo muito mais do que um simples código, mas 
sim, um produto cultural. E aqui retomamos a questão da cultura. 

A AGUARDADA ACEITAÇÃO: BAIXANDO A GUARDA 

Aliado à conscientização desses desafios ao docente de PLA, há, ainda, um outro desafio intimamente 
relacionado às concepções de cultura com que iniciamos nossa discussão: qual o grau de aceitação da nova 
cultura por parte do aluno? Em outras palavras, o aluno que ora se nos apresenta aula após aula está aberto aos 

                                                             
16 A face é uma imagem do eu delineada em termos de atributos sociais aprovados (“Face is an image of self delineated in terms 
of approved social atributes (...)” (GOFFMAN,1967, p.5) 
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novos canais interpretativos do mundo, ou seja, à nova cultura na qual se encontra inserido? Estará o aprendiz 
ainda preso às “teias de significados” de que falou Geertz, rejeitando os novos códigos que lhe são impostos pelo 
simples fato de ele estar morando em um novo país? Ou estará o aprendiz aberto a esse novo “mundo de 
interpretações”, mostrando-se maleável e disposto o suficiente para, sem abrir mão das marcas identitárias de 
sua cultura de origem, interagir segundo os novos mecanismos culturais em que se inseriu? 

As próprias perguntas – bem como nossa experiência como docentes – deixam transparente o fato de que 
há alunos estrangeiros que se adaptam mais facilmente do que outros com relação aos códigos e processos 
culturais do país em que está estudando português. 

Há, na verdade, um espectro de comportamento quanto à aceitação de uma nova cultura e isso foi 
tecnicamente explicado por Bennett (1986; 1993). O autor propõe o chamado “Developmental Model of 
Intercultural Sensitivity” (DMIS) para a esquematização e descrição dos estágios pelos quais passam os indivíduos 
no processo de aquisição da competência intercultural, conceito definido como a capacidade de reconhecer-se 
em funcionamento em um determinado contexto cultural, a identificação e a avaliação de diferenças culturais e 
o desenvolvimento de estratégias gerais para adaptação a diferenças culturais. O DMIS compreende dois 
conjuntos de estágios: os etnocêntricos (nos quais as pessoas conscientemente consideram seus próprios valores 
culturais como o centro da realidade e, portanto, rejeitam diferenças culturais ao tomá-las como ameaças à 
ordem das coisas) e os etnorrelativos (nos quais as pessoas reconhecem a multiplicidade de valores e 
comportamentos nos diversos contextos culturais do mundo e veem os seus próprios como um exemplo, e não 
um modelo). O modelo descreve, portanto, a aquisição da competência intercultural a partir de um estágio mais 
etnocêntrico, com evolução para um estágio mais etnorrelativo conforme ilustrado pela seguinte estrutura em 
quadro extraído de Julião da Silva (2010): 

Os estágios do Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) 
 

Negação      
        
 Defesa     
        
  Minimização    
        
   Aceitação   
        
    Adaptação  
        
     Integração 

       
         
 Etnocentrismo  Etnorrelativismo  

Fonte: JULIÃO DA SILVA, 2010 
 
Ainda em Julião da Silva (2010), explico as etapas do DMIS: 

a) negação: grau mais extremo do etnocentrismo, na qual o indivíduo não reconhece a 
categoria de diferença cultural. Para ele, o mundo é constituído inteiramente com 
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base nas suas próprias experiências, sendo-lhe impossível imaginar formas 
alternativas. 

b) defesa: o indivíduo desenvolve a percepção da existência de variantes culturais.  
Embora ainda sublinhadas pelo irreal, as pessoas de outras culturas são algo exótico 
e estereotipado. Prevalece, ainda, o “nós” x “outros”.  

c) minimização: neste último estágio do etnocentrismo, resolveu-se a ameaça dos 
“outros” através da aceitação de uma igualdade básica entre todos os seres 
humanos. O indivíduo já admite a existência de pontos de vista diferentes com 
relação aos universais físicos ou a um universalismo transcendental. Entretanto, 
mantém seus próprios valores como centrais e todos os demais como variantes 
periféricas. 

d) aceitação: primeiro estágio do etnorrelativismo no qual o indivíduo está plenamente 
ciente de seu próprio contexto cultural e não mais o considera referência central, 
mas sim uma categoria a mais dentre tantas outras possíveis em um mundo 
pluricultural.  

e) adaptação: o indivíduo desenvolveu a capacidade de transitar de uma referencial 
cultural para outra, ou seja, passou a ser capaz de “ver o mundo com olhos 
diferentes”.  

f) integração: último estágio do etnorrelativismo, implica que o indivíduo possui a 
capacidade de ampliar sua percepção dos contextos culturais a ponto de neles incluir 
sua própria identidade. Neste grau, o conceito de identidade torna-se mais fluido, 
caracterizando um indivíduo que transita entre culturas e não se encontra no centro 
de nenhuma cultura específica e nem mesmo em nenhuma combinação cultural. São 
os chamados “cidadãos do mundo”.  

O modelo pode ser amplamente discutido e, obviamente, não implica que um indivíduo parta 
necessariamente do primeiro estágio do etnocentrismo e tenha como objetivo o último grau do 
etnorrelativismo. Questões de ordem múltipla e complexa encontram-se imbricadas neste modelo, como, por 
exemplo, a aceitação de piadas sobre etnias diferentes entre determinadas culturas e sua total rejeição em 
outras. A extensão do modelo aos papéis sociopolíticos também é determinante nos seus resultados, pois um 
grau extremo de etnocentrismo, se emanado de um centro de poder, pode levar a genocídios ou justificar 
guerras. O que ora nos é importante é a relevância do momento a partir do qual o aluno “baixa a guarda”, ou 
seja, dá passos rumo ao etnorrelativismo, abrindo suas fronteiras interpretativas do mundo à nova cultura e 
facilitando tanto o seu próprio aprendizado quanto o trabalho do docente.  

INTERCULTURAL E INTRACULTURAL EM CONEXÃO: O DMIS E NOSSA EXPERIÊNCIA EM PLA 

Minha experiência como diretor acadêmico e professor de cursos de curta e longa duração de PLA no 
Brasil, com discentes oriundos dos EUA, possibilitou-me explorar a questão levantada no preâmbulo deste 
trabalho: como docentes, devemos avançar além dos efeitos do contraste intercultural e lançar vistas também 
ao contraste intracultural. Para isso, retomarei o quadro do DMIS, mas de uma maneira menos gráfica e mais 
ilustrativa: 

O DMIS apresentado de maneira ilustrativa 
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Fonte: http://meldye.weebly.com/what-is-dmis.html 

 
Agrada-me esta representação do DMIS porque, a meu ver, ficam claras as representações dos diversos 

estágios do processo, além da caracterização pictórica dos “mundos” diferentes que a interculturalidade 
provoca: vemos um homem fechado em seu equipamento de mergulho e inserido em um mundo ao qual 
indubitavelmente ele não pertence (um mar profundo) e a cujos habitantes ele sequer presta atenção (os 
peixes). Aos poucos, ele se dá conta da existência do outro, sem, entretanto, encará-lo de início. Em uma 
primeira investida rumo à integração, ocorre o toque, passando pela retirada da proteção (o escafandro) até 
a total integração.  

Poderíamos aqui discutir a probabilidade de os extremos ocorrerem: quão frequentemente nos 
deparamos com uma pessoa se proponha a viajar a outro país e que negue totalmente a nova cultura? Por 
outro lado, até que ponto podemos, de fato, concluir que o aluno chegou à integração? Testemunhei casos 
em que isso parecia bem evidente, até o momento em que surgiu uma crise séria e o aluno reagiu de maneira 
profundamente etnocêntrica – mas isso seria assunto para outro trabalho... 

O programa do CET Programas Acadêmicos Brasil (braço operacional do CET Academic Programs em 
Washington, DC) baseia-se em São Paulo. Ao longo de aproximadamente dois meses, realizamos intenso 
trabalho linguístico e cultural de modo a posicionar os alunos em algum grau da faixa do etnorrelativismo. Isso 
ocorre com sucesso na quase totalidade dos casos, sendo raras as instâncias em que tivemos problemas com 
intercambistas resistentes a “baixar a guarda” frente à nova cultura em que tinham de interagir. 
Estabelecemos, assim, uma zona de conforto em que o aluno “aninha-se” e se mostra num pêndulo entre a 
aceitação e a integração. Os alunos se veem adaptados às práticas de sua aula de PLA, ao estilo de seu/sua 
professor(a), aos desafios da aprendizagem de uma nova língua, ao esforço (no caso dos hispanófonos – ou 
hispanofalantes, como mais comumente se vem utilizando) de “separar” as duas línguas e apropriar-se do 
sistema do português, ao abandono gradual da interlíngua, à percepção das variantes linguísticas e, no âmbito 
cultural, à dinâmica de uma megalópole como São Paulo, à incrível variabilidade do tempo, aos códigos sociais 
(o beijo, o toque, a aproximação física, o repartir), à pragmática da língua em São Paulo e a aspectos mais 
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pontuais, como, por exemplo, à segurança e à “bolha branca” do bairro em que os instalamos (Perdizes), à 
dinâmica de uma universidade privada paulistana (no caso, a Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP) tanto 
com relação aos professores quanto aos colegas brasileiros, aos serviços oferecidos em uma cidade tão 
cosmopolita como São Paulo, enfim, a toda a tessitura social em que imergem na capital paulista. Um 
panorama em que o choque cultural ao menos minimizou-se e o equilíbrio parece reinar. 

Decorrida metade do semestre acadêmico, retiramos os alunos dessa zona de conforto e causamos o 
que aqui chamo de choque intracultural: promovemos uma semana intensiva de estudos e atividades culturais 
e acadêmicas na Bahia. O programa consiste, em geral, das seguintes atividades: 

1) JAM no MAM  
2) Praia do Forte – Projeto TAMAR 
3) cerimônia de candomblé  
4) ONG Arte Consciente 
5) workshop de capoeira, Mestre Cobra Mansa  
6) city tour em Salvador 
7) missa afro-brasileira na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 
8) palestra sobre candomblé  
9) Mercado de São Joaquim  
10) oficina de culinária afro-brasileira 
11) Ilha dos Frades 
12) balé folclórico no Teatro Pelourinho 

Nosso objetivo é justamente “desequilibrar” o processo positivo do DMIS e causar um “DMIS dentro de 
outro DMIS”, conforme ilustrado abaixo:  

Causando o desequilíbrio: um DMIS inserido no DMIS já existente 

 
Fonte: http://meldye.weebly.com/what-is-dmis.html (adaptado) 

 
O novo DMIS tem início dentro do já estabelecido DMIS por força dos contrastes entre São Paulo e Bahia, 

apresentados em eventos e experiências previamente elaborados (os “gatilhos” de DMIS).  
Vejamos como isso ocorre na prática: 
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Atividade Contraste “gatilho” do novo DMIS 

JAM no MAM 
(Jam Session no Museu de 
Arte Moderna de Salvador) 

Contato com a segregação racial “silenciosa” com base na qual o público de um show 
de jazz (ritmo musical considerado sofisticado e “reservado” a uma classe superior) em 
uma cidade predominantemente negra (Salvador) é constituído por uma maioria 
esmagadora de brancos. Apresenta-se, na prática, o desmonte da falaciosa 
“democracia racial do Brasil” (fato estudado em aula – na teoria – em São Paulo). 

Praia do Forte – Projeto 
TAMAR 
 

Algo aparentemente turístico é apresentado aos alunos do programa como um projeto 
sério, cientificamente embasado e com resultados não somente observados na 
recuperação de espécies marinhas, mas também à conscientização da importância da 
preservação ambiental e das práticas sustentáveis que, por fim, garantiram a 
sobrevivência da comunidade local. Como tarefa, os alunos devem pesquisar, entre 
guias e locais, tal impacto na comunidade. Além do fator socioeconômico e da 
percepção das atividades diversas às exercidas em São Paulo, esta atividade lhes 
possibilita a exposição a variantes linguísticas diatópicas, diastráticas e, no caso de 
contato com cidadãos locais de idade avançada, diacrônicas.  

Cerimônia de candomblé 

Contato dos alunos como reais espectadores de uma cerimônia não voltada a turistas. 
Primeiro questionamento acerca de um fenômeno comum no Brasil: a coexistência de 
símbolos, práticas e divindades afro-brasileiras com os elementos do catolicismo. Fica 
evidente a força da herança da matriz africana, já diluída em São Paulo, na cidade. Em 
termos linguísticos, os africanismos se tornam evidentes aos alunos nas canções 
entoadas e no vocabulário utilizado. 

ONG Arte Consciente 

Fundada em 2003 por três ex-“meninos de rua” de Salvador e instalada em um dos 
bairros já considerados de alta periculosidade em Salvador (Saramandaia), esta ONG 
tem como objetivo oferecer aulas de percussão, circo, boxe e dança às crianças da 
comunidade, em horário extraescolar, mantendo-as, assim, longe da cooptação do 
tráfico de drogas. Os alunos entrevistam os diretores da ONG e assistem a uma 
apresentação das crianças, por fim interagindo com elas. 

Workshop de capoeira 

Ministrado por uma das maiores autoridades em capoeira da Bahia, Mestre Cobra 
Mansa, o workshop inicia-se com uma conversa sobre o significado da capoeira, sua 
importância histórica e social como defesa e, posteriormente, empoderamento da 
comunidade negra. Os símbolos, movimentos e vocabulário são introduzidos e 
discutidos. Ao final, os alunos fazem uma aula prática. Diferentemente do que se 
costuma fazer com turistas, este workshop provê aos alunos do programa instrumentos 
de reflexão bastante significativos com relação à capoeira. 

City tour 
Tour pela cidade, em que os pontos turísticos ficam em segundo plano e a desigualdade 
social (estudada em São Paulo) salta aos olhos e torna-se algo existente além dos textos 
entregues e discutidos pelos professores.  

Missa afro-brasileira na 
Igreja de N. Sra. Rosário dos 
Pretos 

Missa católica em igreja oficialmente construída pelos (e para os) escravos. Aqui se 
integram instrumentos e cânticos afro-brasileiros à liturgia apostólica romana, prática 
incomum em São Paulo e inexistente nos EUA. O costume de se cultuar um santo e um 
orixá concomitantemente leva a uma posterior discussão sobre a religiosidade 
brasileira (em especial a baiana) e o sincretismo. 

Palestra sobre religiões 
afro-brasileiras 

Palestra ministrada em inglês por docente (geralmente vinculado à Universidade 
Federal da Bahia – UFBA) em que a teoria sobre as religiões afro-brasileiras – em 
especial o candomblé – é discutida em nível acadêmico. Aqui todas as dúvidas acerca 
do que se viu e se presenciou são dirimidas, culminando no entendimento das práticas 
e suas matrizes históricas.  

Mercado de São Joaquim Ao contrário dos turistas, que normalmente conhecem o Mercado Modelo, nossos 
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Atividade Contraste “gatilho” do novo DMIS 

alunos são levados ao Mercado de São Joaquim, onde a população local se abastece de 
mantimentos e até mesmo de animais vivos, estabelecendo, assim, contato com a 
realidade de uma camada da cidade. Os alunos são instigados a interagirem 
verbalmente com os vendedores para investigação de vocabulários e das variantes 
linguísticas locais. 

Oficina de culinária afro-
brasileira 

Preparação de pratos típicos afro-brasileiros após explicação da origem dos 
ingredientes, das funções sociais da cozinha no período escravagista e do vocabulário 
local. Além disso, esta oficina (liderada por XXXX) vem-se tornando um símbolo de 
empoderamento da população feminina negra em Salvador. 

Passeio de barco à Ilha dos 
Frades 

O que a princípio parece um programa de puro lazer, torna-se objeto de 
questionamento e discussão quando os alunos percebem que é necessário pagar um 
ingresso para adentrar a ilha (consequência de sua recente certificação com o selo 
internacional Bandeira Azul). Privatização, na prática? Real melhoria de vida à 
população local? – são temas que se seguem à visitação e que, por vezes, resultam em 
trabalhos acadêmicos ao fim do semestre. 

Balé folclórico Teatro 
Pelourinho 

Embora de cunho essencialmente artístico e voltado a turistas por seu caráter exótico, 
o show funciona como uma espécie de “resumo” de tudo o que foi vivenciado na 
semana: a forte presença negra, as danças regionais, os rituais religiosos, os 
africanismos nas canções, a menção à culinária, a importância do mar, a simbologia de 
alguns orixás etc. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos que a discussão do choque intercultural pode ser ampliada de maneira a inserir elementos 
de maior complexidade nos cursos de PLA ministrados a estrangeiros no Brasil (neste caso em particular, 
intercambistas universitários). Tais elementos baseiam-se nas concepções de cultura como interpretação de 
mundo e do continuum de adaptação desses intercambistas no novo país. 

Assim, a um nível existente de diferença cultural de um país a outro (a que chamei “intercultural”), 
adicionamos, em nossos programas semestrais acadêmicos do CET Programas Acadêmicos Brasil, o desafio da 
diferença entre culturas dentro do próprio país (por mim denominada “intracultural”). A existência de um 
desafio a mais (nossos “gatilhos” de readaptação e reflexão), quando o aluno já se encontrava relativamente 
adaptado a uma nova cultura, demonstrou ser uma poderosa ferramenta pedagógica e de autorreflexão para 
o desenvolvimento de diversas competências.  

Além da incrível contribuição nos níveis de proficiência e competência linguístico-cultural, essa técnica 
resultou em algo além do planejado, como, por exemplo, o fato de que alunos negros passaram a gozar de um 
sentimento muito maior de pertencimento no Brasil após o programa na Bahia, o que se refletiu em maior 
autoestima quando de seu retorno a São Paulo. Diversos outros resultados poderiam ser objetos de análise, 
como o da percepção da variante diatópica São Paulo/Bahia do português brasileiro, a “reconceituação” da 
tão aclamada (e falaciosa) “democracia racial brasileira”, a vivência da desigualdade social levando à conclusão 
de que o Brasil não é um país pobre, mas sim, extremamente (cruelmente) desigual, além de outras questões 
de igual relevância.  
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DIDATIZAÇÃO DAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO COMO APORTE 

CULTURAL NO CONTEXTO DE PLE 
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Universidade Federal do Ceará, Brasil 

RESUMO 

Aprender uma língua estrangeira configura-se como um processo complexo que envolve não apenas a 
apreensão de normas linguísticas, mas a compreensão de aspectos culturalizantes. A língua portuguesa falada 
no Brasil apresenta um leque de fraseologismos que atestam de sua variedade cultural. Devido a suas 
especificidades, como “polilexicalidade, cristalização,  idiomaticidade e convencionalidade”, essas unidades 
fixas apresentam um processo de aprendizagem particular, pois a carga cultural que elas carregam torna o 
percurso mais complexo. O presente  trabalho aborda a teoria fraseológica e suas especificidades, trata sobre 
os aspectos culturalizantes que envolvem os fraseologismos e aborda a questão da didatização dessas 
unidades.  

RESUMEN  

Aprender una lengua extranjera forma parte de um proceso complejo que involucra, además de las reglas 
linguísticas, la comprensión de aspectos culturales. La lengua portuguesa hablada en Brasil presenta un aporte 
amplio de fraseologismos que atestiguan de su variedad cultural. Por su especicidades, como “polilexicalidad, 
cristalización, idiomaticidad y convencionalidad”, estas unidades presentam un proceso de aprendizaje 
particular, puesto que el aporte  cultural que cargan vuelve la jornada más compleja. Este trabajo plante la 
teoria fraseológica, los aspectos culturales que involucran los fraseologismos y la cuestión de la didatización 
de esas unidades fijas.  

INTRODUÇÃO 

Ao considerarmos que a língua vai muito além do que um amontoado de palavras que se somam e, para 
sermos mais exatos, se tomarmos como parâmetro as Unidades Fraseológicas (doravante UF), principal 
interesse de nosso trabalho, é possível compreender com maior efetividade os processos simbólicos que 
envolvem uma dada comunidade linguística bem como suas especificidades e universalidades.  Consideramos 
que as UF são próprias de cada comunidade linguística, mas isso não nega o fato de que elas carregam em si 
universalidades que dizem respeito não apenas a uma comunidade, mas ao homem em si e suas 
idiossincrasias. Nesse sentido, os fraseologismos desempenham um papel muito importante no que concerne 
ao entendimento da configuração de uma sociedade, das peculiaridades desta, das questões que a ligam ao 
que é universal e da sua culturalidade. Desse modo, pensar a didatização das unidades fixas do português 
brasileiro, principalmente no contexto de ensino de português como língua estrangeira (PLE), apresenta-se 
como algo essencial e indispensável para o processo que envolve o ensino e a aprendizagem da língua 
portuguesa falada no Brasil.  

OS ESTUDOS FRASEOLÓGICOS 

Em uma perspectiva histórica, ainda sem seus escopos definidos e, inclusive, sem um nome de disciplina 
que abarcasse os estudos fraseológicos, Saussure esteve atento aos fenômenos que dizem respeito às UF e fez 
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menção acerca destas ao levantar considerações sobre as propriedades da fala e sua liberdade de 
combinações.  Embora a fala não fosse sua prioridade nos estudos linguísticos, o mestre genebrino fez 
considerações pertinentes ao tema na medida em que este reverbera nos estudos da língua, sua prioridade. 
O precursor da linguística como ciência traz à tona as importantes considerações sobre as unidades fixas e 
coloca em xeque a liberdade das combinações sintagmáticas.   “Há, primeiramente, um grande número de 
expressões que pertencem à língua; são as frases feitas, nas quais o uso proíbe qualquer modificação, mesmo 
quando seja possível distinguir, pela reflexão, as partes significativas.” (SAUSSURE, 2012 p. 144).  

Ao considerar as combinações fixas, Ferdinand Saussure atenta para o fato de que há agrupamentos de 
signos na língua e esses agrupamentos, por sua vez, são unidades complexas de toda dimensão e espécie, 
dentre elas: palavras compostas, derivadas, membros de frases e frases inteiras. Assim, ateve-se a um ponto 
importante, o de que o falante não se utiliza apenas de palavras isoladas para se comunicar, mas faz uso de 
combinações de signos que trabalham conjuntamente para alcançar o êxito da comunicação na língua. O Curso 
de Linguística Geral, nesse sentido, embora não tenha tratado especificamente de Fraseologia, adverte para 
esse fato relevante: “Não falamos por signos isolados, mas por grupos de signos, por massas organizadas que 
são elas próprias signos.” (SAUSSURE, 2012, p. 148). 

Embora em caráter embrionário, as contribuições do linguista genebrino lançaram mão de importantes 
considerações sobre as unidades fixas. Mas, foi em Charles Bally, cujo percurso linguístico se pautava nos 
estudos saussurianos, que as investigações acerca das unidades fixas sustentaram-se de forma mais centrada 
(SILVA, 2006). Ainda que situado nos estudos de cunho estilísticos, o autor fez menções relevantes sobre as 
combinações de palavras na língua, considerando sua fixação e convencionalidade. A partir de então, o termo 
Fraseologia ganha mais força e passa a definir-se como uma disciplina dentro das teorias linguísticas. 

É inegável o aporte teórico fraseológico posto em relevância por Charles Bally, suas contribuições 
colaboraram para embasar futuras investigações no terreno das UF. Segundo Suarez Cuadros (2007),  os 
estruturalistas soviéticos do século XX retomaram as investigações de Bally sobre essas unidades e, com essa 
retomada, desenvolveram a teoria fraseológica, dando a este caminho de investigação uma certa 
sistematização. Inclusive, foi em Vinogradov que registrou-se a menção às “unidades fraseológicas”, que 
atualmente é um termo bastante aceito e difundido nos estudos sobre as UF. De acordo com Suarez Cuadros 
(2007), Vinogradov propôs a distinção dessas expressões fixas, contribuindo para a sistematização de seu 
estudo. Levando em consideração os processos de fixação e convencionalidade, o pesquisador aportou os 
seguintes termos: uniões fraseológicas, combinações fraseológicas e unidades fraseológicas.  

Seja em Chares Bally ou nos estruturalistas soviéticos, o fato é que a Fraseologia passou por relevante 
salto teórico e consolidou-se enquanto disciplina linguística. Para Corpas Pastor (1997), embora esses estudos 
tenham auxiliado na maturação da disciplina que estuda os fraseologismos, ainda há neste contexto uma certa 
inquietação teórica quando ao reconhecimento da Fraseologia como disciplina autônoma ou como 
subdisciplina da Lexicologia. De todo modo, todo esse percurso corroborou para situar a importância de um 
olhar mais científico para o processo de construção e uso das unidades combinatórias e fixas das línguas 
naturais.  

Nos estudos contemporâneos, a fraseologia pode ser considerada em duas perspectivas distintas, o que 
torna sua definição ambígua se tivermos em conta suas possibilidades de atuação. Por um lado, fruto de uma 
perspectiva histórica que remonta aos primórdios dos estudos linguísticos, ela é tida como uma disciplina que 
tem por principal eixo de pesquisa o fraseoléxico. Por outro, a fraseologia compreende o conjunto dos 
fraseologismos ou unidades fraseológicas de uma língua. Estas são unidades do discurso repetido, que formam 
pequenos microtextos que devem ser analisados adotando perspectivas da disciplina fraseológica. Neste 
trabalho, optamos por considerá-la como uma disciplina independente, conforme a opção de alguns 
estudiosos, dentre os quais citamos a pesquisadora Monteiro-Plantin (2014, p. 33):  
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Trata-se de uma disciplina independente, relacionada a todos os níveis de análise linguística (do 
fonético ao discursivo-pragmático), cujo o objetivo é o estudo das combinações de unidades léxicas, 
relativamente estáveis, com certo grau de idiomaticidade, formadas por duas ou mais palavras, que 
constituem a competência discursiva dos falantes, em língua materna, segunda ou estrangeira, 
utilizadas convencionalmente em contextos precisos, com objetivos específicos, ainda que, muitas 
vezes, de forma inconsciente. 

Ainda que considerada uma disciplina recente, a fraseologia já conta com um arranjo de estudos e um 
arcabouço teórico consistente. Atualmente, sua área de atuação encontra-se delimitada à medida que 
entendemos que ela é a ciência que se detém ao estudo das expressões fixas e seus significados individuais, 
aos quais denominamos fraseologismos. Para Alvarez (2011, p. 9), “Fraseologia é a ciência que estuda as 
combinações de elementos linguísticos de uma determinada língua, que se relacionam semântica e 
sintaticamente”. É o conjunto que forma essas combinações que supõem seu significado, considera a 
estudiosa.  Ou seja, os elementos em separado não podem ser utilizados como recursos para se chegar ao 
significado, mas é a soma desses elementos, seu conjunto, que favorece o alcance dos significados.  

Por considerarmos que a língua extrapola a noção de código, acreditamos que a Fraseologia e, por 
consequência, o estudo que lhe compete, é uma disciplina que exerce grande relevância nos estudos 
linguísticos. Na visão de Alvarez (2012), a arte da língua está no arranjo criativo do uso que dela se faz, pois ela 
não é um mero código e sim “[...] um sistema simbólico de representação”. Além disso,  para a autora, trata-
se de “[...] um recurso plural inesgotável tanto para profissionais quanto para usuários comuns.” Portanto, 
considerar os estudos fraseológicos diz respeito a entender que o falante tem acesso a um amplo e rico 
repertório linguístico em sua memória e parte desse repertório diz respeito às unidades fraseológicas, cujo 
princípio idiomático o guiará em seu processo de escolha ao se comunicar.  

É indispensável considerar que, em seu patrimônio lexical, o falante tem à disposição não apenas 
palavras isoladas, mas um grande número de combinatórias lexicais, que se transformam em verdadeiras 
rotinas estocadas na memória. É nesse contexto que os estudos concernentes à Fraseologia exercem seu papel 
de maior relevância, tendo em vista que as unidades fraseológicas fazem parte desse tesouro linguístico 
estocado na memória dos falantes das línguas naturais. Considerar a didatização desse aporte linguístico, 
portanto, parece-nos necessário para um maior enriquecimento dos processos de ensino e aprendizagem do 
português como língua estrangeira.  

OS FRASEOLOGISMOS E SEU APORTE CULTURAL 

Independente da civilização ou da maneira como ela lida com as questões universais, é na língua que as 
diferentes perspectivas acerca do mundo se manifestam e ganham sentido. Ao verbalizarmos, estamos não 
apenas proferindo palavras soltas, mas estamos acionando nossas crenças, ideologias e perspectivas culturais 
sobre o mundo. Os fraseologismos, por contarem com uma tradição linguística que é repassada de geração a 
geração, são fortemente marcados pelos aspectos culturais de cada comunidade linguística.  

Nesse contexto, concordamos com Bakhtin (1992, p. 95) sobre o entendimento acerca do discurso. Para 
o autor, “A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim 
que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas 
ou concernentes à vida.” Nesse sentido, a língua vai muito além do que a combinação aleatória de unidades 
lexicais, pois ela faz parte de um construto complexo e ideológico. Portanto, aprender uma língua é aprender 
também o que ultrapassa o apanhado de seu vocabulário.  

Em consonância com essa linha de pensamento, consideramos que o léxico é um relevante indicador de 
aspectos culturais e isso nos ajuda a compreender de maneira mais eficaz algumas questões relacionadas à 
culturalidade das comunidades linguísticas. No processo de compreensão das culturas, podemos nos valer de 
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distintas alternativas, no seio das ciências, que nos auxiliem a entender as manifestações culturais de uma 
dada sociedade e suas especificidades. Uma dessas alternativas está arraigada ao estudo do léxico, tendo em 
vista que esse recorte pode nos direcionar a questões tidas como complexas e, às vezes, incompreensíveis, 
pois estão diretamente interligadas às idiossincrasias das diferentes comunidades linguísticas.  De acordo com 
Aubert (2001, p. 11): 

Nos padrões de comportamento linguístico tidos por aceitáveis pela comunidade, determinam um 
certo vínculo entre o código linguístico em si e uma determinada visão-de-mundo, tendente, 
portanto, a constituir cada complexo língua/cultura como um todo infenso à interpretabilidade, à 
tradução, à consignação de equivalências e sinonímias translinguísticas. Nestes termos, cada língua 
é repositório de uma herança, de uma tradição, “do que se diz” e “do que não se diz”. (AUBERT, 
2001, p.11). 

Nesse âmbito, vale ressaltar o conceito de lexicultura e como ele nos brinda no que concerne ao estudo 
do léxico, uma vez que “O léxico é o lugar da estocagem da significação e dos conteúdos significantes da 
linguagem humana.” (BIDERMAN, 1996, p. 27). Como conceito instrumental, a lexicultura concebe a cultura 
no e pelo léxico, assim intervindo diretamente no processo de aprendizagem de uma língua (BARBOSA, 2009, 
p. 34), uma intervenção que se realiza na medida em que há o entendimento da cultura via léxico, 
disponibilizando ao aprendente aspectos culturais das línguas naturais. 

O conceito de lexicultura aponta para essa mirada que abrange tanto as questões do léxico quanto as 
questões culturais. De acordo com Guillén Díaz (2003, apud BARBOSA, 2009, p. 33), o termo mencionado 
resulta da união das duas formas: léxico, evocando ao conjunto de palavras que uma língua comporta; e 
cultura, remetendo ao conjunto de manifestações por meio das quais se expressa o cotidiano de um povo. 
Barbosa (2009) salienta que “O conceito de lexicultura privilegia a consubstancialidade do léxico e da cultura 
e designa o valor que as palavras adquirem pelo uso que se faz delas.” 

 Esse valor adquirido pelo uso tem sido pouco assegurado pelos dicionários de língua, que abarcam 
sobretudo a função referencial da linguagem, principalmente quando aportamos que uma gama do léxico que 
existe na língua é apreendido a partir da vivência linguística, social e cultural compartilhada entre os membros 
de uma mesma sociedade. Nesse contexto, considerar o aspecto lexicultural tem seu valor tanto no nível 
teórico quanto no nível metodológico, uma vez que isso permite colocar em destaque um recorte pouco 
apreensível na aprendizagem da língua materna ou estrangeira. Nesse ponto, fazemos menção aqui das 
unidades fixas ou fraseologismos, que são unidades cujo significado se dá pelo conjunto de sua combinação e 
não pelos elementos isolados.  

Tudo isso nos leva a pensar a palavra como algo dotado de referências e significações, carregada de 
aspectos que concernem ao que é culturalmente acionado. Neste ponto, ao considerar a palavra como uma 
Carga Cultural Compartilhada (doravante CCC), consideramos o valor acrescentado ao sentido referencial da 
palavra que, na língua, constitui fator de reconhecimento mútuo entre os membros de uma mesma 
comunidade (GALISSON, 1987 apud BARBOSA, 2009, p. 33). Entendemos que cada sociedade apresenta sua 
dinâmica linguística e essa dinâmica pode, em alguns casos, ser pouco apreensível para um aprendiz de língua 
estrangeira, por exemplo. Portanto, a apreensão da CCC mostra-se como um instrumento que auxilia o 
aprendente a adentrar na cultura do outro, a fim de entender e fazer-se entender. Por isso, aprender uma 
língua sobressai ao aprendizado do léxico de um idioma, mas abrange outros aspectos que ultrapassam a 
concepção tradicional e limitadora do signo linguístico. 

Em consonância com Barbosa (2009) e de acordo com nossa compreensão, entender a cultura a partir 
do léxico seria, assim, partir da língua para compreender e explicar a sociedade à qual pertencemos ou à qual 
pretendemos aceder. Para Biderman (1996, p. 27), “A referência à realidade extralinguística nos discursos 
humanos faz-se através dos signos linguísticos, ou unidades lexicais, que designam os elementos desse 
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universo segundo o recorte feito pela língua e pela cultura correlatas.” Assim, compreendemos que o acesso 
a um conjunto lexical permite integrar o aprendizado da língua à compreensão dos valores, crenças, usos e 
costumes de diferentes culturas.  

Segundo Alvarez (2010, p. 191), o léxico é o mediador do reflexo da cultura na língua, pois engloba um 
conjunto de saberes sociolinguísticos e culturais comuns aos integrantes de uma dada comunidade, revelando 
as perspectivas com as quais os integrantes interpretam e representam a realidade. O que influi, por 
conseguinte, na interação comunicativa entre os interlocutores. Tal perspectiva merece ser considerada no 
tratamento do léxico, em especial na abordagem das UF, pois o processo de aprendizagem de uma língua 
também envolve questões que perpassam a cultura que a cerca.  

UNIDADES FRASEOLÓGICAS E ENSINO DE PLE 

Ao tratar dos fraseologismos, estamos lidando com unidades que apresentam características 
específicas. Entre as particularidades das UF podemos destacar, de acordo com Monteiro-Plantin (2014, p. 85), 
a polilexicalidade, a fixação ou cristalização, a idiomaticidade e a convencionalidade ou frequência. Essas 
características diferenciam as UF do léxico comum, uma vez que destacam a forma como elas são compostas 
e como geram sentido. O fato de os fraseologismos apresentarem um percurso diferenciado no que diz 
respeito à formação do sentido, apresentarem formas fixas, além de serem idiomáticas e convencionais, 
resulta em uma complexidade que deve ser explorada de maneira particular nos contextos de ensino de 
línguas.    

É certo que o tratamento das unidades fraseológicas não se dá de forma simplória, pois estamos 
considerando unidades que apresentam características particulares em relação ao léxico de forma geral e isso 
pode causar algumas dificuldades em seu didatismo. Temos convicção de que essas dificuldades podem ser 
explicadas tanto por características formais, como semânticas e pragmáticas das unidades fraseológicas. Esse 
é um dos importantes motivos pelos quais defendemos um estudo mais criterioso de tais unidades que, 
inclusive, são negligenciadas e apresentam carências de investigação que redundem em orientações didáticas 
mais precisas, tendo em vista suas especificidades composicionais bem como pragmáticas, discursivas e 
interculturais (MONTEIRO-PLANTIN, 2011). Sobre o assunto, Alvarez (2012, p. 359) aborda o tema da escassez 
de trabalhos que envolvem as unidades fraseológicas e agrega:  

Apesar do considerável incremento atual de pesquisas em Fraseologia, observa-se que os estudos 
fraseológicos realizados no Brasil ainda não alcançaram o mesmo nível de desenvolvimento se 
comparados com os estudos fraseológicos realizados em outros países, como, por exemplo, na 
Espanha, na Alemanha, na França etc. Parece haver, até o presente momento, uma escassez de 
trabalhos que tenham como objeto de estudo as unidades fraseológicas.  

No caso particular do português como língua estrangeira, o progressivo interesse por esse idioma no 
âmbito internacional potencializou a criação de cursos especializados e, consequentemente, é possível 
encontrar publicações teóricas sobre o processo de ensino-aprendizagem do português no que se refere às 
línguas adicionais. O campo é vasto e diverso, mas ainda há muito a caminhar para alcançar a excelência que 
o assunto merece.  Apesar das potencialidades do tema, o ensino de PLE aliado aos estudos do léxico de forma 
geral ainda não ocupou seu lugar nos centros de pesquisas do país de maneira relevante.  Frente a isso, as 
investigações dentro dessa perspectiva carecem da devida atenção científica. 

Atualmente, o ensino de português como língua estrangeira é uma realidade que se configura com mais 
ênfase no contexto de ensino e aprendizagem de línguas adicionais. Nesse âmbito, delineia-se um novo 
profissional de língua portuguesa, agora não mais centrado nos estudos da língua materna, unicamente, mas 
também focado nas vicissitudes do ensino de português como segunda língua (L2) ou língua estrangeira (LE). 
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Cunha e Almeida (2007, p. 34), em sua avaliação sobre o assunto, diz que atuar em PLE significaria “desenvolver 
atividades constantes, crescentes e evoluintes no ensino de fato do português como língua estrangeira”. Além 
disso, significaria também estudar os processos de aprender e ensinar português em distintos e específicos 
contextos.   

Frente a esta recente demanda do ensino de português como língua não-materna, os centros de 
educação dos países “lusofantes”, especialmente Brasil e Portugal, iniciaram a formação de cursos que 
viabilizassem o acesso de estrangeiros em suas instituições, com o fim de lhes proporcionar uma aprendizagem 
regular do idioma. No Brasil, os cursos para estudantes de outras nacionalidades são oferecidos por 
universidades federais, como Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), etc.; estaduais, como Universidade de Campinas (Unicamp) e Universidade de São Paulo (USP) 
e particulares como Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e Pontifícia Universidade Católica (PUC); 
além de serem ofertados por escolas de idiomas (FORTE, 2013, p. 46).  Enquanto as universidades têm, em sua 
maioria, alunos da graduação ou da pós realizando programas de intercâmbio, muitas escolas de idiomas 
especializaram-se em ensinar executivos e suas famílias. Segundo Cunha e Almeida (2007, p. 41), há ensino 
regular de português para estrangeiros, por exemplo, nas universidades de Porto Alegre, Santa Maria, 
Florianópolis, Curitiba, Campinas, São Carlos, São Paulo, Pernambuco, Juiz de Fora, Niterói, Belo Horizonte, 
Maringá e Fortaleza. Na Universidade Federal do Ceará (UFC), o ensino de PLE teve seu início na década de 
1980, através da realização de projetos de extensão que atendiam a estudantes estrangeiros na UFC 
(LEURQUIN, 2013). 

Seja no âmbito de língua materna ou estrangeira, a concepção de que a língua é muito mais do que um 
amontoado de palavras leva-nos a refletir sobre a didatização das UF, pois acreditamos que essas unidades, 
para além da complexidade de sua composição, são verdadeiros recursos culturais. Nesse sentido, um dos 
importantes objetivos do ensino de línguas é, também, o desenvolvimento das competências intercultural e 
linguístico-comunicativa, o qual se realiza ao romper os limites do ensino estritamente gramatical, oferecendo 
ao aluno perspectivas outras que redundem em questões de culturalidade. 

Afinal, a atuação linguística se realiza através da interação em diferentes situações comunicativas, sendo 
indispensável considerar esse preceito ao tratar do ensino de línguas. Portanto, é essencial estabelecer uma 
associação entre ensino e cultura para que realmente se considerem as interações reais dos aprendizes 
(BAPTISTA, 2014, p. 61). Esses dois aspectos estão intimamente ligados, de maneira que essa integração 
permite o desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa, assim como desenvolve a sensibilidade 
cultural frente à diversidade que perpassa as diferentes civilizações (ALVAREZ, 2010, p. 211). Nesse contexto, 
percebemos a relevância de se realizarem investigações que tragam à tona análises de estruturas maiores que 
uma simples palavra e que são utilizadas de forma criativa pelos falantes de qualquer comunidade linguística, 
como as estruturas compostas ao qual temos tratado como fraseologismos. 

RELEVÂNCIA DA DIDATIZAÇÃO DOS FRASEOLOGISMOS  

Diferente do léxico geral, os fraseologismos abarcam unidades que ocorrem como fixações construídas 
em contextos restritos, apresentando uma linguagem estereotipada, com um viés semanticamente mais 
complexo e, além disso, são marcados pela convencionalidade (TAGNIN, 2005).  Estando presentes nos mais 
diversos discursos e culturas, as UF tornam-se indispensáveis ao processo de ensino e aprendizagem de 
línguas, seja no contexto de língua materna ou estrangeira, pois elas viabilizam um ensino que rompe com o 
viés estritamente gramatical e abre possibilidades para uma perspectiva culturalizante.  
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Ao tratar, especialmente, de parêmias e fraseologismos, Penadez Martínez (2012, p. 96) destaca que 
estas unidades contribuem para fortalecer o sentimento de integração linguística e intimidade entre os 
falantes, fomentando um sentimento de pertencimento, tendo em vista que há um compartilhamento cultural 
que é intrínseco ao ensino-aprendizagem dos fraseologismos. Isso ocorre porque tais unidades são um reflexo 
da cultura na língua, por este motivo geram a sensação de pertencimento quando devidamente empregadas 
em contextos específicos de uso.  

Para tanto, parece-nos indispensável abordar as UF no ensino e aprendizagem de idiomas, pois o 
conhecimento que leva à compreensão da cultura-alvo bem como sua tolerância é de extrema importância à 
formação do aprendiz. Certamente deve-se considerar que esse “pertencimento” faz jus ao sentimento de 
aproximação do aprendiz à língua alvo, não significando a negação da sua língua materna. Nesse sentido, 
Almeida Filho (2011, p. 110) destaca a importância da mediação do profissional em um ambiente de LE típico: 

É necessário não idealizar uma aproximação estreita com a cultura estrangeira. O Conhecimento da 
diferença, dos fatos que se explicam na evolução da cultura-alvo, da compreensão e da tolerância 
que podem ser integradores na equação afetivo-ideológica de muitos aprendizes em vários 
contextos é o que podemos almejar com realismo profissional. 

Neste ponto, entendemos que os aprendizes que tenham certo desconhecimento sobre a cultura da 
língua alvo possivelmente apresentarão alguma dificuldade em compreender algumas estruturas linguísticas 
de ordem mais complexa, como as unidades fraseológicas. Compreendemos ainda que não se trata de impor 
qualquer aceitação por parte dos aprendentes, mas de viabilizar a elucidação e encaminhar ao conhecimento 
que enriquece linguisticamente e culturalmente.  

Se um aprendiz de português como língua estrangeira depara-se com expressões fixas  do tipo “Chuta 
que é macumba” ou “Manda pra Yemanjá” não necessariamente deverá alcançar a compreensão de imediato. 
Nesses casos, espera-se empatia do seu entorno social e mesmo a colaboração do contexto linguístico em que 
está inserido. Mas nada disso dispensa a abordagem didática por parte de profissionais de ensino de línguas 
ou ainda o acesso a materiais especializados que possam colaborar para a construção do conhecimento sobre 
essas combinatórias mais complexas na língua. 

Sobre a didatização de unidades complexas, estamos em acordo com Penadés Martinez ao tratar 
especialmente dos refrãos e locuções (2012, p. 111):  

Há uma série de pontos gerais que podem orientar a didática dos refrãos e locuções. Em primeiro 
lugar, deveria ser conscientes de que estas unidades podem ser ensinadas levando o aluno a refletir, 
de maneira simples e adequada para seu nível, sobre suas características [...]  Já foi dito que o 
aprendiz de uma língua estrangeira não é um terreno fraseologicamente virgem, ou melhor, todos 
os falantes têm um conhecimento intuitivo de refrãos e locuções de sua língua materna, y, partindo 
desse conhecimento intuitivo, podem-se fazer explícitas as características que compartilham umas 
e outras, seja quando for a língua que analisemos. (Tradução nossa)17 

Muitos dos fenômenos que ocorrem em uma linguagem figurada podem ser recuperados nos códigos 
culturais, como crenças religiosas, costumes, literatura, artes etc. É interessante, tanto para o aprendiz de 
língua materna como para o aprendiz de língua estrangeira, que haja materiais acessíveis para uma melhor 

                                                             
17 Hay una seria de puntos generales que pueden orientar la didáctica de los refranes y locuciones. En primer lugar, habría que ser 
conscientes de que estas unidades pueden enseñarse llevando al alumno a reflexionar, de manera sencilla y adecuada para su 
nível, sobre sus características [...] Se ha dicho que el aprendiz de una lengua extranjera no es un terreno fraseológicamente virgen, 
es decir, todos los hablantes tienen un conocimiento intuitivo de refranes y locuciones de su lengua materna, y, partiendo de ese 
conocimiento intuitivo, se pueden hacer explicitas las características que comparten unos y otras, sea cual sea la lengua que los 
analicemos (PENADÉS MARTINEZ, 2012, p. 111, tradução nossa).   
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apreensão de tais fenômenos, visto que eles apresentam certa complexidade em relação ao léxico geral da 
língua.  

Nesse sentido, estamos de acordo com Pamies Bertrán (2012, p. 350): “Os símbolos línguo-culturais 
deveriam estar representados, ordenados e comentados num dicionário especializado, para que um 
estrangeiro pudesse aprender melhor a língua[…], vendo o que está “atrás” dela”. Isso nos leva a refletir sobre 
como a questão cultural intrínseca ao léxico é importante no processo de aprendizagem de uma língua e, 
principalmente, na própria compreensão das línguas naturais e como o estudo especializado pode viabilizar 
uma melhor compreensão dessas questões léxico-culturais.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse artigo intencionou mostrar a relevância da abordagem didática das unidades fixas do português 
brasileiro no contexto de ensino de línguas, considerando que esse processo vai muito além do que a 
abordagem meramente estruturalizante da língua que se aprende. Pretendeu ainda trazer à tona a reflexão 
acerca da importância de um estudo fraseológico orientado para a dinamização dos fraseologismos no que 
concerne ao ensino de línguas estrangeiras. De fato, parece-nos inviável pensar o léxico sem passar pelo 
entendimento das unidades fixas e, nesse viés, sem abordar as questões culturais que essas unidades 
contemplam.  
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DIFICULDADES NO PROCESSO DE ENSINO - APRENDIZAGEM DO LÉXICO: CASO DOS ESTUDANTES 

POLACOS DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 
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RESUMO 

No presente estudo, pretendemos abordar a temática relacionada com as dificuldades dos estudantes polacos 
de Português Língua Estrangeira na aquisição do vocabulário português. Concentrar-nos-emos sobretudo nas 
análises dos testes escritos realizados durante o ano letivo 2016/2017 e compararemos os trabalhos de duas 
turmas de Filologia Ibérica (uma turma de Estudos de Tradução, que estuda português como língua principal, 
e outra turma que estuda espanhol e português como língua segunda). O nosso objetivo principal é o de 
elaborar quais são as principais razões dos erros na produção escrita dos estudantes. Tentaremos responder 
à pergunta como ajudá-los na aprendizagem do vocabulário português. 

ABSTRACT 

In the present study, we try to approach the theme related to the difficulties of Polish students of Portuguese 
as a Foreign Language in acquiring Portuguese vocabulary. We will focus mainly on the analysis of written tests 
carried out during the school year 2016/2017 and compare the works of two classes from Iberian Philology (a 
Translation Studies group which studies Portuguese as the main language, and another class that studies 
Spanish and Portuguese as the second language). Our main goal is to outline the main reasons for errors in 
students' written works. We will try to answer the question how to help students who learn Portuguese 
vocabulary. 

1. INTRODUÇÃO 

Observando os erros cometidos durante o processo de aprendizagem de português como língua 
estrangeira, é possível concluir que a origem dos erros mais frequentes dos alunos polacos provém da falta do 
conhecimento do significado das palavras e do uso delas em contextos inadequados, assim como da 
interferência com outras línguas. Esta situação provoca os processamentos errôneos, pois frequentemente os 
estudantes procuram as soluções muito rapidamente, usando tradutores automáticos e não verificando o uso 
das palavras em diferentes contextos, ou recorrem à língua materna ou eventualmente a outras línguas 
estrangeiras que tinham estudado antes ou continuam a estudar, sobretudo o espanhol e o inglês. Daí surgem 
os problemas com os “falsos amigos” entre várias línguas e com as interferências, muito comuns em ambas as 
turmas analisadas. 

Na opinião de Corder, “os erros são importantes e têm significado para o professor, pois refletirão o 
momento do processo, demandarão uma análise dele, mostrarão ao professor se o aluno está ou não próximo 
dos objetivos pretendidos e o que falta para ensinar.”18 O professor devia observar os trabalhos dos alunos 
para verificar quais são os erros mais frequentes e comuns entre eles, o que possibilitaria reconhecer se o 
aluno possui o conhecimento das estratégias adequadas no processo de aprendizagem de uma língua 

                                                             
18 http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000012002000100050&script=sci_arttext, citado por R. Santos 
Rodrigues, “Considerações sobre o erro na aprendizagem do espanhol/LE” (2002).  
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estrangeira. Após a análise, quando o professor explicar a origem dos desvios, o aluno será capaz de entender 
melhor quais são os assuntos que deveria estudar mais e no futuro evitará repetir os mesmos erros. 

É necessário compreender que o aluno não pode ser forçado a aprender nada que lhe seja imposto 
“de fora” porque toda a informação, ou “input” terá de ser processada internamente. Ao processar 
a informação, o aluno retém uma estrutura que não será, de modo nenhum, igual àquela que 
recebeu. O aluno tenta construir um sistema aproximado do da língua alvo, através de aproximações 
sucessivas, mas este processo de construção do conhecimento da L2 é bastante complexo e passa 
por fases distintas, que é necessário ter em conta, quando se lecciona uma segunda língua. Se o 
professor o não fizer, estará a colocar em risco todo o seu trabalho e a comprometer o progresso 
dos alunos.” (NUNES, 2010, http://pt.scribd.com/doc/32010482/Analise-do-Erro) 

Esperamos que o presente trabalho seja útil a todas as pessoas que realizam a tarefa de ensinar a língua 
portuguesa, tendo em conta que a análise de desvios linguísticos ocupa um lugar especial no processo de 
ensino – aprendizagem de línguas e os professores sentem-se obrigados a analisar os erros para avaliar a sua 
influência no processo comunicativo. 

2. ERRO LEXICAL 

Conhecer o léxico de uma língua estrangeira não é uma tarefa fácil, pois é um processo determinado 
por várias maneiras de ver e perceber o mundo. Os aprendentes devem saber como funcionam os lexemas em 
determinados contextos, assim como saber distinguir os conceitos de denotação e conotação.19 A ignorância 
nesses aspetos é capaz de conduzir as pessoas que estudam uma língua estrangeira aos desvios de caráter 
diferente em dependência da situação de comunicação. No caso dos alunos polacos, são por exemplo os 
problemas na compreensão do uso da forma “você” no português europeu ou o uso da terceira pessoa como 
tratamento de cortesia. Igualmente, é preciso lembrar-se de que todas as línguas possuem ligações semânticas 
de palavras, determinadas como expressões fraseológicas ou idiomáticas, que fazem parte das línguas e 
referem-se a diferentes domínios da vida humana. A sua origem em geral é muito antiga e muitas delas têm o 
caráter internacional (p.ex. o calcanhar de Aquiles / em polaco pięta achillesowa). Mencionemos ainda que 
estas expressões têm o sentido metafórico, por isso não podem ser traduzidas à letra e podem dificultar a 
compreensão dos textos produzidos numa língua estrangeira. Referem-se à realidade de um país dado, à sua 
cultura, aos costumes e às tradições, por isso por exemplo na Polónia não existem expressões idiomáticas com 
a palavra “bacalhau”, numerosas em Portugal.20 Outro caso bastante interessante que podemos citar é uma 
expressão comparativa “lento como uma lesma”, que para os alunos polacos é difícil de identificar, pois por 
analogia com o polaco eles formam a expressão “lento como um caracol”, pois na Polónia é o caracol que 
simboliza a lentidão. 

 

                                                             
19 A denotação é “o valor constante associado ao significado de uma palavra, remetendo para o aspeto da realidade imediata que 
referencia. (Gramática Moderna da Língua Portuguesa, p. 264) A conotação corresponde aos sentidos que uma palavra pode 
asssumir em contextos ou situações distintas entre si. (Ibidem) 
 
20 Esta temática é relacionada com o conceito de “imagem linguística do mundo”, estudado por vários linguistas polacos, p. ex. J. 
Bartmiński, J. Anusiewicz, R. Tokarski, R. Grzegorczykowa e muitos outros. 
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Em cada língua existem também as relações semântico sintagmáticas fixas entre os lexemas, por isso 

em português dizemos “usar óculos” e em polaco “nosić okulary” (que podíamos traduzir à letra como “levar” 
óculos). Outro exemplo podia ser o verbo “lavar” que em português pode ser usado em expressões tais como 
“lavar a cara, lavar a roupa”, enquanto em polaco é preciso empregar dois verbos diferentes (myć twarz, prać 
ubrania).   

O pesquisador polaco Zybert (1999) classifica os erros lexicais como: semânticos, que resultam da 
proximidade no nível ortográfico ou fonético; os que provêm da falta do conhecimento das palavras 
correspondentes a cada unidade lexical, quando uma palavra na língua materna tem várias palavras 
correspondentes na língua estrangeira; decalques, traduções à letra das expressões idiomáticas; 
“empréstimos” de outra língua, quando o aprendente forma uma nova palavra à base da sua língua materna, 
com terminações da língua-alvo.  

3. FALSOS AMIGOS 

O fenómeno seguinte que pode ter influência na origem dos erros lexicais, é o problema de “falsos 
amigos do tradutor”, na terminologia portuguesa chamados também de “falsos cognatos” ou de 
“heterossemânticos”. A temática relacionada com este conceito é bastante vasta, por isso limitar-nos-emos 
apenas a citar as definições mais relevantes, lembrando que o termo “falsos amigos” foi usado pela primeira 
vez na obra de Koesslers e Derocquigny Les Faux Amis ou les pièges du vocabulaire anglais em 1928 
(KRAWCZYK-NEJFAR, 2008, p. 117). A definição mais popular afirma que “são as palavras que têm a mesma 
forma, ou a forma muito parecida, em duas línguas, mas com o significado completamente diferente.”21 O uso 
erróneo dos lexemas é o resultado da pressuposição do falante que a proximidade da forma corresponde à 
equivalência semântica. Não nos esqueçamos que algumas palavras realmente podem ser equivalentes 
semanticamente, p. ex. turista – turysta, banco – bank (como instituição financeira; como objeto, em polaco 
é o lexema ławka). Portanto, há casos como ‘mina’ – em polaco kopalnia, enquanto a palavra polaca mina 
determina a expressão da cara, então, podemos considerar este caso como um par perfeito de falsos amigos 
entre o português e o polaco. Um erro muito frequente que observamos nas aulas de português dirigidas aos 
alunos polacos é a confusão das palavras ‘eletricista’ e ‘elétrico’. Por analogia com o lexema polaco elektryk, 
os estudantes costumam determinar uma pessoa que arranja a instalação elétrica como “elétrico” (o meio de 
transporte correspondente em polaco é tramwaj). 

                                                             
21 Segundo Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (KRAWCZYK-NEJFAR, op.cit.). 

Ele	é	lento	
com	uma	
lesma

• uma	tortuga
• uma	caracola
• um	caracol

Ele	é	lento	
como
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O aluno deve também ele mesmo aprender a corrigir os seus erros e, na nossa opinião, os exercícios de 

tradução podiam ser muito úteis neste caso. Traduzindo do polaco para português e do português para polaco, 
os estudantes descobrem eles próprios as diferenças entre as duas línguas. 

O linguista polaco Rusiecki (2002) propõe a divisão de “falsos amigos” em três categorias: 

• categoria A – constituída de “verdadeiros amigos” do tradutor, p.ex. história – 
historia, rádio – radio; 

• categoria B – “falsos amigos” parciais – subdividida em três grupos;22 nesta categoria 
existem algumas semelhanças semânticas entre os lexemas; 

• categoria C – “falsos amigos” absolutos (colaboração / kolaboracja – termo relativo 
a contactos dos polacos com os ocupantes nazis durante a segunda guerra 
mundial23). 

Os lexemas que possuem os significados diferentes nem sempre são identificados pelos aprendentes 
polacos de português, p.ex. a palavra portuguesa “cera” não significa o mesmo que “cera” em polaco 
(corresponde à pele da cara, tez); outro exemplo podia ser a palavra ‘legenda’, que funciona em polaco como 
equivalente da ‘lenda’ em português. Em geral, a maioria dos erros resulta da proximidade fonética e gráfica 
dos lexemas, da confusão dos significados das palavras parecidas espanholas e portuguesas, ou das tentativas 
falidas da descodificação do significado da palavra no contexto geral. 
  

                                                             
22 Na subcategoria B1 duas palavras possuem um significado comum e outro diferente; na subcategoria B2 as palavras têm pelo 
menos um significado comum; na subcategoria B3 ficam as palavras com um significado comum e mais significados diferentes. 
(KRAWCZYK-NEJFAR, ibid., p. 118). 
 
23 Portanto, nos últimos tempos, nos meios de comunicação de massas na Polónia, começa a aparecer o uso do substantivo 
mencionado em contextos relacionados com a cooperação, supostamente por analogia com o inglês, cuja influência é notável no 
polaco contemporâneo (fala-se, por exemplo, da colaboração dos artistas nos projetos comuns). 

elektry
k 
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ta 
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elektrycz
ny
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4. INTERFERÊNCIA 

O termo “interferência” foi inicialmente relacionado com as ciências exatas nas quais designa as 
turbulências resultantes do encontro de duas ondas. Na didática das línguas estrangeiras, onde este conceito 
foi transferido, como interferência trata-se a influência duma língua, cujos elementos são transportados para 
outra língua e originam vários desvios (BAWEJ, 2008, p. 71). Geralmente, a interferência é considerada a 
quebra do sistema de uma língua e da norma linguística sob a influência negativa das regras e normas da outra 
língua, existente em vários níveis da língua, ou seja, fonético-fonológico, semântico, morfológico, e no nível 
sociocultural. 

No entanto, a origem dos erros lexicais não provém somente da semelhança das línguas (no caso do 
português e do espanhol ou do polaco e do russo, por exemplo) mas também na diferença entre elas (como o 
polaco e o português, uma língua eslava e uma língua românica). Devemos também sublinhar que os 
estudantes de idade entre os 19 e os 20 anos já adquiriram algumas competências linguísticas no ensino 
secundário e também a sua língua materna constitui um ponto de referência importante. Parece necessário 
aceitar que, no processo de aquisição de uma língua estrangeira, os aprendentes, quando não conseguem 
lembrar-se de uma palavra, recorrem às estruturas da língua materna. O resultado final muito frequentemente 
não é correto, porém, para alguns aprendentes, o bom conhecimento de uma língua estrangeira constitui um 
ponto de partida suficiente no processo de aprendizagem de uma outra língua, sobretudo da mesma família 
linguística (os alunos que estudaram espanhol ou italiano aprendem algumas estruturas portuguesas mais 
rapidamente do que os alunos que nunca tinham estudado línguas românicas). Frequentemente, os próprios 
alunos podem identificar as estruturas gramaticais e lexicais sem ajuda do professor por saberem relacioná-
las com as estruturas parecidas já conhecidas. No entanto, a transferência negativa acontece mais 
frequentemente entre as línguas mais próximas geneticamente, como o português e o espanhol, ou o polaco 
e o checo por exemplo (um exemplo muito conhecido é o significado da palavra szukać, que em polaco significa 
“buscar”, mas a mesma forma em checo é um palavrão muito forte). 

5. EXEMPLOS DE ERROS 

Terminando esta breve apresentação teórica, vamos passar ao estudo dos exemplos coletados durante 
o ano letivo 2016/17, começando pela característica das turmas em questão. Os estudantes falam várias 
línguas: a primeira – a língua materna (o polaco), a língua segunda (o inglês) e estudam ao mesmo tempo 
espanhol e português. Alguns declararam o conhecimento do alemão e do russo, numa das turmas há também 
duas alunas estrangeiras, uma delas bielorrussa e outra filha do pai colombiano e da mãe ucraniana, para as 
quais o polaco é também uma língua estrangeira. As turmas em questão não são muito numerosas 
(aproximadamente 12-13 pessoas por turma).  

Durante a análise dos erros, tem-se a impressão de que os alunos procuram as soluções mais fáceis, 
recorrem à língua materna ou não percebem completamente a realidade de um país estrangeiro. 
Enumeraremos diferentes exemplos dos erros encontrados nos testes que vão confirmar estas considerações. 

Primeiro, apresentamos o exercício lexical que consiste em escrever as palavras que correspondem a 
cada definição. 

1) Tradução escrita nos filmes exibidos na versão original – os subtítulos. 
2) Pequena refeição ao meio da tarde – sobremesa.  
3) Eletrodoméstico munido de um gerador de frio artificial – a nevera. 
4) Tributo, contribuição que as pessoas têm de pagar ao estado – o empréstimo.  
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5) Médico que trata dos partos – o ortopedista.  
Nos exemplos 1 e 3, observamos a influência evidente do espanhol, enquanto nos exemplos 2 e 4, os 

alunos procuram associar as palavras às definições dadas, mas o resultado inadequado, apesar de existirem 
algumas associações lógicas (a refeição é pequena, e as sobremesas normalmente não são doses grandes de 
comida; o empréstimo é algo que depois de receber as pessoas são obrigadas a pagar ao banco; em ambos os 
casos é possível descobrir o raciocínio de estudantes). O exemplo 5 constitui um caso especial, pois podemos 
descobrir o processo de dedução relacionando o substantivo “parto” com o verbo “partir” nos sintagmas tais 
como “partir um braço”, “partir uma perna”. Daí vem a conclusão do estudante que o parto deve ser relacionado 
com o médico que trata desses problemas e a resposta dada foi “o ortopedista”. Vale a pena mencionar também 
que em muitos dos casos examinados para os objetivos do presente estudo, os alunos preferiam deixar as 
respostas em branco do que escrever a palavra errónea. 

Como já mencionámos neste estudo, em cada língua existem as relações semântico sintagmáticas fixas 
entre os lexemas, e a falta do conhecimento destas relações também causou vários problemas aos estudantes 
polacos. Para exemplificar, veja-se o exercício seguinte: 

Em cada uma das frases seguintes falta o verbo. Preencha com o verbo adequado; escolha entre: apanhar, 
agarrar, tomar, atirar, tirar.  

• Eu tirei o casaco porque estava calor.  
o As respostas dos alunos: atirei o casaco, agarrei o casaco, tomo o casaco, atiro o 

casaco, tomava o casaco.  

• O Carlitos gosta de apanhar borboletas no jardim.  
o As respostas dos alunos: tomar borboletas, agarrar borboletas.  

• No ano passado eu tirei a carta de condução.  
o As respostas dos alunos: atirei a carta de condução, agarrou a carta de condução.  

• O Pedro atirou uma pedra e quase magoou o Nuno.  
o  As respostas dos alunos: agarrou uma pedra, tomou uma pedra. 

• O rapaz agarrou o colega pelo braço para não o deixar fugir. 
o A resposta: tirou o colega pelo braço. 

Vejamos agora o exercício seguinte: 

Exercício lexical: Forme o substantivo a partir do verbo. 
• Defender – a defensa 
• Justificar – a justicia 
• Viajar – a viajem 
• Envelhecer – o envelhecemento 
• Emagrecer – a margura, a magranta, a magruz 

 
Nos exemplos citados podemos observar que os alunos tentam formar as palavras de acordo com as 

regras gramaticais, portanto, os resultados não são satisfatórios porque podemos observar uma influência 
muito forte da outra língua estudada, quer dizer, o espanhol (defensa, justicia). Quando tentam formar o 
substantivo do adjetivo “magro”, criam as formas erradas tais como “a margura, a magranta, a magruz.” 

Os exemplos reunidos dos testes escritos demonstram que ainda existiam grandes problemas no 
processo de aquisição do léxico da parte dos alunos. Cabe sublinhar que estes testes foram realizados no final 
do ano letivo, para verificar o nível do conhecimento do léxico dos estudantes antes de eles passarem para o 
ano seguinte. 
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A última questão abordada é relacionada com um fenómeno recente mas de grande importância: o 
aparecimento de tecnologias que possibilitam a tradução muito rápida. Portanto, a pergunta que devemos 
colocar como professores de língua estrangeira é a seguinte: O acesso muito fácil aos dicionários online facilita 
ou dificulta a aprendizagem? Com certeza absoluta, pode-se destacar as vantagens tais como a rapidez da 
tradução e a grande quantidade de dicionários disponíveis na Internet, muitos aparelhos modernos ao alcance 
dos alunos e o acesso à rede cada vez mais fácil. No entanto, da nossa experiência didática surge a observação 
de algumas desvantagens. Sobretudo, as traduções das palavras polissémicas podem conduzir às 
inadequações, com especial incidência no caso dos alunos principiantes. Para exemplificar, citemos o exemplo 
de um exercício realizado numa das aulas em que os alunos tinham de propor adjetivos adequados para uma 
série de substantivos segundo as sugestões do professor. No caso da proposta droga / tania restauracja (um 
restaurante caro / barato), uma das alunas usou um dicionário online traduzindo a palavra droga e obtendo o 
resultado apresentado ao professor: um restaurante caminho. A explicação desta situação é que em polaco, 
droga é uma palavra polissémica: 

• feminino de caro (drogi) 
• substantivo feminino (estrada, caminho).  

Por isso, por desconhecer o significado do lexema “caminho”, a estudante achou-o equivalente ao 
adjetivo “caro” e assim originou um erro e formou um sintagma que não tem sentido em português.  
Devemos mencionar também que o uso dos tradutores online durante os testes e os exames finais é proibido, 
então os alunos não podem recorrer à sua ajuda e realizam as tarefas individualmente. 

Os exemplos reunidos permitem-nos observar que a língua materna e as línguas estudadas pelos alunos 
têm influência bastante notável no processo de aquisição de uma língua estrangeira. Inspirado pelos lexemas 
de diferentes línguas, em geral, o aprendente tenta transferir os conhecimentos adquiridos para a língua 
estrangeira estudada. Os aprendentes principiantes ainda não são completamente capazes de distinguir os 
elementos que constituem a especificidade cultural ou a diversidade estilística da língua em questão. Nos 
exemplos selecionados dos testes dos alunos polacos, as palavras ou as expressões formadas por eles 
constituem uma mescla de polaco com o português e com o espanhol. A proximidade entre as duas línguas 
ibéricas parece ser a causa principal dos erros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para terminar as nossas considerações, devemos sublinhar que a frequência de erros é bastante 
elevada. Deve-se ter em consideração também que os alunos em geral não tinham tido contacto nenhum com 
o português anteriormente. A causa principal dos erros, ao nosso ver, é a interferência com o espanhol e ao 
mesmo tempo é a influência muito forte, que exige mais trabalho não somente da parte do aluno mas também 
do professor, que tenta desenvolver as suas capacidades e competências. O papel do professor é de grande 
importância, mesmo na época digital, quando o acesso aos recursos disponíveis na rede é muito facilitado, 
porém, os alunos nem sempre são capazes de identificar as estruturas adequadas, como mostra o nosso 
exemplo. O professor cumpre “o papel de mediador no processo de ensino-aprendizagem da LE, ao estimular 
os aprendentes a utilizarem estratégias de aprendizagem diversificadas, ao mesmo tempo em que enfatiza a 
necessidade de o aprendente se tornar responsável pelo seu próprio desenvolvimento/ensino-
aprendizagem.”24 Também deve saber indicar as diferenças entre o português e o espanhol porque as 
proximidades entre estas duas línguas provocam com certeza um grande número de erros. As duas línguas, o 

                                                             
24 http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/56985/2/TESEMESSANDRASOUSA000141620.pdf. 
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português e o espanhol, são estudadas ao mesmo tempo, o que facilita a aprendizagem, mas também provoca 
problemas linguísticos. 

Achamos que para terminar vale lembrar as palavras de G. Bianchi Vicente que resumem perfeitamente 
tudo o que tinha sido escrito até agora: “a língua materna acompanha o aprendiz durante todo o processo de 
aprendizagem de língua estrangeira. Por esta razão, é comum que ele transfira este conhecimento prévio para 
a aprendizagem do que é novo ou diferente. Como consequência da transferência, o aprendiz pode ‘acertar’ 
quando há equivalência nas estruturas da língua estrangeira ou ‘errar’ quando as estruturas não são 
equivalentes resultando, às vezes, problemas na comunicação.”25 
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ELABORAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM UM CURSO DE PLE ONLINE 
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RESUMO 

Neste artigo apresenta-se o percurso de elaboração de um curso de português como língua estrangeira à 
distância, na Plataforma Moodle, destacando-se o módulo A1, para alunos que necessitam aprender português 
para estudos universitários ou outras atividades acadêmicas no Brasil, mais especificamente na Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Por meio de recursos tecnológicos, novas gerações de 
falantes de português no mundo podem vivenciar situações de ensino e aprendizagem da língua em diversos 
lugares. Alunos de licenciaturas em Letras atuam como tutores vinculados aos Centros de Línguas da UNESP, 
auxiliando os alunos estrangeiros no processo de realização do curso. 

ABSTRACT 

In this paper I report on the design of an online  course of Portuguese as a foreign language in the Moodle 
Platform, focusing on the A1 module, for students who need to learn Portuguese for university studies or 
academic visits to Brazil, more specifically at the State University of Sao Paulo (UNESP). By means of 
technological resources, new generations of Portuguese speakers can experience and learn this language at 
distance, in different parts of the world. Graduating students of Letters at UNESP and linked to its Language 
Learning Centres act as course tutors, heping the students do the course accordingly. 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O CURSO DE PLE ONLINE 

Neste artigo, relato uma experiência de elaboração de um curso de português como língua estrangeira 
(PLE) à distância, na Plataforma Moodle (PM), a alunos que necessitam aprender PLE para estudos universitários 
no Brasil, mais especificamente em unidades da UNESP, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”. Embasado em uma abordagem comunicativa para o ensino de línguas e priorizando aspectos discursivos 
e sócio-culturais das variantes do português brasileiro, o curso apoia-se também em princípios relativos à 
competência comunicativa (ALMEIDA FILHO, 1993) enquanto um dos objetivos na aprendizagem de uma língua 
estrangeira, e à educação à distância, conforme tratamos a seguir. Apresentam-se, no curso, situações 
comunicativas reais, fazendo com que o aluno compreenda o funcionamento da língua, para, então, explicar 
conceitos gramaticais e estruturais. Prestigia-se a realização da linguagem tanto em contextos formais quanto 
em contextos informais, designando as diferentes possibilidades linguísticas. 

Podemos sugerir a conquista de certa independência linguística como uma das principais intenções e 
metas de um estudante de língua estrangeira. Obviamente, há diversos interesses possíveis, desde a singela 
curiosidade de estar-se em contato com uma língua e uma cultura outra que não a sua, passando pela 
necessidade de um aperfeiçoamento profissional para melhor adaptação e adequação aos requisitos de um 
mercado de trabalho cada vez mais competitivo e excludente, ou pela utilidade de aprenderem-se palavras 
elementares e sentenças simples, para a realização de uma viagem de férias, ou até mesmo a aprendizagem da 
língua para fins instrumentais, entre outros (MASGORET; GARDNER, 2003). De todo modo, a oportunidade de 

                                                             
26 E-mail: dconsolo@ibilce.unesp.br. Agradeço à Fabiana Duarte e Vinicius Medeiros dos Santos, bolsistas de PLE do Centro de 
Línguas do IBILCE UNESP, pelo trabalho no curso aqui relatado, bem como por sua colaboração na elaboração deste artigo. 
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tornar-se um falante fluente, ou o mais próximo possível desse nível, pode ser compreendido como um resultado 
esperado, considerando-se a evolução proveniente de um processo de estudos e de aprimoramentos. Para tanto, 
é fundamental não só o empenho e a dedicação do(s) docente(s), mas também o comprometimento e a 
persistência do(s) discente(s). Estudar e aprender uma língua estrangeira não é uma atividade fácil, ainda mais 
quando se está nos níveis iniciais desse percurso, situação em que, muitas vezes, palavras e sons parecem 
estranhos e irreconhecíveis. 

A língua portuguesa, enquanto língua estrangeira (LE), vem sendo ensinada em diversos contextos, tanto 
no cenário brasileiro como no exterior. E, se por um lado, as demandas do ensino de PLE têm aumentado nos 
últimos anos, por outro, no Brasil ainda existem poucos cursos de licenciatura nessa área, sendo a formação de 
professores de PLE realizada mais amplamente em disciplinas específicas de PLE nos cursos de Letras, em cursos 
de especialização, de extensão e em disciplinas de pós-graduação. Nestes casos, vários professores de PLE são, 
na verdade, licenciados ou licenciandos em outras licenciaturas, tais como as licenciaturas únicas em língua 
portuguesa e as licenciaturas duplas em português e em uma outra LE. 

O curso de PLE online da UNESP, aqui tratado, foi concebido diante da necessidade de alunos estrangeiros 
candidatos a estudar nos diversos campi da universidade iniciarem seus estudos na língua portuguesa antes de 
sua vinda ao Brasil, para instrumentalizá-los às necessidades comunicativas na chegada ao Brasil e na instalação 
nas cidades onde realizarão seus estudos ou estágios de pesquisa, além de para os contatos iniciais com colegas, 
funcionários e professores. Uma vez no Brasil, esses alunos podem candidatar-se a cursos presenciais de PLE nos 
campi onde realizarem suas outras atividades acadêmicas, além de desenvolver sua proficiência também por 
meio do uso diário da língua. Quanto às ferramentas de ensino, a aprendizagem de línguas em contexto virtual 
tem se tornado um meio importante para o desenvolvimento de cursos de idiomas, possibilitando maior alcance 
desses cursos e maior facilidade para os alunos, uma vez que podem realizar as atividades e tarefas propostas 
por meio de acesso via internet, dos mais diversos locais ao redor do mundo. Os alunos, nesse contexto, 
adquirem, de maneira mais autônoma, habilidades linguísticas, discursivas e interacionais que fazem parte da 
proficiência em um idioma. Por meio da utilização de recursos tecnológicos, novas gerações de falantes de 
português no mundo podem vivenciar situações de ensino e aprendizagem da língua onde quer que estejam. 

O projeto do curso objetiva apoiar a internacionalização da UNESP ao proporcionar meios para que 
estrangeiros estudem a língua portuguesa à distância antes, durante e depois de sua matrícula em cursos de 
graduação e de pós-graduação. Sob a perspectiva do ensino e da aprendizagem de PLE, este projeto vincula-se 
aos Centros de Línguas da UNESP (CELs). Sob a perspectiva da pesquisa, associada a este projeto de extensão, 
com apoio da Pró-Reitoria de Extensão da universidade (PROEX/UNESP), investigam-se os processos de criação 
de um curso de PLE online para fins específicos (uso do português e socialização em contextos acadêmicos) e de 
desenvolvimento e implementação de testes eletrônicos de nivelamento e de rendimento. 

Focam-se nas habilidades de compreensão oral, por meio de áudios, leitura de textos temáticos e 
produção escrita por meio de tarefas destinadas à produção de textos relativamente simples. Os materiais 
apresentados e as atividades propostas, em sua maioria, são produções originais dos elaboradores do curso, de 
modo a evidenciar especificidades e particularidades linguísticas presentes no convívio acadêmico e na realidade 
brasileira cotidiana. Em cada unidade, são apresentadas explicações e exercícios estruturais de gramática e 
vocabulário, e informações sobre aspectos de pronúncia, por exemplo, as sílabas tônicas nos itens lexicais. 

O curso encontra-se estruturado em três módulos: A1 e A2 (nível básico e B1 (nível intermediário), de 
acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência (QCER). Pretende-se elaborar, futuramente, o nível B2, 
bem como um módulo sobre Produção de Textos Acadêmicos e um módulo preparatório para o exame Celpe-
BRAS. 

Por se tratar de uma plataforma online, pensou-se acerca de procedimentos que auxiliassem os alunos, 
tais como a disponibilização dos textos em áudio para que pudessem acompanhar a leitura e aprimorar suas 
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habilidades de reconhecimento da língua falada; a inclusão de imagens que os ajudassem a compreender a 
totalidade textual e a ampliar seu vocabulário; o oferecimento de exercícios de revisão ao final de cada unidade, 
possibilitando a sedimentação e o esclarecimento dos tópicos estudados; a inserção de quadros que indicassem 
as sílabas tônicas das palavras, desenvolvendo conceitos sobre pronúncia, conforme já mencionado; e a sugestão 
de hiperlinks pelos quais os discentes poderiam complementar as informações adquiridas. 

Alunos-bolsistas de licenciaturas em Letras atuam como tutores vinculados aos CELs, acompanhando e 
auxiliando os alunos no processo de realização do curso. Esses tutores, professores de português em formação, 
podem ter a experiência de ensinar sua língua materna a falantes de outras línguas, em um contexto que difere 
do ensino presencial e da sala de aula tradicional. A solução de dúvidas e questionamentos, e o acompanhamento 
da aprendizagem dos alunos ficam sob a responsabilidade desses bolsistas-tutores, graduandos em Letras e que 
atuam nos três campi da UNESP nos quais oferecem-se licenciaturas em língua portuguesa e línguas estrangeiras: 
Araraquara (FCLAr),27 Assis e São José do Rio Preto (IBILCE).28 

Um teste de nivelamento foi construído para orientar a inserção dos alunos nos módulos do curso, o qual 
disponibiliza-se periodicamente online aos estrangeiros em tramitação para vinda ao Brasil na qualidade de 
alunos e/ou pesquisadores-visitantes na UNESP. O teste classifica os alunos nos níveis A1, A2 ou B1, ou acima de 
B1, ou seja, candidatos cuja proficiência em PLE esteja acima dos níveis atualmente oferecidos. 

Na sessão seguinte, trato mais especificamente do módulo A1, recém-elaborado pelos bolsistas-tutores 
do Centro de Línguas do IBILCE/UNESP (CEL-IBILCE), Fabiana Duarte e Vinicius Medeiros dos Santos, sob minha 
orientação, na qualidade de coordenador do CEL-IBILCE e orientador da área de PLE. 

2. O MÓDULO A1 E SEUS ASPECTOS PRINCIPAIS 

A partir do objetivo proposto, a saber, a elaboração e a disponibilização de um curso online de PLE, de 
nível A1, na plataforma Moodle-UNESP, pensou-se acerca da criação de um curso cuja organização priorizasse 
aspectos e conhecimentos de cunho social, cultural, histórico, político e linguístico de nosso país. Para o 
desenvolvimento do material didático, consideraram-se não só as possíveis necessidades e os eventuais 
interesses dos discentes, mas também as especificidades e as particularidades de uma plataforma virtual, cujas 
exigências demandam orientações de ordem técnica e impõem, como todo ambiente cibernético, restrições e 
limitações de recursos e de procedimentos (DUARTE, 2017). Desse modo, indicaremos alguns dos resultados 
obtidos durante o processo de preparação das aulas para aprendizagem à distância, evidenciando, de modo 
sucinto, características e propriedades que integraram e orientaram o nosso trabalho. 

Dado que o curso se destina a alunos que sejam principiantes na língua portuguesa, disponibilizam-se as 
informações iniciais também em espanhol e em inglês, e todas as instruções para as atividades nas unidades do 
módulo A1 são fornecidas em português e em inglês. A figura 1, a seguir, ilustra parte das informações iniciais 
disponíveis na PM: 
  

                                                             
27 Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. 
 
28 Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. 
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Figura 1: Instruções iniciais aos alunos 

 

 
 
O módulo A1 é composto por seis unidades, e estabeleceu-se o seu planejamento de maneira que, 

primordialmente, a primeira e a segunda unidades destaquem aspectos cotidianos, a terceira e a quarta 
unidades enfatizem aspectos acadêmicos, e a quinta e a sexta unidades privilegiem aspectos culturais. 

Como um primeiro aspecto a ser discutido, podemos considerar o aperfeiçoamento das habilidades de 
escrita, leitura, compreensão oral e fala, competências essas de extrema importância para o estudante de uma 
língua estrangeira.  

O desenvolvimento de aspectos relacionados à compreensão de leitura dos alunos é percebido desde a 
unidade 1 e mantem-se no decorrer de todo o curso. Pela disponibilidade das aulas em uma plataforma virtual, 
à distância, o primeiro contato que os discentes têm com o curso é justamente por meio da leitura. Inicia-se, 
com expressões simples, utilizadas no cotidiano, como bom dia, boa tarde, boa noite, passando, 
gradativamente, por sentenças menos complexas até o desenvolvimento de sentenças mais longas e mais 
complexas. É importante ressaltar que todas as produções textuais presentes no curso são originais, isto é, 
foram elaboradas e pensadas de modo a atender os objetivos propostos pelo e para o curso, considerando 
sempre o contexto e a finalidade de uso, por meio de uma abordagem comunicativa (ALMEIDA FILHO, 1997). 

Os conceitos que tangem a compreensão de escrita também seguem uma perspectiva gradativa, ou 
seja, os alunos, em princípio, elaboram e produzem orações de pequena extensão para, então, serem capazes 
de formular pequenos textos, de organização mais elaborada. As proposições de escrita procuram evidenciar 
os temas e os assuntos discutidos na unidade, de modo que os alunos revisam o que foi aprendido, 
fundamentando-se nos conhecimentos obtidos nas atividades da unidade. 

Desenvolvem-se as habilidades orais dos estudantes, reconhecendo a preocupação para com a 
aprendizagem e para com o aprimoramento da língua falada, a partir de gravações de suas falas, que devem 
ser enviadas pela plataforma para posterior avaliação pelos bolsistas-tutores. Em cada unidade, há o tópico 
Vamos falar um pouquinho, no qual os estudantes encontram instruções de como enviar os áudios e o texto 
proposto, que deve ser lido e cujo registro deve ser gravado, pois ele que será analisado e utilizado como 
referência para o acompanhamento do desenvolvimento da habilidade oral dos discentes. Observa-se, na 
figura 2 a seguir, um exemplo dessa atividade na Unidade 5: 
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Figura 2: Exemplo de atividade de produção oral 

 
 
Neste estágio do curso, espera-se que os alunos já tenham a capacidade de leitura, e consequentemente 

de compreensão, de vocábulos mais elaborados e de sentenças mais extensas, como os apresentados nesse 
exemplo. Nele há, também, a inserção, e o relativo desenvolvimento, considerando-se a finalidade principal, 
de alguns aspectos históricos, políticos e culturais sobre o nosso país. 

Os aspectos relacionados à competência auditiva também são considerados, pois, todas as produções 
textuais presentes no curso são acompanhadas por registros orais de suas leituras, realizados por falantes 
nativos. Desse modo, o aluno pode, enquanto segue com a leitura dos textos, escutar os áudios gravados, 
desenvolvendo ambas as competências mutuamente, ou pode ler para depois escutar ou mesmo desenvolver 
a compreensão oral, utilizando os textos como base de apoio, por exemplo. Dessa maneira, espera-se 
familiarizar os alunos com a língua falada, desde o seu primeiro contato com o curso, evidenciando noções de 
cadência da fala, aprimoramento da prosódia, percepções de intencionalidade, entre outros aspectos que 
possibilitam uma comunicação em uma língua estrangeira de modo mais natural e orgânico. Observa-se, na 
figura 3, como se dá essa organização, a partir de um exemplo desse recurso na Unidade 1: 

Figura 3: Exemplo de texto para leitura e compreensão oral 

 
Ao final da Unidade 1, temos uma produção textual, original, que aborda o uso de artigos e nome de 

países. O aluno pode acompanhar a sua leitura, selecionando o áudio 7, como indicado acima do texto. Para 
tanto, ele precisa clicar no link que permite o acesso ao drive, cuja localização consta na página inicial do curso. 
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Nela, há as seis unidades ministradas e oferecidas pelos organizadores do módulo de PLE A1, divididas em 
pastas (figura 4). 

Figura 4: Organização das pastas de áudios 

 
Assim que os discentes são redirecionados para o drive, eles selecionam a unidade que desejam, nesse 

exemplo, selecionamos a Unidade 1 (figura 5): 
 

Figura 5: Pasta de áudio da Unidade 1 

 
 
Nessa imagem, apresentamos a disponibilização dos áudios gravados, nomeados por sequências 

numéricas, como 001, 002, 003, etc., permitindo uma melhor compreensão e uma mais rápida localização. 
Desse modo, os estudantes escolhem o áudio que desejam ouvir e acompanham com a produção textual da 
unidade. Vale ressaltar que, após redirecionados para a pasta do drive, os discentes têm acesso a todos os 
conteúdos, todavia, eles não podem fazer nela alterações nem inserções de qualquer tipo.  

Considerando-se, também, aspectos relacionados à produção oral, pode-se indicar a disponibilização de 
quadros, ao final de cada unidade, que apresentam o acento lexical das palavras estudadas. Como sabemos, o 
uso equivocado do acento tônico pode mudar o sentido da palavra e o que, à primeira vista, parece ser um 
simples detalhe pode, na verdade, tornar-se uma situação de grande confusão para os discentes, 
principalmente aqueles em estágios iniciais de aprendizagem. Portando, selecionamos determinadas palavras 
e as dividimos em colunas, de acordo com a sua tonicidade, oxítona, paroxítona e proparoxítona, marcando a 
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quantidade de sílabas que cada palavra tem e apresentando qual é a tônica, por meio de asteriscos. Além 
disso, disponibilizamos, também, áudios gravados, para que ele possa ler, ouvir e acompanhar o modo correto, 
ou o mais próximo disso, esperado para a pronúncia desses vocábulos. Observe o exemplo do quadro da 
Unidade 4: 

Figura 6: Quadro informativo de sílabas tônicas 

 
 
A partir dessa organização e categorização, acredita-se que os alunos serão capazes de reconhecer qual 

a sílaba tônica, podendo acompanhar, pelos áudios disponíveis, a pronúncia adequada de cada uma. 
Devido não só à especificidade de um ensino à distância, mas também ao nível do curso pretendido, PLE 

A1, a utilização de imagens, figuras, ilustrações, gravuras é de fundamental relevância. Muitas vezes, e apesar 
do esforço e das tentativas do professor, o discente não compreende, ou compreende parcialmente, 
determinados assuntos ou temas. Assim, ao utilizar-se de imagens, o docente pode auxiliar na aprendizagem 
e na compreensão do aluno, pois elas complementam e, geralmente, exemplificam o que foi discutido. 

Por exemplo, ao abordarem-se animais tipicamente brasileiros, além de animais reconhecidamente 
comuns, como cão, gato, lobo, entre outros, na Unidade 5, percebemos como o uso das ilustrações permite 
um melhor entendimento e reconhecimento dos vocábulos apresentados. Observemos o exemplo na figura 7: 

Figura 7: Animais e aves da fauna brasileira 
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A exibição das figuras, acompanhada do nome de cada animal, orienta o estudante de modo prático, 
uma vez que ele não tem a oportunidade de interação imediata com o professor. Esse mesmo procedimento, 
a utilização de imagens, ocorre na Unidade 6, quando se aborda a rica diversidade das frutas brasileiras. 
Observemos a figura 8: 

Figura 8: Algumas frutas encontradas no Brasil 
 

 
Acompanhados de legendas, tamarindo, cupuaçu, jabuticaba e guaraná já não são tão inacessíveis e 

desconhecidos assim e a variedade de cores, formatos e tamanhos demonstram a abundância de sabores, 
gostos e tipos que se encontram no Brasil. 

Se a utilização de imagens auxilia para a compreensão e a sedimentação de vocabulários, ela não se 
restringe a isso, pelo contrário, pois sua qualidade e praticidade podem ser percebidas não só para o 
entendimento de regras gramaticais, mas também para a compreensão do todo textual. Observa-se o exemplo 
na figura 9, a seguir: 

Figura 9: A família de Rosa 
 

 
 
Na Unidade 2, quando se discutem os conceitos sobre os pronomes demonstrativos, é fundamental o 

seu uso. Ora, como sabemos, os dêiticos, do qual fazem parte os pronomes demonstrativos, podem ser melhor 
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entendidos, em uma sentença, quando se indica os elementos à qual eles fazem referência. Nessa unidade, a 
personagem Rosa apresenta os seus familiares, dispondo-se de uma foto. Assim, ao demonstrar, num texto, o 
uso dos pronomes demonstrativos este, esta, apresentamos aos alunos o conceito em uso, complementado e 
sintetizado com a fotografia, para então apresentar e estruturar os conceitos gramaticais. Sem o uso da foto, 
dificilmente os alunos compreenderiam, de modo claro, de quem Rosa comenta, qual personagem ela 
especifica, descrevendo-o. 

A sugestão de hiperlinks por meio dos quais os discentes podem complementar, e mesmo verticalizar, 
aprofundando seus os estudos, também é uma opção possível em nosso curso. Por tratar-se de um ambiente 
virtual, faz-se lógico a sua utilização, pois não há como e nem por que negarmos a influência do meio, a 
internet, para a integração com os ensinamentos propostos. Por exemplo, na Unidade 2, após a apresentação 
dos verbos no presente do indicativo num contexto comunicativo, seguido da explicação e esquematização 
gramaticais, oferecemos aos discentes hiperlinks cujo acesso possibilita novas leituras, novos exemplos e 
exercícios extras. Assim, para aquele aluno com interesse, disposição e disponibilidade, há a oportunidade de 
novas aprendizagens e estudos constantes. Desse modo, acreditamos que o curso PLE A1 não se restringe 
como única oportunidade de contato com a língua portuguesa, apesar de sua qualidade,  mas pode ser 
compreendido também como um meio pelo qual o aluno aprende e apreende, afinal, ele inicia seus estudos 
no curso de PLE A1 na PM da UNESP para então, possivelmente, acessar outras plataformas e websites que 
permitam a expansão de seus conhecimentos sobre a língua portuguesa. 

O oferecimento de exercícios de revisão ao final de cada unidade possibilita tanto a sedimentação 
quanto o esclarecimento dos tópicos e assuntos estudados no decorrer dessa unidade. Por exemplo, na 
Unidade 1, abordam-se conceitos como nomes de países, nacionalidades e cores, entre outros. Assim, um dos 
exercícios oferecidos solicita aos alunos o reconhecimento e o domínio dos três aspectos supracitados, sendo 
constituído por uma sequência de bandeiras de diversos países. Por exemplo, com a bandeira da Colômbia, 
pretende-se que os alunos sejam capazes de descrever suas cores, como amarelo, azul e vermelho, a 
nacionalidade dos habitantes, colombiana, e, por fim, o nome do país, Colômbia. Em uma única atividade, 
trabalham-se conhecimentos vistos em diversas lições na Unidade 1, fazendo com que os alunos não as 
organizem mentalmente de modo estanque, cada exercício tratando de um tema, pelo contrário, eles são 
instigados a rememorar e reaprender os ensinamentos e estudos realizados, aplicando-os simultaneamente. 

A solução de dúvidas e de questionamentos e o acompanhamento da aprendizagem dos alunos ficam 
sob a responsabilidade de bolsistas-tutores. O atendimento oferecido possibilita que cada exercício, atividade, 
tarefa, enfim, toda e qualquer produção textual e oral dos discentes receba um feedback, por meio de uma 
orientação contínua e constante. Os bolsistas-tutores podem sugerir mudanças, comentar melhorias e 
avanços, auxiliar as produções, de modo direto e particular, promovendo um possível vínculo de confiança e 
de familiaridade com os alunos, sentimentos esses um tanto improváveis e não esperados, geralmente, 
quando se pensa em ensino à distância, por meio de uma plataforma online. Aliado a isso, podemos considerar 
também a oportunidade de atendimento proposto, pois os tutores podem conferir em que medida certos 
conceitos e ensinamentos não foram compreendidos pelos alunos, contribuindo com novas explicações e 
indicando outras atividades e exercícios para sedimentação, ajudando-os a melhor entender qual quesitos eles 
precisam desenvolver. Se os alunos não têm a possibilidade de um ensino presencial, que é o ideal, ao menos 
há um trabalho cuja organização sugere um ensino mais aproximado disso. Assim, os bolsistas-tutores podem 
ser entendidos, de certo modo, e em certa medida, como professores particulares, cuja atenção e supervisão 
voltam-se, por vez, a cada aluno, exclusivamente. 

Por fim, é necessário considerar-se o meio pelo qual o curso está disponível, uma plataforma online, 
mais especificamente da PM da UNESP. Portanto, não há como prever, especificamente, o nível e o perfil dos 
alunos inscritos, por mais que haja testes de proficiência, pois, como sabemos, eles não representam de modo 
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exato, e nem teriam como, a realidade linguística de nossos discentes. Alunos provenientes de qualquer parte 
do planeta podem ter acesso ao nosso curso, desde que tenham interesse e pretensão de estudar na UNESP, 
o que possibilita uma heterogeneidade de conhecimentos e erudições, o que é positivo, por um lado, mas que 
torna difícil, por outro, uma metodologia que abarque modos díspares de aprendizagens. Assim, refletindo 
sobre essa questão, propomo-nos a questionar de que modo garantir a real compreensão e acompanhamento 
das unidades do curso se, possivelmente, o aluno nunca ouviu ou teve contato direto com a língua estrangeira 
pretendida? Ou mesmo como considerar se o curso está organizado de modo didático, quando cada aluno tem 
um nível diferente do outro, quando ensinamentos que são tidos como avançados para alguns, podem ser 
considerados elementares para outros? Desse modo, como uma tentativa de solução para essa dificuldade, e 
conforme já relatado, decidimos por traduzir, para a língua inglesa, as instruções e as orientações disponíveis 
em português. Por meio das legendas, asseguramos, de fato, o domínio, a concepção e a apreensão dos temas 
e tópicos discutidos, assim como o entendimento das lições e das unidades. Todavia, é importante ressaltar 
que a língua estrangeira ensinada, o português, é a única manifestada nos textos, produções textuais e áudios 
disponibilizados, a língua inglesa restringe-se a noções operacionais e explicativas. Portanto, no decorrer do 
curso, e durante o seu processo de aprendizagem, o aluno tem a autonomia de escolher entre a língua 
estrangeira ensinada, o português, ou basear-se, como estratégia de segurança, na língua inglesa, ou mesmo 
acompanhar as explicações em português para depois, certificar-se, se as compreendeu plenamente, 
consultando a língua, considerada e nomeada, de interação universal. 

3. ALGUMAS LIMITAÇÕES 

Dado o caráter inovador do curso de PLE online da UNESP, enfrentamos desafios e algumas limitações 
na sua elaboração. 

Na fase inicial do trabalho, os elaboradores do  curso buscaram leituras que pudessem embasar tanto o 
conhecimento técnico e pedagógico sobre educação à distância e sobre a PM, bem como na área de PLE, 
dentre as quais salientamos Almeida (2003), Almeida Filho (2011), Cunha e Santos (2002), Gabardo, Quevedo 
e Ulbricht (2010), e Sabbatini (2007). 

Os obstáculos enfrentados no processo de organização e inclusão do material proposto na PM 
suscitaram dúvidas quanto ao êxito do curso. Devido à falta de conhecimento mais amplo, por parte da equipe 
elaboradora, das funções e comandos da plataforma, e não compreensão plena de tutoriais de cunho técnico 
da PM, foi inviabilizada a disposição de certos materiais e/ou recursos que se havia cogitado para a composição 
do curso. Em consequência de tal problemática, iniciou-se a busca por melhor compreender não somente a 
plataforma utilizada, como, também, refletir sobre o ensino à distância por meio desses recursos digitais, e 
discutir de que forma o processo de ensino-aprendizagem é legitimado e alicerçado, dadas as condições de 
um curso não presencial (DUARTE, 2017). 

Importante também salientar que ofereceram-se somente os módulos A2 e B1 a alunos estrangeiros, 
cuja experiência colaborou para a elaboração do módulo A1, e que o módulo A1 será oportunamente 
disponibilizado a candidatos estrangeiros que se preparam para estudar ou realizar outras atividades 
acadêmicas nos campi da UNESP. Certamente, por meio de dados do oferecimento do curso, das dúvidas e 
questionamentos dos futuros alunos, planos de atualizações e revisões do módulo A1 poderão ser 
concretizadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo tratou-se da experiência de elaboração do curso de PLE online da UNESP, salientando os 
pressupostos principais que embasaram o trabalho, e destacando algumas características do módulo A1, para 
alunos principiantes. 

As discussões e o processo de elaboração do curso de PLE online na Plataforma Moodle vêm 
contribuindo para a formação inicial de professores de PLE na UNESP (SANTOS, 2017), uma vez que ainda não 
se oferece em nossa universidade um curso de licenciatura em Português como Língua Estrangeira, sendo os 
trabalhos nesta área desenvolvidos em projetos de extensão, e em pesquisas de mestrado e de doutorado, 
conforme mencionado na seção 1 deste relato. 

Dados do oferecimento dos módulos A2 e B1 a alunos estrangeiros, e possivelmente do oferecimento 
do módulo A1, nos alertaram e alertarão para algumas revisões nos conteúdos e atividades do curso, o que 
resultará em uma versão mais aprimorada do curso de PLE online da UNESP. 
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ENSINO DE LÍNGUAS BASEADO EM TAREFAS: DA TEORIA À PRÁTICA 
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Universidade Nova de Lisboa, Portugal 

RESUMO 

O Ensino de Línguas Baseado em Tarefas (ELBT) tem vindo a atrair cada vez mais investigadores e educadores 
em várias partes do mundo por ser uma abordagem mais compatível com o processo de aquisição de uma 
segunda língua (L2) e, em vários aspetos, mais eficaz para a aquisição e aprendizagem de L2 do que os métodos 
tradicionalmente privilegiados, embora haja ainda poucas tentativas para implementar este tipo de ensino em 
contextos institucionais. Partindo do contexto referido, o presente texto tem como finalidade destacar os 
princípios fundamentais que se encontram subjacentes ao ELBT, designadamente com recurso a alguns 
materiais didáticos. 

ABSTRACT 

Task-Based Language Teaching (TBLT) has attracted increasing attention from researchers and teacher 
educators around the world because it is considered to be more compatible with the process of second 
language (L2) acquisition and, in many ways, more effective for L2 learning and acquisition than traditional 
approaches, although there are still few attempts to implement this type of teaching in institutional contexts. 
In this context, this text aims at highlighting the key principles of TBLT and illustrate its application, in particular 
with some didactic materials. 

1. INTRODUÇÃO 

A aprendizagem de segundas línguas (L2) é atualmente um objetivo central das políticas educativas 
europeias, no âmbito do qual o investimento na formação inicial e contínua de professores assume particular 
importância, designadamente pelo facto de muitos docentes manifestarem resistência e desconhecimento 
sobre os princípios e modo de implementação de abordagens como o Ensino de Línguas Baseado em Tarefas 
(ELBT) que, em vários aspetos, se tem revelado mais eficaz para a aquisição e aprendizagem de L2 do que os 
métodos tradicionalmente privilegiados (ELLIS & SHINTANI, 2014, p. 157-58).  

De facto, o ELBT conta atualmente com uma base psicolinguística (LONG, 2015, p. 7-9) e um conjunto 
de fundamentos e de evidências empíricas que sustentam a escolha de tarefas como base para o ensino e 
aprendizagem de L2 (CARLESS, 2004, 2007; DE LA FUENTE, 2006; NUNAN, 2006; MCDONOUGH & 
CHAIKITMONGKOL, 2007; GILABERT, BARON & LLANES, 2009; SHINTANI, 2013). Contudo, globalmente, tem 
havido ainda poucas tentativas para implementar este tipo de ensino em contextos institucionais, ou para 
elaborar materiais que reflitam a sua adoção, como constatam ELLIS (2003, p. 336) e TOMLINSON (2012, p. 
160), uma situação que se verifica também em Portugal, onde não parece haver ainda uma tradição de uso de 
tarefas no ensino de línguas (DIAS, 2008, p. 43). 

O cenário referido traduz-se também no facto de atualmente o ensino de L2 privilegiar a versão 
moderada da abordagem comunicativa e o recurso ao método de apresentação, prática e produção (WILLIS & 
WILLIS, 2009, p. 3), apesar das dúvidas de que possa conduzir ao uso das estruturas ensinadas (SKEHAN, 1996a, 
p. 50), mas que é mais compatível com alguns dogmas educativos que tendem a não dar prioridade à 
comunicação, a reforçar o controlo do professor e a recorrer a procedimentos treináveis (ELLIS, 2003, p. 29). 
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Entre os fatores que constituem desafios à adoção do ELBT em alguns contextos educativos (SHEHADEH 
& COOMBE, 2012, p. 6-8) destaca-se a resistência dos professores a mudanças no estilo de ensino e dinâmica 
em sala aula, assim como o desconhecimento que manifestam relativamente aos seus princípios, modo de 
implementação e benefícios (e.g. JEON, 2006; ZHANG, 2007; CARLESS, 2009), designadamente, o facto de 
oferecer oportunidades para uma aprendizagem mais natural da língua, enfatizar o sentido sem descurar a 
forma, ser intrinsecamente motivante, compatível com a filosofia educativa de centralização no estudante 
sem desvalorizar o papel do professor, e de promover o desenvolvimento da fluência sem negligenciar a 
correção (ELLIS, 2009, p. 242).  

Por outro lado, e embora os investigadores na área da aquisição de segundas línguas não estejam de 
acordo em relação ao modo como a instrução pode contribuir para o desenvolvimento de L2, tem sido 
proposto (e.g. ELLIS, 2003; MACKEY, 2012; ELLIS & SHINTANI, 2014) que o ELBT pode promover o tipo de 
processo de aprendizagem que se considera facilitar a aquisição de L2, ou seja, que o recurso a tarefas - isto 
é, atividades pedagógicas que requerem um uso pragmático  da língua com o objetivo global de promover o 
seu desenvolvimento (BYGATE & SAMUDA, 2009, p. 93) - pode potenciar o tipo de interação e um foco em 
elementos particulares da língua que são considerados benéficos para a sua aquisição.  

Não obstante, alguns autores (e.g. SHEEN, 2003; SWAN, 2005) têm argumentado que não existem 
evidências empíricas que sustentem a base teórica do ELBT e que demonstrem que este tipo de ensino é 
melhor do que o ensino tradicional, omitindo o facto de, por um lado, já terem sido desenvolvidos estudos 
longitudinais com a finalidade de comparar os dois tipos de ensino referidos (e.g. PRABHU, 1987; BERETTA & 
DAVIES, 1985; DE LA FUENTE, 2006; SHINTANI, 2013), de acordo com os quais o ELBT é globalmente melhor e 
cria contextos mais propícios à aquisição do que uma metodologia baseada na apresentação, prática e 
produção (ELLIS & SHINTANi, 2014, p.158), bem como vários estudos em menor escala (e.g. ELLIS et al., 1994; 
MACKEY, 1999) segundo os quais o ELBT resulta, de facto, em aquisição. 

Em suma, no atual contexto de incentivo à aprendizagem línguas, e dada a importância que os docentes 
desempenham na qualidade do ensino, o investimento na sua formação inicial e contínua deve traduzir-se em 
iniciativas que contribuam para a sua recetividade à inovação, assim como para a sua atualização e para o 
desenvolvimento da capacidade de recorrerem a abordagens eficazes no contexto específico de ensino e 
aprendizagem de L2 em que participam. 

2. AS VERSÕES FORTE E MODERADA DA ABORDAGEM COMUNICATIVA 

O conhecimento sobre o processo de aprendizagem de L2 tem mudado significativamente e se, até finais 
dos anos sessenta do século passado, a aprendizagem era abordada, essencialmente, como um processo de 
formação de hábitos centrado no desenvolvimento da competência gramatical mediante um tipo de prática 
controlada; a partir da década seguinte, a aprendizagem de L2 passa a ser encarada de uma perspetiva muito 
diferente, sendo amplamente influenciada pelo surgimento da abordagem comunicativa, tanto ao nível da 
elaboração de programas de ensino como da metodologia (RICHARDS, 2006, p. 6), e pela consequente 
valorização de um conjunto mais amplo de competências, que passa a ser considerado necessário ao uso da 
língua, não só de modo correto, mas também apropriado e fluente, e em função da situação, dos participantes, 
das suas intenções e dos papéis que desempenham. 

No âmbito da abordagem comunicativa é, ainda, possível distinguir duas versões, que HOWATT (1984, 
p. 279) designa, respetivamente, por versão forte e versão fraca ou moderada: a versão forte baseia-se, 
essencialmente, na assunção de que a língua é adquirida através da comunicação e que os estudantes 
descobrem o sistema linguístico no processo de comunicar; enquanto a versão moderada traduz o 
entendimento mais generalizado de que é possível identificar e ensinar separadamente as diferentes 
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componentes da competência comunicativa,  promovendo o uso automático de novos itens linguísticos 
mediante uma prática controlada e recorrendo tipicamente a procedimentos metodológicos de apresentação, 
prática e produção. A perspetiva sobre a língua que se encontra subjacente a este segundo tipo de ensino 
tem, contudo, sido criticada (ELLIS, 2003, p. 29), nomeadamente, por abordar o ensino da língua como uma 
série de produtos que podem ser adquiridos sequencial e cumulativamente, quando a investigação tem 
mostrado que os estudantes não adquirem a língua deste modo e que, pelo contrário, vão construindo 
gradualmente uma série de sistemas (que compõem a designada interlíngua), e que vão sendo 
gramaticalizados e reestruturados à medida que novas características da língua-alvo são incorporadas. 

Apesar de a metodologia de apresentação, prática e produção29 ser questionada pelo facto de se 
sustentar na crença de que o foco em estruturas específicas conduz à aprendizagem e à automatização 
(SKEHAN, 1996a, p.18), a verdade é que o ensino comunicativo de línguas atual tende a corresponder à versão 
moderada da abordagem comunicativa, por ser compatível com dogmas educativos pré-existentes que 
tendem a não dar prioridade à comunicação, a reforçar o controlo do professor e a recorrer a procedimentos 
treináveis (ELLIS, 2003, p. 29), sendo que “[…] many [authors] seem to make the assumption that clear 
presentation and active, relevant practice are sufficient to lead to acquisition” (TOMLINSON, 2010, p. 81).
  

Este entendimento manifesta-se também no facto de muitos materiais continuarem a basear-se em 
abordagens de apresentação, prática e produção (RICHARDS, 2006, p. 8) que se traduzem, em muitos casos, 
no foco em itens linguísticos isolados e em atividades de prática elementar de audição e repetição: 

The reality, though, is that for the last forty years most coursebooks have been and are still using 
PPP [Presentation, Practice, Production] approaches, with a focus on discrete forms and frequent 
use of such low-level practice activities as listen and repeat, dialogue repetition, matching and filling 
in the blanks (TOMLINSON, 2012, p. 160). 

No mesmo sentido, e apesar das críticas e dúvidas associadas a uma abordagem baseada na 
apresentação, prática e produção, a maioria dos professores tende apenas a incorporar algumas tarefas no 
âmbito de abordagens mais tradicionais, sendo poucos os que recorrem a tarefas como unidades de ensino, 
preparando cursos completos nos quais as tarefas ocupem um lugar central. Estas opções ilustram dois tipos 
de ensino (e de utilização de tarefas), designados na literatura, respetivamente, como ensino de línguas 
apoiado em tarefas (task-supported language teaching), em que as tarefas são tipicamente usadas na fase 
final de produção, e ensino de línguas baseado em tarefas (task-based language teaching), um tipo de ensino 
que se baseia inteiramente em tarefas. 

O ELBT é, portanto, uma abordagem que se baseia no uso de tarefas como unidade central de 
planeamento e ensino de línguas, preconizando uma metodologia que pode ser considerada uma extensão da 
abordagem comunicativa (RICHARDS, 2006, p. 27) e que surge como resposta às limitações atribuídas aos 
programas linguísticos, pelo facto de estes não refletirem o que atualmente se sabe sobre o processo de 
aquisição de L2, o qual não parece ser compatível com um tipo de ensino de apresentação e prática de 
produtos pré-determinados (ELLIS, 2003, p. 29). 
  

                                                             
29 A apresentação refere-se à disponibilização de informação explícita sobre uma determinada estrutura gramatical (dirigida ao 
conhecimento declarativo); a prática diz respeito ao uso de exercícios que envolvem a produção controlada da estrutura-alvo; e 
a produção envolve o desempenho de tarefas com a finalidade de promover a sua automatização. 
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3. DISTINÇÃO ENTRE TAREFAS E OUTRAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Como referido, a distinção entre a versão fraca e a versão forte da abordagem comunicativa encontra 
paralelo na diferença entre ensino de línguas apoiado em tarefas (no qual as tarefas constituem um meio para 
promover a prática comunicativa, sendo consideradas uma base necessária, mas não suficiente de um 
programa de língua) e ensino de línguas baseado em tarefas (em que as tarefas são consideradas necessárias 
e suficientes para a aprendizagem de L2, constituindo um meio que permite aos estudantes aprender a língua 
e experienciar o modo como é usada na comunicação). 

É, no entanto, importante sublinhar que o ELBT não constitui uma abordagem unificada, sendo possível 
identificar várias versões que refletem modos distintos de uso de tarefas, embora todas as propostas procurem 
encontrar respostas para questões que figuram nos debates atuais sobre pedagogia da língua, como o papel 
desempenhado por atividades baseadas no sentido, a necessidade de programas centrados nos estudantes, a 
relevância dos fatores afetivos e a importância de se promover algum tipo de foco na forma (ELLIS, 2003, p. 
33). Entre as várias propostas existentes, começamos por destacar a definição de tarefa proposta por Ellis 
(idem, p. 16), que enuncia um conjunto de características que permitem distinguir mais facilmente a tarefa de 
outro tipo de exercício ou atividade. É também mais abrangente do que outras definições ao reconhecer que 
a tarefa pode envolver qualquer macro-capacidade,30 pode ser interativa ou não interativa, e ter como 
finalidade promover tanto a autenticidade situacional como, sobretudo, a autenticidade interacional: 

A task is a work plan that requires learners to process language pragmatically in order to achieve an 
outcome that can be evaluated in terms of whether the correct or appropriate propositional content 
has been conveyed. To this end, it requires them to give primary attention to meaning and to make 
use of their own linguistic resources, although the design of the task may predispose them to choose 
particular forms. A task is intended to result in language use that bears a resemblance, direct or 
indirect, to the way language is used in the real world. Like other language activities, a task can 
engage productive or receptive, and oral or written skills, and also various cognitive processes (ELLIS, 
2003, p. 16). 

De acordo com a definição apresentada, uma tarefa é um projeto de trabalho, ou seja, um plano de uma 
atividade que não especifica a língua necessária para atingir o resultado pretendido embora crie um espaço 
semântico e promova a necessidade de certos processos cognitivos, que se encontram ligados a determinadas 
opções linguísticas. Neste sentido, ainda que limite, de certo modo, as formas linguísticas que o estudante 
necessita de usar, concede liberdade relativamente aos recursos necessários, mesmo as designadas tarefas 
com foco que são elaboradas com a finalidade de promover a atenção para formas específicas, como 
determinadas estruturas gramaticais. 

A definição de ELLIS (2003, p. 3) destaca também o facto de a tarefa promover um foco principal no 
sentido pragmático de L2 (i.e. o sentido contextualizado que resulta dos atos de comunicação) e não apenas 
no sentido semântico (i.e. o sentido associado a determinados itens lexicais ou estruturas gramaticais 
específicas), e de ter como finalidade o desenvolvimento da proficiência através da comunicação, sendo que, 
para tal, deve apresentar algum tipo de lacuna ou necessidade (de informação, opinião ou raciocínio) que 
estimule o estudante a procurar os recursos linguísticos e não linguísticos necessários para a superar. 

De acordo com a definição apresentada, uma tarefa assemelha-se também, direta ou indiretamente, a 
tarefas que os estudantes são solicitados a realizar fora da sala de aula, o que significa que pode envolver o 
mesmo tipo de atividade linguística que os estudantes têm de realizar no seu dia a dia (e.g. preencher um 

                                                             
30 A literatura sobre tarefas tende a assumir que as tarefas se dirigem, sobretudo, à expressão oral (e.g. Bygate et al., 2001). 
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formulário), ou a realização de uma atividade linguística mais artificial (e.g. identificar as diferenças entre duas 
imagens), mas em que se encontram envolvidos os mesmos processos cognitivos que ocorrem em situações 
normais de comunicação (e.g. responder e fazer perguntas ou lidar com mal entendidos). 

Uma tarefa pode ainda promover qualquer macro-capacidade, ou seja, o projeto de trabalho pode 
requerer que os estudantes ouçam ou leiam um texto e demonstrem a sua compreensão, produzam um texto 
oral ou escrito, ou que usem uma combinação de macro-capacidades recetivas e produtivas. Pode, ainda, 
envolver um uso da língua monológico ou dialógico, sendo que, em relação a este critério, as tarefas não se 
distinguem de exercícios.  

A realização da tarefa envolve também determinados processos cognitivos (e.g. selecionar, classificar, 
ordenar, raciocinar, avaliar) que influenciam (mas não determinam) as formas linguísticas necessárias à sua 
realização, cabendo ao estudante escolher os recursos de que necessita, para além de estabelecer um 
resultado não linguístico (e.g. encontrar um determinado número de diferenças entre duas imagens) que 
constitui a finalidade da atividade e serve para determinar o momento de conclusão da tarefa.  

Para ilustrar melhor o conceito de tarefa à luz dos critérios referidos e com a finalidade de exemplificar 
o tipo de características que permite distinguir uma tarefa de outro tipo de propostas de trabalho, passamos 
a analisar algumas atividades dirigidas ao ensino e aprendizagem de Português como Língua Estrangeira (nível 
inicial). 

A primeira atividade que iremos analisar consta do manual Português XXI-1 (v. figura 1) e é claramente 
um exercício, uma vez que o projeto de trabalho solicita aos estudantes que deem atenção à forma (mais 
concretamente, ao uso dos demonstrativos “isto” e “aquilo” em perguntas e respostas) e não ao sentido.  

Figura 1: Exemplo de um exercício (TAVARES, 2003, p. 29) 
 

 
 

A segunda atividade que iremos analisar consta, igualmente, do manual Português XXI e envolve a 
indicação de instruções sobre um itinerário de viagem. 
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Figura 2: Atividade de produção (TAVARES, 2003, p. 123) 

 
Esta atividade (v. figura 2) apresenta algumas das características das designadas tarefas com foco, que 

se destinam a trabalhar aspetos linguísticos específicos, como o facto de o foco primordial incidir no sentido, 
embora tenha como finalidade promover a produção de construções (dever/ter de + infinitivo) e/ou de tempos 
verbais específicos (imperativo e presente). Envolve, ainda, processos de uso da língua que ocorrem no mundo 
real (e.g. a formulação de perguntas e respostas), incide numa macro-capacidade específica (a produção oral) 
e envolve processos cognitivos relativamente simples (pedir e dar informação). Contudo, à semelhança da 
primeira atividade, apresenta algumas limitações para poder ser qualificada como tarefa, em particular, o facto 
de sugerir algumas construções a que os estudantes podem recorrer para a realizar, quando um dos aspetos 
que define uma tarefa é, precisamente, o facto de não ser dado conhecimento aos estudantes sobre as 
estruturas a que devem recorrer. 

Por fim, apresentamos uma tarefa (jigsaw) de identificação de diferenças (v. figura 3), que tem como 
finalidade promover a interação e a negociação de sentido. Pretende-se, fundamentalmente, que os 
estudantes trabalhem em pares e que façam perguntas para obter a informação exata em falta. Trata-se de 
uma tarefa dirigida a estudantes de nível inicial, sendo natural que estes optem por estruturas mais simples. 
Pretende-se, apenas, que comecem a usar a língua-alvo, testem a compreensibilidade da sua produção 
(perante outro colega ou o professor) e negoceiem o sentido, processo durante o qual tenderão a dar atenção, 
também, à forma. 
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Figura 3: Exemplo de uma tarefa (CASTRO, 2017, p. 129) 
 

 
Em suma, a análise de atividades que fizemos permite verificar que, por um lado, o critério-chave que 

distingue uma tarefa é a existência de um foco principal no sentido (pragmático), ou seja, o uso da língua em 
contexto; e, por outro, que algumas atividades não são facilmente caracterizáveis como tarefas ou exercícios, 
uma vez que refletem características de ambos, embora, em alguns casos, seja possível adaptar um exercício 
de modo a integrar as características de uma tarefa.31   

O foco no sentido pretende, ainda, estabelecer uma outra diferença entre tarefas e exercícios que diz 
respeito ao papel dos participantes. De facto, e enquanto uma tarefa requer que os estudantes atuem como 
utilizadores da língua, ou seja, que se envolvam nos mesmos processos comunicativos que se encontram 
subjacentes à realização de atividades no mundo real, sendo a aprendizagem concebida como acidental; os 
exercícios requerem que os participantes atuem como estudantes, ou seja, a aprendizagem é intencional 
(ELLIS, 2003, p. 3). Neste sentido, uma diferença fundamental entre tarefas e exercícios consiste em considerar 
que a comunicação pode desenvolver-se pela atividade comunicativa ou que, pelo contrário, é um pré-
requisito para nela se poder participar (WIDDOWSON, 1998, p. 323-333).  

A realização de tarefas tem, assim, como finalidade fazer com que os estudantes deem atenção, em 
primeiro lugar, à transmissão da mensagem e que atuem como utilizadores da língua, o que não invalida que 
possam mudar temporariamente a atenção para a forma, adotando o papel de estudante. 

Na definição apresentada, verificámos igualmente que a tarefa tem de manifestar algum tipo de relação 
com o mundo real (SKEHAN, 1996b, p. 17-30), que se traduz quer na proposta de atividades que reproduzam 
atividades habituais fora da sala de aula (autenticidade situacional), quer, sobretudo, na promoção do tipo de 

                                                             
31 WILLIS & WILLIS (2007) propõem algumas estratégias para transformar exercícios de manuais em tarefas. 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

164 

comportamento comunicativo que decorre da realização de tarefas no mundo real (autenticidade 
interacional). Este é um aspeto particularmente importante, uma vez que o sentido atribuído ao conceito de 
autenticidade, na definição proposta por ELLIS (2003, p. 3), abrange tanto as tarefas que são autênticas do 
ponto de vista situacional como as que procuram promover autenticidade interacional (ainda que esta última 
seja considerada mais importante). 

Por outro lado, e contrariamente ao que se verifica em algumas perspetivas, de acordo com as quais as 
tarefas se dirigem, em particular, à oralidade (e.g. BYGATE et al., 2001), a definição apresentada por ELLIS 
(2003, p. 3) considera que a tarefa pode envolver qualquer macro-capacidade, podendo ser interativa 
(recíproca) ou não interativa (não recíproca). A definição proposta abrange também os processos cognitivos 
envolvidos na realização da tarefa, a que se encontra subjacente a assunção de que existe uma relação entre 
o nível de processamento cognitivo requerido e o tipo de estruturação ou reestruturação da língua que as 
tarefas promovem, embora a investigação não tenha dado, ainda, muita atenção a esta dimensão (ibidem, p. 
7). 

As tarefas caracterizam-se, ainda, por determinarem um resultado que não se limita ao uso da língua, 
distinguindo-se do objetivo da tarefa que consiste em promover um uso da língua com foco no sentido, de 
modo produtivo ou recetivo. O resultado e o objetivo são, portanto, aspetos diferentes da tarefa, o que 
significa que é possível atingir o resultado e não o objetivo, como sucede, por exemplo, quando os estudantes 
apresentam o resultado de uma tarefa de identificação de diferenças, recorrendo a recursos não linguísticos 
(e.g. apontando as diferenças), mas, porque não utilizam a língua para o fazer, o objetivo pedagógico não é 
atingido.  

Assim, e embora a verdadeira finalidade da tarefa seja estimular o uso da língua de modo a promover a 
aprendizagem, os estudantes devem considerar que o aspeto mais importante é o resultado (por exemplo, 
encontrar um determinado número de diferenças entre duas imagens) ainda que do ponto de vista pedagógico 
possa não ter uma real importância. Neste sentido, e se da perspetiva dos estudantes, a avaliação do 
desempenho da tarefa se baseia no resultado obtido, num sentido mais profundo, esta decorre do facto de os 
estudantes manifestarem (ou não) o tipo de uso da língua que se considera poder facilitar a aquisição de L2 
(ELLIS, 2003, p. 8).  

CONCLUSÃO 

Em termos de abordagens pedagógicas, e apesar de os investigadores na área da aquisição de segundas 
línguas não estarem de acordo em relação ao modo como a instrução pode contribuir para o desenvolvimento 
de L2, tem sido proposto que o ELBT pode promover o tipo de processo de aprendizagem que se considera 
facilitar a aquisição de um novo idioma, ao criar um contexto, no qual a gramática pode ser adquirida de modo 
gradual e dinâmico enquanto os estudantes desenvolvem a capacidade de usar este conhecimento na 
comunicação. 

Não obstante, e apesar de existir uma base psicolinguística e um conjunto de fundamentos e de 
evidências empíricas que sustentam a escolha de tarefas como base para o ensino e aprendizagem de L2, tem 
havido ainda poucas tentativas para implementar este tipo de ensino em contextos institucionais.  

A finalidade de envolver os estudantes na comunicação e a liberdade para usarem a língua-alvo, como 
sustenta o ELBT, tende a ser encarada com algum ceticismo em alguns contextos educativos, pelo facto de 
muitos professores estarem habituados a exercer maior controlo sobre a produção dos estudantes, com base 
na crença de que o ensino deve assegurar um uso correto da língua desde o início da aprendizagem, tal como 
se encontra subjacente ao método de apresentação, prática e produção. Com esta finalidade, os professores 
isolam algumas estruturas (e.g. estruturas gramaticais específicas ou realizações funcionais), que identificam 
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como formas-alvo, e propõem alguns exercícios de prática, com a expectativa de que, no final da instrução 
(por vezes, uma lição), os estudantes sejam capazes de produzir essas formas no âmbito de atividades 
comunicativas e com um nível aceitável de correção. 

Aparentemente, este conjunto de atividades centra-se simultaneamente na forma e no sentido, 
contudo, é muito difícil, para os estudantes (em particular, os de nível inicial) pensar no que dizer e como dizer 
(sentido e forma) quando solicitados a produzir determinadas estruturas da língua-alvo no espaço de tempo 
de uma lição. Consequentemente, os estudantes acabam por produzir conscientemente a forma-alvo (embora 
sejam incapazes de se concentrar na comunicação em tempo real, uma vez que a sua atenção está centrada 
na forma); ou, pelo contrário, envolvem-se no sentido, mas ignoram a produção das formas-alvo (o que pode 
ser interpretado, pelo professor, como uma indicação de que a atividade não foi realizada com êxito); ou, 
ainda, acabam por alternar entre as duas estratégias, concentrando-se primeiro no sentido e mudando, 
depois, o foco para a forma na sequência da correção do professor (WILLIS & WILLIS, 2007, p. 17). Tal significa 
que, se começarmos uma lição com um acentuado foco na forma, é quase impossível para os estudantes 
mudarem o foco para o sentido, perdendo os benefícios que lhe são atribuídos. 

Pelo contrário, o ELBT é uma abordagem que procura encontrar um equilíbrio entre o sentido e a forma, 
sendo que, para além da já referida centralidade no sentido e da liberdade concedida aos estudantes para 
usarem os recursos linguísticos e não linguísticos de que dispõem para realizarem as tarefas, introduz uma 
característica adicional que consiste na importância de se promover o envolvimento dos estudantes, sem o 
qual não pode haver um foco no sentido ou no resultado, e que reforça a necessidade de se assegurar que o 
tópico é intrinsecamente relevante e motivante para o público-alvo. 

Para tal é, igualmente, importante que os estudantes sejam solicitados a chegar a um resultado claro 
(e.g. classificar ou ordenar um conjunto de ações), em função do qual o êxito da tarefa deverá ser aferido e 
que o professor deve enfatizar, gerindo adequadamente a atividade. Tal significa que, se o professor corrigir 
os erros gramaticais dos estudantes durante o desempenho, estará a valorizar o êxito da tarefa em função da 
correção, promovendo um foco na forma e não no resultado ou no sentido. Mas se, pelo contrário, promover 
ou facilitar a discussão no grupo (clarificando a linguagem necessária), dando oportunidades aos estudantes 
para exprimirem as suas opiniões, e se, depois de realizada a tarefa, valorizar as conclusões a que tiverem 
chegado, estará a promover um foco no resultado. Ou seja, quanto mais o professor valorizar as opiniões dos 
estudantes e os encorajar a exprimir as suas opiniões, mais a atividade se aproxima de uma tarefa, uma vez 
que o resultado é a prioridade. As abordagens baseadas no sentido como o ELBT sustentam, em suma, que 
os estudantes necessitam de exposição à língua-alvo e oportunidades para a usar de modo significativo, 
embora exista lugar para um foco na forma de que os estudantes também podem beneficiar. Não obstante, 
até que alcancem níveis avançados de proficiência, considera-se normal que os estudantes revelem 
deficiências em todas as fases do seu desenvolvimento, sendo importante não penalizar as falhas inevitáveis 
na correção (que devem servir para aferir as formas que se revelam problemáticas e que deverão ser 
abordadas em tarefas específicas) e, pelo contrário, criar várias oportunidades para que usem a língua em sala 
de aula. 

Como referido, e apesar das suas potencialidades, o ELBT tem motivado algumas críticas e resistências, 
mais favoráveis à adoção de um programa de ensino apoiado em tarefas, que corresponde à versão moderada 
da abordagem comunicativa, e que se caracteriza por tipicamente recorrer ao método de apresentação, 
prática e produção com que os professores estão mais familiarizados, reservando-se o recurso a tarefas para 
promover a prática comunicativa (ELLIS, 2003, p. 28). 

Existe, no entanto, uma razão importante para rejeitar um foco inicial e contínuo na forma: a 
investigação sobre aquisição de L2 mostra que os estudantes dificilmente conseguem incorporar as novas 
estruturas na produção espontânea (sobretudo, no espaço de tempo de uma lição), o que decorre do facto de 
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a aprendizagem de L2 ser um processo de desenvolvimento que não se encontra sujeito ao controlo do 
professor. De facto, e apesar de não haver uma perspetiva consensual sobre o modo como os estudantes 
aprendem uma nova língua, existe cada vez mais acordo entre os investigadores de que os estudantes não 
aprendem a língua de modo cumulativo, dominando uma forma antes de avançarem para a próxima, sendo 
necessário que as mesmas formas sejam abordadas várias vezes durante a instrução. 

Por outro lado, e contrariamente ao que alguns autores defendem (e.g. SHEEN, 2003; SWAN, 2005), 
existem vários estudos longitudinais (e.g. PRABHU, 1987; BERETTA & DAVIES, 1985; DE LA FUENTE, 2006; 
SHINTANI, 2013) de acordo com os quais o ELBT é globalmente melhor e cria contextos mais propícios à 
aquisição do que uma metodologia baseada na apresentação, prática e produção, bem como vários estudos 
em menor escala (e.g. ELLIS et al., 1994; MACKEY, 1999) segundo os quais o ELBT resulta, de facto, em 
aquisição. Mais recentemente, ELLIS & SHINTANI (2014, p. 157-158), depois de descreverem alguns trabalhos 
recentes que compararam o ELBT com o método de apresentação, prática e produção, e apesar de 
considerarem o método comparativo problemático, sublinham que os trabalhos de investigação até agora 
desenvolvidos mostram que o ELBT é eficaz em promover a aquisição de L2 e que, em alguns aspetos, é 
superior ao método de apresentação, prática e produção. No estado atual, concluímos, em suma, que é 
necessário ir além dos fundamentos psicolinguísticos que sustentam o ELBT e continuar a analisar os fatores 
contextuais que, em última análise, determinam os procedimentos e materiais que os professores escolhem. 
Para tal, poderá também ser importante fazer um maior investimento na formação de professores de línguas, 
com a finalidade de divulgar e clarificar os princípios e técnicas que se encontram subjacentes a outro tipo de 
abordagens, pois os docentes são uma peça fundamental para que se possam realizar mais tentativas de 
implementação de cursos baseados em tarefas.  
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RESUMO 

O presente trabalho parte das observações feitas durante o doutorado que tem sido realizado pela autora na 
Universidade de Évora, sobre o ensino e a aprendizagem do português nas universidades e principais 
instituições de ensino na Itália. Depois de uma breve introdução à situação do português no contexto 
académico italiano,  serão feitas referências às principais publicações, sobretudo manuais, de professores e 
leitores de língua portuguesa, a fim de se observar quais são os assuntos relevantes, as dificuldades 
encontradas, as formas de abordagem mais comuns e, sobretudo, como podem ser aplicadas para o ensino 
aprendizagem do PLNM.   

ABSTRACT 

The present study is based on the observations made during the doctorate, which the author has been 
attending at the University of Évora, about teaching and learning Portuguese in universities and main teaching 
institutions in Italy. After a brief introduction to the situation of Portuguese in the Italian academic context, 
references will be made to the main publications of Portuguese professors and native-speaking lectors 
published in the last 5 years. They regard the most relevant issues, difficulties encountered, the most common 
approaches and, above all, how they can be applied to PLNM learning. 

1. O NOVO SETOR DISCIPLINAR L-LIN/09 

Com a Reforma Universitária feita em 2002 pelo Ministero della Istruzione e Ricerca (MIUR) na Itália, o 
setor disciplinar: L17D- lingua e letteratura portoghese e brasiliana foi dividido em: a) L-LIN/08: Letteratura 
portoghese e brasiliana e b) L-LIN/09: Lingua e traduzione -lingue portoghese e brasiliana. Com isso, o ensino 
da língua não é mais relacionado ao da literatura e passa a ter uma nova figura de referência: o professor de 
língua. O leitor de língua materna passou a ser um colaborador, daí o nome C.E.L.: colaborador e esperto 
linguístico (para facilitar esse trabalho será usada a terminologia leitor para C.E.L. quando a distinção entre as 
duas categorias não for relevante).  

Os professores de língua têm a responsabilidade formal do ensino da língua, podem ensinar em italiano, 
são selecionados de acordo com suas publicações no campo da linguística e fazem referência aos 
Departamentos. O leitor geralmente realiza atividades para a aquisição da estrutura da língua, é de sua escolha 
conciliar essas atividades com reflexões metalinguísticas porque o seu trabalho não é diretamente relacionado 
à disciplina LIN/09 e fazem parte do Centro Linguistico di Ateneo, que por sua vez pode oferecer aulas a toda 
a Universidade. O novo setor disciplinar tem a seguinte ementa:  

L-LIN/09 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA: Comprende l'analisi 
metalinguistica della lingua portoghese nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle sue 
strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche, nonché nei diversi 
livelli e registri di comunicazione orale e scritta; comprende inoltre gli studi finalizzati alla pratica e 
alla riflessione sull'attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue molteplici articolazioni, non letteraria, 
generica e specialistica e nelle applicazioni multimediali (fra cui la traduzione e interpretazione di cui 
all'art.1 della L.478/84), nonché gli studi sulle caratteristiche grammaticali assunte dalla lingua 
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portoghese in Brasile.  (tradução livre: Língua e tradução – línguas portuguesa e brasileira: 
Compreende a análise metalinguística da língua portuguesa nas suas dimensões sincrônicas e 
diacrônicas, nas suas estruturas, fonéticas, morfológicas, sintáticas, lexicais, textuais e pragmáticas, 
e também nos diversos níveis e registros de comunicação oral e escrita; além disso compreende os 
estudos finalizados à prática e à reflexão sobre a atividade de tradução, escrita e oral, nas suas 
múltiplas articulações, não literária, genérica e especializada  e nas aplicações na multimídia (entre 
as quais a tradução e interpretação de cujas o art.1 da L.478/84), além dos estudos sobre as 
características gramaticais assumidas pela língua portuguesa no Brasil) .32 

Essa divisão foi feita em apenas 5 línguas europeias: português, espanhol, alemão, inglês e francês. 
Como observa Russo (2008), da Università Internazionale, de Roma, a inclusão do português nessa mudança 
significa que para o legislador havia uma maturidade científica suficiente para se constituir um setor disciplinar 
dedicado à língua portuguesa, mudança que foi fundamental, tanto para o ensino, como também para a 
pesquisa no âmbito da língua portuguesa. Essa antes era direcionada sobretudo para a literatura e para a 
filologia e depois surgiu o interesse também por estudos metalinguísticos ou diretamente relacionados a L-
LIN/09. Na conferência de abertura do II Congresso sobre “Ensino do português nas universidades italianas”33 
Sônia Neto Salomão, da Universidade La Sapienza, de Roma, mencionou o contributo da tradição filológica, 
literária e de estudos ibéricos  para a consolidação do ensino e da pesquisa relacionados ao português.  

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa de doutorado sobre o ensino do PLNM nas universidades 
e principais instituições de ensino na Itália. Foram fundamentais como referência dois trabalhos publicados 
nesse âmbito, Russo (2008) e Assunção (2013), sobre a situação da disciplina LIN/09 nas universidades 
italianas. Para este artigo foi feito um levantamento das publicações dos 15 professores efetivos de língua 
portuguesa, e serão feitas reflexões sobre a aplicabilidade das mesmas ao ensino do PLNM buscando, quando 
possível, uma interação entre o trabalho de docência do professor e o de colaboração linguística do leitor. Essa 
disciplina é oferecida em diversos cursos, mas são feitas observações relativas aos cursos mais comuns: Letras, 
línguas estrangeiras modernas e mediação.  

2. CORSO DI BRASILIANO 

A apresentação do manual Corso di brasiliano (LANCIANI; DE SOUZA FARIA; PIPPA, 2015) na 
Universidade de Roma  3 (5 de maio 2016), foi interessante porque os três autores, que são professores 
universitários de língua portuguesa, tiveram a oportunidade de justificar determinadas escolhas que merecem 
referência: 

a) O manual é escrito em italiano. Os autores afirmam que um estudante iniciante não tem a 
capacidade de acompanhar um manual de autoaprendizagem totalmente em português, 
mesmo porque há observações metalinguísticas que podem ser de difícil compreensão na 
língua estrangeira. Esse manual é usado em algumas universidades nas quais as aulas de 
LIN/09 podem ser feitas em italiano pelo mesmo motivo. O problema é que a frequência 
não é obrigatória e as provas são feitas pelos professores, portanto o estudante que não 
frequentar o leitorado tem o risco se terminar o curso sem saber português. Como 
alternativa, durante a mesma apresentação, um dos autores, Salvador Pippa, especializado 
em tradução, fez uma proposta didática com tradução de textos do manual. O autor afirma 
que na elaboração do manual havia um cuidado em traduzir diálogos e legendas, de acordo 

                                                             
32 http://sito.cineca.it/php5/settori/elenco.php?gruppo=L-LIN#L-LIN/09  
33 Realizado no CEEB Roma em 8,9 de  junho 2017 
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com critérios que o mesmo utiliza em suas aulas. A tradução é adotada também por outros 
professores. Tal tema será aprofundado mais adiante.  

b) O título “Corso di brasiliano”. Os professores e autores justificaram essa escolha porque 
encontraram muitas diferenças entre a língua apresentada no manual e a língua 
portuguesa. A questão do Português Brasileiro (PB) e Português Europeu (PE) é muito 
discutida entre os professores de português. Além disso, como observa Assunção (2013), a 
ementa em questão faz referência a duas línguas distintas, português e brasileiro. Isso não 
acontece com outras línguas como o espanhol e inglês. Algumas universidades, como por 
exemplo Roma La Sapienza, oferecem o leitorado distinto de português europeu e 
português brasileiro, embora a titular da cadeira, profª Salomão (2012 a) não reconheça 
duas línguas distintas. 

c) A reflexão gramatical abre mão tanto da norma culta como da falada do PB, com 

considerações sobre o uso das mesmas. Muitos manuais de PB não conjugam os verbos na 
segunda pessoa, tanto singular quanto plural (tu e vós) e colocam apenas uma observação 
sobre o uso restrito do mesmos. Na apresentação do manual em questão, a professora 
Carla Faria fez uma exposição sobre o uso dos pronomes retos no PB, e demonstrou que 
esses dois pronomes têm sido cada vez mais usados: o pronome tu é usado em 
determinadas zonas geográficas do Brasil,  em determinados estratos sociais e contextos 
comunicativos e o  pronome vós, por sua vez,  tem sido usado em exclusivamente em 
contextos religiosos, portanto, nesse manual os verbos são declinados em todas as pessoas 
e na segunda unidade há uma explicação pragmática (LANCIANI; DE SOUZA FARIA; PIPPA, 
2015, p. 46). O mesmo acontece com o pronome a gente usado para a primeira pessoa do 
plural. Essa locução pronominal  é empregada sobretudo na linguagem coloquial e nem 
sempre nos manuais e gramáticas o colocam no quadro pronominal do PB. Os próprios 
autores reconheceram a dificuldade de inseri-lo em um manual para estrangeiros. Sobre 
esse pronome, veja-se a opinião de RUSSO (2009). Em todos os assuntos apresentados, os 
autores procuraram aproximar ao máximo a estrutura gramatical ao uso; esse é um desafio 
para pesquisador e professor de línguas, não apenas ensinar a estrutura linguística, mas 
ajudar o aluno a distinguir as diferenças:  

Pode existir uma grande diferença entre o que se diz e o que se quer dizer, entre o significado e o 
sentido. Esta é uma questão que deve continuar a ser investigada com o objetivo de, cada vez 
melhor, percebermos de modo mais global o funcionamento das estruturas linguísticas. (MARÇALO, 
2009, p. 262)  

Esse não é o primeiro manual publicado por professores universitários. Cecílio (2013) faz uma rica 
análise dos mesmos. A escolha do Corso di brasiliano é motivada pelo título, por ter sido publicado depois da 
tese de 2013 e, sobretudo, porque foi possível interagir com os autores e comentar as problemáticas 
apresentadas anteriormente.  
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3. PERCURSO FILOLÓGICO E DE TRADUÇÃO 

Um dos autores do Corso di brasiliano, Giulia Lanciani, em 1993, publicou a Grammatica di portoghese 
com o filólogo e professor Giuseppe Tavani e, em 1999, Profilo linguistico e letterario del Portogallo. Ambos os 
livros sempre fizeram parte dos programas de língua portuguesa e foram fundamentais para delinear a linha 
de pesquisa de muitos professores.  

Outro livro muito referido na bibliografia de programas de língua portuguesa é Língua portuguesa e seus 
percursos multiculturais (NETO SALOMÃO, 2012) porque faz um estudo da língua portuguesa em todos os 
países onde é falada, aprofundando o tema no ponto de vista linguístico, tanto sincrônico como diacrônico, 
dando ênfase à história da língua. Merece também ser citado o livro sobre a gramaticalização (CELANI, 2012).  

Em um contexto semelhante, com estudos focalizados sobre a tradição do ensino de línguas, merece 
referência o estudo de RUSSO e LIMPO TRIGUEIROS (2009)  sobre o ensino linguístico do jesuítas. Mônica 
Lupetti, da Università di Pisa, parte do estudo sobre o léxico, a retórica e as formas de ensino dos séculos XVI 
e XVII em Portugal  para direcionar sua pesquisa aos manuais de português dos séculos XVIII e XIX (LUPETTI, 
2016), projeto que tem pontos em comum com o das professoras Maria do Céu Fonseca, Ana Alexandra Silva 
e Maria João (2016) e SILVA e MARÇALO (2014). Um aspecto relevante é que o método de tradução, parte do 
tempo de Cícero e se manteve durante a Idade Média e foi aprimorada no século XVI e, depois de um período 
de contrastes com as novas metodologias de ensino, é revalorizado a partir dos anos 70 do século XX.. 
Atualmente é reconhecida a importância da tradução no ensino de uma nova língua: para a compreensão de 
textos originais, nesse caso o método pode ser aplicado também na tradução de textos não literários, 
conforme a ementa do setor disciplinar L-LIN/09, para uma abordagem contrastiva, muito eficaz para os 
estudantes de línguas estrangeiras.  

A tradução permite que o aluno enriqueça seu conteúdo semântico e desenvolva a sua competência 
textual (D’ANGELO, 2012, p. 171) como  faz Guia Boni da Università L’Orientale di Napoli, a qual, com vasta 
experiência como tradutora literária, concilia estudos de língua, tradução e literatura. No II Congresso sobre 
“Ensino do português nas universidades italianas”, António José Gomes Fournier, da Università di Torino, 
apresentou resultados positivos de uma experiência de tradução literária com seus estudantes.  

4. LÍNGUA E LITERATURA 

Como referimos (RUSSO, 2008), com a separação das disciplinas de língua das de literaturas,  muitos 
professores, do setor disciplinar L17D, que se dedicavam à pesquisa literária, passaram a se interessar por 
tradução ou linguística, mas alguns conseguiram criar uma relação entre os dois setores disciplinares, fazendo 
reflexões metalinguísticas com textos literários.  Essa forma de abordagem é oportuna porque, diversamente 
dos manuais,  leitura é agradável,  a língua é apresentada em sua diversidade e é contextualizada,  isso 
enriquece o conteúdo semântico e a visão de mundo do aluno.    

Não raro, os docentes têm de lançar mão de léxico não contemplado nos textos e/ou manuais, 
necessitam de fazer aditamentos urgentes relativos ao uso de sinónimos, de preposições, de artigos, 
de pronomes, de regência de verbos, de estruturas e particularidades sintáticas, de expressões 
idiomáticas, entre tantos outros casos e situações que sobrevêm. Por todos estes motivos, é 
essencial que o professor não se apoie, exclusivamente, nos manuais. Os resultados da nossa 
experiência são, em vários quadrantes, muito análogos aos apurados no ensino básico e secundário: 
o uso exclusivo e/ou hegemónico do manual resulta em algum cansaço e previsibilidade didática, 
retirando parte do (obrigatório) fulgor pedagógico que deve ritmar as aulas de Português. 
(CUSTÓDIO, 2016, p. 187)  
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Muitos estudantes do curso de letras têm interesse pela escrita, pretendem escrever, portanto 
participam ativamente das atividades de leitura, escrita criativa e reflexão sobre a escrita literária. Essa 
interação entre estudos linguísticos e literatura acontece no livro Machado de Assis e o cânone ocidental 
(SALOMÃO, 2016) que conquistou o prêmio Jabuti, em 2017, na categoria Teoria/Crítica Literária, Dicionários 
e Gramáticas. Esse livro faz parte tanto de programas de língua quanto de literatura, o que demonstra o quanto 
uma disciplina enriquece a outra.  

5. ANÁLISE METALINGUÍSTICA 

A abordagem linguística, sobretudo sociolinguística tem sido cada vez mais comum nos programas de 
língua portuguesa e na publicação de alguns professores, como no caso de Kátia de Abreu Chulata, da 
Universidade de Chieti- Pescara, que aborda o tema da diversidade linguística desde o primeiro ano de língua 
portuguesa. Certamente, se o leitor aplica essa parte teórica na reflexão gramatical, torna mais fácil explicar 
aos alunos a diferença entre a gramática normativa, a norma presente nos manuais e a língua falada, a qual, 
com a internet se torna sempre mais acessível aos estudantes.  

Vire e mexe recebo mensagens de pessoas que perguntam como tratar em sala de aula o “problema 
da variação”. Podemos começar respondendo que o problema está em achar que a variação 
linguística é um “problema” que pode ser “solucionado”. O verdadeiro problema é considerar que 
existe uma língua perfeita, correta, bem-acabada e fixada em bases sólidas, e que todas as inúmeras 
manifestações orais e escritas que se distanciem dessa língua ideal são como ervas daninhas que 
precisam ser arrancadas do jardim para que as flores continuem lindas e coloridas! (BAGNO, 2007, 
p.37)  

Gianluigi De Rosa, da Unisalento, colocou à disposição dos estudantes na sua página da universidade, 
um rico material sobre história da língua e sociolinguística do português e tem publicado sobre a tradução 
audiovisual aplicada ao ensino do português (DE ROSA, 2017). Dessa forma, é possível ilustrar as variantes do 
português inserindo-as em diversos contextos.  

Há também artigos específicos sobre dificuldades frequentes em estudantes italianos, como a expressão 
deixar de (CASTAGNA, 2006), o pretérito perfeito composto (PAIVA LIMÃO, 2010) ou o uso de você (DE ROSA, 
2016 ).  Os estudantes de línguas estrangeiras que frequentam L-LIN/09, estão acostumados a reflexões 
metalinguísticas e filológicas, e podem até mesmo apreciar esse tipo de abordagem. Todavia,  é importante 
que o estudo seja contextualizado, que o estudante seja consciente do percurso que está seguindo, porque 
dessa forma ele torna-se consciente do seu percurso de aprendizagem e pode refletir não apenas sobre as 
línguas estrangeiras que estuda mas também sobre a própria língua.  

O ensino/aprendizagem de uma língua tem quatro metas educativas (DIADORI, 2000, p.87): 
socializazione (aprender uma língua para se comunicar com os outros), autopromozione (adquirindo uma 
língua estrangeira e refletindo sobre a sua língua materna o indivíduo desenvolve as suas competências 
comunicativas,  adquire mais segurança de si mesmo e consequentemente a própria autoestima), 
culturizzazione (entrar em contato com uma nova cultura) e relativismo culturale (reforça aspectos da 
personalidade, como a tolerância e a integração social), metas que são diretamente relacionadas à profissão 
de mediador, da qual se falará a seguir.  

6. LÍNGUA PORTUGUESA PARA FUTUROS MEDIADORES  

A disciplina L-LIN/09 é também oferecida no curso de graduação em mediação cultural. Isso significa que 
o futuro mediador entrará em contato com lusófonos que moram na Itália a fim de mediar conflitos que possam 
ocorrer em diversas situações (hospital, escola, tribunal).  
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A comunidade lusófona na Itália é bastante significativa e há diversos pontos de encontro onde os mesmos 
se comunicam em língua portuguesa e, às vezes, desenvolvem atividades de interesse para os italianos, 
relacionadas com a sua cultura de origem: capoeira, dança, aulas de português (RUSSO, 2015). Observa-se que a 
língua portuguesa usada nesse contexto, por diversos motivos (grau de escolarização dos falantes, pouco contato 
com o português...), tem uma forte interferência da língua italiana. Alguns não conseguem distinguir uma língua 
da outra. Certamente isso muda de acordo com o falante. Alguns conseguem se manter bilíngues, sobretudo os 
que estudam formalmente as duas línguas. 

Kátia de Abreu Chulata tem desenvolvido na comunidade de brasileiros em Pescara (DE ABREU CHULATA, 
2015), um projeto que envolve também uma pesquisa sobre a aquisição do português como língua de herança. 
Os estudantes podem fazer parte do mesmo como atividade formativa, e têm contato  com a comunidade de 
brasileiros  em Pescara. É interessante que o futuro mediador se mantenha em contato com essas comunidades 
para poder interagir também nessas situações.   

...é necessário experimentar com o professor, nas práticas de formação, perspectivas alternativas 
para o planejamento de cursos e para a elaboração de materiais instrucionais, nos quais o foco sejam 
as relações entre o sujeito e seus mundos, utilizando a língua portuguesa como necessária ponte 
para esse diálogo. (MENDES, 2011, p. 157)  

7. TRADUÇÃO DE TEATRO E TEATRO E OUTRAS ARTES SEM TRADUÇÃO  

O tema da tradução já foi abordado, mas nesse parágrafo pretende-se enfatizar a tradução de textos 
teatrais porque os mesmos têm uma relação direta com a fala e são usados em sala de aula não apenas para 
enriquecer a abordagem de tradução (PETRUCCIOLI, 2015,), mas também para outros tipos de atividades.  

 A autora deste artigo realizou na Universidade de Pescara uma atividade de tradução do texto Joana D’Arc 
(MENDES, 2015) e leitura dramática. Depois de traduzir com estudantes de L-LIN/09 da Faculdade de Línguas, o 
texto original do português para o italiano, foi feita a leitura dramática, em italiano, por estudantes de outras 
faculdades (Farmácia, Geologia) que conheciam pouco a língua do texto original. Foi didaticamente interessante, 
porque durante a leitura foram observadas as expressões que não seriam naturais durante a fala. Por exemplo, 
a frase: - Pra cima deles!- usada em um contexto de guerra - foi traduzida literalmente como Sopra di loro!, o 
que, na prática, não tem sentido. Nos ensaios para a leitura dramática a tradução foi mudada por -Avanti. Com 
essa experiência de leitura obteve-se uma tradução italiana mais natural, e foi fundamental para conhecer 
melhor a língua de origem.  

Na Universidade de Bolonha, Anabela Ferreira (2017) faz uma proposta de laboratório teatral interessante, 
porque não se trata apenas do uso do teatro durante as aulas de português, mas uma proposta de representação 
teatral em português feita por italianos. A maioria dos participantes do laboratório a priori não fala português, 
portanto participam de diversas atividades de leitura, interação e escritura para aprenderem a língua. O texto 
final, em português, é elaborado pelos participantes do laboratório. Essa é também uma forma de promover o 
estudo da língua.   Merecem referência também os inúmeros trabalhos de Francisco Dias, da Università di 
Viterbo, que lança mão de outras linguagens: artes visuais, música, teatro, para o ensino da língua. Desde 2005,  
colabora com o Centro Cultural Português, foi premiado na V edição do prêmio Quaderni Ibero Americani, pela 
difusão da cultura lusófona.  Os estudantes de português, universitários ou não, têm a oportunidade de 
frequentar diversas atividades do instituto, além de contribuir com performances. Dessa forma percebem a 
riqueza da cultura portuguesa como um todo.  
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CONCLUSÕES 

A variedade das publicações apresentadas demonstra como os professores de língua, nos poucos anos da 
disciplina, conseguiram fazer diversas propostas de abordagem para o ensino do PLNM. Muitos textos relevantes 
não foram abordados no presente, sobretudo o manual De Portugal em português (FERREIRA, 2017),  que  serve 
como motivo para dar continuidade a esse levantamento no âmbito da pesquisa de doutorado em curso.  

Dessa maneira, o estudo da  língua portuguesa não se limita apenas à reflexão gramatical; torna-se um 
objeto de pesquisa, não apenas para o professor, o linguista mas, também, para o estudante.  Como afirma Perini, 
essa é a melhor forma de se ensinar a gramática:  

O conhecimento de uma língua é uma parte do nosso conhecimento do mundo, programado em 
nosso cérebro, e acessível à observação através do comportamento e dos julgamentos dos falantes. 
E a gramática é uma disciplina que estuda uma parte importante desses sistemas de conhecimentos. 
Em outras palavras, a gramática é uma disciplina científica, pois tem como finalidade o estudo, a 
descrição e a explicação de fenômenos do mundo real (PERINI, 2014, p. 58).  

Essa é também uma proposta de diálogo entre o trabalho do professor e do leitor, o qual, geralmente 
responsável pelo ensino da estrutura e portanto da gramática, pode encontrar alternativas para o seu trabalho 
e, como muitas vezes o professor usa textos em português, o leitor pode fazer atividades para  melhor 
contextualizá-los e compreendê-los.  
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RESUMO 

O Ensino de Português como Língua Estrangeira (LE) segue em muitas direções, a depender da língua materna 
dos indivíduos que entram nesse processo de aprendizagem. No Brasil, ainda há muito o que se refletir sobre 
o ensino português como segunda língua (L2) para brasileiros não falantes do português, considerando 
particularmente os índios e os Surdos. No que tange aos usuários de línguas de sinais, o público é bastante 
heterogêneo, o que nos leva a tecer um relato, com viés antropológico e cultural (SKLIAR, 2005), sobre o ensino 
de português como L2 para alunos que já adquiriram LIBRAS ou não.  

Palavras-chave: Língua de sinais. Português. Segunda língua.  

ABSTRAIT 

L'enseignement du portugais langue étrangère (LE) suit de nombreuses directions, en fonction de la langue 
maternelle des individus qui sont en train de l’apprendre. Au Brésil, il y a encore beaucoup à faire en ce qui 
concerne l'enseignement du portugais langue seconde (L2) pour les Brésiliens qui ne parlent pas portugais, en 
particulier les Indiens et les Sourds. En ce qui concerne les utilisateurs de langues des signes, le public est assez 
hétérogène, ce qui nous amène a rapporter nos expériences, sous l’apport anthropologique culturel (SKLIAR, 
2005), a propos d'enseignement du portugais L2 pour les Sourds qui ne se communiquent pas avec la LIBRAS. 

Mots-clés: Langue de signe. Portugais. Langue seconde. 

INTRODUÇÃO 

Na Linguística Aplicada, o Ensino de Português como língua estrangeira segue em muitas direções, a 
depender, principalmente, da língua materna dos alunos que entram no processo de aprendizagem de uma 
segunda língua. No Brasil – país que se apresenta e é apresentado como monolíngue – ainda há muito o que 
se refletir sobre o ensino português como segunda língua para brasileiros não falantes do português. No que 
tange às línguas de sinais, o público é bastante diferenciado: há os utentes da Língua Brasileira de Sinais (LBS 
ou LIBRAS), língua oficial no Brasil; os usuários de línguas emergentes, como os surdos Kaapor (BRITO, 1995), 
Terena (VILHALVA, 2009), Pataxó (DAMASCENO, 2017) e outras comunidades cujas línguas ainda não foram 
registradas. Além disso, há, também, pessoas que se comunicam por meio de língua de sinais caseira, sistema 
linguístico desenvolvido no seio familiar (ADRIANO, 2010; KUMADA, 2012; CERQUEIRA; TEIXEIRA, 2104, 2016), 
tópico sobre o qual versa este trabalho. 

Antes, porém, faz-se necessário dizer que nem todos os autores atribuem ainda status linguístico à 
língua de sinais caseira. Isso porque os trabalhos que se debruçam sobre esse tópico são parcos. Os estudos 
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de modo geral tratam de línguas hegemônicas – oficiais ou padrão –, sendo as minorias linguísticas pouco ou 
nada retratadas, como assinala Vilhalva (2009) em sua dissertação. Assim, em termos de línguas de sinais, a 
LIBRAS muitas vezes aparece descrita sob uma realidade homogênea, o que descarta qualquer tipo de variação 
linguística ou mesmo a possibilidade da presença de outra língua de sinais que não seja a oficial. No entanto, 
quando se compreende língua como “um fenômeno eminentemente social”, que “emerge sempre que dois 
seres humanos entram em contato” (VIOTTI, 2006, p. 9), é possível observar a heterogeneidade da situação.  

Em uma família ouvinte, falante do português, quando há um filho surdo, emergem sinais 
convencionados no próprio lar devido à crise comunicativa que se estabelece, já que os pais ouvintes não 
conhecem uma língua de sinais e o filho surdo não consegue ter acesso à língua oral de seus parentes, por 
causa da surdez (ADRIANO, 2009). A priori, Adriano (2009) afirma que, apesar de os sinais caseiros substituírem 
e assemelharem-se a uma língua, não constituem um sistema linguístico de fato. Entretanto, nas suas 
considerações finais sublinha o seguinte:  

Esses SC [sinais caseiros] desenvolvidos no ambiente familiar são signos compartilhados e 
convencionados socialmente, e é o meio pelo qual os informantes desta pesquisa expressam seus 
pensamentos e se relacionam dialogicamente com familiares e amigos. Tais sinais trazem em sua 
estrutura formacional os parâmetros fonológicos (movimento, locação, configuração de mão e 
expressões-não-manuais) característicos das línguas de sinais. (ADRIANO, 2009, p. 85) 

Dessa forma, para ratificar seu pensamento, cita os trabalhos de Fusellier (1995), Yau (1992), Cuxac 
(2000), os quais reconhecem o status linguístico dos chamados sinais caseiros. 

Ainda sob essa perspectiva, Kumada (2012) relata que inicialmente tratava os sinais caseiros como 
“comunicação idiossincrática”, baseada no aporte teórico de que dispunha na época. No entanto, passou a 
perceber que, apesar de os estudos não tratarem da complexidade sociolinguística da Libras, ela já começava 
a notar que “outras formas de comunicação, não necessariamente a Libras ou a oralidade, permeavam os lares 
ouvintes com um filho surdo” (p.3). O que Kumada (2012) antevia era que surdos que nascem em famílias 
ouvintes (cerca de 95%), conseguem construir seu próprio sistema linguístico (SLOBIN, 1980; PINKER, 2004), o 
qual lhes permite interagir com seus pares.  

De modo geral, as crianças surdas passam pelo período do balbucio oral e manual, porém não recebem 
nem input da língua oral por causa do déficit auditivo nem input visual porque os pais desconhecem qualquer 
língua de sinais. Com o tempo e conforme as necessidades, a comunicação entre mãe e filho, por exemplo, vai 
sendo construída: a criança vê vozes, procurando interpretar os gestos fonoarticulatórios da mãe e esta, por 
sua vez, ouvi mãos, tentando compreender os gestos manuais do filho. Convém salientar que, apesar de a 
criança tentar entender os movimentos fonoarticulatórios produzidos pela mãe, não significa que o output 
infantil seja a língua da mãe sinalizada. Todo esse processo é construído socialmente, porque uma vez 
produzidos alguns gestos, estes são interpretados dentro do contexto no qual se vive, ganhando significado e 
reconhecimento (CUXAC, 2000; GOLDIN-MEADOW; MYLANDER, 2009; FUZELLIER-SOUZA, 2004; YAU, 1988). É 
dessa forma que os surdos conseguem ter acesso à realidade biossocial que partilha com sua família. 

Faz-se, pois, necessário considerar os sinais caseiros, não “comunicação idiossincrática”, mas língua de 
sinais caseira, uma vez que se busca o reconhecimento da pluralidade linguística e cultural do surdo. Sob esse 
prisma, pode-se refletir sobre o caráter multilíngue da surdez, na medida em que é levada em conta a 
heterogeneidade dos falantes-sinalizantes, sejam eles surdos ou ouvintes filhos de surdos, surdos filhos de 
ouvintes e ouvintes vistos como “estrangeiros” na comunidade surda (KUMADA, 2012).  

Ao contrário, pois, segundo a mesma autora, reconhecer o multilinguismo e a complexidade linguística 
que envolve o universo surdo e, consequentemente, o espaço escolar significa nivelar os usos linguísticos de 
modo a não incorrer no risco de tratar a língua de sinais caseira como gestos ou variedade dialetal, já que 
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muitas vezes o uso dessas expressões imprime um traço de menos valia à língua materna desses falantes-
sinalizantes. 

Com isso, este trabalho, cujo propósito primeiro é relatar experiências de ensino de língua portuguesa 
como L2 para usuários de línguas de sinais, visa também demonstrar que o processo de ensino e 
aprendizagem, quando pautado na língua materna que o aluno traz para sala de aula, pode nos distanciar de 
representações ouvintistas e colonizadoras em relação ao sujeito surdo e ao seu currículo. 

REPRESENTAÇÕES DO SER SURDO 

Há muitas representações em relação ao ser surdo. Algumas pessoas acreditam – inclusive professores 
– que pelo fato de o surdo ser brasileiro, ele deve compreender e falar português, como se essa realidade 
fosse comum e natural a todo nascido nesse território. Desse modo, ainda que não possa oralizar, deveria ter 
um entendimento satisfatório dos conteúdos sistematizados na escola, como ocorre com os falantes nativos 
do português.  

Por outro lado, há também o fato, já mencionado anteriormente, de o usuário de língua de sinais caseira, 
ser considerado “sem-língua” e, por isso, a língua de sinais oficial lhe ser apresentada como única possibilidade 
de acesso à informação e ao conhecimento que circulam no mundo, à cultura surda e até a sua identidade de 
sujeito surdo.  

No entanto, quando se encontra com surdos que não conhecem a língua de sinais oficial, no caso do 
Brasil, a Libras, pode-se tanto deparar-se com a realidade de um brasileiro que não fala nem escreve 
português, como de um surdo que, embora conviva em meio ouvinte, vive positivamente suas experiências 
visuais construindo sua língua, seu mundo e constituindo seu ser. É sobre isso que fala Perlin (2005), quando 
afirma não conseguir “seguir a lógica de que as culturas onde nascemos e passamos a viver parte de nossas 
vidas se constitui na fonte da identidade cultural” (p. 53).  

Contudo, não se pode dizer que toda a realidade cultural local desse indivíduo seja posta de lado, pois 
parte dessa cultura é inerente à língua que ele utiliza, por meio dos gestos emblemáticos e das escolhas 
imagético-pictóricas que constituem o sinal. Isso porque, quando um sinal é criado, o indivíduo lança mão de 
um processo cognitivo de caráter metonímico que mapeia a estrutura do objeto ou evento, associando-as a 
formas fonéticas de sua língua (TAUB, 2000). Tal processo permite ao indivíduo redesenhar sua realidade com 
base tanto na subjetividade como nas experiências coletivas. Dessa forma, a língua de sinais caseira, do ponto 
de vista semiótico, traz impressa, no seu sistema, artefatos que traduzem a cultura local (CERQUEIRA; 
TEIXEIRA, 2016) e que precisam ser considerados durante o processo educacional desses indivíduos.  

Quando os falantes-sinalizantes da língua de sinais caseira chegam à escola ou ao núcleo de inclusão, 
são quase sempre tratados como tabula rasa: “não falam uma língua” e “não sabem nada”, o que faz com que, 
subjacente à abordagem filosófica bilíngue, estejam presentes ações que mascaram não somente as 
diferenças entre surdos e ouvintes como também o que distingue usuários da Libras e das línguas de sinais 
caseira, na medida em que se empreende um “esforço de universalizar o surdo, inclusive usando como artifício 
a integração onde se admite a diversidade, não, porém, a diferença” (PERLIN, 2005). 

No entanto, outra postura pode ser assumida, na medida em que haja um movimento em direção ao 
utente da língua de sinais caseira, no sentido de, como afirma Vilhalva (2009), haver certa valorização da língua 
natural do indivíduo, a fim de “nortear o aprendizado da Libras num contexto educacional bilíngue, com um 
olhar voltado ao multilinguismo”, devendo o intérprete adequar-se à língua do aluno (p. 70).  

Neste caso, irão prevalecer as duas línguas de sinais em questão (sinais emergentes e a Libras), 
porque assim o aluno poderá construir os signos dentro do seu contexto de vivência, evitando uma 
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interpretação errônea dos sinais emergentes no contexto de convivência do aluno. (VILHALVA, 2009, 
p. 70) 

O RELATO 

Durante algum tempo, ministrei um curso de extensão de Português para surdos na UFAC em Cruzeiro 
do Sul, no Campus Floresta. Pouco sabia a respeito de surdos, português para surdos ou língua de sinais. No 
entanto, logo que tive contato com os adolescentes, percebi a necessidade de um ensino de português como 
língua estrangeira e também de conhecer tanto o sistema de comunicação utilizado por eles, que estavam 
sendo iniciados na Libras, como suas necessidades em termos de letramento. 

As primeiras aulas foram então para observar o modo como eles se comunicavam. Apesar de morarem 
na mesma cidade, não se conheciam, viviam isolados em suas casas, convivendo apenas com parentes 
próximos. Mesmo frequentando escola regular, não tinham contato com outros surdos, de modo que o 
sistema linguístico de cada indivíduo era composto por sinais que apenas eles conheciam. Por isso, nos 
primeiros encontros, havia sempre algum atrito, já que eles não se compreendiam mutuamente.  

Todavia, à proporção que o tempo passava, os laços afetivos e comunicativos começavam a estreitar-
se, pois para eles era um momento singular poder encontrar-se com seus iguais. Quanto a isso, Cuxac (2003) 
fala sobre a plasticidade das línguas de sinais, esclarecendo que “o processo de iconicidade, o qual não deve 
ser tratado segundo os moldes das línguas orais, ajuda surdos, utentes de línguas diferentes, a estabelecer 
com facilidade um código comum”. E foi isso o que aconteceu, embora não se possa precisar as bases que 
configuravam esse elo comunicativo. Observei apenas que alguns sinais eram comuns ou fáceis de serem 
decifrados por eles – ou mesmo por mim –, pois eram constituídos a partir da cultura local. Por exemplo, os 
sinais referentes à mulher ou mãe, eram produzidos por um ou outro sujeito por meio da Configuração de 
Mão em “B” (na datilologia da LIBRAS), tendo as costas, ou melhor, a região lombar como Locação, a palma da 
mão orientada para cima e o um movimento horizontal, reto, partindo do lado esquerdo para o direito. Tal 
sinal designava os cabelos longos das mulheres da região, por isso seu significado era facilmente assimilado.  

Nesse momento, as aulas tinham como tema a identidade (Quem sou eu) e consistiam em trabalhar 
seus nomes, a fim de torná-los conhecidos no grupo. Por isso, lhes eram dados momentos para falar sobre si: 
onde moravam, estudavam, do que gostavam de fazer etc. A princípio, pelo motivo já exposto, eram falas 
estanques, egocêntricas – o importante era sinalizar, pouca atenção se prestava ao colega.  

É importante relatar também que pari passu o curso de português, os alunos, além da escola regular, 
frequentavam a sala de recursos, onde tinham aula de LIBRAS. Então, quando aprendiam os sinais em LIBRAS 
iam automaticamente deixando de lado os sinais caseiros. No entanto, se algum colega ainda não conhecia ou 
esquecia o sinal da língua oficial, embora tivessem compreendido a mensagem, chamavam-no de “burro” e 
diziam que o sinal caseiro era errado, tal era a força do discurso institucional normativo. Com isso, os alunos 
novos que iam se unindo ao grupo, silenciavam. Esse também é um momento em que eles começam a se 
distanciar dos familiares. 

Enquanto discutíamos o tema identidade, aproveitava o momento para questionar sobre as dificuldades 
que enfrentavam no dia a dia. Descobri, então, que desejavam fazer sozinhos a matrícula da escola, ir ao banco 
retirar a pensão e andar pela cidade. A partir dessas informações, elaborei o curso de modo mais consistente. 
Era preciso trabalhar competências – enquanto conjunto de habilidades que permitem fazer, construir, atuar, 
discutir sobre algum assunto ou situação – e não apenas ministrar conteúdos de língua portuguesa, posto que 
o propósito consistia em torna-los cidadãos, sujeitos independentes, sem o estigma de deficiência. 

Assim, refletindo sobre o tema “Identidade”, pudemos trabalhar alguns gêneros textuais – documentos 
oficiais, fichas de matrícula, entrevista –, além de conteúdos, como nome, sobrenome, genealogia, data de 
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nascimento, idade, escolaridade, profissão etc. Isso porque o objetivo era centrar no aspecto social do 
letramento, fazendo-os perceber como aprender português lhes poderia ser útil. 

Sob esse prisma, o letramento passa de esforço pessoal a práticas sociais. Trata-se, então, de um 
processo que não se restringe à sala de aula, à escola. Ao contrário, abrange os mais diversos espaços e 
ultrapassa os limites temporais, pois o letramento pode ser tomado simultaneamente como causa e 
consequência de desenvolvimento historicossocial: causa, quando sua prática age de modo transformador e 
consequência quando uma habilidade surge a partir de um novo artefato ou evento tecnocultural.  

Ressalte-se que, para os surdos, de modo particular, quando a dimensão social é posta de lado, torna-
se mais difícil apreender o significado. Isso porque, nesse caso, a escola trabalha o letramento a partir das 
habilidades de leitura e escrita inerentes à alfabetização e não a partir das necessidades do indivíduo que vive 
em uma sociedade escrita. 

Pensando as aulas nessa dimensão, foi possível trabalhar o português como língua estrangeira, mas ao 
mesmo tempo com a linguagem escrita pela qual o usuário é atravessado todos os dias. O ensino de português 
para surdos tem essa peculiaridade, porque essa língua alvo não é totalmente estrangeira ao aluno, pois 
embora não a tenha formalmente aprendido, ela se faz presente em seu cotidiano: desde a embalagem de 
pão no momento do café da manhã, passando pelas placas, cartazes e panfletos encontrados nas ruas até os 
documentos e materiais impressos como livros e revistas a que se têm acesso. Tal procedimento nos 
possibilitou perceber tudo o que eles já haviam aprendido na prática, o que lhes permitiu sentir-se valorizados, 
ou melhor, contemplados em seus saberes. 

O ensino de português como língua estrangeira consiste, então, em um modo de facilitar, para o falante-
sinalizante, a compreensão do português e da cultura, nesse caso, da cultura ouvinte. Para isso, são utilizados 
materiais e procedimentos que permitem construir uma ponte entre a competência proveniente da língua de 
sinais caseira e o português materializados nos usos a serem ensinados, como esclarecem Batista e Alarcón 
(2010, p. 2): 

Passa-se, assim, a compreender que o uso da língua vem de uma competência comunicativa 
transformada da competência já instalada noutra língua e que depende da interação do Eu com 
outro lusofalante.  A sala de aula de PLE precisa ser considerada, então, como um lugar de cuidadosa 
e compreensiva interação social e movimentação da língua portuguesa, reconhecendo limitações e 
estados afetivos muito singulares que a todo momento podem afetar o processo de aquisição e 
ensino dessa língua-alvo. 

Em relação a esse processo, é preciso ressaltar que ao aluno era dado certo tempo para maturar 
vocábulos, aparentemente simples, mas que reservam sentidos de cunho biológico, psíquico, social e cultural. 
Nesse caso, fazia-se uso das leituras-passeio, cujo objetivo era fazer o aluno vivenciar práticas em que 
pudessem depreender de modo consistente o significado de vocábulos que, vistos apenas no papel, não 
passariam de uma lista de palavras a serem decodificadas. 

As leituras-passeio são atividades de campo – passeios propriamente ditos – em que os alunos podem 
explorar certos ambientes, como biblioteca, aeroporto, escola, centro de informática, dentre outros, a fim de 
ampliar seu vocabulário tanto em relação à língua em estudo como também no que diz respeito à aquisição 
de novas experiências e, consequente, ampliação do repertório lexical da língua materna. 

Também nessas atividades, os alunos puderam pôr em prática muitos dos seus conhecimentos, ou 
porque já conheciam o ambiente ou porque tinham alguma informação sobre ele. Dessa forma, os passeios-
leitura permitiram um intercâmbio muito proveitoso entre eles próprios e entre eles e o ambiente. 

Além disso, tudo o que era trabalhado, incluindo os gêneros textuais era reforçado com atividades no 
centro de informática. Nesse espaço, eles aprendiam a digitar textos no Word, construir tabelas no Excel e 
desenhar no Paint. 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

183 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Surdos não sinalizantes da LIBRAS é, sem dúvida, uma realidade, já que cerca de 95% desses indivíduos 
são filhos de pessoas que, na sua maioria, desconhecem totalmente a Língua de Sinais Brasileira. Desse modo, 
é preciso deixar de lado a lógica do nascer e/ou viver em dado lugar como fonte cultural e identitária (PERLIN, 
2005). É possível viver toda uma vida em dado espaço geográfico e, por algum motivo, não se aculturar, haja 
vista os povos indígenas e algumas comunidades europeias e asiáticas existentes no Brasil. Da mesma forma, 
o surdo ainda que não tenha adquirido – como língua materna ou por meio de escolarização – nenhum dos 
sistemas linguísticos oficiais, desenvolveu no seio familiar a língua de sinais caseira, como vários autores têm 
assinalado (ADRIANO, 2009; KUMADA, 2012; CERQUEIRA; TEIXEIRA, 2014, 2016; DAMASCENO, 2017). 

Seguindo nessa direção, percebemos a necessidade de conhecer melhor nosso aluno e sua realidade 
linguística: é surdo nascido em família ouvinte; usuário da língua de sinais caseira; atravessado pela língua 
portuguesa no seu dia a dia; indivíduo desejoso de tornar-se independente a fim de poder movimentar-se 
satisfatoriamente no seu meio social. Assim, na medida em que olhamos o sujeito sob o prisma antropológico 
e cultural, torna-se possível evidenciar sua identidade e potencialidades educacionais. 

Além disso, o ensino de português escrito como língua estrangeira – lembrando que o surdo não tem 
obrigação de compreender ou aprender essa língua da mesma maneira que os nativos – nos ajuda a 
distanciarmos de representações ouvintistas e colonizadoras. 
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RESUMO 

A participação de mulheres indígenas em movimentos sociais (indígenas e feministas) carrega a expressão de 
múltiplas batalhas. Uma delas é a do direito à expressão. Este texto tem o propósito de apresentar como 
laboratório discursivo inicial alguns aspectos do processo de luta dessas mulheres a partir de relatos de 
indígenas ativistas no Estado do Amazonas (na Região Norte do Brasil) ao descreverem dificuldades e arranjos 
para transitarem entre as línguas dos seus povos e a língua portuguesa do Brasil, como forma de demarcar 
posicionamentos que imbricam as pautas de lutas das mulheres indígenas e dos movimentos indígenas para 
os governos, o setor privado e para a sociedade nacional. A língua como centralidade nos enfrentamentos pelo 
direito de expressão constitui um dos obstáculos enfrentado historicamente pelas resistências indígenas. 

Palavras-chave: Mulheres Indígenas.  Direito de Expressão. Amazônia. Colonialidade. 

ABSTRACT 

Effective participation of indigenous women in social movements (indigenous and feminist) carries the 
symptom of multiple situations. One of them is the right to expression. This text aims to present as an initial 
discursive laboratory some aspects of the struggle process of these women according to reports of indigenous 
activists in the State of Amazonas (in the Northern Region of Brazil) in describing difficulties and arrangements 
to transit among their peoples language and Brazil’s Portuguese language, as a way of demarcating positions 
that interweave the patterns of struggles of indigenous women and indigenous movements for governments, 
private agencies and national society. Language as a centrality in confrontations for the right of expression is 
historically one of the obstacles faced by indigenous resistance. 

Keywords: Indigenous Women. Right of  Expression. Amazônia.  Coloniality. 

O Português acionado como Língua Estrangeira (PLE) na perspectiva de segunda língua implica pensar 
nas multiplicidades e diversidades de experiências vivenciadas pelos falantes, filhos de nações colonizadas, 
pelo plano de conquista português. A partir da noção de perspectivismo indígena³ no Brasil, o tema expõe a 
necessidade de contínua  reflexão em torno dos processos e dos efeitos da imposição da oficialidade da Língua 
Portuguesa como código central de comunicação dos falantes brasileiros pré e pós-colônia,  em intenso 
movimento de fricção no qual agem estratégias, atos de rejeição, de aceitação e o tecimento da colcha 
linguística da Amazônia, neste foco. 

No século XVI, o português era completamente desconhecido na Amazônia. Nesse mesmo período, 
aproximadamente 700 línguas indígenas intercruzavam vigorosamente a região produzindo um sofisticado 
laboratório linguístico, ainda hoje carente de estudos e de ação política educacional capaz de garantir ampla 
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circulação destes. O cenário revela um universo de questões que deveriam ser problematizadas por estudiosos 
dos diferentes campos do conhecimento. José Ribamar Bessa Freire (2004, p. 21) a quem este artigo presta 
homenagem por sua luta em defesa da inclusão, pela porta principal, das línguas indígenas na feitura da 
história das línguas, vê a permanência de um discurso hegemônico naquilo convencionado como produção da 
literatura nacional. Para o pesquisador, a ausência da avaliação do lugar da língua no ordenamento social e o 
desconhecimento das trajetórias das línguas indígenas no País (quadro 1) são alguns dos motivos promotores 
desse quadro de exclusão de longo prazo. 

Quadro 1: Grupos Linguísticos da Amazônia Brasileira  
Tronco Linguístico Nº de grupos 

Tupi 130 
Karib 108 
Aruak 83 
Pano 34 
Tukano 26 
Gê 66 
Línguas isoladas ou não classificadas 271 

Total: 718 

Fonte: Cestmir Louktka (1968) apud FREIRE  J. Ribamar in ‘”Da Fala Boa” ao Português na Amazônia Brasileira,  p.1-66. 
Amazônia em  Cadernos, nº 6, p.1-343, jan/dez.2001. EDUA.  

 
O consenso de um vasto ciclo de autores do português como segunda língua cabe na Amazônia? Ou 

estaríamos insistindo na produção contemporânea e na manutenção hegemônica de uma leitura de mundo a 
partir da história social do falar marcada pelo amordaçamento e ou aniquilamento sistemático de 
determinadas línguas? A imposição do português como instrumento do projeto de conquista passa pela 
decisão de acatar e adotar a língua geral (nheengatu), principal meio de comunicação interétnica dos povos 
amazônicos até ser vetada, no século XVIII, quando a monarquia portuguesa determinou a obrigatoriedade do 
uso da língua portuguesa. 

 

Consideravam-se as línguas indígenas, que representavam uma instituição fundamental das 
identidades étnicas, incompatíveis com o modelo de cidadão que se pretendia formar, razão pela 
qual foram reprimidas, a fim de que todos falassem com os demais apenas em português, tido como 
uma língua civilizada e pertencente aos brasileiros (LUCIANO, GERSEM, 2013, p.77). 

A proibição do uso da língua geral tornou real a supremacia do português na Amazônia, mas não 
eliminou na totalidade as outras línguas. Estudiosos, organizações indígenas, Fundação Nacional do Índio 
(Funai) e o Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE), entre outros, estimam em mais de cem 
línguas indígenas convivendo com o português nos lugares amazônicos. Um legado que para José Ribamar 
Bessa Freire (p.16) demonstra a resistência e a capacidade de preservação, cuidado, zelo e de luta dos povos 
indígenas nas condições mais adversas. 

É nesse “rio babel” que numerosos grupos indígenas se comunicam em português entre si e com outros 
brasileiros, ao mesmo tempo o fazem em suas línguas nas atividades cotidianas ou nos encontros promovidos 
por organizações nas quais estão afiliados. Conhecer e compreender a importância da produção social desses 
falares amazônico representa a outra ponte a ser percorrida por aqueles e aquelas dispostos a realizar as 
escavações sobre o patrimônio linguístico da região e situá-los em suas combinações culturalmente 
diversificadas nos tempos atuais.   
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A ausência de espaços naturais de circulação da literatura indígena, de políticas públicas que incentivem 
a realização de colóquios entre indígenas e não indígenas, de produção e disseminação das culturas indígenas 
nos ambientes escolares, nas universidades, nos eventos culturais e científicos há muito é denunciada e integra 
há pelo menos três décadas as pautas de reivindicações. Os primeiros documentos da Federação das 
Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (Coiab) traçam  ações para a inserção e o respeito às culturas indígenas onde o direito de fala é 
central. 

Organizações como a União Familiar Animadora Cristã (Ufac), de Pari-Cachoeira, instituída em 1972, tida 
como o primeiro coletivo indígena do Rio Negro que em seguida funda-se como associação de mulheres, e 
Associação de Mulheres Indígenas do Rio Negro (Amarn), criada há 31 anos, em Manaus, travam batalhas 
históricas pelo direito de ser indígena e de expressar-se como tal. A ativista, escritora e poeta Eliana Potiguara 
tem usado seu espaço autoral em nome da literatura indígena e de uma história literária que incorpore os 
percursos indígenas.       

Ao conceituar cultura, Hall (2003, p.133) a situa nos entrelaçamentos das práticas sociais “como práxis 
sensual humana, como atividade por meio da qual mulheres e homens fazem a história.” São pedacinhos dessa 
história que    latourianamente este texto busca rastrear nas conexões do enunciar-se na língua portuguesa 
brasileira por mulheres indígenas em disputa de poder envoltas nas complexas barreiras para alcançar a 
tradução mais adequada das palavras de suas línguas nativas e que desejam ver registradas em português com 
igual valor quando pronunciadas nas comunidades indígenas. 

Um ringue linguístico onde formas de dominação e de negação de direitos permanecem e são 
naturalizadas cabendo às indígenas enquadramentos e assimilações, e a elaboração de contínuas estratégias 
de enfrentamento ao pensamento hegemônico para fazer acontecer os outros pensamentos colocados como 
inferiorizados. São nas agendas próprias e naquelas agenciadas nacional e internacionalmente que as 
indígenas vivem as controvérsias da tradução dos seus posicionamentos, a fim de que possam aproximar 
elementos próprios de significados, cosmologias e subjetividade neles entranhados quando feitos em suas 
línguas. 

OS CAMINHOS EM TECIMENTOS  

Como significar na tradução, com igual valor, para outros ouvintes, os da língua portuguesa, o que está 
dado na língua indígena? O lugar de expressão impõe uma rotina de conflitos, pouco visibilizada, pela busca 
de fazer a palavra falar, de estender além dos indígenas os mobilizadores da palavra, a fim de que a 
comunicação aconteça e explicite o que as mulheres querem dizer e da forma que querem dizer no embate 
fundamental por audiência e compreensão dos seus posicionamentos. 

Na luta das mulheres indígenas está a palavra dos seus povos apreendida, desaprendida nos processos 
de catequização integracionalista e em retomada de apropriação, ressignificação e de empoderamento.  É o 
desafio da pimenta38 que parece envolver as mulheres muito além dos limites da cultura baniwa mantendo-
as em permanente preparação para enfrentar a dor e engendrar formas de superação dos obstáculos internos 
e externos na condição de mulher. 

No dia que eu conseguir abrir as páginas de minh’alma e contar essas linhas de meu inconsciente 
coletivo – com alegrias ou dores, com prazeres ou desprazeres, com amores ou ódios, no céu e na 

                                                             
38 É descrito por Gersem Luciano (2013, p. 63), como ritual feminino de iniciação que consiste em por na boca da 

moça que é iniciada uma poderosa pimenta cozida, que deverá ser mordida ainda quente e conservada até ser engolida 
sem gemidos ou choro; 
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terra – aí sim, aí sim, vou soltar a minha voz num grito estrangulado, sufocado há cinco séculos 
(ELIANE POTIGUARA, 2004). 

Rosimere Maria Teles Vieira, 48, do povo arapaço, aprendeu na primeira fase da juventude a encarar os 
obstáculos. No final dos anos de 1980, trabalhava como empregada doméstica, espaço onde vivenciou 
diferentes experiências desde a desconfiança primeira sobre ela quando algo, na família, dava errado ou 
desaparecia, até  na linguagem estrangeira  tanto da fala quanto dos artefatos e performance domésticos 
muito diferentes do seu dia a dia na comunidade. “Tive que aprender do dia para a noite (sobre material de 
limpeza, como usar eletrodoméstico, arrumar as louças, os lençóis das camas)”, relata39. 

É nesse mesmo período que Rosimere Vieira começa a trabalhar com outras mulheres indígenas em 
processos políticos organizacionais não nomeados. Rodas de conversa entre as mulheres para tratar do cultivo 
de outras plantas (para superar a monocultura da mandioca).  Eram mulheres de diferentes povos da região 
do Rio Negro se comunicando pela língua tukana, em trocação de mudas. “As cozinhas dos meus parentes 
eram todas misturadas, todo mundo junto, e a gente começou a se organizar, usando cipó para separar os 
espaços sem nos separar”. 

No final dos anos de 1990, as mulheres estavam na sede de São Gabriel da Cachoeira discutindo a 
organização delas, animadas pelas mulheres da AMARN que falavam e propunham. “Caramba! Aquilo 
impressionava. Eu não tive dificuldade em participar desses encontros porque falava a nossa língua mais 
comum, o tukano. A organização das mulheres começou pela questão do atendimento à moradia e à 
alimentação”, situa Rosimere Vieira. 

Na questão ambiental, as mulheres, nas anotações de Rosimere Teles Vieira, foram as que mais 
contribuíram para elaborar a proposta da PNGATI (Política Nacional de Gestão Territorial e ambiental de Terras 
Indígenas), estabelecendo formas próprias de participação e de comunicação onde a afetividade e a relação 
de respeito com a terra tornaram possível escrever outros capítulos. 

A Cúpula da Terra, em 1992, no Rio de Janeiro,  é um desses espaços em que as indígenas teceram 
visibilidades participativas. Na barraca central da COIAB, elas formaram um grupo e transmitiram para outros 
países informações de suas experiências nas comunidades e exemplificaram efeitos da mudança climática no 
cotidiano de vários povos indígenas e de toda a sociedade. A escassez da água, as distâncias maiores para ter 
acesso à água em condição de consumo, mudança no ritmo das chuvas e das plantações nos roçados, novas 
doenças. Para Rosimere,  o recado articulado por elas foi dado: “O que queríamos dizer ali, do nosso jeito de 
falar e sentir era que a população soubesse que um dia o maior país das águas, o Brasil e nele a Amazônia, vai 
precisar comprar água de fora porque não soube cuidar bem da nossa água”.    

 “O nosso povo perdeu a língua com a chegada dos missionários. Falamos nheengatu. Em São Gabriel da 
Cachoeira, foram criadas três línguas oficiais e os povos que foram obrigados a perder a língua adotaram o 
nheengatu”, recorda Francinara Soares, 37, do povo baré, primeira mulher eleita para a coordenação geral da 
Coiab, em 2017. Nara Baré exercita há pelo menos duas décadas a construção de uma comunicação que 
intercruze o português e as outras línguas indígenas, como parte das tarefas assumidas tanto na etapa de líder 
estudantil indígena quanto na Coiab, onde já atuava como secretária-geral. 

Os encontros em comunidades no interior do Estado do Amazonas forjaram aprendizados sobre 
processos de comunicação. Nara Baré enfrentou o descrédito e a desconfiança dos chefes indígenas ao se 
apresentar a essas comunidades e propor ações chanceladas pela Coiab, pedindo a eles para que as mulheres 

                                                             
39 Rosimere Maria Teles Vieira exerceu cargos de lideranças na Coiab, na Amarn, na Umiab. Atualmente é uma das 

fundadoras e dirigentes da Rede de Mulheres Indígenas do Amazonas (a “Makira-Êta”) criada em 2017. As inserções neste 
texto da fala de Rosimere, bem como das falas de Francinara Baré, Deolinda Prado e Maria Assunta P. Ferreira, foram 
extraídas das entrevistas por mim realizadas em 2016 e 2017 para compor a pesquisa do doutorado. 
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participassem das assembleias. Descobriu nesses lugares que o português não dava conta de comunicar e nos 
arranjos linguísticos com líderes mais velhos encontrou a forma de se fazer compreender. Uma mulher falando 
em nome da Coiab e pedindo que outras mulheres participassem na tomada de decisões eram procedimentos 
até então liderados por homens. “Aprendi vivendo que precisamos falar outras linguagens e descobrir 
caminhos para transitarmos naquilo que é tradicional e no que nos foi imposto,”  afirma a líder indígena 
situando o espaço de fala como crucial nas lutas das mulheres indígenas no âmbito interno das mobilizações 
das comunidades indígenas e externo pela garantia dos direitos conquistados das indígenas e dos povos 
indígenas e no avanço das conquistas. 

Deolinda Freitas Prado, 67, desana, fala com as mãos habilidosas em tecer peças artesanais hoje estão 
espalhadas pelo mundo e, ao tecê-las, tece há muito tempo formas singulares de resistência e persistência de 
mulheres em lutas no meio urbano e no rural, de aproximação e reconciliação com os homens indígenas. Por 
seis vezes coordenou a Amarn da qual é uma das fundadoras. Em 1986, Deolinda participou do 8º Encontro 
Nacional Feminista, realizado na cidade de Nogueira, no Rio de Janeiro. E em meio a tantas mulheres ativistas, 
ela era uma das três indígenas brasileiras presentes naquela mobilização. 

A história de Deolinda é a história dos caminhos feitos por muitas mulheres indígenas do Amazonas e 
da Amazônia. Nos anos de 1980, elas atravessaram de forma mais intensa as fronteiras, chegaram a Manaus 
e, na cidade, descobriram a discriminação, a linguagem da exclusão e o subemprego. A Amarn nasce para ser 
abrigo de mulheres desamparadas, solitárias e submetidas, por vezes, a processo de sofrimento e tristeza. Mas 
também se tornou abrigo do movimento indígena antes da criação da Coiab, como lugar das primeiras 
reuniões, alimentadora dos sonhos, saceadora da fome de comida e guardião da esperança de agir quando os 
homens planejadores da organização desanimavam  

{...}quando olho essa caminhada, o mais importante foi ver o movimento indígena reconhecido, 
fazendo história. Nossa, a gente sofria e ainda sofre muita discriminação; não tínhamos voz; fomos 
tratados como se não fôssemos gente, sem direito algum.  Essa foi uma luta grande, muito boa. Hoje 
em dia se não fazem mais é porque não querem, abrimos as portas, criamos espaços, a estrada esta 
aí para ser percorrida. Podemos ir à televisão e falar! (Deolinda Freitas rado) 

Maria Assunta Pedrosa Ferreira, 47, do povo tukano, coordenadora da União das Mulheres Indígenas 
da Amazônia Brasileira (UMIAB), criada em 2010, considera a existência desta organização um marco nas lutas 
das mulheres indígenas da Amazônia brasileira e de todas as outras mulheres com impacto na renovação do 
movimento indígena. A UMIAB, na visão de Maria Assunta, costurou uma série de ações e construiu outra 
linguagem para ampliar o espaço de expressão das indígenas dentro e fora do movimento. “É espaço de luta 
e de formação contínuas, onde tratamos das nossas questões que são questões das mulheres, dos homens, 
das crianças, enfim  do movimento indígena da Amazônia e do País inteiro. Não é uma luta específica, estamos 
ligadas pelas lutas dos nossos povos.” 

DAS BRECHAS PARA REABRIR AS PORTAS DA FALA  

Nas reflexões produzidas por José Ribamar Bessa Freire (2004), há um quadro ilustrador sobre a 
importância da história social da linguagem na Amazônia para compreender outros aspectos da história 
amazônica e de como a ideia colonial permanece agindo na produção de novos conhecimentos, na 
conformização dos silêncios e nas articulações de noções de submissão de alguns povos. 

Freire apresenta nesta obra “questões paradoxais” sobre a importância da Língua Geral da Amazônia 
(LGA) para a história da região, e de outros, e da sua representação na memória coletiva. Situa as duas últimas 
décadas do século XIX e as duas primeiras do século XX como período de estudo vigoroso da LGA, quando 
foram elaborados dicionários, gramáticas, coletadas centenas de narrativas, reproduzidas poesias, criado 
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material de ensino para, imediatamente depois, a LGA não apenas submetida ao silêncio como a memória 
sobre ela e sobre o seu papel deixar de circular “fazendo com que essa informação, ausente dos currículos 
escolares e dos programas dos meios de comunicação não faça parte atualmente da consciência dos 
amazonenses e dos paraenses e muito menos dos brasileiros” (p.254). 

As mulheres indígenas ao produzirem outras maneiras de organização e estabelecerem novos diálogos 
constituem, neste século, um dos espaços de elaboração de sentidos e significações na forma de comunicar.  
E também se fazem protagonistas na geração de conflitos alimentados pela determinação de não mais silenciar 
ou se deixar ser silenciadas. 

Os inúmeros coletivos de mulheres indígenas existentes no interior da Amazônia ainda que vistos em 
fragmentos  são elementos constitutivos de um movimento intenso que está alterando não somente as 
representações nos cargos de comando das organizações indígenas, antes feitas por homens, mas entrelaçam 
outros diálogos nacionais, pan-amazônicos, latino-americanos e  mundiais; ora mais acelerado ora mais lento, 
sempre se movimentando. 

São os Outros sujeitos forçando e formulando outras pedagogias, outras compreensões de pluralidades 
que reivindicam seu lugar na produção de conhecimentos e na valoração dos saberes. Obrigam ao 
deslocamento do olhar para descobrir o que está encoberto nas generalizações dos sentidos e da linguagem. 
Ressituam a necessidade dos estudos voltados à gente comum, aos marginalizados, à gente ordinária como 
propõem Meihy e Holanda (2007, p.87) em seus estudos sobre a dupla função política da História Oral 
comprometida com a democracia – condição para realizá-la – como com o direito de saber – que permite 
veicular opiniões variadas, divergentes sobre temas do presente  

A emergência dos estudos sobre a luta das mulheres indígenas da Amazônia se coloca igualmente na 
reflexão em torno da função das da universidade, das produções feministas e de mulheres na academia e do 
desvelamento da rede de movimentos de mulheres indígenas pela ciência interessada em outras pedagogias 
de emancipação, de outra comunicação e de enfrentamento e superação dos sistemas de subalternização a 
determinados padrões de poder que naturalizam o engessamento de saberes. 

O pensamento que se conformou sobre os povos colonizados e que os conformou como inferiores 
passou a ser usado como um dos instrumentos de legitimação da relação política de 
dominação/subordinação. Constitui-se e persiste como justificativa da inferiorização da diversidade 
(ARROYO, 2012, p. 40). 

O desafio posto para as universidades amazônicas não foi assumido, é tarefa a ser cumprida. Renan 
Freitas Pinto (2012) propõe que esses centros tenham determinação em lutar para se tornarem cosmopolitas, 
ao mesmo tempo sejam transformadas em instrumentos competentes para o conhecimento, a valorização e 
a defesa da diversidade étnica e cultural. Para o autor, “Há uma perspectiva crescente de que as Universidades 
Amazônicas, nas próximas décadas, estarão fortemente comprometidas com o destino do meio ambiente e 
com a permanência de sua enorme diversidade de povos e culturas” (p.177). 

Os enfrentamentos realizados por mulheres indígenas da Amazônia encontram-se no arco dos silêncios 
produzidos sobre a participação da mulher nos diferentes eventos da história humana. Nesta parte do mundo, 
o processo silenciador assume características mais violentas ao retirar o direito à língua-mãe e impor uma 
única língua na consolidação do projeto político de conquista e dominação. Torna assim o silêncio maior.           

Um olhar sobre o passado revela que há muito a desvendar especialmente com relação à história de 
índias e negras que fizeram parte da construção do país, mas permanecem no anonimato (SCHUMA 
SCHUMAHER, ANTONIA CEVA, 2015, p. 11). 

As indígenas, como parte dos diferentes em classe, raça, etnia e gênero reafirmam-se ao que Arroyo (p. 
334) chama de construtores da história inacabada dos princípios/valores e são a porção acrescida de outros 
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significados aos próprios valores/princípios e à história de sua construção.  Colocam-se em reação aos modelos 
de tutelagem, rompem situações de silenciamento, estabelecem outros eixos comunicacionais e buscam, 
nesse enorme trançado de organizações e da diversidade cultural amazônica, parcerias nas lutas políticas que 
estão travando onde a fala e escrita são espaços desse lutar contínuo de concepção coletiva por um bem viver. 
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RESUMO  

Este trabalho descreve experiências didáticas em uma turma de Português Língua Adicional (doravante PLA) 
multilíngue, com intuito de auxiliar professores no desenvolvimento de atividades dinâmicas. As práticas 
didáticas apresentadas neste trabalho foram conduzidas em uma turma de nível básico da disciplina intensiva 
de PLA oferecida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), assim como dados obtidos por meio de 
um questionário aplicado ao final do curso. Os resultados sugerem que atividades dinâmicas e a troca de 
experiências em um grupo heterogêneo incentivam a autonomia e confiança dos estudantes, auxiliando, 
portanto, a superação de desafios na aprendizagem de PLA. 

ABSTRACT 

This work describes didactic activities taken by a multilingual group learning Portuguese as an additional 
language (henceforth PAL). In particular, it is described the didactic practices that were conducted with a basic 
level class of an intensive PAL course offered by the Federal University of Minas Gerais (UFMG), as well as the 
data obtained through a questionnaire applied at the end of the course. The results suggest that activities and 
exchange of personal experiences within small groups encourage students' autonomy and confidence, thus 
helping them to overcome challenges in learning Portuguese as a foreign language. 

1. INTRODUÇÃO 

As pesquisas em ensino e aprendizagem de língua adicional (LA),40 especialmente em PLA, envolvem 
temáticas variadas, como aspectos linguísticos, gramaticais, integração de habilidades, contextos culturais, 
entre outros (ROTTAVA, 2008). No entanto, as questões culturais e identitárias, que contemplam o contexto 
do aprendizado de uma língua adicional, merecem atenção redobrada em turmas de PLA, onde alunos 
multilíngues trazem diferentes contextos culturais e sociais para a sala de aula.  Assim, trabalhos recentes 
oferecem o espaço merecido para discussões interculturais, principalmente em pesquisas que focalizam 
questões de multilinguismo. Logo, as diferenças e debates linguístico-culturais são temas de grande interesse 
tanto para o aluno, como para o professor de uma LA. Para Berger e Luckmann, “(...) cultura é um processo 
recíproco: um processo de internalização, de externalização e de modificação de um mundo específico a partir 
de processos da comunicação que acontecem em locais concretos” (BERGER; LUCKMANN, 1967). Ainda, 
segundo o comunicólogo Loenhoff (1992, p. 144-168), a cultura é condição da comunicação. 

                                                             
40 Neste trabalho optamos pelo termo língua adicional (LA) em detrimento ao termo língua estrangeira (LE). Segundo 

Schlatter e Garcez (2009), a designação LA valoriza o contexto social do aluno e possibilita uma visão crítica da língua no processo 
de aprendizagem. A distinção dente LE e LA situa-se na questão do contato social da língua alvo aprendida, enquanto o primeiro 
termo indica que o aprendizado foi desenvolvido fora do convívio social, o segundo refere-se à língua como recurso relevante para 
a participação em práticas sociais contemporâneas. Assim, o termo LA tem a ver com a utilização de uma língua como meio de 
integração no cotidiano e convívio social, ela deixa de ser uma língua estrangeira, e se torna adicional. Consideramos, assim, que 
a escolha deste tempo propicia a concepção de língua próxima e acessível, como um instrumento para reconstrução social.  
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Desta forma, apresentamos nesta pesquisa, uma perspectiva voltada ao estudo de LA não restrita 
apenas à investigação dos aspectos lexicais e gramaticais, mas também à integração entre cultura e sociedade, 
habilidades estas que devem ser treinadas em sala de aula (AQUINO, 2012, p.147).  Neste ambiente 
multilíngue, o professor tem o papel de mediador, provocando reflexões para o desenvolvimento do ensino 
de maneira estimulante e dinâmica (AQUINO, 2012, p.91).  

Este trabalho desenvolve um levantamento de informações com relação às atividades didáticas 
permeando aprendizes multilíngues. Os estudantes que participaram desta pesquisa eram provenientes de 
países falantes de língua persa e espanhola. Estes dois grupos foram expostos à língua portuguesa em contexto 
acadêmico (pós-graduação), social (morando no Brasil) e na disciplina de graduação de nível básico oferecido 
pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português como Língua Adicional (NEPPLA), da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

Com o objetivo de compartilhar uma perspectiva didática, apresentamos as atividades e as propostas 
para o ensino de língua em uma turma com diversos perfis linguísticos. Não obstante, para avaliar a utilidade 
e aceitabilidade das atividades propostas, aplicamos um questionário escrito ao final do curso. Logo, este 
trabalho de pesquisa se baseia na experiência de práticas didáticas, apresentando propostas de atividades que 
foram bem sucedidas.  

Tendo em conta a complexidade do ensino entre dois grupos de estudantes, nas quais diferenças 
culturais e linguísticas eram marcantes, foram desenvolvidas aulas com foco na interação entre os alunos, 
proporcionando a oportunidade de um aprendizado autônomo e dinâmico. O propósito central das atividades 
relaciona-se com a prática, tão frequente quanto possível, de atividades de interação em duplas (ou pares), na 
qual falantes de espanhol e de persa formavam uma parceria para a produção de exercícios práticos dentro e 
fora de sala. As aulas expositivas eram realizadas com todos os alunos juntos, e as atividades práticas realizadas 
em duplas, incentivando, assim, a colaboração entre os estudantes e o auxílio mútuo na compreensão da 
língua estudada.  

2. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se as metodologias da abordagem comunicativa no 
ensino de línguas (CANALE; SWAIN, 1980), o conceito de autonomia aplicada ao ensino de LA (NICOLAIDES, 
2003), e finalmente, o uso de estratégias de aprendizagem (RUBIN, 1975).  

Por meio da abordagem comunicativa (CANALE; SWAIN, 1980), partimos do pressuposto que a 
dimensão linguística do ensino de uma LA não deve ser concebida como o único aspecto a ser abordado em 
sala de aula. Segundo Hymes (1972), questões linguísticas precisam ser ensinadas de forma a estarem 
conectadas com o seu uso.   

Neste sentido, a capacidade de atuar de forma crítica e modificadora no ensino de PLA, levando em 
conta tanto o contexto social, como o contexto de aprendizagem (NICOLAIDES, 2003), são habilidades 
essenciais para a aquisição proficiente da língua estudada. A teoria da autonomia evidencia que, além da 
relevância das questões de consciência social, é essencial que professores e alunos estejam diretamente 
envolvidos no planejamento e execução de projetos didáticos. De acordo com Müller-Verweyen (1999), as 
definições de autonomia são apresentadas como a habilidade de gerenciar a aquisição de conhecimento. As 
estratégias cognitivas são alcançadas quando o aprendiz procura solucionar problemas, adquirindo o 
conhecimento de um conceito (RUBIN, 1987, p. 22-23).  

Sharle e Szabó (2000) consideram que há três estágios no processo de desenvolvimento da autonomia: 
em primeiro, ocorre uma fase de conscientização (raising awareness), um estágio de descoberta, em que os 
alunos são levados a pensar sobre como aprendem; em segundo momento ocorre a mudança de atitudes 
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(changing attitudes), que se refere à prática das habilidades iniciadas no estágio anterior; e finalmente, o 
terceiro estágio de transferência de papéis (transfering roles), que exige o planejamento e estruturação das 
atividades por parte do professor, proporcionando aos alunos liberdade no desempenho das tarefas. Pode-se 
concluir, portanto, que a inclusão do conceito de autonomia no processo de ensino-aprendizagem em LA pode 
representar uma mudança de caráter significativo relacionada com procedimentos metodológicos, 
desenvolvimento de atividades, atuação do professor e papel do aluno.  

Segundo Rubin (1975), estratégias são “as técnicas ou os recursos que um aprendiz pode usar para 
adquirir conhecimento” (p. 43). De acordo com Oxford (1990), elas podem ser diretas ou indiretas, sendo que 
a direta contribui para a aprendizagem propriamente dita (como a memória e as estratégias cognitivas), e a 
indireta se desenvolve de forma externa (são as estratégias meta-cognitivas, sociais e afetivas) (COSCARELLI, 
2012, p. 18). As habilidades meta-cognitivas são aquelas que se referem aos processos cognitivos e ao controle 
da cognição que permitem ao aluno planejar, monitorar e avaliar sua aprendizagem. 

Cabe salientar que este trabalho oferece o relato de experiências didáticas desenvolvidas 
conjuntamente entre professor e aluno. Com as entrevistas, teve-se a intenção de oferecer uma alternativa 
ao ensino baseado apenas no livro didático, incentivando uma postura ativa do aluno, expressando as suas 
preferências em busca de um aprendizado mais eficiente e autêntico.  O professor pode, portanto, em um 
grupo de alunos multilíngues, solucionar possíveis conflitos ao adotar uma abordagem mais reflexiva, criativa 
e flexível. Assim, considera-se que este relato possa contribuir com uma aprendizagem mais tolerante ao 
adaptar as atividades desenvolvidas em sala de aula ao contexto dos alunos.  

3. SOBRE OS ALUNOS  

Neste trabalho descrevemos a experiência em sala de aula do curso básico intensivo conduzido na 
graduação da UFMG, com duração de 60 horas e realizado durante o período de férias desta universidade. O 
grupo de alunos inscritos era bastante heterogêneo, contendo dois grandes grupos, o de hispano-falantes e 
falantes de persa.  

O curso básico, que aqui descrevemos, foi constituído primeiramente de doze alunos. Após quatro 
desistências, o grupo ficou com oito alunos.  Acredita-se que estas desistências tenham sido provocadas pela 
diferença multilíngue entre os alunos, já que, o conteúdo era facilmente compreendido pelos hispano-falantes, 
enquanto os falantes de persa apresentavam grande dificuldade de compreensão e relataram se sentir 
isolados. No entanto, os alunos que permaneceram até o final do curso conseguiram, a partir das atividades 
didáticas propostas, alcançar níveis de proficiência satisfatórios.  

Assim, o curso foi formado por três colombianos, uma cubana e quatro iranianos. Sete destes eram 
estudantes de pós-graduação da UFMG. A faixa etária estava por volta de 30 anos, sendo eles, quatro homens 
e quatro mulheres. Observa-se também que, apenas para alguns destes alunos o Português é uma LA, já que, 
todos tinham conhecimento de inglês e alguns de uma terceira língua.  

Nos cursos de PLA oferecidos por esta instituição, os alunos desenvolvem atividades orientadas por 
temas gramaticais e linguísticos, assim como, culturais. A competência comunicativa é desenvolvida baseada 
na leitura e produção escrita de gêneros textuais diversos, além da utilização do livro didático Terra Brasil: 
curso de língua e cultura (DELL' ISOLA & ALMEIDA, 2008), e de materiais extras que ficavam a cargo do 
professor.  

O inglês e o espanhol eram as línguas predominantes utilizadas tanto para o trabalho, como nas relações 
sociais fora da universidade. Estes alunos tinham acesso à língua portuguesa quase exclusivamente em aulas 
na universidade. Assim, o conhecimento e convivência com a língua e a cultura brasileira eram restritos. Não 
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obstante, eles estavam bastante envolvidos e interessados em ampliar seus conhecimentos linguísticos e 
culturais.   

A primeira reação dos alunos ao perceberem a heterogeneidade da turma foi bastante negativa. Os 
falantes de persa não se sentiam confiantes e faziam comparações com os falantes de espanhol que, pela 
proximidade entre as línguas, tinham a compreensão do português facilitada. Inicialmente, formou-se em sala 
uma divisão entre grupos linguísticos. Além disso, os alunos iranianos se recusavam a tentar falar português, 
comunicando-se apenas em inglês com a professora, e em sua primeira língua (doravante L1) entre eles. Este 
fato foi muito preocupante, trazendo vários desafios. Logo, além do ensino de línguas, foi preciso adequar o 
papel da professora como moderadora, ou seja, procurando aproximar os dois grupos e ensinar a língua de 
maneira igualitária.   

Neste sentido, em estudos da área de ensino e aprendizagem de PLA, é relevante dar espaço para 
discussões que abordam o multilinguismo. Assim, teve-se a intenção, neste trabalho, incentivar tanto a 
interação cultural com os brasileiros, no momento da atividade com entrevistas, como entre os alunos 
multilíngues.  

ATIVIDADES  

Tendo em vista a necessidade de conciliar a aprendizagem de grupos multilíngues, desenvolvemos 
práticas em duplas, buscando, portanto, a autonomia para proporcionar um ambiente de ensino criativo e 
justo. As atividades foram propostas de maneira que hispano-falantes ficassem responsáveis em ajudar e 
trabalhar com falantes de persa. As duplas eram sempre modificadas, dependendo da atividade proposta.  

A primeira atividade realizada com este modelo didático foi a entrevista com brasileiros. Primeiramente 
o professor realizou a mediação de conceitos gramaticais, focando na temática dos verbos ser e estar e como 
utilizá-las em diferentes situações (tema mais acessível para os alunos falantes de espanhol devido à 
proximidade e intercompreensão entre Português e essa língua), além de outros verbos e conjugações. Após 
a interação dos alunos com o conteúdo proposto, prosseguiu-se com integração das estruturas previamente 
adquiridas com a formulação de perguntas básicas do dia a dia, por exemplo, como se apresentar e pedir 
informações sobre outras pessoas. Estas perguntas foram expandidas para questões sobre gostos, hobbies, 
curiosidades, entre outros.  

Neste sentido, as tarefas trabalhavam o ensino de diferentes conjugações verbais e vocabulário, 
proporcionados por leituras e a realização de exercícios escritos. Além disso, os alunos foram incentivados a 
criar suas próprias perguntas, dependendo do que gostariam de conversar com seus colegas e pessoas que 
interagem em seu contexto social. Esta participação ativa foi bastante proveitosa, já que, os aprendizes foram 
envolvidos ativamente na compreensão do tema, fazendo com que o conhecimento fosse desenvolvido em 
sala e aplicado em situações reais. Ademais, a aula foi bastante divertida, já que, os alunos brincavam entre si 
com perguntas descontraídas, treinando como poderiam interagir com brasileiros, levando em consideração 
as curiosidades culturais.  

As perguntas foram primeiramente testadas com os colegas em sala de aula. Após este teste, os 
estudantes foram separados em duplas. Para a atividade de entrevista, foi pedido que escolhessem pelo 
menos sete perguntas, que apresentariam para pessoas que encontrassem pelos corredores da universidade. 
Apesar do primeiro desconforto relatado pelos alunos, por motivos de insegurança em interagir com 
desconhecidos e apresentar as suas perguntas, o grupo aceitou realizar a atividade, que foi acompanhada de 
perto pela professora.   

O resultado desta tarefa de entrevista foi bastante positivo em dois sentidos. Em primeiro lugar, ela 
estabeleceu uma maior proximidade e confiança entre os dois grupos, fazendo com que eles se sentassem 
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juntos, conversassem nos intervalos, resultando em um evidente progresso no ambiente em sala de aula. Em 
segundo lugar, o aprendizado do tema foi alcançado de maneira compartilhada com o desenvolvimento das 
habilidades linguísticas e competências comunicativas necessárias ao aprendizado de LA, implicando em 
melhor proficiência e uma aprendizagem mais autônoma. Consequentemente, o conteúdo que primeiramente 
apresentava dificuldades para alguns, acabou sendo bem compreendido e aplicado de forma autônoma pelos 
dois grupos. Foi possível, portanto, através da atividade de entrevista, fornecer ferramentas para um 
aprendizado efetivo em contexto de sala de aula com alunos multilíngues.  

Podemos observar que esta atividade representou o primeiro passo para que os estudantes iranianos 
se sentissem mais a vontade e confiantes com a língua portuguesa e o curso. Além disso, os hispano-falantes 
ficaram satisfeitos em poder auxiliar os colegas, fazendo com que o seu potencial fosse ainda mais acentuado. 
Assim, durante toda a disciplina, a interação entre os grupos foi se fortificando. O aprendizado de português, 
por meio de parcerias, mostrou-se como solução adequada, tanto para o ensino de língua propriamente dito, 
como para a evolução na interação entre alunos de contextos linguísticos e sociais distintos.  

4. O QUESTIONÁRIO 

Com o intuito de averiguar a utilidade da atividade realizada, assim como compreender sobre as 
opiniões e necessidades particulares de cada estudante, aplicamos, ao final do curso, um questionário escrito 
(anônimo). As perguntas foram pensadas no sentido de validar a proposta das atividades em dupla e, sugerir 
novas ideias para cursos futuros. As questões propostas para o questionário foram as seguintes: (1) Porque 
você escolheu fazer o curso de Português durante a sua estadia no Brasil?; (2) Durante o curso, qual foi o seu 
tema preferido e por quê?; (3) Você considera produtivo para o seu aprendizado cursar uma disciplina com 
alunos de diferentes culturas e línguas? Por quê?; (4) Discorra sobre as atividades onde foram formadas duplas 
entre falantes de duas línguas diferentes; (5) No geral, quais as atividades vocês gostaram e não gostaram?.  

Para a primeira pergunta (1), os alunos iranianos responderam que decidiram aprender a língua 
portuguesa por morar no Brasil, pela necessidade de comunicação e interação com brasileiros e para a 
resolução de problemas no dia a dia. De forma semelhante, os alunos falantes de espanhol justificaram a sua 
escolha por aprender português pela necessidade de comunicação e interação com brasileiros, assim como o 
interesse em conhecer outro idioma, e ainda o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e atender a cursos 
ministrados na língua portuguesa.  

Com relação à segunda pergunta (2), os alunos iranianos apreciaram principalmente as tarefas de 
competência de fala e compreensão, mencionando especialmente o guia de “sobrevivência”41,  que oferecia 
soluções e estratégias do uso da língua em diferentes situações cotidianas, além de atividades gramaticais. O 
grupo dos hispano falantes também preferiu atividades gramaticais, mas eles mencionaram ainda gostar dos 
temas que focavam nos aspectos culturais da língua portuguesa, as atividades de perguntas e respostas e de 
apresentações pessoais, atividades estas que culminaram no desenvolvimento das entrevistas com os colegas 
e com brasileiros.   

A terceira pergunta (3) convidava a reflexão sobre o aprendizado e as necessidades individuais levando 
em consideração a participação em uma turma de aprendizes heterogênea. O grupo de iranianos considerou 
positiva a interação com alunos de outros países, fazendo com que as aulas fossem interessantes e divertidas. 
No entanto, eles também ponderaram a dificuldade de compreensão entre os grupos, tanto com relação à 

                                                             
41 A professora preparou um guia de conversação em diferentes situações do dia-a-dia, como: conhecer pessoas (temas 

básicos de conversação e apresentação pessoal); compras (tamanho, cor, preferências, pedir, pagar, recusar e etc.); viagem (hotel, 
passagens, passeios, transportes e etc.); passeios (convidar/recursar convites, tipo de lugares para sair e como se comportar e 
etc.); serviços úteis (correio, ligações, internet, polícia e etc.), entre outros temas.  
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interação entre eles, como no desenvolvimento dos temas em sala. Segundo eles, os falantes de espanhol 
precisaram ter mais paciência para lidar com os diferentes ritmos de aprendizagem.  Os hispano falantes 
reconheceram que a experiência multicultural é produtiva tanto dentro como fora de sala, e que, por meio 
das atividades desenvolvidas, foi possível alcançar a interação e aquisição de conhecimentos de maneira 
proveitosa. Alguns afirmaram ainda, que os grupos se completavam e aprendiam uns com os outros de forma 
harmônica. 

Na quarta questão (4), sobre as atividades realizadas em pares, foi possível notar, por meio dos 
comentários, a aprovação total de ambos os grupos. Os alunos falantes de persa disseram que estas atividades 
foram muito relevantes, já que a escolha de pares de diferentes línguas incentivou e permitiu driblar as 
dificuldades linguísticas para que conseguissem se comunicar. Eles comentaram ainda, que apesar das 
disparidades culturais e linguísticas, os grupos sempre acabaram encontrando uma maneira para interagir. Os 
falantes de espanhol aprovaram o contato direto com pessoas de outros países, pois conseguiam aprender 
uns com os outros, conversando sobre diferentes temas que iam muito além da sala de aula. Eles mencionaram 
também que a interação foi um desafio, mas que ao final conseguiram se comunicar apenas em português, e 
isso foi bastante estimulante. 

A última pergunta (5) pedia que os alunos discorressem sobre as práticas desenvolvidas no curso, 
mencionando os aspectos positivos, negativos e oferecendo sugestões para disciplinas futuras. O grupo de 
iranianos considerou positiva a atividade de entrevistas com brasileiros, já que prefeririam tarefas voltadas à 
conversação e comunicação em diferentes situações, como perguntar e dar direção, se apresentar etc. Como 
negativo evidenciaram a dificuldade e comunicação entre os grupos e sugeriram, portanto, a divisão da turma 
com base nas línguas faladas. Como aspectos positivos, o grupo hispano mencionou a personalidade da 
professora, a interação em sala e as atividades de conversação. Um aspecto negativo seria o pouco tempo de 
aula, e a sugestão foi ter mais exercícios com áudio.     

Por meio das respostas apresentadas acima, podemos identificar a preocupação dos estudantes com 
relação à diferença linguística entre os dois grupos, e como está disparidade pode afetar a aprendizagem e 
comunicação em sala de aula. No entanto, mesmo conscientes desta questão, os alunos se mostraram abertos 
à prática didática em grupos multilíngues. Desta maneira, as interações em dupla parecem ter agradado ambos 
os grupos, já que, os comentários sobre estas atividades foram positivos e incentivadores: “A melhor forma de 
aprender é estar misturado com alunos de outros países, isso faz com que as aulas sejam divertidas”; “Sim, 
porque nos completamos”; “Aprende-se novas culturas e línguas”.  

As atividades em dupla foram ponderadas para instigar a empatia entre os grupos, além de viabilizar a 
autônoma na aquisição da língua. Neste sentido, tivemos o intuito de proporcionar tanto a independência dos 
alunos, como a colaboração no momento da aprendizagem. Assim, ao invés de evidenciar a diferença 
linguística, optamos por aproximar os dois grupos, para que eles se completassem e criassem vínculos dentro 
e fala de sala de aula.  

Além de uma maior participação ativa em sala, os alunos não deixavam de realizar tarefa de casa e 
atividades extras – era comum a falta de entrega de tarefas no início das aulas. Ainda, ao final da disciplina 
realizamos uma prova oral individual, onde todos conseguiram manter uma conversação proficiente em língua 
portuguesa.  

Tanto a aprovação dos alunos com relação às atividades propostas, como o resultado desta interação, 
faz com que este exemplo de atividade didática seja válido para salas de aulas heterogêneas multilíngues. 
Desta maneira, recomenda-se que tarefas em duplas, com base na interação autônoma, sejam aplicadas em 
salas de aula de cursos de PLA. Estas atividades podem ser adaptáveis, dependendo do nível do curso, tipos 
linguísticos e até a personalidade da turma e do professor.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados deste estudo, embora com número limitado de participantes e recorrendo apenas a um 
exemplo de atividade, pode apresentar sugestões relevantes de como superar os desafios encontrados em 
uma sala de aula multilíngue de PLA. Os exercícios em equipes ofereceram uma alternativa didática adequada 
para este grupo de alunos. Além da aproximação em sala e maior confiança, estes estudantes alcançaram 
níveis mais proficientes de língua portuguesa, através de estratégias de aprendizagem autônoma, voltadas ao 
desenvolvimento da capacidade de atuar de forma crítica e modificadora em seu contexto.  

Portanto, verificou-se que atividades em dupla parecem ser vantajosas e bem aceitas pelos estudantes. 
A parceria entre falante de espanhol e de persa ofereceu uma solução relevante para questões de dificuldade 
de aprendizagem de ambos os grupos. Também é importante ressaltar a vantagem social envolvidas nesta 
interação, já que grupos de alunos de contextos sociais e culturais diferentes compartilharam informações e 
experiências, tornando as atividades em sala de aula mais ricas.  

Neste sentido, estratégias didáticas, voltadas a estimular a autonomia, proporcionam um maior 
envolvimento dos alunos no processo de aquisição de conhecimento. Quando colocados em situações reais e 
dinâmicas, em que necessitam encontrar uma forma desenvolta de se comunicar no idioma estudado, os 
alunos conseguem desenvolver uma compreensão mais profunda da língua e do contexto social em que estão 
inseridos.  
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RESUMO 

O caráter inovador do método Flipped Classroom, as potencialidades que apresenta e o facto de conciliar 
teorias anteriormente vistas como incompatíveis  (teorias centradas nos alunos que prescrevem atividades 
interativas na sala de aula, por oposição a teorias centradas no professor que defendem métodos de ensino 
explícitos) tornam-no muito apelativo. Nas universidades norte-americanas é frequente encontrar numa 
mesma turma de PLNM alunos falantes do inglês, falantes nativos do espanhol e falantes de português língua 
de herança, pelo que a Flipped Classroom pode ser instrumental no desenvolvimento de um ensino 
diferenciado. Neste artigo, apresento uma unidade temática para  língua portuguesa (L2 / LE), criada por mim 
de acordo com este método e desenvolvida considerando os Standards for Foreign Language Learning e 
as Guidelines da ACTFL.  

ABSTRACT 

The innovative character of the Flipped Classroom method, the potentialities it presents, and the fact that it 
reconciles previously incompatible theories (student-centered theories prescribing interactive activities in the 
classroom opposed to teacher-centered theories advocating explicit teaching methods) make it very 
appealing. In North American universities, it is common to find English-speaking students, native speakers of 
Spanish and heritage speakers of Portuguese in the same class, making the Flipped Classroom instrumental in 
the development of differentiated teaching. In this article, I present a thematic unit for Portuguese Language 
(L2 / FL), created by me according to this method and developed considering ACTFL's Standards for Foreign 
Language Learning and Guidelines. 

1. FLIPPED CLASSROOM: DESCRIÇÃO E ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O crescente desenvolvimento e a acessibilidade das tecnologias informáticas e da comunicação ao 
público em geral não podia deixar de ter consequências no campo da educação e pedagogia. Por um lado, o 
seu uso generalizado no dia-a-dia da população estudantil altera os comportamentos desta dentro e fora da 
escola ou em outros contextos educativos; por outro lado, possibilita não apenas novas formas de comunicar 
em geral como também mais especificamente de ensinar e aprender. 

As mais recentes gerações de estudantes têm sido designadas de "nativos digitais", por oposição às 
gerações  anteriores, consideradas "imigrantes digitais".  Segundo Marc Prensky, que cunhou os dois termos, 
os primeiros nasceram já imersos no mundo digital "surrounded by and using computers, videogames, digital 
music players, video cams, cell phones, and all the other toys and tools of the digital age" (Prensky, 2001, p.1), 
por oposição aos segundos, nascidos antes de 1980. À época, a maioria dos professores incluía-se neste último 
grupo, sendo por conseguinte  considerados menos hábeis tecnologicamente do que os seus alunos.  

As limitações desta perspetiva são evidentes, na medida em que não apenas a disparidade de condições 
socioeconómicas e geográficas a põem em causa (nem todos os estudantes têm acesso à tecnologia, por 
exemplo), mas também porque não se baseou em dados de pesquisa ou considerou as variações cognitivas 
existentes dentro de uma mesma faixa etária (para uma revisão crítica destes conceitos, cf. Bennett, Maton, e 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

201 

Kervin; o próprio Marc Prensky revisitou estas questões num artigo publicado em 2011). Contudo, a proposta 
de Prensky foi fundamental para a disseminação da ideia de que um novo modelo didático era necessário, 
contribuindo para um sentimento de crise iminente na educação identificado por Don Tapscott em 1998: 
“There is growing appreciation that the old approach [of didactic teaching] is ill-suited to the intellectual, 
social, motivational, and emotional needs of the new generation” (Tapscott, 1998, p.131).  

Segundo Prensky, a sofisticação tecnológica dos “nativos digitais” levou a que as técnicas de ensino ditas 
"tradicionais" deixassem de ser adequadas: “Our students have changed radically. Today’s students are no 
longer the people our educational system was designed to teach” (Prensky, 2001, p.1, ênfase no original). O 
autor defendeu que o uso da tecnologia pelos estudantes alterou a forma como estes pensam e como 
processam informação: com mais rapidez, estabelecendo relações aleatórias, preferindo informação visual, 
dinâmica e baseada em jogos. Estes argumentos, feitos inicialmente com base em observações empíricas 
pouco sustentadas, têm vindo entretanto a ser observados na sua complexidade através de estudos mais 
rigorosos. Com efeito, os alunos poderão não ser tão tecnologicamente hábeis como se previa, na medida em 
que demonstram falta de pensamento crítico quando utilizam fontes de informação baseadas na internet, tal 
como notado por Lorenzo e Dzuiban (2006). Para Bennett, Maton e Kervin este estudo sugere que o uso 
quotidiano da tecnologia não é necessariamente aplicável a tarefas académicas, levando os autores a concluir 
que: “education has a vitally important role in fostering information literacies that will support learning” (2004, 
p.11). 

De qualquer forma, e ainda que como vimos existam conclusões que contraditam as generalizações de 
Prensky e de outros autores seminais, o uso de novas tecnologias tornou-se omnipresente em alguns contextos 
e a facilidade de produção, difusão e recepção de materiais didáticos que as utilizam tornou-os inevitáveis. 

Foi neste âmbito que surgiram iniciativas como OpenCourseWare do MIT (2001), que deu 
posteriormente origem ao consórcio EdX com Harvard (2012), Khan Academy (2006) e Coursera (2012), entre 
outras, disponibilizando aulas, conferências e cursos completos de universidades prestigiadas através da 
internet e tornando-os assim acessíveis a milhões de utilizadores.  O entusiasmo gerado em torno deste 
modelo de ensino de massas, recebido como uma verdadeira democratização e revolução educacional, tem 
vindo a ser analisado mais criticamente, na medida em que começam a ser mais notórios os resultados obtidos 
ou os que ficarão por atingir. Relembre-se porém que a tecnologia sempre suscitou atitudes quer utópicas 
quer distópicas que se refletiram na educação: já em 1922 Thomas Edison tinha proclamado "I believe the 
motion picture is destined to revolutionize our educational system and that in a few years it will supplant 
largely, if not entirely, the use of textbooks" (cit. por Monke, 2004, p. 10). Idênticas expetativas foram 
formuladas na mesma época, nos EUA, em relação ao ensino por correspondência: 

Sensing a historic opportunity to reach new students and garner new revenues, schools rushed to 
set up correspondence divisions. By the 1920s, postal courses had become a full-blown mania. Four 
times as many people were taking them as were enrolled in all the nation’s colleges and universities 
combined." (Carr).  

Se, à semelhança das aulas por correspondência, os MOOC (Massive Online Open Courses) e o ensino 
online não vieram, até à data, substituir as salas de aula físicas, não deixam no entanto de continuar a propor 
novos usos da tecnologia ao serviço da educação, contribuindo nomeadamente para impulsionar o uso 
generalizado da Flipped Classroom em várias disciplinas e níveis de ensino nos EUA. 

O método de ensino Flipped Classroom propõe que a exposição de conteúdos seja efetuada através de 
vídeos que os alunos devem ver antes da aula presencial, libertando assim o tempo letivo para as atividades 
de prática, incluindo as que tradicionalmente eram realizadas em casa individualmente pelos alunos. Também 
designado Inverted Classroom, por Lage, Platt, e Treglia, este método pode ser descrito sucintamente da 
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seguinte forma: “Inverting the classroom means that events that have traditionally taken place inside the 
classroom now take place outside the classroom and vice versa” (Lage, Platt, e Treglia, 2000, p.). 

Jonathan Bergman e Aaron Sams foram os primeiros professores a implementar este método 
(primeiramente descrito por J. Wesley Baker em 2000), quando em 2007 começaram a gravar apresentações 
de PowerPoint narradas e anotadas e a disponibilizá-las online, para que os alunos que faltavam às aulas 
pudessem acompanhá-las, enquanto os que tivessem estado presentes podiam revê-las e esclarecer eventuais 
dúvidas. Estes conteúdos, que se destinavam aos seus alunos mas eram públicos, começaram a ser utilizados 
por outros professores e alunos, contribuindo para a popularização da Flipped Classroom.  

Bergman e Sams apontaram várias vantagens da utilização deste método em Flip Your Classroom: Reach 
Every Student in Every Class Every Day (2002). Para além da utilização na sala de aula de recursos digitais 
usados pelos alunos no dia a dia, que deve estar sempre ao serviço do processo de ensino-aprendizagem e 
não ser um fim em si mesmo, este método altera as relações entre alunos e professor. Com efeito, aumenta a 
interação aluno-professor, ao contrário do que se poderia pensar, uma vez que esta acontece quer na sala de 
aula (libertada do tempo devotado à exposições de conteúdos, há mais tempo para falar individualmente ou 
com pequenos grupos de alunos, para responder a perguntas e acompanhar o processo de aprendizagem), 
quer online, através de mensagens de e-mail, fóruns, blogues, mensagens de telemóvel ou nas redes sociais, 
por exemplo. Desta forma, o professor tem a oportunidade de conhecer melhor os seus alunos e estes de 
comunicarem de múltiplas formas com o professor, mais ajustadas às suas necessidades e tempos próprios de 
aprendizagem, construindo-se assim relações mais profundas. 

A Flipped Classroom também aumenta a interação entre alunos, na medida em que o papel do professor 
passa a ser guia de aprendizagem (learning coach, segundo Bergmann e Sams, 2002, p. 27), abrindo aos alunos 
a possibilidade de também eles serem transmissores de conhecimentos, partilhando-os com os colegas. No 
que se refere ao ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, passa a haver mais tempo para atividades 
comunicativas:  

Creating a student-centered class based on the flipped classroom model will enable students to use 
the target language in more authentic situations. In addition, students of well-designed flipped 
classes may develop greater ownership of their learning, collaborative skills needed for a 
participatory culture, and more opportunities to interact with the instructor and classmates in the 
target language. (Mehring, 2016, p. 6) 

Será importante questionar, contudo, que consequências isto implica na aula de Língua Segunda e em 
particular na de Português Língua Não Materna; por exemplo, quais as especificidades do feedback corretivo 
entre alunos, sobre o qual não existem estudos suficientes mas que se sabe serem diferentes do feedback 
dado por um falante nativo (Adams, Nuevo e Egi, 2011). 

Um outro aspeto relevante prende-se com a reivindicação de que a Flipped Classroom ajuda os alunos 
com dificuldades, permitindo-lhes fazer pausa nas palestras gravadas e escutar de novo, acompanhando-as 
melhor. Esta questão é pertinente em contextos onde numa mesma turma se encontram alunos com 
diferentes níveis ou ritmos de aprendizagem. Nas Universidades norte-americanas, por exemplo, é frequente 
encontrar numa mesma turma de português alunos falantes do inglês (com e sem espanhol como L2), falantes 
nativos do espanhol (como L1 mas também como língua de herança) e falantes de português língua de herança 
(frequentemente de pelo menos duas variantes), pelo que o uso da Flipped Classroom se apresenta como 
especialmente promissor. Ainda que não haja consenso quanto à relevância da língua materna do aluno para 
o processo de aquisição-aprendizagem, a existência de diferenças relativamente à forma como este acontece 
nos falantes de herança é mais geralmente aceite pelos linguistas. Os falantes de herança apresentam 
características em comum com os falantes bilingues mas também com os falantes não nativos e geralmente 
não foram escolarizados na língua de herança, que falam em casa. É importante ter em conta que o grau de 
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contato com a língua de herança varia muito dependendo do input que recebem em casa, da frequência ou 
não de aulas em escolas comunitárias, da sua integração na comunidade imigrante no país de acolhimento e 
da sua identificação com o grupo de herança, pelo que não constituem um grupo homogéneo. O ensino 
diferenciado propõe justamente oferecer aos alunos múltiplas opções para a aquisição de conhecimentos com 
base no reconhecimento de que nem todos os alunos são iguais: 

To differentiate instruction is to recognize students' varying background knowledge, readiness, 
language, preferences in learning and interests; and to react responsively. Differentiated instruction 
is a process to teaching and learning for students of differing abilities in the same class. The intent 
of differentiating instructions is to maximize each student's growth and individual success by 
meeting each student where he or she is and assisting in the learning process. (Hall, Strangman e 
Meyer, 2003, p. 3) 

Tomlinson (2000) identifica três elementos que podem ser diferenciados: conteúdo (o que o professor 
planeia ensinar), processo (como planeia ensinar) e produtos (avaliação formativa). O currículo, mais do que 
ser adaptado, deve idealmente ser criado para que seja flexível; a tecnologia pode ser um instrumento para a 
promoção desta flexibilidade, necessária ao ensino diferenciado, possibilitando que o aluno escolha de entre 
várias possibilidades a forma de representação mais adequada para o seu estilo de aprendizagem, por 
exemplo. Note-se, contudo, que o ensino diferenciado carece ainda de sustentação científica, ainda que alguns 
do seus elementos já tenham sido estudados e obtidos resultados positivos.  A própria noção de estilo de 
aprendizagem (avançada por Kolb em 1984 e desenvolvida por Fleming), em que se baseiam várias teorias e 
métodos de ensino, foi entretanto posta em causa. 

De qualquer forma, a possibilidade de os professores produzirem facilmente os seus próprios materiais 
adaptados às necessidades específicas de cada aluno e da diversidade cultural presente nas salas de aula das 
sociedades contemporâneas é, em meu entender, positivo, na medida em que constitui uma alternativa a 
materiais industrialmente produzidos, aplicados em "modo pronto a vestir", tal como descritos por Maria José 
Roldão, referindo-se à "indústria pesada" dos manuais que seguem uma única via didática replicada de forma 
"seguidista" pelos professores e que leva em última análise a uma "fortíssima demissão profissional" (Roldão, 
s/d, p. 4)42. Este posicionamento contrasta com o argumento de que o êxito dos manuais se deve ao facto de 
fornecerem a estrutura necessária ao processo de ensino-aprendizagem e conduzirem à negociação de 
sentidos através das interações entre professor e alunos (defendido por Hutchinson e Torres, 1994, entre 
outros).  

Glaúcia Silva concluiu, por seu turno, num artigo em que analisa as interações entre grupos de alunos 
falantes de herança de português e entre não falantes de herança que desenvolviam atividades de um manual 
na sala de aula, que os alunos tenderam a não utilizar o manual para procurarem explicações metalinguísticas 
e que os falantes de herança somente o utilizaram para realizarem as atividades propostas pelo professor. 
Ambos os grupos preferiram interagir em inglês e manifestaram a tendência para não explicar as suas 
respostas. A diferença principal entre os dois grupos prende-se com o processo de negociação na escolha das 

                                                             
42 Roldão chega a este diagnóstico no âmbito de um estudo em que chama a atenção para as distâncias que ocorrem no 

contexto escolar português.  Em primeiro lugar, a distância entre normatividade e decisão:  de um lado, a decisão e prescrição 
centralizadas que criam uma normatividade fortíssima, do outro um professor-funcionário que aplica material pré-preparado e 
uniformizado. A segunda distância identificada pela autora acontece entre discursividade e apropriação: de um lado, verbalizações 
retóricas legitimadoras, do outro lado, a sua muito frágil concretização efetiva (distância que Roldão denomina entre os nomes e 
as coisas e que é conducente a uma "acumulação de discurso que não raramente oculta as práticas" (Roldão 10). Por fim, a 
distância entre intenção e ação: de um lado, a bondade das intenções, do outro, a ação efetiva, levando à "assunção insustentada 
de que os bons princípios, as intenções expressas e partilhadas por um colectivo, trazem consigo de forma imanente as suas 
consequências na ação" (Roldão 10). 
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respostas: "among  the non-heritage learners, all three participants were engaged in negotiating the answers 
for the activities, while among the heritage group two participants relied on the answers and corrections 
provided by a third, who was perceived as the expert." (Silva, 2011, p. 746) A realização de estudos similares 
mas de maior fôlego é desejável, por forma a que seja possível chegar a conclusões mais abrangentes. 

Em suma, não existem ainda estudos suficientes que comprovem os benefícios que são atribuídos ao 
método Flipped Classroom, que é relativamente recente, em particular na área do ensino das línguas, e 
algumas das reivindicações em que se baseia também não obtiveram até à data comprovação científica.  
Contudo, este método disseminou-se rapidamente nos Estados Unidos da América, dado o seu caráter 
inovador, as potencialidades que apresenta e o facto de conciliar teorias anteriormente vistas como 
incompatíveis (teorias centradas nos alunos que prescrevem atividades interativas na sala de aula, por 
oposição a teorias centradas no professor que defendem métodos de ensino explícitos). 

2. PROPOSTA DE UMA UNIDADE TEMÁTICA 

A elaboração de materiais adequados ao ensino de PLNM em Flipped Classroom constitui o primeiro 
passo para que o método possa ser testado nesta disciplina e para que possa ser desenvolvida pesquisa mais 
sistemática. Considerando que grande parte da pesquisa sobre a Flipped Classroom e a sua implementação 
são levadas a cabo nos EUA, sendo também essa a área geográfica em que tenho lecionado, elaborei uma 
unidade temática seguindo este método. Esta unidade foi criada tendo em consideração as Proficiency 
Guidelines (Princípios Orientadores/Diretrizes de Proficiência) emanadas pelo American Council on the 
Teaching of Foreign Languages (ACTFL): 

The ACTFL Proficiency Guidelines are descriptions of what individuals can do with language in terms  
of speaking, writing, listening, and reading in real-world situations in a spontaneous and non-
rehearsed context. For each skill, these guidelines identify five major levels of proficiency: 
Distinguished, Superior, Advanced, Intermediate, and Novice. The major levels Advanced, 
Intermediate, and Novice are subdivided into High, Mid, and Low sublevels.  

Estas diretrizes foram inicialmente publicadas em 1986 e baseavam-se nos "Descritores de 
Competências Linguísticas" (Language Skills Descriptions) produzidos pela Interagency Language Roundtable 
(ILR), uma entidade governamental. A guerra entre os EUA e a Coreia, à semelhança do que tinha já sucedido 
aquando do conflito com o Japão no âmbito da Segunda Guerra Mundial, revelou a ausência de um sistema 
capaz de aferir as capacidades linguísticas dos funcionários governamentais. O Foreign Service Institute (FSI) 
criou então uma escala que passou a ser utilizada nos testes de proficiência linguística aplicados aos 
funcionários. Ainda que estes testes tenham passado a ser obrigatórios em algumas das agências do governo 
norte-americano em 1958, verificou-se que os resultados variavam consoante o examinador, pelo que foram 
desenvolvidos uma entrevista estruturada de acordo com uma escala de quatro competências linguísticas 
(falar, ouvir, ler, escrever) e critérios estandardizados de classificação que reduziram a subjetividade das 
avaliações e produziram resultados consistentes.  

Em 2012, a ACTFL publicou a versão revista e atualizada das suas Diretrizes (que adaptam a escala do 
IRL para a comunidade académica), tendo também em conta não apenas as edições das anteriores Diretrizes 
da ACTFL (1986, 1999 e 2001) mas também os descritores STANAG desenvolvidos pelo Board of International 
Language Coordination (BILC), da NATO, os "Can-do statements" do Quadro Europeu de Referência para as 
Línguas  e o  LinguaFolio do National Council of State Supervisors for Languages norte-americano (baseado no 
Portfolio Europeu das Línguas). Entre outras alterações, as Diretrizes foram atualizadas por forma a incluir 
formas de comunicação contemporânea, tais como mensagens de texto, e-mail e chat e passaram a incluir um 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

205 

nível acima do Superior (Distinguished), por forma a estarem alinhadas como nível C2 do Quadro Europeu de 
Referência. 

Tal como é referido no prefácio geral (ACTFL: 3), as Diretrizes aplicam-se diretamente à avaliação das 
habilidades linguísticas, não descrevendo nem prescrevendo como uma língua deve ser aprendida ou 
ensinada. As Diretrizes descrevem o que o falante é capaz de dizer, escrever e compreender de forma 
consistente num nível e o que não é capaz de fazer no nível imediatamente acima (ao contrário do Quadro 
Europeu que descreve somente o que o falante é capaz de fazer). Estas descrições são representativas do nível 
mas não são exaustivas e diversos perfis linguísticos podem ser classificados num mesmo nível. No entanto, 
no mesmo documento é referido que as Diretrizes têm implicações ao nível do processo de ensino-
aprendizagem: 

However, the Guidelines do have instructional implications. The ACTFL Proficiency Guidelines 
underlie the development of the ACTFL Performance Guidelines for K-12 Learners (1998) and are 
used in conjunction with the National Standards for Foreign Language Learning (1996, 1998, 2006) 
to describe how well students meet content standards. (ACTFL 3) 

Com efeito, os níveis de proficiência dos alunos são relevantes para a escolha dos métodos, materiais e 
conteúdos a utilizar. Tal como mencionado na citação acima, as Diretrizes são geralmente acompanhadas pelos 
National Standards for Foreign Language Learning, cuja mais recente revisão ocorreu em 2015 e resultou na 
elaboração dos World-Readiness Standards for Foreign Language Learning (W-RSFLL). À semelhança de 
edições anteriores, estes descrevem as competências e conhecimentos que o aprendente deve adquirir em 
cinco grandes áreas (conhecidas como os "Cinco C's"): Comunicação, Cultura, Conexões, Comparações, 
Comunidades. A área da Comunicação inclui três modos: interpersonal (interpessoal), interpretative 
(interpretativo) e presentational (expositivo). As funções ou objetivos da comunicação são o princípio 
orientador destes Standards, que se afastam assim de uma perspetiva centrada no tipo de atividade, seja 
recetiva  (ouvir, ler), seja produtiva (falar, escrever), tendo antes em conta os conteúdos, as identidades e as 
relações dos falantes, bem como os contextos socioculturais em que a comunicação tem lugar.  

A área da cultura inclui os chamados três Ps, "philosophical perspectives, the behavioral practices, and 
the products – both tangible and intangible – of a society” (sublinhado meu), que adotam a definição de cultura 
de Muirhead: “Culture is a fluctuating embodiment of a group’s products, practices, and perspectives” 
(Muirhead, 2009, p. 244). Tal como resume Lessard-Clouston (2016, p. 55):  

In the standards, cultural products include cultural achievements (similar to aesthetic culture); 
cultural practices comprise various patterns, such as for social interaction (similar to sociological 
culture); and cultural perspectives incorporate ideas, meanings, and values that influence 
communication and relationships (similar to semantic and pragmatic culture). 43  

Se os alunos tendem a compreender mais facilmente as práticas culturais (que consistem nos padrões 
de comportamento socialmente aceitáveis) e os produtos culturais (por exemplo, uma pintura, um texto 
literário ou um sistema político), as perspetivas culturais apresentam maior dificuldade, uma vez que se trata 
aqui de crenças, valores, atitudes e pressuposições (Morain, 1997). De acordo com Dema e Moeller, os três Ps 
resolvem não só a oposição entre alta cultura e cultura popular como também contribuem para evitar que a 
cultura seja ensinada de forma desconexa, eventualmente transmitindo preconceitos (2012, pp. 5-6).  

                                                             
43 Esta proposta tem algumas semelhanças com o modelo de Adaskou, Britten, e Fahsi’s (1990, pp. 3-4), segundo o qual 

existem quatro tipos de cultura que poderão estar presentes no ensino das línguas: cultura estética (que inclui cinema, música, 
literatura), cultura sociológica (natureza e estrutura da família, vida privada, costumes, instituições, trabalho e lazer), cultura 
semântica (o sistema conceptual que a linguagem reflete, tais como as designações e horas das refeições) e a cultura pragmática 
(informação de fundo, normas sociais, competências paralinguísticas necessárias à comunicação). 
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A cultura, como Kramsch já tinha chamado a atenção em 1993, não é uma competência extra e acessória 
("expendable fifth skill"); no entanto, subsiste ainda a tendência para ensiná-la separadamente. Ao invés, as 
culturas que as línguas transmitem constituem, segundo os Standards (43), o "verdadeiro conteúdo" da aula 
de língua estrangeira, não a gramática ou o vocabulário. Em acréscimo, Lange e Paige concluem que: 

Within the five goal areas (...), culture plays the central role because it is now viewed as the context 
and the content of communication in any form, the link to any discipline, the opportunity to contrast 
and compare cultures and cultural contexts, and the most authentic way to connect the individual 
language learner to the broader target language community" (Lange and Paige, p. xi) 

A cultura também está presente nos restantes Cs, nomeadamente nos pontos 1.1, 3.2, 4.2 e 5.1 dos 
Standards. Esta articulação - ou talvez, melhor ainda, indissociabilidade - da cultura com a comunicação 
interpessoal, as comparações culturais e a interação com as comunidades num mundo global reflete-se na 
substituição da ênfase na cultura pela ênfase na interculturalidade presente em muitos dos artigos científicos 
sobre este tema (Lessard-Clouston, 2016, p. 62). Esta mudança pode derivar do crescimento dos estudos na 
área da educação intercultural e é visível, por exemplo, no trabalho um dos mais destacados proponentes da 
educação intercultural, Byram, que em 1989 publicou Cultural Studies in Foreign Language Education, mas 
cujos estudos posteriores se referem já à interculturalidade (nomeadamente Teaching and Assessing 
Intercultural Communicative Competence, de 1997). A noção de interculturalidade parece capaz de expressar 
mais adequadamente a complexidade da interligação entre cultura e ensino das línguas (entre outros aspetos). 
Apesar de esta complexidade estar presente nos Standards, como vimos, a ideia de interculturalidade não é 
explicitada. No entanto, o ensino das línguas de uma perspetiva intercultural é consistente com os Standards 
(Acheson, Nelson, and Luna, 215, p. 206). 

Um grande número de professores recorre aos manuais de língua estrangeira e a exposições orais para 
ensinar factos culturais básicos, não motivando os estudantes para uma aprendizagem mais aprofundada da 
cultura baseada num processo de descoberta (Dema e Moeller, 2012, pp. 80-81). Uma das vantagens do 
método Flipped Classroom é permitir que os alunos acedam facilmente a produtos culturais (como canções, 
filmes, pinturas, etc) e a uma grande diversidade de outros materiais autênticos, como peças jornalísticas, 
entrevistas, websites variados, museus virtuais, social media, blogues, audiolivros, podcasts, entre outros, 
aumentando a exposição dos alunos à língua estrangeira e aprofundando o conhecimento e interações 
culturais. Ao contrário dos manuais, que oferecem uma representação estática da cultura, Dema e Moeller 
defendem que: “the digital media, authentic products and texts provide a more dynamic environment through 
direct access to most current practices, perspectives, and products.” (2012, p. 81)  

Em conclusão, os meios de comunicação digitais facilitam um processo de ensino-aprendizagem 
centrado no aluno, no âmbito do qual este estabelece uma relação crítica com os conteúdos. Em meu 
entender, este é um aspeto a ter em conta ao utilizar o método Flipped Classroom na aula de PLNM, uma vez 
que a Flipped Classroom inclui também uma componente de exposição oral de conteúdos. 

 
Language and Level: Beginning Portuguese (Novice Low-High) 
Approximate Length: 2 weeks 
Approximate Number of Minutes Weekly: 160 
Theme/ Topic: "A Comida" 
Essential Question: What are the food habits of Portuguese-speaking countries and how do they compare 
with yours and your country's food habits? 
Goals: Learners will be able to... 
• Identify and describe food from the Portuguese-Speaking Countries  
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• Discuss and compare culinary traditions 
• Make recommendations for a healthy food regimen 
• Organize an event for the community showcasing traditional food from the Portuguese-Speaking 

Countries (including to create a culturally appropriated menu to a specific occasion, writing a recipe and 
organizing a book) 

 

Summative Performance Assessment 

Interpretative Mode Interpersonal Mode Presentational Mode 

Learners will read an online article 
on the eating habits of Brazilian 
youth and complete a 
comprehension check 

In small groups, learners will 
discuss their own eating habits and 
make recommendations on how 
to eat healthier (the teacher will 
circulate among the groups to 
listen and, in addition, their 
discussions will be recorded in 
order to be evaluated later) 

Learners will write a short essay 
on food habits and culinary 
traditions of the Portuguese-
Speaking Countries 

 
Cultures 

• Product: Duration of meals 
• Practice: 1-2 hours seated lunch and dinner; eating with friends, family, and coworkers 
• Perspective: Meals are eminently social  
• Product: Fish 
• Practice: Portuguese eat fish frequently and they frequently serve it whole and with bones (grilled and in 

the oven are two favorite ways of preparing it)  
• Perspective: Portugal has a long tradition of fishing and Portuguese are the 4th leading world consumer of 

fish 
• Product: Meal times (1-3pm; 7-10pm) 
• Practice: Restaurants are closed between lunch and dinner 
• - Perspective: Food intake is regulated by social practice 

 
 

Connections 
• Consider the diversity of foods around the world and how they shape different eating habits 
• Consider the impact of work habits and legislation in eating habits 
• Buy food using a budget 

 
Comparisons 
• Use of diminutives to express affection and care for what you eat: "cafezinho", "arrozinho", 

"bacalhauzinho,"etc. 
• Food products from the Portuguese-speaking countries that are available in the US 
• ("linguiça", "malassadas", "pão doce", "vinho do porto", "pão de queijo", "cachaça", "açaí", ...) 
• Similar foods in the Spanish-speaking countries ("chouriço/chorizo", "doce de leite/dulce de leche", 

"sardinha/sardines", "bacalhau/bacalao") 
• Differences regarding English and Spanish: "peixe= pesce/pescado", "porco=pig/pork" 
• - How money and amounts are stated 
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Communities 
School and Global Communities 
• Organize an event dedicated to the Portuguese-speaking countries that will showcase their recipes and 

foods 
• Field trip to a Portuguese and/or Brazilian grocery store (optional) 
 
Lifelong Learning 
• Cook food of the Portuguese-Speaking countries at home 
• - Consider the role that food plays in the learner's life and set personal goals 

 
Toolbox 

Language Functions Related Structures / Patterns Vocabulary Expansion 
Discuss food, shopping and 
planning menus 
Make recommendations 
Discuss and compare culinary 
traditions 
Write a recipe /Give instructions 
Create a culturally appropriated 
menu to a specific occasion 

É necessário que, Recomendo que, 
É importante que +Present 
Subjunctive 
Commands (Imperativo) 
Question words: Como se prepara, 
Onde se compra, Quanto custa... 
Diminutives 

General food vocabulary 
Food vocabulary specific to the 
Portuguese-speaking countries 
Verbs pertaining to food 
preparation: Bater, cortar, cozer, 
fritar, colocar, juntar, acrescentar, 
... 
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RESUMO 

Neste artigo analisamos como as professoras de um curso de PLA para o Pré-PEC-G lidam com a inserção 
cultural dos estudantes, sobretudo com diferenças que dizem respeito a posicionamentos machistas e 
homofóbicos, por meio de transcrição das discussões decorrentes de reuniões presenciais. A partir de 
reflexões que emergiram das questões complexas enfrentadas pelos estudantes em sua vida no Brasil, os 
resultados evidenciam que as professoras são movidas pelos princípios da Linguística Aplicada Indisciplinar 
(MOITA LOPES, 2006) e do Letramento Crítico (MATTOS e VALÉRIO, 2010), além de apresentarem 
posicionamento voltado para a perspectiva da educação para a interculturalidade (MAHER, 2007). 

ABSTRACT 

In this article we analyze how the teachers of a PLA course preparing for PEC-G deal with the cultural insertion 
of the students, especially with differences that relate to male chauvinist and homophobic positions, through 
transcription of the discussions resulting from face-to-face meetings. The results show that teachers are driven 
by the principles of Interdisciplinary Applied Linguistics (MOITA LOPES, 2006) and Critical Literacy (MATTOS 
and VALÉRIO, 2010), based on reflections that emerged from the complex issues faced by students in their life 
in Brazil, as well as presenting a perspective on education for interculturality (MAHER, 2007). 

INTRODUÇÃO 

É frequente os estudantes do pré-PEC-G e do PEC-G relatarem diversas formas de violência física, social 
e ideológica sofridas quando chegam ao Brasil, como casos de racismo dentro e fora da universidade. Além 
disso, choques culturais são constantes quando passam a viver em nosso país.  

Diferente dos estudantes internacionais que vêm ao Brasil por um curto espaço de tempo, os 
conveniados ao PEC-G (assim como imigrantes forçados e refugiados, por exemplo), ficarão um tempo maior 
no país, estando em contato constante com os brasileiros. Acreditamos que o professor pode contribuir 
fortemente no sentido de minimizar prováveis choques e conflitos que os estudantes possam vir a vivenciar e, 
mais do que isso, ser o condutor para a equidade e o respeito mútuo.  

O foco deste presente artigo é apresentar alguns dos posicionamentos desses estudantes, que são 
dotados de construções culturais bastante distintas às do Brasil, sobretudo as que se referem ao machismo e 
à homofobia, e identificar como os professores poderão abordar e enfrentar essas questões em sala de aula 
multicultural. Apesar de difíceis e tensos, tais temas são imprescindíveis na sala de aula, sobretudo desse grupo 
específico, pois os estudantes são perpassados por esses questionamentos o tempo todo.    

PROGRAMA DE ESTUDANTES-CONVÊNIO DE GRADUAÇÃO (PEC-G) 
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Oficialmente criado em 1965, o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), desenvolvido 
pelo Ministério de Relações Exteriores (MRE) e pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com 
universidades brasileiras, tem oferecido a cidadãos de países em desenvolvimento – com os quais o Brasil 
mantém acordo educacional, cultural ou científico-tecnológico – a oportunidade de realizar seus estudos de 
graduação em Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras.  

O estudante-convênio deve atender a alguns critérios para que possa ser selecionado e cursar 
gratuitamente a graduação em universidades públicas (federais e estaduais) e particulares brasileiras, que 
incluem: ter entre 18 e 23 anos; possuir certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente; 
comprovar condições de custear suas despesas no Brasil, além de confirmar proficiência em língua portuguesa 
por meio de certificação em nível intermediário44 no exame Celpe-Bras. 

Algumas das IES que acolhem o programa oferecem curso preparatório de Português como Língua 
Adicional (PLA), o qual denominamos de curso Pré-PEC-G, para os participantes cujos países de origem não 
possuem posto aplicador do exame Celpe-Bras. Um dos desafios desse curso para além de tornar o estudante 
internacional linguisticamente apto para cursar a graduação, uma vez que o acordo prevê o regresso dos que 
não demonstrarem ser proficientes na variante brasileira da língua portuguesa, é criar condições para que 
esteja plenamente inserido no contexto sociocultural brasileiro. Sendo assim, não são poucas as angústias e 
inquietações dos estudantes que ingressam nesse curso. Sobretudo em seu primeiro ano no Brasil, enfrentam 
dificuldades financeiras, preconceitos de diversas ordens como racial e social, choques culturais, não possuem 
número de matrícula, ou seja, não têm os mesmos direitos de um estudante regularmente matriculado na 
universidade, dentre outras. Esses desafios enfrentados pelos estudantes inevitavelmente interferem na 
atuação dos professores e no modo como lidam com eles. 

A responsabilidade é, portanto, muito grande, tanto dos estudantes quanto dos professores 
responsáveis pelo curso de PLA pré-PEC-G, sendo fundamental a realização de pesquisas no âmbito de 
ensino/aprendizagem do programa, visto sua alta relevância para os seus participantes. 

CONFIGURAÇÃO DO CURSO ANALISADO 

Antes de descrever como o curso foco da análise é configurado, é importante esclarecermos que todas 
as IES que oferecem o curso de PLA para o Pré-PEC-G possuem autonomia para planejá-lo, ou seja, não há 
nenhuma diretriz que guie como os trabalhos devem ser realizados e cada instituição possui uma maneira 
própria de trabalhar. 

A IES foco desta pesquisa participa do programa e acolhe estudantes de diferentes países em 
desenvolvimento do continente americano, como Haiti, Jamaica, Nicarágua, Barbados, dentre outros. Porém, 
destaca-se a participação de estudantes de origem africana, dentre os quais predominam República 
Democrática do Congo, Gana, Benin, Namíbia e Camarões. As aulas são oferecidas pela Faculdade de Letras 
em parceria com a Diretoria de Relações Internacionais da universidade.  

O curso contou, em 2017, ano em que os dados da pesquisa foram coletados, com cinco professoras, 
sendo três estudantes da graduação e duas da pós-graduação. Cada uma dessas professoras foi responsável 
por ministrar quatro horas de aula em um dia fixo da semana, levando em conta a extensa carga horária 
ofertada: aproximadamente 520 horas/aula por ano.  Para a progressão e a coerência das aulas as professoras 
escreviam, ao final de cada dia, um relatório contendo: a descrição do conteúdo trabalhado; a descrição do 

                                                             
44 De acordo com o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Celpe-Bras é 

outorgado pelo MEC, e é o único certificado brasileiro de proficiência em português como língua estrangeira reconhecido 
oficialmente. Aplicado desde 1998, é conferido em quatro níveis: intermediário, intermediário superior, avançado e avançado 
superior. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/celpebras. Acesso em: agosto de 2016. 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

212 

material utilizado; a forma como a aula se desenvolveu; comentários sobre os estudantes e, finalmente, 
sugestões para a aula do dia seguinte. Esses relatórios estão arquivados em uma pasta do suporte Google 
Drive, destinada ao curso.  

Apesar de o curso prever quatro horas de aulas diárias, muitas vezes, a interação entre as professoras e 
os estudantes se prolongou para além da sala de aula, por meio de monitorias, conversas presenciais ou via 
WhatsApp45, nos quais os estudantes relatavam as dificuldades encontradas nesse primeiro ano no Brasil, os 
preconceitos sofridos, a saudade da família, os problemas pessoais, entre outros.  

No que diz respeito à configuração do curso, são as professoras, com auxílio do coordenador, as 
responsáveis pela elaboração do plano de ensino, visto a ausência de uma diretriz geral que guie os cursos, 
como salientado anteriormente. Assim, as professoras se reúnem na véspera do início das aulas, a fim de 
refletir sobre o ano anterior e discutir novas propostas de configuração para o novo curso. Para dar 
continuidade ao trabalho, são realizadas cerca de duas reuniões mensais, nas quais são discutidos assuntos 
relacionados ao planejamento, conteúdos a serem trabalhados em sala, projetos a serem desenvolvidos ao 
longo do ano, comportamentos e dificuldades encontrados pelos estudantes, temas e abordagens de ensino 
a serem exploradas, trocas de experiências entre as professoras sobre a atuação em sala de aula, etc.  

Por estarmos inseridas neste contexto de trabalho, pudemos participar e compartilhar das inquietações 
das professoras e de seu entendimento de que apenas aulas preparatórias para o exame Celpe-Bras não 
bastariam para as necessidades reais e cotidianas daqueles estudantes. Faz-se necessário prepará-los para os 
enfrentamentos da vida no Brasil e na IES em que realizarão seus estudos de graduação, possibilitando 
autonomia para que possam se posicionar frente a eles. Assim, ao elaborar os materiais didáticos e ao atuar 
em sala de aula, busca-se uma abordagem de ensino e aprendizagem que contemple discussões do letramento 
crítico (JORDÃO e FOGAÇA, 2007; MATTOS e VALERIO, 2010), cujo principal objetivo é desenvolver a 
consciência crítica dos estudantes, a fim de que aprendam a língua para transformar a si mesmos e a sociedade 
onde vivem.  

Essa perspectiva de ensino foi adotada pela equipe de professoras por possibilitar indagar e 
problematizar algumas visões interiorizadas pelos estudantes, trabalhando com questionamentos que visem 
à reflexão e à transformação de significados que têm incorporados – como o machismo, a homofobia, a relação 
com bebidas alcoólicas, dentre outros – além de contribuir com a possibilidade de empoderamento dos 
participantes do programa (MAHER, 2007), sempre de acordo com as necessidades de cada novo grupo que 
chega a cada ano.   

ANÁLISE 

Neste estudo, nos dedicaremos à análise de partes de uma das reuniões presenciais ocorrida no ano 
letivo de 2017 na IES em que se deu a investigação.  Foram analisados os posicionamentos de alguns 
estudantes, sobretudo os provenientes de países da África, que muitas vezes apresentam construções culturais 
machistas, que fazem com que a desigualdade de gênero seja naturalizada, além de posições marcadas pela 
homofobia. 

Nessa reunião, realizada em 17 de março de 2017, cerca de um mês após o início das aulas, estavam 
presentes quatro das cinco professoras responsáveis pelo curso. Denominaremos as professoras que 
participaram da reunião de P1, P2, P3 e P4, ressaltando que P1, além de professora, também exercia a função 

                                                             
45 As professoras mantêm um grupo no aplicativo WhatsApp para facilitar a comunicação com os estudantes, assim como 

para promover maior interação entre estudantes e professoras para além da sala de aula, contribuindo para a prática do português 
e a interação entre os estudantes do curso. 
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de auxiliar de coordenação e possuía vários anos de experiência com o curso de PLA para o Pré-PEC-G, de 
modo que era a responsável por liderar as reuniões e os assuntos a serem discutidos. 

Na ocasião, vários tópicos estavam em pauta, dentre eles os materiais a serem utilizados nas aulas 
posteriores e as adaptações necessárias para as apostilas já confeccionadas no curso de 201646. Durante esta 
discussão, uma das professoras pediu para fazer um parêntese para que pudesse relatar sobre uma situação 
que havia ocorrido em sua aula. Ela relatou que, ao corrigir a tarefa para casa solicitada na aula anterior, 
baseada na pesquisa sobre a banda Legião Urbana, um dos tópicos levantados pelos estudantes foi a causa da 
morte de Renato Russo, vocalista e líder do grupo. A reação dos estudantes diante do conhecimento da morte 
do cantor pelo vírus HIV gerou incômodo na professora, cujo trecho da fala reproduzimos abaixo: 

P2: Ontem aconteceu uma coisa muito chata. A hora que a gente estava falando sobre Legião Urbana 
aí eu falei ‘gente, o que vocês pesquisaram sobre Legião Urbana?’ Aí eles falaram um tanto de coisa. 
‘Quem era o líder?’ Renato Russo. Eu falei ‘Gente, Renato Russo está vivo ou morto?’ Ah, ele morreu. 
‘De que ele morreu?’ Aí ninguém sabia. Aí eu falei ‘Gente, ele morreu porque ele era portador do 
vírus HIV’. Na hora todo mundo começou a rir, do tipo assim, fazendo piadinhas do tipo:: AIDS é 
doença de gay, não sei o quê:: muito chato, sabe?  

Grande parte dos estudantes relacionaram a morte do cantor pelo vírus HIV como sendo uma doença 
exclusiva de homossexuais. Sobre esse episódio, as professoras discutiram que é necessário levar em 
consideração que os estudantes, naquele momento, estavam há pouco tempo no Brasil e que, por serem 
dotados de outra construção cultural, é comum apresentarem preconceitos e intolerância com algumas 
questões. Por isso, chamam a atenção para a importância de ter paciência e não ter a pretensão de provocar 
mudanças já nesse primeiro momento, uma vez que é necessário trabalhar esse tipo de questão aos poucos 
para que os estudantes possam refletir dia a dia.  

Por ter uma experiência de viagem na África do Sul, P1 discute como esse assunto é banal no continente 
africano de modo geral: 

P1: Mas é interessante você pensar no contexto, porque a maioria dos alunos são africanos e na 
África, se AIDS aqui é um problema:: para você ter noção, eu fui em um lugar na África do SUL, que 
é super desenvolvida, e aí a menina falou assim ‘Está vendo todas essas crianças que você está 
vendo, 90% delas têm AIDS’. Então tipo assim, é uma coisa BANAL. Não é uma coisa tipo grave 
(ininteligível) todo mundo tem, tipo assim, uma galera tem. 

Essa fala vem para explicar que, por ser uma doença muito recorrente na África, é comum que gere 
piadas e comentários dos estudantes, sobretudo dos países africanos, reforçando ainda mais a necessidade de 
paciência por parte do professor, pois não conseguirá promover reflexão no estudante de forma momentânea, 
mas deve desenvolver um trabalho que apresente a eles outros caminhos e possibilidades de pensamentos e 
atitudes de forma contínua, ao longo de todo o curso. Por isso, chamaram a atenção para a importância de 
um trabalho diário, que inclua discussões que levem ao debate, ao diálogo, à reflexão, a fim de desconstruir 
essa crença dos estudantes, que acaba levando-os a praticarem o desrespeito e o preconceito: 

P3: A gente pode ir trabalhando aos poucos e, incluindo algumas coisas nas apostilas nossas, depois 
faz uma coisa maior, um pouco mais para frente, quando eles já estão um pouco mais desenvolvidos, 
mas já, assim, tocar no assunto, sabe? Um pouquinho em cada unidade:: 

                                                             
46 As professoras são as responsáveis por elaborar todos os materiais didáticos utilizados no curso e muitas vezes fazem 

adaptações de conteúdos de anos anteriores de acordo com as necessidades e especificidades de cada grupo de estudantes. 
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O acontecimento narrado por P2 foi o ponto de partida para que as demais professoras também 
relatassem outros episódios de intolerância à diversidade na sala de aula, como, por exemplo, o que segue 
abaixo: 

P3: eu também, teve uma aula que o:: o X, ele foi extremamente homofóbico. Ele falou que se ele 
vir duas pessoas do mesmo sexo na rua de mão dada, alguma coisa:: ele já começou a falar de nojo, 
essas coisas. 

Vemos que esse tipo de pensamento e de comportamento, por vezes agressivo por parte de alguns 
estudantes do Pré-PEC-G, é recorrente e as professoras, juntas, discorrem sobre a melhor maneira de lidar 
com esses assuntos. 

Esse tema também trouxe à tona uma situação de intolerância vivenciada por P1, não por parte dos 
estudantes do PEC-G, mas uma reação de um dos estudantes brasileiros da universidade focalizada frente ao 
posicionamento homofóbico de alguns conveniados ao programa. A professora relatou que foi interpelada por 
esse estudante, como vemos no trecho abaixo: 

P1: ‘você que é professora de português para estrangeiros?’ Isso, eu sou uma das. Aí ele falou assim: 
‘Você estava dando aula de homossexualidade outro dia?’ Eu quase morri:: eu falei, meu Deus, o 
que SERÁ dar uma aula de homossexualidade e tipo assim, quando a pessoa fala assim, né, esses 
termos de racismo, sexualidade, aborto você já fica com medo do que que ele ouviu e do que que 
está, tipo assim, o que que ele quer. Então eu falei: olha, eu não sei, a gente tem várias professoras 
(...) Mas porque, assim? Não, porque vocês estavam discutindo alguma coisa sobre 
homossexualidade, um aluno levantou e falou ‘eu não aceito’ (...) Daí ele foi falando, daí eu gritei 
daqui debaixo ‘homofóbico, você não tem direito, cuida da sua vida, você não pode escolher o que 
o outro vai pensar (...)’. 

Frente a isso, todas concordaram sobre a alta relevância em trabalhar o respeito como também forma 
de proteção aos estudantes do PEC-G, para que não sofram retaliações como a exemplificada na fala anterior. 
Além disso, discutiram que o posicionamento radical do estudante não é benéfico, uma vez que a tensão já 
presente pode aumentar vertiginosamente. Observa-se também que a própria reação do estudante é 
contraditória, pois é uma maneira de escolher como os estudantes devem pensar:  

P1: Aí na hora eu pensei assim, cara, você está escolhendo o que o outro está pensando, MAS, como 
eu estava em minoria, aí eu falei não vou discutir, né, só falei assim, olha, eu te entendo, mas o que 
a gente estava fazendo provavelmente era trazendo debates polêmicos para sala justamente porque 
os alunos vêm de culturas diferentes então assim como você vai chegar lá e todo mundo vai ficar 
assustado com você quando falar alguma coisa e as pessoas vão discutir com você, né, tipo, EU, 
chegar lá no Congo e quer ser tipo super feminista. Vai gerar estranhamento.  

É exatamente esse tipo de atitude que as professoras discutiram ser necessário evitar frente a 
estudantes com comportamentos homofóbicos: tentar impor um tipo de pensamento. É evidente que há 
princípios do professor que não serão mudados, mas isso não deve obrigar o outro, o estudante, a seguir esse 
mesmo princípio.  

Como dito acima por P3, é preciso que esse tipo de assunto polêmico seja trabalhado aos poucos, sem 
imposição de nenhuma das partes envolvidas, com o objetivo final de chegar ao respeito à diversidade, e não 
com a finalidade de determinar o que o estudante deve pensar. Sobre sua primeira reação frente à fala do 
estudante X, P3 disse: 

P3: Você pode não achar certo, é uma coisa sua, mas você tem que RESPEITAR:: 

As professoras chegam à conclusão de que, nessas situações de conflito, é preciso construir um terceiro 
lugar, o que significa que o professor não pode impor uma posição, mas tem que reconhecer a posição do 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

215 

estudante, assim como este também deve reconhecer a posição do professor. Há princípios muito enraizados 
que dificilmente conseguimos mudar, como coisas que aprendemos desde que nascemos, que os pais fazem 
com as mães, etc. Contudo, apenas isso não pode obrigar o outro a seguir esse mesmo caminho.   

Não estamos afirmando que seja algo simples e fácil, pois muitas vezes as próprias professoras são alvo 
de discriminação de alguns estudantes, que não aceitam com tranquilidade o fato da autoridade em sala ser 
do sexo feminino. Contudo, as docentes acreditam que esse é o caminho para alcançar o respeito de ambas 
as partes: 

P1: o estudante (PEC-G) pode chegar e pode falar o que ele quiser, mas aí a gente vai discutir e 
chegar no terceiro lugar (...) nem o do professor e nem o do aluno, é construir um terceiro lugar. (...) 
sempre vão ter as diferenças, princípios e tal e tem coisa que é inegociável, mas que você tem que 
chegar ao máximo de tolerância possível, e aí tolerância de todos os lados. Então, tipo assim, eu, 
pessoalmente, acho que a pessoa tem que chegar e falar o que ela pensa ali naquele momento de 
sala de aula até para gente saber o que discutir e tratar. 

Neste trecho, a P1 chama a atenção para o quão importante é quando o estudante emite sua opinião 
sobre os assuntos que emergem da sala de aula, pois é nesse momento que o professor vai identificar os temas 
que deverão ser problematizados. Essa é uma característica do curso oferecido na universidade foco da nossa 
análise que, apesar de utilizar materiais confeccionados em anos anteriores, sempre são incluídas atividades 
novas de acordo com cada turma. 

Nessa perspectiva, o papel do docente é mostrar todos os caminhos existentes para que os estudantes 
respeitem a todos, pois todos são legítimos e que, mesmo que eles não escolham determinado caminho, 
devem respeitar quem o escolhe. Segundo MAHER (2007), o encontro com o outro, com o diferente é difícil e 
complexo e exige preparação, sobretudo quando se trata do professor, que é a figura de referência para os 
estudantes que estão iniciando sua vida em outro país.  

Sobre o termo tolerância, referido acima, gostaríamos de discuti-lo e problematizá-lo. Concordamos 
com a perspectiva de CARMO (2016) que reflete sobre o conceito de (in)tolerância que perpassa os grupos 
minoritários. Partindo do viés etimológico, o autor discorre sobre os motivos pelos quais o tema da 
(in)tolerância vem sendo relacionado ao discurso do ódio e vem gerando impacto na forma de ação social na 
esfera comportamental. Após ampla investigação sobre a etimologia do termo em dicionários e em 
pesquisadores sobre o termo, o autor chega à conclusão de que a acepção tolerância é problemática, pois vem 
sendo marcada por uma semântica negativa, que significa suportar o outro, mantendo a tensão entre os 
grupos. Desse modo, o termo reforça “uma falsa condição pacífica e apaziguadora de conflitos, que é âncora 
para os demais problemas a ela relacionados, como o preconceito, a discriminação e as violências física e 
simbólica (CARMO, 2016, p. 213 e 214)”. Assim quando evocamos o termo (in)tolerância  não abarcamos o 
respeito à diversidade da qual somos constituídos, mas provocamos um hiato entre aqueles que toleram e os 
que são tolerados, situação que acaba por ser reforçada contemporaneamente. Nesta perspectiva, a tolerância 
é empregada por pessoas que, por não suportarem a diferença, precisam esconder seus sentimentos 
negativos: “eles apenas toleram o diferente, não os respeitam como iguais” (CARMO, 2016, p. 212). 
Acreditamos, assim como o autor, que em uma democracia a igualdade de direitos deve imperar, assim como 
o respeito social em detrimento de uma sociedade pautada no poder.  

Provavelmente a P1 não teve a intenção de empregar o termo com essa acepção, uma vez que em todo 
momento sua fala se dirigiu ao respeito com os estudantes. Ela mesma fala sobre a necessidade de construção 
de um terceiro lugar, ou seja, uma posição que não seja a do estudante e que também não seja a do professor, 
de modo que não haja imposições sobre o pensamento do outro. Assim, o ideal seria ir além da tolerância e 
buscar um caminho em que o respeito seja protagonista. 
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Outro episódio narrado por uma das professoras na mesma ocasião foi quando um estudante 
repreendeu sua colega de classe por ela estar rindo demais, comportamento que, de acordo com suas crenças, 
não seria adequado para uma mulher. A seguir transcrevemos parte do diálogo entre as professoras sobre 
esse acontecimento:  

P4: Agora, assim, com brincadeirinhas na sala de aula, tipo assim, o dia que o X falou com a:: Y. A Y 
riu aí ele falou: “para, não ri assim”.  

P1: (...) Isso é falta de respeito. Ele está indo no lugar dela. Uma coisa eu tenho meu pensamento e 
daí eu vou não, eu não aceito isso. Ok. Então vamos trabalhando isso para quem sabe a gente chegar 
em outro lugar. Ainda que seja você saber que existem pessoas que aceitam e você respeitar que 
elas aceitam e praticam isso.  

P4: Mas a Y não aceitou, a Y falou assim ‘olha o que ele está falando comigo, professora. Ele está 
fazendo isso comigo todos os dias’.  

P1: não, aí não, de jeito nenhum. Porque aí ele está entrando no espaço dela, aí já não pode, não 
tem tolerância. 

Nessa situação, P4 discorre sobre a intolerância do estudante X frente a um comportamento banal da 
estudante Y: rir. Mais uma vez, esse comportamento incomodou a professora que presenciou o fato, uma vez 
que na sociedade brasileira muito vem sendo discutido sobre a igualdade de gênero. De acordo com FERREIRA 
(2012), a questão de gênero é imprescindível para o avanço de uma sociedade democrática e a discussão do 
papel da mulher na sociedade deve ocupar as pautas escolares. Diante disso, o grupo de professoras discutiu 
sobre a necessidade de empoderar as estudantes para que possam ter autonomia dentro e fora da sala de 
aula, além de levantar discussões que promovam a equidade entre todos. 

P4: Aí eu falei porque que ela não pode rir? Porque mulher não pode rir assim.  

P1: é um tipo de violência. É isso que eu estou falando, está vendo a diferença? Tipo assim, uma 
coisa é eu tenho as minhas convicções, vamos supor aqui, P1, né, eu tenho as minhas convicções 
religiosas sobre vários aspectos da vida, mas eu não interfiro no lugar do outro. Eu posso ter isso 
para mim, vou dialogar sobre isso, se a gente for conversar sobre P1, o que você pensa sobre:: é:: 
feminismo, sobre aborto, sobre homossexualidade, a gente vai sentar, conversar e nenhum de nós 
precisa sair acreditando ou concordando com o outro, mas precisa saber que existe outra visão e 
que isso é permitido. O que não é permitido é eu chegar na P2 e falar assim: não, P2, está errado, 
não tem isso, não pode, não tem isso de aborto, P2, é outra coisa. E o que ele fez é isso, né, tipo, 
invadiu o espaço do outro, aí não pode. A gente não pode deixar isso. E aí eu estou sendo bem direta 
nisso aí. 

Uma das professoras chama a atenção para a delicadeza das docentes em compreender os 
posicionamentos dos estudantes e mostrar a eles que alguns comportamentos não serão tolerados no Brasil. 

Acreditamos que esse tipo de trabalho no curso de PLA para o Pré-PEC-G é essencial, pois vai auxiliar na 
diminuição do sofrimento dos estudantes, tantos dos homens quanto das mulheres, além de evitar que corram 
riscos e prepará-los para a vida na sociedade brasileira, como salientam P1 e P4: 

P1: Então por isso, inclusive é por isso que desde o início, por isso que a gente está trazendo esses 
assuntos para a sala. A gente discutir aborto, legalização:: descriminalização da maconha, é:: 
homossexualidade, feminismo, que é tudo coisa, assim, do tipo, se eles chegarem lá com esses 
pensamentos que eles estão fazendo eles vão ter problema, entendeu?  

P4: E essa abordagem inicial, que nem a P3 estava falando, ela:: ela tipo assim, ela encoberta esse 
pensamento de você falar assim olha, você pode até pensar isso, mas em que lugar que você vai 
falar, você tem que ensinar a pessoa a se comportar assim, é meio um modo de ser, você não vai 
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falar assim em qualquer lugar, que diferente de lá do seu país aqui é diferente, você que corre risco 
(...) 

A análise dos dados evidenciou que as professoras investigadas são conscientes da heterogeneidade 
dos estudantes e vão construindo juntas possíveis formas para abordar as diferenças culturais intrínsecas a 
eles. Isso acontece não de forma autoritária e única, mas de maneira continuamente autorreflexiva, em que 
há a constante preocupação em compreender os problemas sociais em que a linguagem tem papel central 
(MOITA LOPES, 2006), conforme a abordagem da Linguística Aplicada Indisciplinar. A constante interação, 
cooperação e construção do conhecimento entre as professoras que ministram o curso pode ser um caminho 
para “reinventar formas de produzir conhecimento” (MOITA LOPES, 2006, p. 85).  

As docentes entendem que diferenças de valores e de comportamentos podem ser, em muitos 
momentos, ininteligíveis e inegociáveis e, de acordo com as análises, buscam conviver com a diferença da 
forma mais respeitosa e informada possível. Apenas não aceitam situações em que um estudante invade o 
espaço do outro, momentos em que são mais firmes para dizer que tal comportamento não será tolerado em 
sua presença. 

Uma das falas da P1 demonstra que essa abordagem já vem sendo adotada na IES e vem obtendo bons 
resultados, pois ressalta que os ex-estudantes amadureceram muito e que alguns deles, muito fechados no 
primeiro ano no Brasil, na atualidade, já estudantes da graduação, são muito desprendidos e muito bem 
adaptados à vida na sociedade e universidade brasileira. 

P1: Quando a gente olha para trás fica muito claro que tem sido um bom trabalho, que funciona isso, 
esse diálogo, porque os alunos não são mais os mesmos. (...) eles têm visões muito diferentes, eles 
têm muito:: sabe, amadureceram um milhão em um ano. Tipo assim, quando eu converso com eles 
eu falo ‘cara!’ 

Esses são apenas alguns exemplos de episódios em que os estudantes se colocam contrários à 
diversidade sexual e de gênero. Podemos notar que esses não são eventos isolados, mas que fazem parte do 
dia a dia da sala de aula multicultural e que devem ser trabalhados pelos docentes responsáveis.  

Com esta pesquisa, buscamos mostrar caminhos encontrados por um grupo de professoras para lidar 
com as construções culturais dos estudantes Pré-PEC-G, de forma a estimular demais professores a estarem 
alerta a essas diferenças e a refletirem sobre formas de agir frente a essa realidade. Garantindo, dessa forma, 
segurança aos estudantes, além de promover o respeito e a equidade quanto às diferentes orientações sexuais 
e de gênero, assim como assevera o pesquisador MOITA LOPES (2012, p. 10): “o que se deseja como 
professor(a) de línguas é o engajamento do aluno no discurso com a esperança que possa usá-lo para fazer 
escolhas éticas sobre o mundo social que espelhem a possibilidade de refutar qualquer tipo de sofrimento 
humano.” (MOITA LOPES, 2012). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mais do que preparar os estudantes para o exame Celpe-Bras, pudemos observar que as professoras 
buscam um trabalho mais humanizado, que visa preparar os estudantes para a vivência no Brasil. Não adotam 
a postura de conivência frente às situações que vivenciam com os estudantes no que se relaciona a 
pensamentos e atitudes machistas e homofóbicas, tampouco buscam impor certos conceitos para os 
estudantes, buscando encontrar um terceiro lugar. Algumas das conclusões que chegam ao lidar com assuntos 
são: (1) considerar que os alunos acabaram de chegar ao Brasil e são dotados de outra cultura e não aceitam 
algumas questões; (2) trazer para a sala de aula discussões que levem ao debate, ao diálogo e à reflexão; (3) 
ter paciência e entender os posicionamentos dos estudantes, trabalhando os temas mais polêmicos aos 
poucos, a fim de prepará-los, pois, caso exponham certos pensamentos com outras pessoas, correrão riscos; 
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(4) empoderar as estudantes mulheres, para que possam ter autonomia dentro e fora da sala de aula; (5) 
construir um terceiro lugar, que não seja do estudante nem do professor, de modo a não escolher o que o 
outro deve pensar, mas mostrar todos os caminhos existentes para que eles respeitem cada um deles, uma 
vez que todos são legítimos. 

A formação de professores de línguas adicionais, em uma perspectiva sociocultural, não é um processo 
acabado, constituindo-se na coconstrução de conhecimentos, permitindo o diálogo, a reflexão crítica sobre 
sua prática e a constante busca de novos conhecimentos que possam impactar positivamente em sua ação em 
sala de aula, refletindo em benefícios para a sociedade em geral. Nesta perspectiva, a formação do professor 
se faz fundamental, pois é ele o responsável por proporcionar, aos estudantes, oportunidades de construção 
e negociação de significados coletivamente, de modo que possam “rever suas crenças” e “questionar as 
implicações de suas visões de mundo” (JORDÃO e FOGAÇA, 2007, p. 91). 

Esperamos, com esse estudo, fornecer subsídios não apenas para professores de PLA do pré-PEC-G, mas 
também para professores de PLA para públicos diversos que venham a enfrentar situações como as que 
discutimos ao longo deste artigo, a fim de uma maior preparação dos docentes, o que reflete diretamente nos 
estudantes. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA:  

CONSTRUINDO SABERES E IDENTIDADES 

Nildicéia Aparecida Rocha 
Rosangela Sanches da Silveira Gileno 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araraquara, Brasil 

RESUMO 

Com as políticas linguísticas favorecendo o ensino e aprendizagem da língua portuguesa no cenário mundial, 
observa-se um intenso desenvolvimento na área de estudos sobre Português como Língua Estrangeira (PLE). 
No entanto, no que diz respeito à formação de professores na área, no contexto brasileiro, ainda há a 
necessidade de promoção de cursos tanto no âmbito da graduação como da pós-graduação. Este trabalho visa 
trazer contribuições para o reconhecimento do PLE como uma área de atuação para a construção de saberes 
e identidades do futuro professor de língua estrangeira. 

ABSTRACT 

With the linguistic policies favoring the teaching and learning of the Portuguese language in the world scenario, 
there is an intense development in the area of studies on Portuguese as a Foreign Language (PLE). However, 
with regard to training of teachers in the area in the Brazilian context, there is still a need to promote 
undergraduate and postgraduate courses. This work aims to contribute to the recognition of the PLE as an 
area of action for the construction of the knowledge and identities of the future foreign language teacher. 
 

Com as políticas linguísticas favorecendo o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa no cenário 
mundial, observa-se um intenso desenvolvimento na área de estudos sobre Português como Língua 
Estrangeira (PLE). No entanto, no que diz respeito à formação de professores na área, no contexto brasileiro, 
ainda há a necessidade de promoção de cursos tanto no âmbito da graduação como da pós-graduação. 
Ademais, observa-se um crescente interesse por parte dos graduandos em Letras por atividades de pesquisa 
e ensino nesta área. O presente texto visa trazer contribuições para o reconhecimento do PLE como uma área 
de atuação para a construção de saberes e identidades do futuro professor de língua estrangeira.  

Na formação de professores de línguas estrangeiras, muitas questões podem ser enfocadas como as 
políticas linguísticas que promovem esse ou aquele ensino nessa ou naquela época: as questões metodológicas 
que podem possibilitar variadas estratégias didáticas de ensino ou abordagens diversas; a própria avaliação 
como etapa de promoção e retroalimentação do processo de ensino e aprendizagem, entre outros temas. 
Nesse artigo, preocupa-nos a questão da construção de saberes e identidades que também se constitui na 
prática docente de um professor. 

Muitas ações na sala de aula são influenciadas pelas práticas que são instituídas historicamente na vida 
acadêmica, muitas de nossas ações como sujeitos docentes ou como sujeitos estudantes têm suas origens nos 
modos como aprendemos a «ser» na sala de aula. Por vezes, podemos ter a impressão de que somos dois 
sujeitos em um, ou seja, o do cotidiano e o acadêmico, o limite entre o que propõe a teoria e o que as práticas 
de ensino costumam mostrar. Por vezes, este é um dos aspectos mais debatidos em encontros entre 
formandos das universidades, em estudos científicos e na disciplina de prática de ensino, momentos em que 
se contempla essa relação aparentemente não articulada.  

Sem dúvida, a prática docente é um momento para a ação profissional, mas, sobretudo, deve constituir-
se em um momento para a reflexão, com objetivo de transformação, ou seja, uma reflexão que se volte sobre 
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a própria prática e, assim sendo, sirva de motor para transformar a própria prática, uma ação discursiva dirigida 
para o plano da transformação dos sujeitos e de suas ações.  

Desse modo, a prática como ação refletida faz parte das propostas atuais de ensino e aprendizagem, em 
especial no campo da pedagogia e pode ser analisada por diversos instrumentos de análise que podem ser por 
meio de diários de campo ou planificações realizadas pelos estudantes após estudar um aspecto particular em 
suas práticas de ensino, por exemplo. Donald SCHÖN (1998, p.65) faz a seguinte reflexão sobre este tema:  

[La práctica] profesional también incluye un elemento de repetición. Un profesional es un 
especialista que tiene en cuenta ciertos tipos de situaciones una y otra vez. Esto se sugiere en el 
modo en que los profesionales utilizan la palabra «caso» o «proyecto», «informe», «comisión», o 
«trato», dependiendo de la profesión. Todos estos términos denotan las unidades com las que se 
constituye una práctica, y revelan tipos de ejemplos de parecido familiar... Cuando un profesional 
experimenta muchas variaciones de un pequeño número de tipos de casos, es capaz de «practicar» 
su práctica. Desarrolla un repertorio de expectativas, imágenes y técnicas. Aprende qué buscar y 
cómo responder a lo que encuentra.  

É justamente essa prática reflexiva, a que transforma as ações e as coloca como elementos de uma 
estrutura complexa, que dá sentido à realidade vivida dentro e fora da sala de aula. O processo de ensino e 
aprendizagem pode ser uma prática de vida que transforme condutas, que modifique hábitos e reconstrua 
dinâmicas de interação em contextos de aprendizagem recriados e autênticos, promovendo também a 
constituição da identidade do sujeito professor.  

No processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira (LE), a constituição da identidade se dá de 
modo intenso e em processo de constante reconfiguração, uma vez que aprender outra língua implica entrar 
em contato com outros modos de ver e de nomear o mundo. Deste modo, faz-se necessário “deslocar-se” de 
si mesmo e reconfigurar-se com relação ao(s) outro(s) falante(s) desta língua que se está aprendendo. Em 
nosso caso, ensinar PLE trata-se de um ensinar a própria língua materna como língua estrangeira, com traços 
linguístico-discursivos de aproximações e outros de importantes deslocamentos. 

Partimos do pressuposto de que os deslocamentos identitários são considerados como positivos, de 
acordo com LACLAU (1990), e abertos, como afirma HALL (2002, p.17): “Se tais sociedades não se desintegram 
totalmente não é porque elas são unificadas, mas porque seus diferentes elementos e identidades podem, sob 
certas circunstâncias, ser conjuntamente articulados”. Mas essa articulação é sempre parcial: “a estrutura da 
identidade permanece aberta” na fluidez das identidades e das ressignificações.  

Portanto, ser professor de LE, em particular de PLE, pode ser considerado, por um lado, ver e ensinar a 
nossa língua e cultura a partir de nós mesmos, de nossos lugares sócio-históricos e identitariamente 
construídos; mas por outro, faz parte um processo de reconstrução de acordo ao grupo dos alunos 
estrangeiros que tenhamos (ROCHA, no prelo). Ressaltamos que não significa perdermos ou abandonarmos 
nossa identidade, mas sim nos posicionarmos em um lugar de abertura e rearticulação identitária.  

Analisando a formação teórico-metodológica que graduandos em Letras de uma universidade estadual 
do interior de São Paulo recebem para ensinar PLE, é possível verificar como os licenciandos buscam articular 
a teoria aprendida com a prática docente, ao atuarem no ensino de PLE em um projeto de extensão da mesma 
universidade. Considerando que na universidade em questão não havia na grade curricular do curso de Letras 
formação específica para o ensino de PLE, a importância de estudar o projeto de extensão Ensino de Português 
Língua Estrangeira (PLE) para estrangeiros revelou-se crucial na formação inicial dos futuros professores e 
para o fomento de pesquisas, tanto para alunos de graduação com pesquisas de iniciação científica, como para 
alunos de mestrado e doutorado na pós-graduação. 

O referido projeto é coordenado pela profa. dra. Rosangela Sanches da Silveira Gileno e pela profa. dra. 
Nildicéia Ap. Rocha e atende alunos estrangeiros de graduação e pós-graduação das quatro unidades da UNESP 
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de Araraquara: Faculdade de Ciências e Letras (FCLAr), Faculdade de Farmácia (FF), Faculdade de Odontologia 
(FO), Instituto de Química (IQ); e comunidade externa. Semestralmente são oferecidas atividades culturais e 
cursos de PLE em níveis Básico, Intermediário e Avançado, com foco em aspectos culturais e interculturais da 
diversidade discursivo-comunicativa do Brasil. Os objetivos têm sido desenvolver nos estrangeiros certa 
competência comunicativa intercultural na língua portuguesa e promover contato dos alunos do curso de 
Letras com as áreas de ensino e aprendizagem de PLE, levando-os a estudar questões teóricas relacionadas à 
prática em sala de aula, a analisar e escolher material didático e a utilizar os conceitos estudados e os materiais 
escolhidos com alunos estrangeiros, relacionando, desta forma, ensino, pesquisa e extensão. 

A respeito dos resultados que se referem à universidade e à comunidade externa, podemos dizer que o 
projeto, desde 2012, tem proporcionado ferramentas linguísticas, discursivas e culturais aos estrangeiros 
intercambistas, assim como aos estrangeiros da comunidade externa. A universidade tem tornado o Campus 
de Araraquara um pólo de divulgação nacional e internacional da língua e cultura brasileira, ampliando 
relações internacionais. Como prova disto, tivemos alguns resultados de amplo conhecimento, como o 
aumento significativo do número de convênios entre a FCL e outras instituições internacionais para 
intercâmbios de estudantes de graduação e pós-graduação, e o aumento também na diversidade de 
estrangeiros recebidos pela instituição, advindos de diversos países e com variadas línguas maternas como 
espanhol (em suas diversas variantes americanas), inglês, francês, finlandês, coreano, mandarim, alemão, 
desde o nível elementar (A1) ao nível avançado (C1).  

Para os alunos do curso de Letras, o projeto tem proporcionado oportunidades de estudo, pesquisa e 
experiência pedagógica de ensino de PLE durante sua formação inicial. Alunos da graduação e pós-graduação 
do curso de Letras, como bolsistas ou  como voluntários que participam do projeto de extensão, se reúnem, 
semanalmente, com a coordenadora e com os professores colaboradores do projeto para discutir questões 
teórico-metodológicas e para planejar as aulas que ministram de PLE a estrangeiros falantes de outras línguas 
e a luso-falantes de outros países dentro de um Centro de Línguas, na modalidade de cursos de extensão 
semestrais. Os bolsistas também participam, quinzenalmente, das discussões e seminários realizados pelo 
Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Formação de Professores de Línguas (GPFPL). Na formação inicial dos 
futuros professores de português, estes são momentos, muitas vezes únicos, de formação teórico-
metodológica específica na área de ensino de PLE. 

No entanto, temos consciência de que somente formação teórico-metodológica não os torna 
professores. Esse processo também é construído pela prática que é influenciada por diversos fatores internos 
e externos: as experiências pessoais, incluindo aí as experiências como aluno, professor, educador; os 
conhecimentos adquiridos, seja por fontes escolares, acadêmicas ou por outras diversas; e os valores pessoais 
adquiridos social e culturalmente sobre o que é certo e errado, bom ou ruim, em termos de educação e ensino-
aprendizagem (ZEICHNER e LISTON, 1996). 

Segundo ALMEIDA FILHO (2006, p.11), todos os professores agem orientados por uma abordagem ou 
filosofia de ensino. A abordagem é, na realidade, a base de conhecimentos (crenças, pressupostos, hipóteses, 
convicções, conceitos) sobre a qual as competências se exercitam na condução das atividades profissionais. 
Esses conhecimentos que embasam as competências são desenvolvidos ao longo de toda a vida do indivíduo. 
No que se refere aos conhecimentos de aprender e ensinar LE, “crenças, pressupostos teóricos, atitudes, mitos 
– construídos ao longo dos anos”, conforme suas experiências “de aprender e ensinar, muitas vezes superadas 
e sem reflexão – acabam por determinar, na maioria das vezes de forma inconsciente”, os rumos da prática 
de um professor (SCARAMUCCI, 1997, p. 77). Essas crenças, baseadas na experiência educacional anterior do 
aprendiz ou no contato com pessoas influentes como pais e professores fazem parte da cultura de aprender e 
de ensinar, transmitida como tradição, através do tempo, de uma forma “naturalizada, subconsciente e 
implícita” (ALMEIDA FILHO, 1998, p.13). Na cultura de aprender e ensinar estão presentes os conhecimentos 
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implícitos, aquelas teorias informais e pessoais culturalmente marcadas pelo inconsciente coletivo. Esses 
conhecimentos embasam a competência implícita, a competência mais básica que se desenvolve em nós a 
partir das experiências de aprender línguas que vivemos. Assim, baseados em como nossos professores nos 
ensinaram ou em como aprendemos LE podemos ser orientados a ensinar, ainda que impulsionados por uma 
competência implícita.  

Na universidade, nos cursos de formação, os alunos são, de certa forma, influenciados pela abordagem 
de ensinar de seus professores que geralmente seguem as abordagens mais atuais. No caso de LE, muitos se 
dizem partidários da abordagem comunicativa, visto ser a abordagem ainda mais divulgada para o ensino de 
línguas. Cada geração de professores enfrenta pressões para se adequar à abordagem em voga. Para 
BARCELOS (1995, p, 47), não só os professores, mas também os alunos-professores sofrem pressões para se 
adequarem ao que é considerado “certo” fazer em ensino ou aprendizagem de línguas. E este “certo”, 
comumente, está relacionado à opinião dos teóricos, dos pesquisadores, dos colegas-professores, etc. Nesse 
sentido, pode-se dizer que estes valores podem atuar como “forças”, influenciando a abordagem de ensinar 
dos professores. Não somente pelos valores do que é certo, mas também do que é bom, do que “deu certo”. 
Assim, muitas vezes, atividades de ensino bem-sucedidas passam a fazer parte da “cultura de ensinar do 
professor”, orientando e alimentando, portanto, suas maneiras de agir no trabalho. 

 De acordo com PIMENTA (2009), os alunos-professores, mesmo antes de ingressarem em cursos de 
formação, já têm saberes sobre o que é ser professor e o que caracteriza um bom professor, identidade 
construída pelo processo histórico. 

Concordamos com GERALDI (2010), ao considerar uma diferença entre “se formar professor” e “se 
tornar professor”. O fato de receber conteúdo e formação metodológica para o ensino não é suficiente. 
Segundo o autor, a formação adquirida que obtemos no decorrer de anos estudando certos conteúdos, é 
consequência do processo histórico de construção da identidade profissional do professor, processo que 
apenas forma professores, mas não que os tornam professores. Nesse processo histórico, a identidade 
profissional do professor foi mudando. A partir do século XX, devido ao desenvolvimento das tecnologias, se 
construirá uma nova identidade do professor, que “se define como aquele que aplica um conjunto de técnicas 
de controle na sala de aula.” (GERALDI, 2010, p.86). Dessa forma, a identidade do professor passa a ser a 
identidade do capaz, uma vez que a relação do aluno com o conhecimento deixa de ser mediada pelo professor 
e passa a ser pelo próprio material didático, ficando sob responsabilidade do professor “o controle do tempo, 
da postura e dos comportamentos dos alunos durante esta relação com o conhecimento através do material 
didático” (GERALDI, 2010, p.87). Portanto, deixa de ser obrigação do professor ter conhecimento do saber 
produzido pela pesquisa, sendo essa uma função do autor do material didático. 

Hoje, busca-se o professor menos controlador e mais colaborativo, um profissional reflexivo e crítico. O 
professor reflexivo pode desempenhar um papel bastante ativo no desenvolvimento curricular e nas reformas 
educacionais, bem como poderá posicionar-se criticamente frente às teorias acadêmicas. Ao tomar 
consciência de seus pressupostos e de suas próprias teorias de como a aprendizagem ocorre e de como o 
ensino a proporciona, esse professor desenvolverá o senso de plausibilidade, podendo reunir condições de 
construir uma prática de ensino engajada e produtiva. Ele é capaz de fazer uma autoavaliação, se distanciando 
do seu fazer para assim obter uma postura crítica, fazendo isso por meio da busca de conhecimento e 
experiências vivenciadas. (VIEIRA-ABRAHÃO, 2001). O professor pesquisador é aquele que busca articular  
conhecimento teórico e prático.  

Assim, no que tange à formação sobre o ensino de PLE recebida pelos participantes do projeto de 
extensão Ensino de Português como língua estrangeira (PLE) para estrangeiros, são realizados encontros 
semanais para discussão sobre leituras teóricas e metodológicas, nas quais se procura a reflexão sobre ser 
docente de língua estrangeira tendo a língua portuguesa como língua materna, dentro do paradigma da 
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formação crítico reflexiva para o ensino de línguas (SCHÖN, 1983; WALLACE, 1991; ZEICHNER e LISTON, 1987; 
ZEICHNER, 2008).  

Como fundamentação teórico-metodológica, focaliza-se, no projeto, a relação indissociável entre língua 
e cultura. Muitos estudos que abarcam o ensino da língua-cultura e das questões interculturais estão presentes 
na linguística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras (KRAMSCH, 1993; GIMENEZ, 2002; FONTES, 2003; 
MENDES, 2003, 2004, 2008, 2010; OLIVEIRA; FURTOSO, 2009; NIEDERAUER, 2010; SANTOS, 2010).  

Grande parte desses trabalhos tem tratado de questões relativas à educação intercultural (KRAMSCH, 
1993), à abordagem intercultural (MENDES, 2008) e à competência comunicativa intercultural (BYRAM, 1997), 
ou seja, a habilidade dos falantes se comunicarem em suas próprias línguas, com outras línguas e culturas. 
MENDES (2008) traz a definição de Abordagem Intercultural (AI) como uma "força (potencial) reguladora": 

A AI é uma força potencial que orienta um modo de ser e agir, de ensinar e aprender, de produzir 
planejamentos e materiais culturalmente sensíveis aos sujeitos participantes do processo de 
aprendizagem, em busca da construção de um diálogo intercultural. (MENDES, 2008, p. 61). 

Portanto, ensinar e aprender uma língua envolve diferentes dimensões, como o planejamento de 
cursos, seleção e elaboração de materiais, o modo com o professor tem domínio sobre o objeto de ensino, a 
criação de procedimentos para ensinar e por fim avaliar o processo como um todo. Consideramos que o papel 
do professor, nesta abordagem, é de agente de relações interculturais. 

Segundo relatos de experiência dos futuros professores de PLE, participantes do referido projeto de 
extensão na condição de bolsista ou voluntário, eles têm realizado todas as fases de desenvolvimento de um 
curso de língua estrangeira, como  o planejamento do curso e a seleção e elaboração de materiais. Eles partem 
de um questionário ou guia de interesse, a fim de conhecer os alunos e de fato seus interesses, tornando as 
aulas mais didáticas e baseadas no conteúdo programático a ser seguido, porém dentro de temas que 
interessam aos alunos. 

Na prática, eles relatam que têm sentido certa dificuldade em trabalhar com a abordagem intercultural, 
uma vez que muitos estrangeiros, principalmente intercambistas europeus, preferem uma abordagem mais 
tradicional ou gramatical, durante oficinas ministradas pelos graduandos: 

Em comparação da turma de 2015 com a de 2017 pode-se dizer que houve um aumento de 
significativo de aulas com aspectos culturais, não descartando a possibilidade de existir cultura nas 
primeiras turmas, existia, porém, o foco do curso era gramatical, desse modo, aspectos culturais 
eram trabalhados esporadicamente nessas primeiras turmas. Por sua vez, na turma desse ano em 
todas as aulas eram abordados aspectos culturais, ou como insumo da aula, ou na aplicação do 
próprio conteúdo ou, em alguns casos, ao final da aula. Dessa forma, considero uma melhora na 
forma de atuar, adquirida na aprendizagem da teoria aqui mencionada e também nas discussões 
com o grupo de professores de PLE. (T.G.M. bolsista do projeto) 

Também relatam experiências didáticas positivas no desenvolvimento de habilidades de compreensão 
e produção discursivo-comunicativa em PLE ao longo do curso: 

Minha experiência como professora de PLE, como já mencionada, se iniciou no segundo semestre 
de 2015 e continua até hoje. Ensinar para estrangeiros tem sido um trabalho gratificante e de muito 
aprendizado, não somente por parte dos alunos que pude ensinar língua e cultura, mas muito mais 
para mim, que além dos aspectos culturais de cada país com o qual convivi em aula, aprendo, num 
processo de reflexão pré e pós-aula, qual a melhor forma de aplicar o conteúdo, muitas vezes 
elaborar estratégias de ensino de acordo com cada turma e suas respectivas e diversas 
nacionalidades. (K.L.M. bolsista do projeto). 

Nos relatos dos bolsistas também podemos observar a busca pela articulação entre saberes teóricos e 
práticos: 
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Pôde ser observado que busquei articular uma fundamentação teórico-metodológica adquirida no 
projeto de extensão “Ensino de Português como língua estrangeira (PLE) para estrangeiros” com a 
prática na sala de aula no curso para os estrangeiros, cujas aulas são lecionadas por alunos bolsistas 
e voluntários, graduandos do curso, além de obter alguns resultados ao longo da pesquisa como 
identificar a maior necessidade e, ao mesmo tempo a dificuldade de se trabalhar com a abordagem 
intercultural, abordagem sugerida pelo projeto de extensão. (K.L.M).  

Terminamos esse texto com a reflexão de que a articulação entre teoria e prática é um processo difícil, 
tenso e de ressignificações constantes, mas essencial para a construção e reconstrução de saberes e 
identidades na formação do professor de língua estrangeira. 
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RESUMO 

Filiamo-nos ontológica e epistemologicamente com a perspectiva de língua(gem) como prática social, e o 
letramento como inseparável de valores sociais e culturais (STREET, 2014; ZAVALA, 2010). Partindo dessa 
concepção, propomos uma análise do material produzido por Killner e Furtoso (2016) para alunos estrangeiros 
de pós-graduação em uma universidade do Sul do Brasil, procurando reconhecer como propuseram trabalhar 
neste material cultura e relações de poder que constituem práticas letradas. Como resultados, almejamos 
contribuir para a produção de materiais que levem os alunos a se tornarem sujeitos dos seus discursos, tendo 
seus saberes, culturas e identidades legitimados. 

Palavras-chave: Letramento acadêmico. Interculturalidade. Português como Língua Adicional. 

ABSTRACT 

We are aligned ontologically and epistemologically to the perspective of language as social practice, and 
literacy as inseparable from social and cultural values (STREET, 2014; ZAVALA, 2010). Based on this assumption, 
we propose an analysis of the material produced by Killner and Furtoso (2016) for foreign graduate students 
at a university in the South of Brazil, trying to recognize how they proposed to work culture and power relations 
that constitute literate practices in this material. We aim to contribute to the production of materials that lead 
students to become subjects of their discourses, having their knowledge, cultures and identities legitimized. 

Keywords: Academic literacy. Interculturality. Portuguese as Additional Language. 

1. INTRODUÇÃO 

Reconhecer e propor tarefas para alunos em termos de transculturalidade (STREET, 2014) ou de 
interculturalidade crítica (WALSH, 2009) é, para nós, um grande desafio. Ampliamos no Brasil, no início deste 
século, políticas de acolhimento de estrangeiros, recebendo por um lado refugiados, como haitianos e 
congoleses, e pessoas em busca de empregos e melhores condições de trabalho, como portugueses, 
argentinos etc., e, por outro, nos deparamos diariamente com estudantes estrangeiros nas nossas 
universidades devido a uma política de internacionalização do Ensino Superior brasileiro. Essa realidade nos 
força a refletir sobre propostas de ensino, e principalmente de aprendizagem (STREET, 2010), pois podemos 
cair na armadilha de realizarmos simplesmente um trabalho de assimilação dessas pessoas e grupos.  

Diante dessa realidade, pesquisadores brasileiros têm apresentado propostas de português não mais 
como língua estrangeira, mas como língua adicional (SCHLATTER; GARCEZ, 2012). Trata-se de uma escolha que 
valoriza o contexto social do aluno e que reconhece a língua como prática social. Segundo Schlatter e Garcez 
(2012), ao usar o termo língua adicional, há uma reflexão por parte do aluno e professor com relação ao que 
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é língua, de quem ela é, de quem pode ser, a que ela serve e o que cada um tem a ver com ela. Para fins 
pedagógicos, reconhecem que “[...] cada língua corresponde a um sistema estruturado, mais estável, mas que 
acima de tudo se define como trabalho interacional situado, atualizado na prática, historicamente construído 
e dinâmico.” (p. 54) 

 Partindo dessa concepção, fundamentamos nosso estudo ontológica e epistemologicamente em uma 
perspectiva de língua(gem) como prática social, e de letramento como inseparável de valores sociais e culturais 
(STREET, 2014; ZAVALA, 2010). Nossa intenção é, a partir de conceitos adquiridos em disciplinas e em leituras 
sobre Letramento, contribuir para a produção de materiais que levem os alunos a se tornarem sujeitos dos 
seus discursos, tendo seus saberes, culturas e identidades legitimadas. 

Assim, propomos para este artigo uma análise do material produzido por Killner e Furtoso (2016) para 
alunos estrangeiros de pós-graduação em uma universidade do Sul do Brasil, procurando reconhecer como 
propuseram trabalhar neste material a cultura, as relações de poder que constituem práticas letradas. Esse 
material constitui-se como um Roteiro Didático para o ensino de PLE em contexto acadêmico e é composto de 
quatro Unidades Didáticas (UD - Resumo, Resenha, Apresentação Oral em Eventos e Artigo Acadêmico), 
amparado por comentários que fizeram parte de sua implementação. Foi elaborado para um curso de 12 
horas, sendo 3 horas de trabalho para cada unidade, para alunos hispano-falantes de 3 países distintos e 4 
cursos de pós-graduação distintos, que tinham um nível intermediário-avançado de acordo com o exame 
Celpe-Bras. 

Para dar conta do que propomos discutir, na primeira seção, traremos concepções de Street (2007) 
sobre práticas de letramento como constitutivas de identidade e pessoalidade, ou seja, toda e qualquer forma 
de leitura e escrita que aprendemos e usamos está associada a determinadas identidades e expectativas 
sociais acerca de modelos de comportamento e papéis a desempenhar. Discutimos, na segunda seção, o 
conceito de cultura. Na terceira seção, apresentamos a análise da proposta. Por fim, algumas considerações 
finais.  

2. LETRAMENTO COMO PRÁTICA SOCIAL 

Nossa intenção aqui, ao suscitar uma discussão do conceito de letramento como prática social, é 
mostrar-nos avessas a todo o tipo de projeto que em seu discurso proclame a incursão de um letramento 
neutro, desprovido de reflexões críticas que auxiliem a formação de discentes e docentes que atualmente vem 
sendo discutida pela proposta chamada escola sem partido.  

Bem ao contrário dela, acreditamos que professores e alunos devem ser livres para discutirem variados 
temas, para trazerem e terem legitimados na escola os seus saberes, em termos de uma interculturalidade 
crítica. Não defendemos a tolerância da cultura e dos saberes dos alunos, mas um trabalho para além disso, 
que possibilite ao aluno poder comparar as diferenças culturais e problematizá-las, reconhecer relações de 
poder a fim de que este consiga apresentar a sua contrapalavra (Bakhtin, 2003).  

Os Novos Estudos de Letramento47 (NLS), ou Estudos de Letramento48 como tem sido chamado no Brasil, 
representa, conforme Street (2014), uma nova tradição para estudar a natureza do letramento social, “NLS 
moveu-se em direção à análise do letramento em termos de um modelo ideológico”49 (STREET, 2003, p.  xiii, 
tradução nossa). Nessa perspectiva, há ‘letramentos’ relacionados a contextos sociais, culturais e ideológicos, 

                                                             
47 New Literacy Studies. 
48 O Grupo de Pesquisa “Letramento do Professor” discute que Estudos de Letramento é uma tradução mais adequada de 

New Literacy Studies no contexto brasileiro. Essas discussões estão publicadas na obra “Significados e ressignificações do 
letramento: desdobramentos de uma perspectiva sociocultural sobre a escrita”, organizada por Kleiman e Assis (2016).  

49 “NLS moved towards analysis of literacy in terms of an ideological model” (p. xiii).  
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ao invés de um único letramento, neutro, que é o mesmo em todo lugar (STREET, 1984, 1993, 2014; STREET; 
LEFSTEIN, 2007).  

Segundo Street (2014), é preciso valorizar todas as culturas, não as marginalizando. Pois “pessoas não 
são ‘tábuas rasas’ à espera da marca inaugural do letramento (STREET, 2014, p. 31), mas têm práticas de 
letramento distintas, por estarem situadas em contextos distintos e esta é a riqueza dos múltiplos letramentos. 
O autor acredita que, se estamos preocupados com o futuro do letramento, devemos nos perguntar quais são 
as consequências de sua aquisição para grupos específicos e, principalmente, para a sociedade em geral. 

Street propõe então o reconhecimento de um modelo de letramento considerado ideológico, atento a 
generalizações, pois as vê como delicadas e massificadoras, já que não reconhecem a realidade e a 
especificidade dos alunos e professores nesse contexto. Assim, como Street, prezaremos por práticas e 
instituições sociais gerais (não só pedagógicas) e na construção socializada do significado de letramento para 
os que dele participam.  

Uma das autoras que contribuiu para esse novo olhar, ou seja, para questionar a ordem social e os 
possíveis espaços não preenchidos muitas vezes em sala de aula foi Zavala (2010), a partir de sua reflexão 
sobre o percurso universitário de sua aluna Paula, que era falante de quéchua e que aprendeu o letramento 
acadêmico em espanhol. O texto de Zavala nos traz diversas metáforas para entender o ensino, em uma delas, 
percebemos que, segundo Paula, o letramento acadêmico não soa como uma orquestra, mas como um coro 
de vozes, já que todos os envolvidos fazem ressoar suas vozes, e podemos perceber cada uma das vozes. A 
autora, quando traz a voz de Paula, vê sua fala como possibilidade de ressignificação e troca de turnos de fala, 
de alteridade. 

Goody (1968, 1977 apud Street, 2014, p. 79) acreditava que “a aquisição do letramento oferece às 
pessoas uma grande possibilidade de distinguir entre verdade histórica e ficção histórica”, ou seja, entre mito 
e história, ajudando a desenvolver o pensamento crítico e o ceticismo. Street critica esse posicionamento de 
Goody, que reafirma a grande divisa entre oralidade e escrita. A aquisição do letramento, conforme Street, é 
parte de um processo de mudança social, que alterou o conteúdo, bem mais do que o modo de percepção, 
escrita ou oral, enfatizando o conteúdo e a ideologia. Outro argumento dele está relacionado ao letramento 
moderno, que, segundo ele, estimula a crença acrítica em interpretações específicas, “modernas”, como 
também contribui para enfraquecer os tipos de sensibilidade e ceticismo que podem ter sido estimulados pela 
tradição oral. 

Para nós, um exemplo interessante disso pode ser visto no filme The Arrival (A Chegada – Fox Filmes, 
2016), em que naves espaciais chegam à Terra e toda a população mundial entra em pânico. Entre os inúmeros 
ensinamentos dessa obra, o que pode ser ilustrado aqui é a capacidade de nos abrirmos para o outro e o 
imaginarmos como um mar de possibilidades, como um presente, uma dádiva, e não como uma ameaça. Isso 
ilustra bem o que pode ser feito no ensino e aprendizagem de outra língua e, em nosso caso, nos estudos do 
letramento. 

Portanto, o que Street nos propõe a pensar e que, em nossa visão, cabe para nossas práticas, seria 
analisarmos, em nossos discursos e nos materiais que produzimos e/ou utilizamos em nossas aulas, o aspecto 
ideológico do letramento que estamos propondo, refletindo sobre a possibilidade de muitas vezes 
colaborarmos para manter o pensamento de subordinação, limitando o conteúdo, a prática do letramento, 
contribuindo para manter discursos estandardizados. 

3. CULTURA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Os Estudos do Letramento apresentam a aprendizagem a partir de uma perspectiva transcultural que, 
no Brasil, nos Estudos de Letramento se alinha com a perspectiva da interculturalide crítica. Segundo Maher 
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(2007), o grande desafio não é descrever crenças e comportamentos de um grupo, de uma sala de aula, mas 
sim entender a lógica que está detrás de seus comportamentos e práticas. Sendo assim, esses sujeitos 
precisam estar sócio-historicamente localizados. E é nosso papel situá-los em nossa prática. Para a autora, 

Cultura não é pensada, é vivida. [...] funcionam como bússolas inteligentes, eficazes porque, 
sensíveis à mudança, permitem aos homens não somente adaptarem-se a seu meio, mas também 
adaptar esse meio a suas necessidades, aos seus projetos” (MAHER, 2007 apud Cuche, 2002, p.10). 

Dentro dessa perspectiva, a referida pesquisadora propõe como exigência de uma educação para a 
interculturalidade e para o bilinguismo a necessidade de aprender a destotalizar o outro, não elegendo 
padrões culturais modelares, reconhecer a complexidade, a multiplicidade de expressões no interior dos 
grupos, para não pensarmos monoliticamente. Para a autora, quando associamos os estudantes a 
determinados padrões, não avançamos. 

A autora convida-nos, também, a fazer um exame da própria cultura (CHIODI & BAHAMONDES, 2001), 
assim, tomando consciência de que somos (enquanto brasileiros) produtos de relações interculturais, quando 
nos vemos confrontados com a mutabilidade, a hibridez, a não univocidade de nossa matriz cultural, estamos 
projetando representações sobre o outro e que essas são construções discursivas, longe de serem verdades 
neutras. 

Para Canagarajah (2010), no multilinguismo, os falantes podem se apropriar criativamente das vozes de 
outros falantes perante as fronteiras culturais, enquanto têm conhecimento limitado de linguagens sendo 
apropriadas. Para o autor, a língua é um objeto ideológico, composto por interesses sociais e culturais, não só 
um veículo (denotativo, neutro) para o significado. A língua são os recursos e as características periféricas que 
as pessoas trazem consigo em um movimento reordenado na economia central na qual elas aterrissam 
(BLOMMAERT, 2011). Alguns espaços são afluentes e prestigiosos, outros não, alguns são abertos a tudo, 
enquanto outros requerem processos de entrada intricados e extensivos. E todos os espaços esperam por 
algum tipo de relacionamento - um relacionamento de poder e valor que dificultam estabelecer de antemão, 
mas que nunca é real.  

Cada instante de comunicação humana sempre tem uma espacialidade intrínseca bem como uma 
intrínseca temporalidade. Assim, espaço/lugar é parte do que entendemos por contexto, que não é um decoro 
passivo, mas um aspecto da comunicação ativo e agentivo. Este (o contexto, incluindo espaço físico) faz algo 
às pessoas quando elas realizam a comunicação. Ele organiza e define regimes sociolinguistas nos quais os 
espaços e ambientes são caracterizados por listas de normas e expectativas sobre o comportamento 
comunicativo. Integrar-se, envolver-se em alguns espaços envolve a imposição de uma lista de normas e regras 
bem como invocar relações potencialmente significativas entre uma escala e outra (local X nacional / global). 

Como formadores, é nosso dever mostrar que não nos mantemos iguais quando expostos a outras 
culturas, e que estas se complementam. Quando utilizamos na língua expressões do espanhol, desde as 
famigeradas “Hasta la vista”, “adiòs” à atual “Despacito”, quando pedimos para “ir com calma”, estamos o 
tempo todo sendo multilíngues e ou transculturais em nosso país ou fora dele.  

É interessante pensarmos também que, quando voltarem a seus países de origem ou migrarem para 
outros, nossos alunos de português vão incorporar às suas falas inúmeras novas expressões e levarão essas a 
novos sujeitos, em um processo contínuo. 

Pensamos dessa forma já que concebemos a visão de Sahlins (1990), que introduziu a ideia de um 
estruturalismo histórico, que olhava o quanto as sociedades poderiam de alguma forma se reinventar e ter 
seu aporte cultural valorizado à medida em que entravam em contato com o estrangeiro, como a nossa, à 
medida em que 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

230 

as culturas são absolutamente permeáveis umas às outras [...] são híbridas; todas são amálgamas 
de várias outras. No entanto, o que é novo, o que é estrangeiro, é sempre ‘orquestrado’ por seus 
membros, que irão lê-lo, ressignificá-lo de acordo com o seu sistema de ressignificação (1990, p. 9). 

Assim como Canagarajah (2005), Cavalcanti (2006), Maher (2007), acreditamos que todo o 
conhecimento deva ser considerado nas pesquisas e no ensino, não somente o conhecimento oficial. É preciso, 
ao contrário, colocar as diferenças em questão e problematizá-las em sala, o diálogo entre culturas, na 
negociação do poder em diálogos mais equânimes. 

Pesquisadores pós-coloniais defendem, por sua vez, a descolonização dos saberes. Eles apresentam que, 
se antes as culturas estavam mais ilhadas, e, por isso mesmo, mais protegidas, o fato é que a crescente 
urbanização, a intensificação dos movimentos migratórios, a globalização, a ampliação e a expansão 
vertiginosa dos meios de comunicação vêm, cada vez mais, expondo culturas e línguas umas às outras. E essa 
exposição nos lembra que devemos nos preparar para esse encontro com o outro, com sua nova face. 

Nessa perspectiva, a interculturalidade que contemplamos, seria, segundo Walsh (2000), vista como um 
projeto político de descolonização, transformação e criação. E longe de ser funcional ao sistema dominante, 
ela é assumida pelos envolvidos de maneira crítica, humanizada. Segundo a autora, a interculturalidade 
pensada de forma crítica é algo a ser construída, é uma ferramenta da qual todos podemos nos beneficiar. É 
uma estratégia de negociação entre os envolvidos, em condições de respeito, simetria, legitimidade, equidade 
e igualdade. Seria então um projeto político, social, ético e epistêmico de saberes e conhecimentos que afirma 
a necessidade de não somente mudar as relações, mas também as estruturas e o poder que mantêm a 
desigualdade, a racializacao e a discriminação. 

Para Walsh, seu projeto, mais do que a proposta de reconhecer e tolerar o diferente (dentro da matriz 
e estruturas estabelecidas), é motivar, a partir da diferença, nas estruturas coloniais de poder, a 
reconceitualização e reconstrução de estruturas sociais, epistêmicas e existenciais que analisam igualmente 
lógicas, práticas e modos diferentes de pensar, atuar e viver de todos os setores da sociedade. 

Mignolo (2008) vê a interculturalidade como interepistemologia, pois acontece quando legitimamos os 
saberes do outro, e todos os saberes são priorizados. Nesse sentido, Candau (2008) trata de como os direitos 
humanos passaram a incluir o direito de dar voz às minorias, estimulando o multiculturalismo. E Mignolo 
(2008) nos questiona sobre como e onde vivenciamos a desobediência epistêmica. Para nós, há muitas formas 
de percebê-la, ou seja, quando democratizamos os saberes em nossas áreas e aulas, quando usamos as falas 
e os textos dos alunos para sustentar nossos discursos, quando aceitamos o questionamento de algo que 
falamos, não assumindo como verdade, quando estamos abertos a novas formas de conceber ideias, entre 
outros movimentos. 

Nós, como professores e críticos, precisamos questionar sempre, a nós mesmos e a quem formamos. 
Por exemplo, quando a mídia e a sociedade buscam impor valores, ter senso crítico para ver as minorias, para 
enxergar outros modos de pensar, enxergar o outro, estranhar os fatos. Em nossa opinião, é fundamental dar 
voz ao discente e à alteridade para se pensar em um material e o ensino do português como língua adicional. 

Por fim, justificamos estas escolhas pois acreditamos que todo o ensino está permeado por relações de 
poder, letramento e ideologia, já que a língua não é neutra (BARTHES, 1978). Segundo o autor francês, 
devemos sempre (re)pensar sobre o que ensinamos, pois, como o ensino propõe uma relação social, devemos 
desconfiar se por trás de nossa fala não está escondido o poder, presente nessas relações. E as relações de 
poder são plurais, e, por isso, resistentes. Isso acontece porque o poder está em toda parte, e, principalmente, 
porque está ligado à história do mundo, à história da palavra. Segundo Barthes, o poder plural e onipotente 
de que se fala é a linguagem. Assim, precisamos desconfigurar o papel maiúsculo dado aos discursos.  
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Nesse sentido, para combater os poderes impostos pela língua e pela linguagem, promovendo a 
liberdade essencial na relação com o saber, propomos incluir questões que levem os alunos a refletir sobre 
seus discursos e os discursos hegemônicos que circulam muitas vezes como verdades. 

Considerando a afirmação de Kumaravadivelu, para quem “nenhum texto é inocente, desprovido de 
significado. Todo texto reflete um fragmento de mundo” (2006, p. 132), assim, podemos dizer que todo texto 
traz posicionamentos ideológicos e que suas formas discursivas são políticas. Uma vez que analisamos um 
discurso (por meio de um texto oral ou escrito) analisamos concepções políticas e ideológicas.  

Nessa esteira, Thompson (1990 apud KUMARAVADIVELU 2006) pontua que estudar ideologia é estudar 
modos pelos quais o significado estabelece relações de dominação. Por isso, devemos investigar se nessas 
relações estão implícitos contextos sociais e formas pelas quais os discursos são empregados. Assim, vemos 
urgência de repensarmos as orientações didáticas e a ideologia que validamos em sala de aula, a fim de não 
propagar discursos dominantes, o que pode ocorrer em sala de aula por meio do conteúdo e da forma (STREET, 
2014). 

Por meio da linguagem, o professor pode motivar os alunos a questionarem a ordem imposta, a 
hierarquia por trás das relações de poder no âmbito escolar e também em outros meios pelos quais a 
linguagem circula. A criticidade e agência dos estudantes passa, obrigatoriamente, pelas oportunidades de 
participação em sala de aula. 

4. ANÁLISE DA PROPOSTA 

Na análise do material e nas discussões que o mesmo propõe, pretendemos observar que tipos de 
discussões ele suscita, se instiga os estudantes a reconhecerem seu letramento, se os motiva a buscá-lo, entre 
outras questões. É preciso repensar se vamos além do estudo racional e lógico do funcionamento de textos 
acadêmicos. 

O material segue sempre a mesma estrutura, conforme prevê o Portal do Professor de Português como 
Língua Estrangeira/Língua Não Materna (PPPLE), repositório de atividades de português língua estrangeira 
para subsidiar o trabalho do professor. 

Antes de desenvolver a sequência de atividades do material, acreditamos ser importante explicitar que 
nosso intuito com as Unidades Didáticas (já citadas anteriormente) foi permitir a integração de habilidades e, 
a partir de textos autênticos, possibilitar aos alunos a leitura e produção de textos orais e escritos, pensando 
no uso real da língua. 

Na sequência, vamos descrever a Unidade Didática Resenha e analisar suas implicações e 
desdobramentos. A escolha dessa UD para análise se justifica pela extensão da comunicação apresentada e 
deste artigo, portanto, uma análise mais sucinta e, ainda, por uma das autoras já ter analisado em outro artigo 
(Killner; Furtoso, 2016) a UD Resumo. Depois, pretendemos pensar como as expectativas de aprendizagem 
foram sendo retomadas nas atividades propostas nesta unidade e apontar possíveis discussões de acordo com 
a perspectiva do letramento crítico (Street, 2014). 

Como situação de uso para a unidade Resenha foi proposto “posicionamento crítico sobre textos 
acadêmicos”. E, como objetivos, ou seja, como expectativas de aprendizagem, “reconhecer resenha 
acadêmica; compreender a estrutura de uma resenha acadêmica; identificar aspectos de linguagem 
específicos de uma resenha acadêmica e escrever resenha acadêmica. 

A primeira atividade proposta foi de pré-leitura, ou seja, de preparação, e teve o objetivo de retomar 
uma das expectativas de aprendizagem, (re)conhecer resenha acadêmica, levando em conta o estudo prévio 
da Unidade Resumo Acadêmico: 
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Considerando o que você sabe sobre resumo e resenha, leia o trecho do texto abaixo e 
responda às perguntas que o seguem: 
Esse texto é um resumo ou uma resenha? Justifique, apontando as diferenças. 

 
Em seguida, o intuito da pergunta “b” pretendeu sondar se os alunos liam resenhas e para que o fazem, 

ou seja, qual seria a função de uma resenha, qual a sua aplicabilidade. 
 

a) Com que frequência você costuma ler resenhas? Com qual objetivo? 

 
As perguntas que seguiram levam em conta a área de estudo dos alunos e abre para as demais áreas do 

conhecimento e o reconhecimento de especificidades das áreas. 
 

b) Você lê resenhas voltadas exclusivamente à sua área de pesquisa e/ou a outras áreas 
do conhecimento? 

c) Em sua opinião, em que diferem as resenhas de sua área às das outras áreas? 

 
Podemos dizer que as perguntas feitas anteriormente partem do conhecimento local, pois são 

questionamentos que têm a ver com a vida dos sujeitos envolvidos na aprendizagem, com aquilo que fazem. 
Ratificamos aqui a importância de partir de onde os sujeitos estão inseridos, com os letramentos que possuem.  

As atividades que seguem também pretendem sensibilizar os alunos para as diferentes áreas de 
conhecimento, trazendo, por exemplo, trechos de resenhas para que identifiquem as áreas do conhecimento 
a que os textos pertencem. Assim, seu enunciado foi apresentado da seguinte forma: 

 

Atividade 1 Leia os trechos de algumas resenhas acadêmicas e identifique as respectivas 
áreas de conhecimento: Humanas (H), Exatas (E) e Biológicas (B). 

 
Essa atividade poderia ter explorado o contexto de produção dos textos, pedindo para os alunos 

consultarem as fontes de onde os textos foram extraídos e explorando os textos na íntegra e a que público 
interessariam esses excertos e que vozes são veiculadas, ou seja, se esses trechos representam uma voz de 
autoridade ou apenas reproduzem partes dos textos-fonte. Segundo Street (2014), é necessário refletir sobre 
os discursos veiculados na sala de aula, a relatividade da verdade, do conhecimento e as fontes de autoridade 
nas vozes transpostas pelos textos que circulam no ambiente escolar. 

A atividade 2 tinha como objetivo retomar uma das expectativas de aprendizagem desta unidade, 
compreender a estrutura de uma resenha acadêmica: 

 
De um modo geral, as resenhas são organizadas em uma determinada sequência. Enumere as etapas 
básicas na produção de uma resenha, colocando números de 1 a 4. 
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As descrições de cada etapa de uma resenha, Apresentação, Descrição, Avaliação e Recomendação, são 
apresentadas para os alunos associarem-nas com trechos de resenhas apresentados na outra coluna. Essa 
atividade trabalha em parte a expectativa de aprendizagem. Em nossa análise, o ideal é que se partisse, 
primeiramente, da Resenha que os alunos encontraram na página seguinte (16) e a partir dela reconhecessem 
essas etapas, não somente associando suas partes. Fazendo isso, a proposta teria considerado como ponto de 
partida um texto autêntico para na sequência acompanhar os alunos com questões provenientes dessa fonte, 
e não exercícios elaborados sem um amparo textual do gênero em estudo. 

Quanto à resenha escolhida, intitulada “O espetáculo das raças”, de Alessandra El Far, sobre o livro de 
Lilia Schwarcz: O espetáculo das raças: Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil 1870-1930, 
justificamos essa opção pensando na contextualização dos alunos para parte da história do Brasil e por ser um 
tema que não privilegiasse alguma das áreas dos alunos pós-graduandos, imaginando ser um tema de comum 
interesse. 

Quanto à atividade 3, que propõe a leitura da resenha, esta solicita aos alunos que localizassem no texto 
as etapas da atividade 2, que pedia a associação das partes do texto. Além dessa pergunta, seguiram as 
seguintes: 

 

a) Caso não tenha conseguido, qual(is) etapa(s) não foi(ram) localizada(s)? 
b) Como poderíamos acrescentar essa(s) etapa(s)? 
c) Nas resenhas de sua área, essa etapa é comum? Justifique. 

 
Assim, esta atividade vai ao encontro da estrutura que uma resenha acadêmica normalmente 

contempla, além de procurar levar o aluno a pensar sobre sua área acadêmica, questionando as etapas comuns 
a esta. 

Quanto à atividade 4, “Volte à resenha lida e encontre palavras que ajudam a caracterizar as etapas 
identificadas na atividade 2”, há um certo apelo às questões linguísticas, que também precisam ser estudadas, 
ou seja, o uso de nexos ou marcadores discursivos e conectivos. Assim, justificamos também que o estudo das 
questões linguísticas é contextualizado pelo tema e pelo texto, não trabalhando com a gramática 
descontextualizada, sem propósito.  

A seguir, as questões giram em torno desses elementos: 
 

a) Uso de marcadores discursivos que demonstrem contraposição. 
b) Conectivos que demonstrem adição. 
c) Palavras que demonstrem uma descrição. 
d) Palavras que demonstrem uma análise ou julgamento. 
e) Palavras que denotem uma conclusão. 

 
É importante dizer, também, que esta atividade contempla uma expectativa do grupo de alunos, pois, 

para os alunos estrangeiros, especialmente hispano-falantes, há muita preocupação quanto aos conectivos, 
pois há falsos cognatos que geralmente os confundem e são elementos que devem utilizar a todo instante em 
seus textos orais e escritos.  
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Outro ponto forte com relação à atividade foi que, realizando-a, os alunos voltaram ao texto várias vezes 
e assim puderam depreender novos sentidos. Essa era também uma expectativa da unidade, identificar 
aspectos de linguagem específicos de uma resenha acadêmica. 

A atividade 5 requereu dos alunos que identificassem semelhanças e diferenças das resenhas de sua 
língua e que encontrassem uma para fazer a comparação. Acreditamos que esse seria o exemplo de um 
trabalho que possibilitou ao aluno apresentar a sua contra-palavra e, além disso, poder comparar as diferenças 
culturais entre sua língua de origem e problematizá-las. 

Uma crítica a essa atividade é que ela poderia ir além e situar os alunos para os meios que esta nova 
resenha circula, quais são os papéis e as vozes assumidos neste novo texto. Esse seria então o papel do 
professor, como interlocutor mais especializado com o texto selecionado, refletir como pode-se ler o texto em 
seu dia a dia, reconhecendo a sua função social, os modos de organização e efeitos de sentido possíveis de 
acordo com as situações de produção,  para que possam compreender o texto, refletir sobre ele e se 
posicionarem sobre ele. 

Após este trabalho, foi proposta a extensão da unidade, que tinha como propósito complementar e 
expandir as ações de linguagem trabalhadas anteriormente, sendo usadas como um recurso a mais, como 
investigação. Nela, a partir de um texto didático extraído de um site de uma universidade, que diferencia 
resumo e resenha, os alunos devem discutir o objetivo de resenhas, lembrando que a unidade Resumo foi 
trabalhada anteriormente com os alunos.  

As opções de respostas são um tanto limitadas (Compartilhar informações de determinadas áreas ou de 
consumo cultural; promover jornais e revistas). Acreditamos que se ela fosse aberta, sem sugestão de 
resposta, poderia trazer as vozes dos alunos, e ampliaria e aprofundaria as possibilidades de resposta para a 
realidade dos alunos, para que eles pensassem em suas práticas enquanto estudantes de pós-graduação e a 
função social de textos como esses, ou seja, com que finalidade lemos resenhas e qual seria a contribuição 
desses textos em sua vida acadêmica e social, para ler o mundo e suas diferentes linguagens. 

A atividade seguinte traz os elementos de uma resenha, que giram em torno do título, referência 
bibliográfica do objeto resenhado, dados bibliográficos do autor, resumo, avaliação e indicação. Apesar dessa 
atividade acrescentar às etapas de uma resenha (vistas em atividades anteriores) a indicação como nova etapa, 
as partes aqui poderiam ser associadas com a resenha trabalhada na unidade e, além disso, requererem o 
posicionamento dos alunos sobre elas, por exemplo, perguntando se o título foi bem escolhido e porquê, 
questionar os alunos no que se preocupariam os escolher o título, enfim, se julgaram que as etapas 
mencionadas nessa atividade (b)foram contempladas na resenha escolhida para esta unidade, para que eles 
coloquem em prática o conhecimento partilhado em sala. 

Retomamos as palavras de Street (2014), quando pontua que nossos alunos não podem ser 
consumidores passivos de texto, mas produtores ativos de suas próprias práticas letradas e é para isso que 
trabalhamos o letramento em nossas aulas. Segundo o autor, é preciso questionarmos o aspecto ideológico 
do letramento que estamos propondo, para romper com o pensamento de subordinação, não nos limitando 
ao conteúdo quando exploramos os textos, para “barrarmos” discursos estandardizados.  

Por fim, na atividade de avaliação, que tem por objetivo sistematizar o conteúdo aprendido e retomar 
as ações de linguagem trabalhadas para avaliar a aprendizagem dos alunos, para auxiliar o professor a 
reorganizar o que precisa ser revisto, vemos que faltam elementos nessa atividade para guiar o trabalho do 
professor e alinhar como poderia direcionar o trabalho dos alunos. O enunciado “Você já escreveu uma 
resenha? Em que situações poderíamos escrever uma? Com que objetivo? retoma questões discutidas antes, 
e tem a intenção de expandir o conceito de resenha para ajudar os alunos a entenderem o contexto de 
recepção do texto estudado, pedindo que retomem as etapas. 
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No entanto, vemos ser necessário ainda instigar os alunos para o trabalho com o texto do outro, e com 
os novos saberes que o outro possibilita, ou seja, os estudantes poderiam trocar seus textos e ajudarem-se 
mutuamente na escrita de seus textos. 

Com essa análise, apontamos para algumas lacunas que nos preocupam e que percebemos não somente 
neste material, mas o que pode acontecer com muitos. Para isso, é preciso estarmos atentos e vigilantes 
quanto às vozes que os textos podem assumir e levar os alunos a perceberem esses ecos, não legitimando 
verdades e dimensões escondidas nos discursos veiculados pela academia, trabalhando a autenticidade dos 
textos e da linguagem como ação social para agir no mundo e em seus contextos. E, acima de tudo, tendo 
cuidado para não escolarizarmos os textos, didatizando-os a contento de nossas tarefas e vontades e não 
levando em consideração sua função social. 

Para nós, é importante possibilitar aos alunos que desempenhem sua agentividade, para que possam 
articular os saberes veiculados na sala de aula. Além disso, julgamos pertinente mencionar que a criatividade 
não acontece com a homogeneidade, com a uniformização de conceitos (HAMMEL, 2013), por isso 
acreditamos que são os alunos, suas inquietações e vozes que trazem novas necessidades para os contextos 
acadêmicos e, assim, para pensarmos no trabalho com esses textos. 

Para isso, o material contemplou primeiramente questões cujo objetivo foi estabelecer uma zona 
proximal entre os textos com os quais os alunos se deparariam e seu conhecimento de mundo (Atividade de 
preparação). Após a discussão promovida, seria interessante trabalhar quem a escrita representa (uma 
comunidade acadêmica), se há impessoalidade autoral, e se preocupariam com a estética e estrutura dos 
parágrafos. 

Na sequência, seria interessante pedir que os alunos troquem os textos produzidos na atividade de 
avaliação, pensando em que pessoa do discurso escreveriam seu texto e por quê, levando os alunos a 
mostrarem suas identidades e maneiras de escrever e compará-las com discursos veiculados na academia.  

Outras questões que julgamos interessantes dialogam com a socialização do conhecimento. Assim, 
pode-se perguntar “você acredita que em uma resenha acadêmica o conhecimento seja socializado, 
construído? De que maneira?” 

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Retomando o objetivo do artigo - reconhecer como foi proposto trabalhar no material cultura e relações 
de poder que constituem práticas letradas – podemos afirmar que, por um lado, o trabalho proposto na 
unidade possibilitou ao aluno reconhecer a estrutura ou forma composicional da resenha e possibilitaram 
momentos de interculturalidade, como a de comparação de resenhas produzidas em seus países. Por outro 
lado, a escrita não foi trabalhada como representante de uma comunidade acadêmica, levando o aluno a 
reconhecer vozes de autoridade e interlocutores previstos na escrita de uma resenha acadêmica e por conta 
disso a unidade não possibilitou levar o aluno a reconhecer que, ao escrever uma resenha, ele pode contribuir 
para a legitimação de “saberes científicos”, invisibilizando, consequentemente, outros saberes e pessoas não 
incluídas na “produção de ciência”.  

Essa análise pretendeu instaurar diálogos que podem ser estabelecidos no ambiente acadêmico, tendo 
em vista a aprendizagem por alunos estrangeiros no Brasil. Reforçamos ser imprescindível que o professor que 
trabalhar com o material tenha em vista um ambiente em que todos os alunos participem, que se encoraje a 
fala e a diversidade e que todos os saberes sejam legitimados e utilizados em sala. 

Acreditamos que são possibilitadas aos alunos oportunidades de atuação, participação e autonomia, 
uma vez que se cria uma atmosfera para esta interação a partir de perguntas com respostas abertas e que 
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valorizam a individualidade de cada um, fazendo algum comentário pessoal. E que também é dada a 
oportunidade para que participem da construção do saber, dando respostas e opiniões. 

Retomamos o texto de Zavala (2010), que traz na voz de sua aluna a fala, o discurso como possibilidade 
de ressignificação e troca de turnos de fala, de alteridade, reconhecendo conhecimentos dos alunos, não 
somente os reconhecidos como oficiais, acreditamos que é nosso dever colocar as diferenças em questão e 
problematizá-las em sala, na negociação do poder em diálogos mais equânimes (Mignolo, 2008). 
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MATERIAL DIDÁTICO NO ENSINO DE PORTUGUÊS PARA BRASILEIROS E ESTRANGEIROS EM SÃO 

LUÍS DO SÉCULO XIX 

Maria José Nélo 
Universidade Estadual do Maranhão -UEMA 

RESUMO 

Os livros escolares adotados nas instituições de ensino primário na província maranhense, no século XIX, 
tinham anuência religiosa e política. Religiosos representavam doutrina cristã e legado político. Em nome 
dessas instituições as escolas instituíam  que brasileiros e não-brasileiros deviam ensinar regras gramaticais: 
arte do bem falar, escrever e ler. Nesse contexto, o ensino de falar, escrever e ler em língua materna, língua 
portuguesa, era pautada nos seguintes compêndios; Grammática Philosophica e O Livro do Povo. Assim sendo, 
neste estudo apresenta-se as organizações estruturais do Compêndio da Grammática Philosophica e O Livro 
do Povo, usados no ensino primário para quaisquer estudantes. 

ABSTRACT 

School textbooks adopted in high schools in the Maranhão Province in the 19th century had religious and 
political permission. The Religious represented Christian doctrine and political legacy. In the name of these 
institutions the schools instituted what Brazilian and foreigners should teach grammar rules: art of speaking, 
writing, and reading. Nevertheless, the teaching of speaking, writing, and reading in the mother tongue, 
Portuguese language, was based on the following textbooks; Philosophical Grammar and “The People's Book”. 
Thus, this study presents the structural organizations of the Philosophical Grammar Compendium and The 
People's Book, used in high education for any students. 
 
 
 

Os livros utilizados como recursos didáticos no ensino de primeiras letras nas escolas primárias do 
Maranhão, século XIX, eram impressos na cidade de São Luís e destinavam-se ao ensino de gramática e de 
leitura de alunos. A maioria desses alunos provinham de camada social aristocrática, local, e de filhos de 
estrangeiros, cujos familiares trabalhavam na imprensa, melhoria do porto, comércio e na implantação das 
fábricas de tecidos.  

Nesse contexto, em meados do século XIX, com a implantação de equipamentos gráficos, em São Luís 
- MA, ocorre a acessibilidade de material didático, ou seja, em 1861, acontece a impressão de O Livro do 
Povo - OLP, produzido por Antônio Marques Ribeiro, teve inicialmente a tiragem 1.000 exemplares, tendo 
por finalidade atender o ensino de leitura para o “povo” estudante ou não; pois, quaisquer leitores deveriam 
conhecer e saber assuntos relacionados à civilidade, moral, trabalho, obediência, religiosidade. 

É pertinente destacar que esse livro foi usado no ensino de leitura nas escolas das províncias do norte 
e nordeste por mais de vinte anos. Tal durabilidade de vigência e número de impressão motivam, neste 
artigo, usar a expressão de 1o livro didático brasileiro, pois chegou a ter reprodução superior a 26.000 
exemplares, com esse quantitativo não se encontra nenhum exemplar no Maranhão; entretanto, na British 
Library, Inglaterra, há um exemplar, em 4a edição datado de 1864. Diante da constatação de existir um 
exemplar na Inglaterra desse livro pode-se inferir que OLP era também usado por estrangeiros. Assim, foi 
que emergiu o interesse de investigar respostas para as seguintes indagações: como se constituía o ensino 
de língua portuguesa na província do Maranhão no século XIX? quais eram as finalidades de OLP, nas escolas 
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da província? Quais recursos e discursos autorizavam o uso de livro nas escolas de primeiras letras? Quais 
assuntos são privilegiados nesse livro para o ensino de leitura naquele período histórico?  

Para responder a essas indagações foi adotado como método investigativo documentos históricos, 
fontes secundárias, e primárias o próprio LPO com vistas a analisar, no limiar da historicidade vigente no 
século XIX, os assuntos contidos no livro e as intersecções dos discursos recorrentes naquele contexto, tendo 
vista que as instituições de ensino eram regidas e controladas pelo discurso religioso, político e aristocrata 
ruralista, os quais determinavam o que poderia ser ensinado como conteúdo de leitura nas escolas de 
primeiras letras, e até mesmo para não estudantes. Naquele contexto, os educadores ensinavam ler, 
escrever e adquirir bons princípios de civilidade ao povo; conforme revela o autor, Rodrigues (1865), ao 
escrever O Livro do Povo, teve de obter a anuência de religiosos e da monarquia para o ensino educacional 
do povo provinciano e os que aqui chegavam, vindo principalmente da Europa.  

O ensino de língua portuguesa, ou de língua materna, no século XIX e XX em São Luís do Maranhão, 
pode ser comprovado por documentos que evidenciam a legitimidade das publicações impressas na 
província, pelas informações contidas na capa dos livros, para legalizar deveria conter nome do autor e 
respectiva assinatura. Assim sendo, esses dois elementos constituíam efeitos legais e veracidade das obras 
para o ensino, quer de língua ou não, deveria conter também anuência das autoridades religiosas e do 
principal estabelecimento de ensino, no caso, o Lycêo Maranhense, onde estudavam filhos da elite 
ludovicense.  

A adoção do principal estabelecimento de ensino, Lycêo Maranhense, era garantia de legalidade para 
os demais estabelecimento de ensino. No Lycêo, o ensino de língua baseava-se em dois compêndio um 
gramatical e outro OLP. As duas obras se complementam ao considerar as regularidades gramaticais e 
leituras: os dois compêndios relacionam e tecem regras do bem escrever, ler e falar explícitas na tríplice 
relação livro-leitura-leitor. OLP era o produto para realização da leitura e o agente de uso, o leitor, estudante 
ou não. Enquanto a gramática restringia-se ao espaço de estabelecimentos de ensino, leitor estudante. 
Assim, OLP, como recurso de leitura, repercutia em cenários de leitura escolar e não-escolar. Pode-se 
depreender que o livro de leitura alcançava um público mais amplo de leitores, talvez estabelecidas pelas 
propostas dos livros pautadas na religiosidade e sociabilidade “ora religiosa ora civilidade”. Na gramática, 
de uso mais escolar, imperava os registros de regularidades previstas para escrita e sinalização para a leitura. 

Nesse contexto de ensino de língua, o livro de leitura se sobressai, em 1861, O Livro do Povo, cuja 
primeira tiragem de impressão foi de 1.000 exemplares, firma Jerônimo de Viveiros (1954), que no decênio 
de 1860 a 1870, a cidade de São Luís tinha quatro editoras, mas o maior sucesso foi concedida ao ‘O Livro 
do Povo’, autoria de Antônio Marques Rodrigues, o qual, com suas 280 páginas, 110 estampas e preço de 
320 réis, alcançou, dentro de um lustro, uma tiragem de 26.000 exemplares (VIVEIROS, 1954, 346).  

Ao considerar o quantitativo de reproduções desse livro e a existência de apenas um exemplar na 
British Library Inglaterra, pode-se inferir que foi também material de apoio para o ensino de português para 
brasileiros e estrangeiros, estes, se estavam a serviço de alguma atividade pública, deveriam estudar sob 
custeio do governo brasileiro.  

Constata-se, também, a circularização de que o Livro do Povo foi adotado nas escolas primárias das 
províncias do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará, Parayba e Pernambuco, como livro de leitura. 
Somam-se ao critério didático do referido livro, as recomendações das autoridades eclesiásticas, 
governamental, políticas e os prestígios do autor, Antonio Rodrigues Marques; para elucidar os fatos 
apresentam-se a imagem da 4a edição, ano de 1865 do referido livro e da Grammática Philosóphica, 4a 
edição de 1859, escolhida e  adotada pela Congregação do Lycêo para uso nesse estabelecimento e nas aulas 
de primeiras letras da Província. Ressalte-se que os livros adotados no Lycêo constituam legitimidade para 
o ensino de alunos nativos e estrangeiros.  
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No Maranhão, esses livros eram impressos e vendidos por valores considerados razoáveis e, às vezes, 

eram distribuídos nos estabelecimentos de ensino primário50, ou seja, após anuência dos representantes 
religiosos e Pareceres de políticos e inspetores educacionais, esses livros constituíam a legitimidade e base 
necessárias no ensino primário, de modo a consolidar a divulgação  e a vulgarização do conhecimento de 
civilidade, religiosidade e bons costumes para o povo.  

Observar-se, coincidentemente, que ambos os livros encontram-se na 4a edição, pois, embora não haja 
informações sobre outras edições anteriores ou posteriores, pode-se inferir que haja poucas alterações de 
uma edição para outra. Por conseguinte, fez-se necessário fundamentar as essências de argumentos 
ocorrentes nesses dois exemplares, ou seja, os dois compêndios tratam de conteúdos singulares a quaisquer 
grupos sociais, trazem assuntos de relevâncias e conhecimentos universais, de modo a atender aos interesses 
de qualquer pessoa ou povo que necessite estabelecer comunicação e informações rotineiras de como 
proceder hábitos de higiene, costumes e relações sociais. Justifica-se, assim, a possibilidade de uso desses 
livros para falantes do português e de outras línguas. 

 Diante do exposto, apresentam-se as considerações da introdução e prefácio dos dois compêndios; 
modos de organização e de propagação, bem como a revisão das práticas de ensino de gramática e de leitura, 
podendo, para tanto, ampliar outras perspectivas e outros olhares sobre o ensino-aprendizagem de língua 
portuguesa e possíveis respostas para as perguntas iniciais que suscitou este artigo. 

A introdução da Grammática Philosóphica explicita a importância da uniformidade na formação do 
pensamento como propriedade de procedimento do espírito humano, para que este aprenda a relação de 
ideias e de pensar. A gramática situa dois princípios correspondentes em si: um da imutabilidade e outro da 
particularidade; a imutabilidade gramatical é universal às línguas de todos os povos e a particularidade, 
aplicada a cada povo.  

                                                             
50 As obras estão disponíveis em formatos de PDF, COMPÊNDIO DA GRAMMÁTICA PHILOSOPHICA DA LINGUA 

PORTUGUEZA, de Padre Antonio da Costa Duarte, de 1859; e O LIVRO DO POVO, da autoria de Antônio Marques Rodrigues, 1865. 
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Por conseguinte, na introdução, explicita-se como Universal e Arte imutáveis em todas as nações. Para 
tanto, a gramática constitui-se de uma base Universal e adequa-se ao uso particular, assim como a composição 
físico e material dos sons que são mecânicos; ou pelo que tem de lógico e discursivo na gramática. Esta deve 
envolver como universal, e o estudante saber usar como partes lógicas e discursivas das línguas, posto que a 
gramática sinaliza representatividades de ideias e de relações que servem de enunciação para qualquer 
pensamento e para uma boa escrita. 

 

 
 
O prefácio de O Livro do Povo traz como argumento narrativo apresentação da vida de N. S. Jesus Cristo, 

cuja satisfação é vulgarizar, popularizar, a história do “Salvador”, os milagres, as doutrinas da composição Livro 
do Povo, preceitos econômicos; insinua também a proposição de uniformidade da leitura para os estudantes 
das escolas primárias; destaca o quantitativo de exemplares alcançado em parco espaço de anos e vênias ao 
Bispo do Maranhão.  
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Observa-se na introdução e no prefácio dos livros a idealização gramatical  e leitura para o ensino 

primário na província do Maranhão: a introdução, primeiramente orienta o pensamento numa visão filosófico-
gramatical, por sua vez, trata da formação  uniforme, única, imutável do espírito humano, ou seja, todos os 
humanos de qualquer nação pensa, articula ideias, linguagem e são forçosos a comunicarem-se nas línguas de 
todos os povos; o segundo, trata da finalidade de leitura de textos bíblicos e de textos cotidianos sobre 
civilidade, princípios morais, trabalho, obediência, saúde, prevenções.  

No que se refere aos modos de organização, Duarte (1859) afirma que o Compêndio da Grammática 
Philosóphica é a arte de falar, ler e escrever sem erro a Língua Portugueza51.  Essa gramática encontra-se 
organizada em quatro partes, a saber:  

Orthoepia, Orthographia, Etymologia, e Syntaxe. A Orthoepia tracta da boa pronunciação e leitura 
da Língua. A Orthoepia ensina a escrever certo. A Etymologia distribue  todas as palavras em certas 
classes, segundo suas diferentes propriedades e serventias. A Syntaxe ensina dispor bem as palavras 
no discurso. (DUARTE, 1859, 9). 

Pragmaticamente, a gramática é precisa, traz de forma sucinta definições e exemplos: dos sons às letras, 
das sílabas às palavras, das palavras às disposições no discurso. O Compêndio da Grammática Philosóphica 
aponta para os leitores que “ninguém se persuada de que pode ser bastantemente profundo em matéria 
alguma, estudando só por Compêndios” (DUARTE, 1859, 143). Assim apresenta como organização o índice.   

 

                                                             
51	Arte é um systema, rasoado de operações proprias a produzir um effeito importante à vida, e que se não podia esperar 

da natureza só.Língua é todo systema de signaes que directamente manifestão o pensamento. Esta definição comprehende a 
linguagem articulada e a linguagem da acção. (DUARTE, 1959, p. 09) 
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A Gramática Filosófica, de uso frequente nas escolas primárias, apresenta as categorias que definem a 

divisão gramatical: da Orthoepia, da Etymologia e da Syntaxe.  A orthographia situa-se nas três divisões 
(orthoepia, etymologia e syntaxe), no sentido de as regras ortográficas interferirem nas realizações de ler e 
escrever dos aprendizes nativos e/ou estrangeiros.  

O Livro do Povo encontra-se dividido em duas partes: uma está composta por cinco capítulo sobre a Vida 
do N. S. Jesus Christo, os textos são voltados para os preceitos do Evangelho, traz ilustrações de dezesseis 
imagens bíblicas, denominadas pelo autor, Antonio Marques, de estampas; a outra parte contempla assuntos 
do cotidiano, civilidade, obediência, trabalho, princípios morais, cuidados com a saúde e higiene, prevenções, 
animais domésticos, também traz ilustradas as imagens de dez animais, são eles (camelo, boi, burro, mastim, 
carneiro, galgo, porco, camelo, lhama, cão da terra nova). As imagens desses animais estão inseridas nos textos 
da segunda parte do livro, porém não apresentam indícios com os títulos destacados a seguir, apenas uma ou 
outra imagem é comentado sobre o animal.  

O VIGÁRIO 
FÁBULAS 
O BOM HOMEM RICARDO 
QUADRUPEDES UTEIS I 
O PROFESSOR PRIMÁRIO 
HYMNO DO TRABALHO 
MORAL PRÁTICA 
EVANGELHO DE LAVRADORES 
QUADRUPEDES UTEIS II 
SIMÃO DE MANTUA 
MÁXIMAS E SENTENÇAS 
DA HYGIENE 
RECEITAS NECESSÁRIAS 
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O BRAZIL 

As invocações do autor, Rodrigues, voltam-se para as devoções a Deus, Criador, e Christo, o Salvador como 
entidades exemplares que devem ser seguidos pelos fiéis como doutrina da Santa Igreja. Os bons costumes 
devem úteis para o bem do povo brasileiro, a doutrinação. E, assim, encerra a publicação da edição de 1865 de 
O Livro do Povo.  

Identificar, reconhecer, examinar e relacionar o teor registrados em OLP, são formas possíveis de revelar 
que os registros de correspondências, textos e estampas marcam intencionalidades dos discursos instituídos 
de poder à época. Nessa perspectiva, um discurso educacional mantém relação com os outros discursos, no 
sentido de que um discurso infiltra-se ou tem interface com outro discurso, esta inter-relação se dá na 
constituição de legitimar um conjunto de dizível sobre a educação-histórica de modo a retomar o que foi dito 
e autorizado.   

Do dito e autorizado para adoção de livro no ensino escolar ocorrem um conjunto de discurso: religioso, 
político, educativo; e, assim os usuários podem obter a garantia de educacional e de manterem uma relação 
‘dialética’ com o concebido e atualizado nas interações socioculturais e constituírem-se como necessários 
participantes do discurso, estes podem construir não somente uma representação mental do discurso, como 
também do contexto. 

O contexto histórico vigente no século XIX traz a reprodução de vários discursos, nas primeiras páginas 
de OLP, as marcas de discurso: político, religioso e educacional. Essas vozes fazem-se uníssonas nos registros 
discursivos dos religiosos. Detentores de poder, os religiosos Católicos decidiam o que poderia ou não ser 
usado como recursos e assuntos de ensino. Os religiosos apontavam que os estudantes de tenras idades eram 
infantis, incapazes e de débil razão, eram criaturas frágeis às paixões nascentes. 

 
 
Na correspondência exposta, comprovam-se a dualidade de “valor inestimável do Livro do povo”, do 

qual sobressai-se uma ideia de registro memorável de um livro para leitura; e a outra dos prestígios que gozava 
o autor junto ao clero, ao governo, à aristocracia ruralista da época. A popularização do acesso a esse livro ao 
povo brasileiro não reduziu o distanciamento de sociabilidade instrucional para todos, em cuja sociedade a 
população era em maior número escravista, excludente. Essas reflexões trazem como tônica os livros, a leitura, 
os espaços de sociabilidade e as instruções que eram para poucos. Embora os livros imprimam a legitimidade 
de livros escolares maranhenses em espaços específicos e em divulgações mais amplas, em especial na 
circunvizinhança da província e até outros continentes, não houve permanência de melhorias de tipografias 
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tampouco de outros escritores e estudiosos em prosseguirem com essa promulgação por via escolar e não-
escolares. 

É justos refletir que os livros escolares, na Província do século XIX, eram produzidos, divulgados, 
distribuídos e vendidos além das fronteiras do Maranhão, independente das condições de aprovação e das 
vigentes naquele período da história política, econômica e cultural; é relevante considerar a importância para 
formação leitora, ainda que tenha atendido a uma minoria.  

Em síntese, os estudantes e leitores do Maranhão no século XIX contavam com acervos de bibliotecários 
públicos, escolas primárias, secundárias e algumas faculdades elitistas. Neste estudo, apresentam-se 
brevidades acerca do ensino e controle do que poderia e deveria ser ensinado nas escolas de primeiras letras 
para nativos e estrangeiros, na província do Maranhão, como a Grammática Phiilosóphica e O Livro do Povo, 
outras investigações devem ser realizadas como análises dos conteúdos da gramática universal e particular; e 
dos textos religiosos e costumes de rotina para leitura.  

Por conseguinte, observa-se que além das questões religiosas e políticas partidárias ou não-partidárias  
são fatos, pouco retomadas no contexto histórico de ensino-aprendizagem. Este eixo ensino-aprendizagem, 
direta ou indiretamente, contempla as condições econômico-sociais e interesses do Poder vigente. Muitas 
vezes, não se investigam as raízes que sedimentam a criação ou a institucionalizam do ensino, em nome da 
educação, tal como mencionou Meireles (2001) estudantes nativos e estrangeiros, filhos de europeus vindos 
para o Maranhão encontraram terreno fértil de carências, tiveram de incluir-se nos mesmos contextos de 
aprendizagem e de civilidade. Nesse contexto, é necessário destacar que a maioria da população maranhense 
era de origem indígena (já emancipado como seres humanos) e africana (escravocrata), os quais pouquíssimos 
tinham acesso à aprendizagem de ler e escrever. O acesso à aprendizagem de ler e escrever era quase 
exclusivamente para os filhos dos aristocratas.  
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MERLÍ E OS SABERES DA DOCÊNCIA 

Vera Spínola52 
Universidade Federal da Bahia – UFBA, Brasil 

RESUMO 

Nosso objetivo é discutir os saberes da docência tendo como objeto a série televisiva Merlí, da Netflix. Cada 
um dos treze episódios da série tem o nome de um filósofo, cujas ideias irão pautar as ações e diálogos. 
Primeiramente faz-se uma revisão bibliográfica a partir do pensamento do educador Paulo Freire. Pergunta-
se o que é necessário saber para ensinar observando-se como o Professor Merlí faz os alunos aprenderem 
e se interessarem pela filosofia, nas diversas de situações em que se identificam métodos seguidos pelo 
docente. Por fim analisam-se elementos selecionados da série, à luz dos conceitos discutidos na revisão 
bibliográfica. 

ABSTRACT 

Our objective is to discuss the teaching knowledges, taking as object Netflix’s television series Merlí. Each 
of its thirteen episodes is named after a philosopher, whose ideas will lead the actions and dialogues. At 
first, we did a bibliographic review based on Professor Paulo Freire’s thought. It is asked what is necessary 
to know to be able to teach, by observing, under different situations, the methods followed by Professor 
Merlí to develop the students’ learning skills and interest in philosophy. At last, we analyse selected 
elements of the series under the light of the concepts discussed in the bibliographic review.  

1. INTRODUÇÃO 

Ao trabalhar com a formação de pessoas o professor é sem dúvida um agente de mudanças, um 
formador de opinião. Isso não quer dizer que tenha uma receita pronta a ser transmitida, pelo contrário, é 
um ser que está sempre em construção ao favorecer a compreensão mútua e a tolerância. Apesar do senso 
comum considerar o bom professor aquele que ‘sabe ensinar’, ou ‘transmitir conteúdos’ suas 
responsabilidades nem sempre são definidas com clareza. Pergunta-se o que é necessário saber para ensinar 
e que saberes devem ser aprendidos, construídos pelos professores em seu processo de formação inicial e 
continuada.  

As questões levantadas acerca dos saberes docentes remontam à Antiguidade mas continuam 
valendo hoje, sem resposta pronta, dada a dinâmica do ensinar/aprender e das inúmeras variáveis que 
influem no processo. Embora dinâmico, não se trata de um processo aleatório, mas construído a partir de 
um conhecimento articulado. Para Platão, toda opinião verdadeira deveria ser acompanhada de uma 
explicação e de um pensamento fundamentado. Isto é, o conhecimento verdadeiro, a episteme, de natureza 
científica era o oposto da opinião infundada ou irrefletida.  

O objetivo do corrente trabalho é discutir os saberes da docência usando como exemplo a série 
televisiva Merlí, produzida pela TV catalã e disponível na Netflix. Além dessa introdução, considerações 
finais e referências, o artigo contém dois grandes tópicos: referencial teórico-metodológico e Merlí. Faz-se 
uma revisão bibliográfica acerca dos saberes da docência a partir de textos de autoria do educador e filósofo 
brasileiro, Paulo Freire (1921-1995), em Freire (1996); além de outros autores, como Tardif (2002), Lassard 

                                                             
52 vspinola@uol.com.br, veramaria737@gmail.com  
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e Lahaye (1991), Saviani (1996), Gauthier (1998) e Pimenta (1999), cujas abordagens acerca do tema foram 
sistematizadas por Cunha (2016). Utiliza-se a intertextualidade como método de análise. O segundo tópico 
é focado em Merlí, o objeto de estudo. Faz-se uma breve apresentação dos personagens e conteúdo da série 
cujo protagonista é o professor de filosofia Merlí, o qual utiliza métodos não convencionais para fazer os 
alunos pensarem e se questionarem. Cada um dos treze episódios da série tem o nome de um filósofo, cujas 
ideias direta ou indiretamente conduzirão as ações e diálogos. Nas considerações finais analisam-se 
elementos selecionados da série, à luz dos conceitos discutidos no referencial teórico-metodológico, 
procurando estabelecer uma ponte entre os conceitos teóricos e as experiências de Merlí no colégio Angel 
Guimerá, em Barcelona, região da Catalunha, Espanha.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

2.1. SABERES DOCENTES 

Questionando o senso comum de que o professor é o sujeito e o aluno o objeto, o educador e filósofo 
brasileiro, Paulo Freire (1921-1997) afirma que um não pode ser objeto do outro. Quem ensina aprende ao 
ensinar e quem aprende, ensina ao aprender. Freire (1996) elencou os atributos necessários ao docente, no 
estudo que ficou conhecido como os saberes de Paulo Freire, os quais tentaremos sintetizar a seguir. 

Ensinar exige rigorosidade metódica. O primeiro passo é estudar o conhecimento disponível acerca 
do tema. Não basta, por sua vez, apenas recitar o conteúdo, mas é preciso relacionar a leitura com o que 
está acontecendo no entorno, acreditar na capacidade de intervir no mundo. Freire (1996) refere-se ao ciclo 
gnosiológico do processo de aprendizado: ensinar – aprender – pesquisar. Aprende-se o conhecimento já 
existente, trabalha-se a produção do conhecimento ainda não existente. Na sua visão, docência, discência 
e pesquisa são indicotomizáveis. Isto é, não se pode falar em ‘ou um’ ‘ou outro’, mas sim em “um e outro e 
outro”, pois os três elementos trabalham em conjunto. São indissociáveis.  

Freire (1996) coloca a curiosidade como a mola propulsora da busca pelo conhecimento. Refere-se à 
curiosidade ingênua, aquela que predomina no senso comum, o saber de pura experiência. Contudo, na 
atividade docente/discente, é preciso ir além disso. Pesquisar para conhecer o que não conheço. Superar a 
curiosidade ingênua pela curiosidade epistemológica. Não se trata de uma ruptura com a curiosidade 
ingênua, que continua sendo um ponto de partida, mas de uma superação pelo aprofundamento, afinal toda 
pesquisa, toda tese começa com uma pergunta. Em ciência, a pergunta é tudo. Não pode haver boa resposta 
para uma má pergunta. Portanto formular uma pergunta consistente é o primeiro passo para se fazer uma 
pesquisa.  

Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, ao conhecimento socialmente construído na 
prática comunitária (FREIRE, 1996). Deve-se aproveitar a diversidade de experiências trazidas pelos alunos, 
inclusive quanto à moradia e transporte. Exige também estética e ética, sendo esta a parte da filosofia 
responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o 
comportamento humano. Em qualquer realidade social, há normas, valores e prescrições que devem ser 
respeitados e também questionados pois não se trata de elementos estáticos e imutáveis. Embora haja 
normas variáveis em função do tempo, lugar e comunidade, há princípios eternos, a exemplo do respeito ao 
próximo, da verdade, do comprometimento.  

O professor não deve se colocar numa posição de dono da verdade, dizendo que o aluno não deve ler 
isso ou aquilo (FREIRE, 1996). Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de 
discriminação ou preconceito, embora todos tenham suas convicções. Segundo Freire (1996) pensar certo 
não é um presente dos deuses, mas um movimento dialético entre o saber e o pensar sobre o fazer. Ensinar 
exige convicção de que a mudança é possível.  
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Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural (FREIRE, 1996). A palavra 
assunção deriva de assumir. Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 
condições nas quais os educandos em suas relações uns com os outros ensaiem a experiência profunda de 
assumir-se. Freire (1996) valoriza as emoções, a sensibilidade, a afetividade, a intuição na relação 
professor/aluno. Intuir não é adivinhar, mas submeter as intuições à análise metodicamente rigorosa de 
nossa curiosidade epistemológica.  

Considerando outros autores, além de Paulo Freire, Cunha (2016) faz uma revisão bibliográfica do 
tema, saberes docentes, revisitando as abordagens de Tardif (2002), Lessard e Lahaye (1991), Saviani (1996), 
Gauthier et al (1998) e Pimenta (1999). 

Cunha (2016) mostra que o ‘saber profissional’ dos professores é constituído não por um ‘saber 
específico’, mas por vários ‘saberes’ com diferentes enfoques, diferentes origens, incluindo o ‘saber-fazer’ 
e o saber da experiência. O saber multifacetado dos professores é referido por Tardif e Gauthier (1995, p.11, 
apud CUNHA, 2016) como um saber composto de vários fatores oriundos de fontes diferentes e produzidos 
em contextos institucionais e profissionais variados. No dia a dia, os professores planejam, seguem o plano 
didático, selecionam as metodologias que consideram adequadas, elaboram tarefas para os alunos, 
administram a sala de aula mantendo a ordem e disciplina e formulam os instrumentos de avaliação. Assim, 
para facilitar o estudo, Tardif e Gauthier (1995, p.11, apud CUNHA, 2016) propõem uma categorização dos 
saberes docentes: os saberes das disciplinas, os saberes curriculares, os saberes da formação profissional e 
os saberes da experiência.  

Por sua vez, Pimenta (1999) levanta a questão da identidade profissional, mostrando que não se trata 
de um atributo imutável. A autora entende identidade como um processo de construção do sujeito 
historicamente situado, construída a partir da significação social da profissão, da revisão constante dos 
significados sociais da profissão, e da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que continuam 
válidas. Os saberes representam os alicerces dessa construção classificados pela autora como os saberes da 
experiência, os saberes do conhecimento (os da formação específica – matemática, história, artes, etc.) e os 
que viabilizam a ação do ‘ensinar’. Para ela, os saberes da experiência se dividem em experiências dos 
alunos, adquiridos durante a vida escolar e os saberes da experiência produzidos pelos professores no 
trabalho do dia a dia.  

Gauthier et al (1998, apud CUNHA, 2016) identificam seis categorias de ‘saberes dos professores’: os 
saberes disciplinares, os saberes curriculares, os saberes das ciências da educação, os saberes da tradição 
pedagógica, os saberes experienciais e os saberes da ação pedagógica. Esses saberes formariam uma espécie 
de reservatório no qual o professor se abasteceria para atender às demandas específicas de uma situação 
real. Cunha (2016) por sua vez questiona a abordagem de ‘reservatório’, pois não se pode colocar os 
conhecimentos em gavetas de um armário. Não basta recorrer ao reservatório em busca de qualquer 
resposta.   

Saviani (1996, p. 147, apud CUNHA, 2016) refere-se ao professor como educador, isto é, seu trabalho 
ultrapassa a sala de aula. Assim identifica cinco categorias de ‘saberes’: o saber atitudinal, o crítico-
contextual, os saberes específicos, o saber pedagógico e o didático-curricular.  

Cunha (2016) sintetiza o pensamento dos autores no Quadro I a seguir: 
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Quadro I – Categorização dos Saberes Docentes ou dos Professores 
Tardif, Lessard e Lahaye 

(1991) 

Pimenta  

(1999) 

Gauthier et al  

(1998) 

Saviani  

(1996) 

1. saberes da formação 
profissional  
2. saberes das disciplinas  
3. saberes curriculares  
4. saberes da experiência 

1. saberes da experiência  
2. saberes do 
conhecimento  
3. saberes pedagógicos 

1. saberes disciplinares  
2. saberes curriculares  
3. saberes das Ciências da 
Educação  
4. saberes da tradição 
pedagógica  
5. saberes experienciais  
6. saberes da ação 
pedagógica 

1. saber atitudinal  
2. saber críticocontextual  
3. saber específico  
4. saber pedagógico  
5. saber didático-curricular 

Fonte: Cunha (2016, p.11). Acesso em: 5 dez. 2017. Disponível em: 
<http://www.vdl.ufc.br/solar/aula_link/llpt/A_a_H/didatica_I/aula_01/imagens/03/saberes_docentes.pdf>. 

 
Nota-se que os saberes da experiência estão presentes em três abordagens, com exceção de Saviani 

(1966). Contudo, há uma diferenciação entre os autores. Para Gauthier et al (1998) os saberes da experiência 
são feitos de pressupostos e de argumentos não verificados por meio de método científico. Para Tardif, 
Lessard e Lahaye (1991) trata-se de um conjunto de representações a partir das quais os professores 
orientam sua profissão. Para Pimenta (1999), referem-se aos saberes produzidos pelos professores no 
trabalho do dia a dia, além dos saberes que os alunos já trazem quando chegam a um curso de formação 
inicial.  

 Embora a experiência do cotidiano seja essencial na abordagem de Pimenta (1999), a autora chama 
a atenção de que conhecimento não deve ser confundido com informação, a qual pode ser um ponto de 
partida, uma matéria prima. O conhecimento, por sua vez, analisa, classifica e contextualiza a informação. 
Fenômenos que ocorrem sobre determinadas condições com certa frequência podem contribuir para a 
elaboração de uma teoria que é o conhecimento sistematizado. Ressalta-se que o professor pode contribuir 
para a teoria a partir da prática docente através do registro sistemático de experiências. 

2.2. INTERTEXTUALIDADE 

Entende-se intertextualidade como a influência de um texto sobre outro que toma como modelo, ou 
ponto de partida, ou a utilização de uma multiplicidade de textos ou partes de textos pré-existentes de um 
ou mais autores de que resulta a elaboração de um novo texto literário. No caso de Merlí, trata-se de um 
texto adaptado para a televisão, que se utiliza tanto da linguagem verbal quanto da não-verbal, 
imagética. Segundo Hurcheon (1991), a intertextualidade provou ser útil na análise de textos pós-modernos. 

Parafraseando Foucault, que por sinal é filósofo-título de um dos episódios da série em análise, 
Hurcheon (1991) comenta que as fronteiras de um texto nunca são bem de definidas: por trás do título, das 
primeiras linhas e do último ponto final, por trás de sua configuração e de sua forma autônoma, ele fica 
preso num sistema de referências a outros livros, outros textos, outras frases. Ao fazer uso de uma metáfora, 
Foucault define a intertextualidade como um nó dentro de uma rede. Esse nó pode dialogar com obras 
escritas, filmes, músicas, trabalho de artes plásticas. Sob a abordagem intertextual, o leitor pode reconhecer 
vestígios textualizados e perceber aquilo que foi feito a esses vestígios. Merlí vai dialogar com obras de 
diferentes filósofos, das quais se reconhecem os vestígios. 
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3. MERLÍ 

3.1. APRESENTAÇÃO DA SÉRIE 

Merlí é uma série da Netflix sobre um professor de filosofia homônimo, que utiliza métodos não 
tradicionais para fazer os alunos se questionarem e pensarem, agradando e desagradando alunos, 
professores e famílias.  Cada um dos treze episódios da série tem o nome de um filósofo, cujas ideias 
diretamente ou indiretamente irão pautar as ações e diálogos.  

Na apresentação da série aparecem figuras icônicas, uma mosca e uma coruja. Pode-se inferir que 
sublevações já estejam prefixadas. Se a mosca é abjeta, invasiva e perturbadora, a coruja é o símbolo da 
sabedoria, que também pode incomodar quando ameaça desestabilizar o status quo de uma classe 
privilegiada e comodamente resistente às mudanças. Ainda na apresentação, num átimo de tempo 
aparecem os vocábulos materialismo/idealismo. A senha nos foi dada: sabe-se de antemão que a peleja do 
obstinado mestre não será fácil, nem com os educandos nem com a equipe da instituição de ensino.  

A história se passa em Barcelona e começa quando Merlí é despejado do apartamento onde vivia por 
não pagar o aluguel, ao mesmo tempo em que sua ex-mulher se muda para a Itália e deixa o filho 
adolescente Bruno e um cachorro sob seus cuidados. Os dois vão morar com a mãe de Merlí, Carmina, atriz 
de teatro. Merlí consegue um novo emprego como professor de filosofia do colégio Angel Guimerá53  
justamente na classe em que estuda o filho, que passará a ser também seu aluno. Sua chegada provoca um 
certo estranhamento ao corpo docente, pois seus métodos de ensino são transgressores e algumas vezes 
eticamente questionáveis.  

Os personagens são estereótipos e de certa forma verdades exageradas e até caricaturais, o que é 
comum em novelas e séries, que dispõem de um curto espaço de tempo para representar a realidade: o 
diretor, controlador; o professor convencional que vira inimigo de Merlí; o gordo, generoso; a professora 
jovem, seduzida pelo maduro e irresistível professor de filosofia. Dentre os alunos, encontram-se a aluna 
rebelde, o aluno sedutor, o gay enrustido, o CDF, e até o aluno que está de licença e sofre agorafobia54 em 
consequência do bullying. Nas famílias também vamos encontrar arquétipos, o pai, advogado, 
excessivamente autoritário; a mãe divorciada, protetora e ao mesmo tempo dominada pelo filho, a qual 
também se deixa seduzir por Merlí; o pai sem uma atividade profissional regular, biscateiro, irresponsável, 
explorador do filho. À medida que a série se desenrola, os personagens vão crescendo e se afastando um 
pouco dos perfis estereotipados.   

3.2. OS SABERES DE MERLÍ 

Dentre os saberes de Merlí naturalmente está o saber específico, pois para ter sido admitido como 
professor de filosofia ele deve ter apresentado pelo menos um diploma. Nada se sabe acerca da trajetória 
acadêmica pregressa de Merlí. Está implícito e depois evidente que conhece bem a essência das ideias de 
diferentes pensadores. O importante no enredo, todavia, não é o quanto conhece, ou o quanto leu os 
filósofos, mas como interage com os alunos a partir de suas ideias.  

Merlí não oferece um modelo pronto, mas começa perguntando aos alunos para que serve a filosofia. 
Repete as perguntas que já fazem parte do senso comum: quem somos, de onde vimos e para onde vamos. 
Sua intenção é que os alunos reflitam sobre as contradições a que são expostos no dia a dia. Pede que todos 

                                                             
53 O nome do colégio Angel pode ter sido escolhido por ironia, o oposto do demônio. 
54 medo mórbido de se achar sozinho em grandes espaços abertos ou de atravessar lugares públicos; cenofobia 
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o sigam em um passeio pelas instalações da escola quando introduz o conceito de peripatéticos. Assim eram 
chamados os discípulos de Aristóteles em razão do hábito do filósofo ensinar ao ar livre, caminhando 
enquanto lia e dava preleções sob os portais cobertos do Liceu, conhecidos como perípatoi, ou sob as 
árvores. Os alunos de Merlí são convidados a filosofar enquanto caminham. Um deles, Pol, pergunta se todo 
mundo está capacitado a praticar a filosofia, já que a filosofia põe em dúvida o que já se sabe. E com esses 
questionamentos a turma vai construindo e desconstruindo conhecimento. Em uma ocasião Merlí, 
parafraseando Aristóteles, diz que o melhor saber é aquele que não serve para nada.  

Em casa, Bruno, filho de Merlí pergunta o significado de ‘peripatéticos’. Ao que o pai responde: 
‘wikipedia’, como um primeiro passo para estimular a pesquisa. 

As atividades propostas por Merlí abordam temas universais dentro da realidade em que vivem. Pede 
que cada um escreva sobre o que considera felicidade. Em outro momento propõe que escrevam um texto 
respondendo à pergunta ‘Se Aristóteles fosse vivo, teria um perfil no Facebook?’. 

Quando o tema é Machiavel, Merlí discute a máxima de que os fins justificam os meios. Na concepção 
maquiavélica, quando o governo se sente acima de tudo, pode recorrer à crueldade e à fraude quando 
necessário, para manter o poder. O próprio Merli parece seguidor de Maquiavel quando quer chegar a um 
fim. Rouba a prova do diabólico professor de catalão para ajudar os alunos Pol e Bruno. Trapaceia em um 
sorteio para promover o encontro entre Mônica, a aluna bela e sensata e o colega tímido, Joan.  Seduz uma 
professora que gosta de cães para se livrar do cachorro deixado pela ex-mulher, e nem sempre fala a 
verdade. Tudo isso com uma boa intenção, por uma causa. 

No episódio Sócrates, Merlí começa explicando como o filósofo passou a ser perseguido por 
influenciar jovens a questionarem ideias concebidas e descobrirem raízes de um pensamento social cheio 
de preconceitos. Explica o conceito de maiêutica, que consiste na multiplicação de perguntas, induzindo o 
interlocutor na descoberta de suas próprias verdades e na conceituação geral de um objeto. Coloca Tania 
(gorda) e Bruno (gay) como antíteses de um mesmo problema: a aceitação. Bruno é enrustido, não consegue 
‘sair do armário’, não quer ser rotulado de gay. Tânia, agindo de forma contrária à do colega, não quer 
ninguém se desculpando por tê-la chamado de gorda.  

Apesar de fazer balé e demonstrar sensibilidade, Bruno é um gay enrustido, que tem uma avó atriz e 
um pai professor de filosofia. Sempre conviveu com liberdade e tolerância familiar, mas se esconde numa 
capa de hetero-normatividade por insegurança e vaidade. Além disso, tem seus preconceitos. Não suporta 
o professor obeso, a quem agride, escarneia. Chega a levar um mialheiro em forma de porquinho para a sala 
de aula.  

Merlí faz tudo para mostrar que aceita a homossexualidade do filho. Entrega-lha o texto O Banquete, 
atribuído a Platão, que é constituído de uma série de discursos sobre a natureza e as qualidades do amor, 
inclusive do amor homoafetivo que era comum na Grécia. Por sua vez, no episódio sobre Foucault, Merlí 
discute o culto da normalidade. Foucault questionava padrão de normalidade ao mostrar que o poder 
ordena, classifica, controla o que é correto a cada momento. Quem sai da norma é um ridículo, estranho. 
Merlí pergunta: ‘quem se atreve a perguntar uma estranheza, pessoal?... As pessoas escondem suas facetas 
peripatéticas’. Mas nada disso estimula Bruno a se assumir.  

No episódio sobre o pensador francês Guy Debord (1931-1994) o ex-namorado da recém-chegada 
aluna Mônica envia para o whatsapp de um de seus atuais colegas, um vídeo dela se despindo, o qual é logo 
retransmitido aos demais alunos. Ela é alvo de gozação e sofre bullying. Nesse ambiente, se um indivíduo 
criticar o comportamento do outro, pode haver um efeito manada, isto é, todos seguem quem criticou. É 
uma falácia se esperar que um grupo de jovens avançados aceitem a diversidade. Todos controlam a vida 
de cada um. Assim o grupo também cai num padrão de normalidade própria daquele grupo.  
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Vale lembrar que os textos de Guy Debord foram alguns dos catalisadores das manifestações de Maio 
de 68 na França, quando se questionaram os valores burgueses. Ele é autor do livro A Sociedade do 
Espetáculo. O ponto central de sua teoria é que a alienação é mais do que uma descrição de emoções ou 
um aspecto psicológico individual. É a consequência do modo capitalista de organização social que assume 
novas formas e conteúdos em seu processo de separação e reificação da vida humana. Para ele, o espetáculo 
é uma forma de dominação da burguesia. Tudo pode virar uma mercadoria, inclusive as intimidades de um 
casal. Ao introduzir o pensamento de Debord, o professor mostra que não há privacidade nas redes sociais.  

Merlí refere-se a Guy Debord lembrando que segundo ele o homem se converte num expectador de 
si mesmo quando se vê refletido na tela, mas se converte também num ser passivo, incapaz de tomar 
decisões, incapaz de viver sua própria vida. ‘Em lugar de viver as coisas consumimos ilusões. Em vez de ficar 
na intimidade com uma garota, preferimos vê-la despir-se num vídeo sem o consentimento dela’. Depois de 
uma discussão em sala de aula, primeiramente as alunas e depois os alunos começam a tirar a roupa. Tudo 
termina em brincadeira. A nudez se torna banal e Mônica se sente melhor.  

Os pensamentos filosóficos não contribuem necessariamente para o desenvolvimento dos 
personagens.  Não se trata de elucidar mentes para tornar todos bons. O fato de Merlí saber lidar com as 
idossincrasias dos alunos e professores de forma não tradicional, contudo, não faz dele um herói. Tem 
muitos defeitos, a começar pela sua tendência a rejeitar regras e diretrizes e parecer o dono da verdade. 
Mas seu chefe e seu filho levam-no à realidade necessária, mostrando-lhe seu egocentrismo. Se por um lado 
defende uma certa anarquia às custas de uma imensa auto-importância, por outro desrespeita e desafia os 
mais próximos. É sedutor com as mulheres, dá boas cantadas, mas não se envolve afetivamente com 
nenhuma. Cativa a parceira até conquistá-la. Ao atingir esse ponto, seu interesse começa a arrefecer. Daí 
alguns críticos se referirem ao machismo que permeia a série.  

Poderíamos discutir cada episódio mostrando como o pensamento do filósofo-tema vai conduzindo o 
comportamento dos personagens, mas isso ultrapassaria o escopo e os limites do corrente trabalho.  

A filosofia incita o raciocínio e ao pensar se investiga o sentir. No desfecho, o grupo de jovens 
pensantes descobre a tolerância. Quando a turma recebe o aluno agrofóbico de volta está implícita a 
mensagem: pensamos, investigamos o que sentimos e agora compreendemos você.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O pano de fundo filosófico é, na maioria das vezes uma metáfora sobre como os jovens lidam com a 
própria vida e como se relacionam com o mundo. Ao observarmos o comportamento de Merlí à luz do 
pensamento de Paulo Freire, lembrando que Freire foi também um filósofo, identificamos o ciclo 
gnosiológico do processo de aprendizado: ensinar – aprender – pesquisar. Merlí expõe a essência do 
pensamento de diferentes autores e instiga os alunos a produzirem novo conhecimento. A partir de ideias 
que já foram incorporadas ao senso comum, formula novas questões e os motiva a fazer perguntas. Isto é, 
pratica-se a maiêutica, quando o interlocutor vai se perguntando e descobrindo as próprias verdades. Freire 
(1996) já dizia que não basta recitar o conteúdo, mas questionar. 

Freire (1996) observa que ensinar exige estética e ética. Nem sempre o comportamento de Merlí 
respeita as normas. Propositalmente sua transgressão atinge o máximo no episódio intitulado Maquiavel. 
As idéias do pensador italiano são debatidas com os alunos e as atitudes transgressoras do protagonista não 
deixam de ser uma amostra do maquiavelismo. É antiético um professor roubar uma prova do colega para 
favorecer um aluno, mas Merlí quer proteger Pol que está sendo perseguido pelo professor de catalão. 
Nesse episódio, os fins justificam os meios. 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

254 

Freire (1996) critica a postura do professor dono da verdade. Muitas vezes, tem-se a sensação de que 
Merlí se coloca como dono da verdade. Por sua vez, estimula a assunção e a identidade cultural defendida 
por Freire, isto é, repudia o culto da normalidade e aceita os desvios do padrão considerado normal. Merlí 
também valoriza as emoções e a afetividade, embora seja durão quando necessário. 

Tardif e Gauthier (1995) identificam os saberes das disciplinas, os saberes curriculares, os saberes da 
formação profissional e os saberes da experiência. Em Merlí, encontram-se sobretudo os saberes da 
experiência construída com os alunos e não aquela em que o professor diz que aprendeu daquele jeito, 
portanto deve ser assim.  

Pimenta (1999) levanta a questão da identidade profissional como algo mutável em constante revisão 
e construção. Merlí é capaz mudar de atitude em determinadas circunstâncias, quando vê que exagerou. 
Instiga os alunos a fazerem um boicote à campanha de coleta de alimentos porque quer mostrar que a 
caridade por si só não resolve os problemas sociais. Depois volta atrás e suspende o boicote. Isso ocorre no 
episódio sobre David Hume, o qual estimulava o empirismo e acreditava no sentimento de benevolência do 
homem. Para esse filósofo as impressões seriam as causas das ideias e não o contrário.  

Saviani (1996) refere-se ao professor como educador. Para uns Merlí pode ser um educador, para 
alguns pais e professores, um deseducador. Seu trabalho ultrapassava a sala de aula.  

Ao observar Merlí com o olhar do Quadro I em que Cunha (2016) sintetiza os saberes docentes a partir 
dos diferentes autores referenciados, fica difícil identificar com clareza alguns saberes de Merlí, a exemplo 
dos saberes curriculares, dos saberes disciplinares, já que nada se sabe de sua vida acadêmica passada. Pelo 
desempenho em sala de aula, deduz-se que o professor detém o conhecimento específico. Quanto aos 
saberes da experiência, referidos pelos autores Gauthier et al (1998), Tardif, Lessard e Lahaye (1991), e 
Pimenta (1999), a concepção de Pimenta (1999) é a que mais se aproxima do protagonista da série, isto é, 
os saberes produzidos pelos professores no trabalho do dia a dia, além daqueles que os alunos já trazem 
quando chegam a um curso de formação inicial.  

Na série fica evidente a intertextualidade dos enredos de cada episódio com a obra do respectivo 
filósofo-título.  
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O CONTRIBUTO DO FADO PARA A PROMOÇÃO DO DIÁLOGO INTERCULTURAL NO ENSINO DE PLE 

Rita Almeida 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa, Portugal 

RESUMO 

As atividades culturais em Português Língua Estrangeira (PLE) podem incentivar a aprendizagem linguística e 
promover as culturas de origem e alvo. O fado – estreitamente ligado à identidade e cultura portuguesas – 
enquadra-se no âmbito dessas atividades e é explorado pelos professores de PLE através da didatização de 
diferentes atividades. Na primeira parte deste trabalho, discutimos alguns contributos teóricos: i) as atividades 
culturais no ensino de PLE; ii) a música como veículo de aprendizagem; iii) o fado como elemento multicultural 
e promotor de interculturalidade. Na segunda parte, debruçamo-nos sobre algumas propostas de didatização 
cultural do fado.  

ABSTRACT 

Cultural activities in Portuguese as a Foreign Language (PFL) can encourage language learning and promote 
both origin and target cultures. Fado – closely related to Portuguese identity and culture – comes under the 
scope of those activities and is explored by PFL teachers through the didactisation of different activities. In the 
first section of this paper we discuss some theoretical contributions: i) cultural activities in PFL teaching; ii) 
music as a learning vehicle; iii) Fado as a multicultural element and interculturality promoter. In the second 
section, we elaborate on some proposals for the cultural didactisation of fado. 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

As atividades culturais nas aulas de Português Língua Estrangeira (PLE) ajudam a promover tanto a 
cultura portuguesa como a cultura dos aprendentes. O fado é uma temática que os professores abordam com 
frequência nos diferentes níveis de ensino através de atividades com música, vídeos, textos, debates, etc. No 
âmbito deste trabalho, procuramos aprofundar a abrangência destas atividades e sugerir um conjunto de 
propostas didáticas em redor da temática do fado. Apesar de ser um género musical tradicionalmente 
português, julgamos que através do fado é possível incentivar o diálogo intercultural entre os aprendentes, 
promover uma reflexão sobre a universalidade do fado, desenvolvendo ao mesmo tempo as competências 
orais dos alunos e enriquecendo o seu léxico. 

2. AS ATIVIDADES CULTURAIS NO ENSINO DE PLE 

Língua e cultura são indissociáveis: se, por um lado, a língua transmite cultura, por outro, a história 
nacional e as normas sociais são também fatores necessários para compreender a cultura e que ajudam os 
aprendentes a usar a língua de forma mais correta (GROSSO, 2011). As atividades culturais “facilitam a 
descoberta de expressões culturais diversas e (…) contribuem para a tolerância, a compreensão mútua e o 
respeito” (CONSELHO DA EUROPA, 2008, p. 41). As artes, em concreto, permitem a expressão individual e a 
autorreflexão crítica, ultrapassando fronteiras, apelando às emoções, fomentando a participação em 
atividades culturais e abrindo novas possibilidades de diálogo (CONSELHO DA EUROPA, 2008). A arte permite  

restabelecer a relação entre processos científicos e emocionais, e a intuição, elemento-chave para 
cultivar atitudes que promovam a abertura intercultural. A educação artística também pode servir 
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para abordar o etnocentrismo, os preconceitos culturais, os estereótipos, a discriminação e o 
racismo” (UNESCO, 2009, p. 17). 

3. A MÚSICA COMO VEÍCULO DE APRENDIZAGEM 

Os neurocientistas têm-se debruçado sobre a influência da música no nosso cérebro: os circuitos 
neuronais por ela ativada, as funções neuropsicológicas que envolve e as aplicações nos campos da terapia, 
desenvolvimento intelectual e aprendizagem. Os elementos que engloba (lógica, proporção e simetria) 
relacionam-se com os “elementos de tensão, de relaxamento, que são sentidos, ou conceitualmente 
interpretados somente em bases abstratas que requerem a definição do homem, suas formas de sentir e 
pensar o mundo, e, portanto, seu sistema cultural e social de decodificação” (MUSZKAT, 2000, p. 2), pois existe 
de facto na música uma forte conotação cultural, histórica e simbólica. 

Como não precisa de codificação linguística, a música acede diretamente  

à afetividade, às áreas límbicas, que controlam nossos impulsos, emoções e motivação (…). Tem 
acesso direto ao sistema de percepções integradas, (…) que permitem integrar as várias impressões 
sensoriais em um mesmo instante, como a lembrança de um cheiro ou de imagens após ouvir 
determinado som ou determinada música (MUSZKAT, 2000, p. 3). 

Ainda que a música não esteja condicionada por convenções semântico-linguísticas, é possível 
estabelecer um paralelo entre esta e a linguagem verbal, pois 

ambas dependem (…) das estruturas sensoriais responsáveis pela recepção e pelo processamento 
auditivo (fonemas, sons), visual (grafemas da leitura verbal e musical), da integridade funcional das 
regiões envolvidas com atenção e memória e das estruturas eferentes motoras responsáveis pelo 
encadeamento e pela organização temporal e motora necessárias para a fala e para a execução 
musical (MUSZKAT, 2000, p. 4).  

Além disso, a aprendizagem musical é responsável por uma maior ativação do hemisfério cerebral 
esquerdo, podendo “potencializar não só as funções musicais, mas também as funções lingüísticas, que são 
sediadas neste mesmo lado do cérebro” (MUSZKAT, 2012, p. 2). 

Finalmente, salientamos que os seus benefícios passam também pelo estímulo da “flexibilidade mental 
e a coesão social, fortalecendo vínculos e compartilhamento de emoções que nos fazem perceber que o outro 
faz parte do nosso sistema de referência” (MUSZKAT, 2012, p. 3), favorecendo  

a ativação dos chamados neurônios em espelho, (…) essenciais para a chamada cognição social 
humana, um conjunto de processos cognitivos e emocionais responsáveis pelas funções de empatia, 
ressonância afetiva e compreensão de ambigüidades na linguagem verbal e não verbal” 
(MUSZKAT, 2012, p. 3). 

4. O FADO É DO MUNDO 

“Cada povo canta a Natureza onde o destino determinou que se desenrole a sua vida (…) As planuras 
têm as suas canções próprias, tal como as têm as paisagens de colinas, os grandes bosques, os 
obscuros pântanos e os lodaçais” (PAHLEN, 2003, p. 77). Já o fado canta a saudade e o amor, a 
melancolia e a dor, canta Lisboa e Coimbra, o povo e a alma portuguesa. Com caráter 
eminentemente português, o fado resulta na verdade de uma síntese multicultural que envolve 
danças cantadas afro-brasileiras e canções urbanas do início do séc. XIX (UNESCO, 2011c). Alguns 
académicos apontam inclusive a música árabe como raiz primordial do fado e, embora só no séc. XIX 
surjam referências a este género musical, a sua antiguidade poderá ser mais longínqua. Mais ainda, 
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a palavra “fado” poderá assim derivar etimologicamente da palavra árabe hado, que significa 
“cantilena”, e não do latim fatum, que significa “destino”55. 

Mesmo enraizadas numa cultura, música e dança viajam e “uma vez no estrangeiro, podem sentir-se 
muito bem ou então sentir-se roídas de saudades da antiga pátria. Frequentemente, uma canção, uma dança, 
atravessam as fronteiras do seu país de origem e, de cidade em cidade, vão conquistando o mundo” (PAHLEN, 
2003, p. 77). Aconteceu com a valsa, o tango, o jazz e também com o fado. Identificado pela população 
portuguesa como parte do seu património e símbolo da sua identidade cultural, a emigração portuguesa 
permitiu que este género musical multicultural se desse a conhecer fora de portas e em circuitos musicais 
internacionais. Isto reforça não só a imagem do fado enquanto elemento da identidade portuguesa, como 
também leva a trocas interculturais com outras tradições musicais (UNESCO, 2011c). Anteriormente, o fado 
tinha já influenciado géneros musicais como o krontjong na Indonésia, a morna em Cabo Verde e o mandó em 
Goa. 

Em 2011, organismos nacionais (Câmara Municipal de Lisboa, Associação dos Amigos do Fado, Museu 
do Fado, entre outros) e figuras da elite cultural portuguesa (fadistas, guitarristas, investigadores, etc.) 
apresentaram a candidatura do fado a Património Cultural Imaterial da Humanidade (UNESCO, 2011c), 
invocando-o como símbolo da cultura portuguesa – e as suas raízes profundas na tradição e história culturais 
do país – e realçando-o como fonte de inspiração e troca cultural entre pessoas e comunidades. O parecer da 
UNESCO foi favorável, pois a candidatura cumpria os requisitos para  ser incluído na Lista, por exemplo, porque 
fortalece “the feeling of belonging and identity within the community of Lisbon, and its leading practitioners 
continue to transmit the repertory and practices to younger performers” (UNESCO, 2011b). Além disso, a 
inscrição na Lista “could contribute to further interaction with other musical genres, both at national and 
international levels, thus ensuring visibility and awareness of the intangible cultural heritage and encouraging 
intercultural dialogue” (UNESCO, 2011b). 

Porque veio do mundo e a viagem continua, interagindo criativamente com outras tradições musicais, 
o fado “est un élément essentiel de toute stratégie de cohésion et d’intégration sociale dans une société de 
plus en plus multiethnique et multiculturelle” (UNESCO, 2011c) e a presença na Lista permite “renforcer la 
prise de conscience internationale quant à l’importance de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, 
ainsi que de la place centrale du patrimoine culturel immatériel dans ce cadre” (UNESCO, 2011c).  

5. PROPOSTAS DIDÁTICAS SOBRE O FADO EM SALA DE AULA 

5.1. O FADO E A SAUDADE  

Sugerimos que a aula comece com um texto sobre o fado. Depois da análise do conteúdo, explicitando 
vocabulário e cultura, pode iniciar-se uma discussão sobre fado e música tradicional. Algumas perguntas que 
o professor poderá colocar aos alunos antes ou após a leitura do texto são: já ouviram fado? Gostam de fado? 
Já assistiram a algum concerto de fado ao vivo? Sabem o que é uma casa de fado? Como se chama um cantor 
de fado? E nos vossos países, qual é a música tradicional? Como se liga à cultura do país? Quais as suas 
características? 

5.2. O FADO CONVERSA COM OUTROS GÉNEROS MUSICAIS 

Os alunos ouvem um fado de Amália Rodrigues e um de Carlos do Carmo (“Lisboa Menina e Moça”). Os 
alunos já ouviram falar destes fadistas? Qual a opinião sobre as canções? Será possível misturar o fado com 

                                                             
55 Cf. Adalberto Alves in Documentário Fado Dançado: www.youtube.com/watch?v=OI1VfCcx-CY. 
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outros géneros musicais? O professor apresenta de novo o fado “Lisboa Menina e Moça”, mas desta vez 
interpretado por cantores portugueses dos mais variados géneros musicais56. Mais uma vez os alunos são 
convidados a dar a sua opinião. 

5.3.  “FADO BATIDO”57 

Apesar de evocar tipicamente casas e concertos de fado, onde o público ouve em silêncio o trinar da 
guitarra em harmonia com a voz do/a fadista, a verdade é que o fado também se dança. O professor mostra 
alguns vídeos que ilustram esta relação multidisciplinar: danças africanas58, patinagem artística59 e o “vizinho” 
flamenco60. 

5.4. O FADO É PLURILINGUE E MULTICULTURAL  

Pode o Fado partilhar o palco com outras culturas? Podemos integrá-lo com tradições musicais de outros 
países? Inúmeros fadistas fazem atualmente duetos com artistas internacionais, dialogando o fado 
abertamente com outros géneros musicais. Seguem-se algumas sugestões, escolhidas pela relevância dos 
fadistas e pela diversidade das parcerias: Espanha - Carminho & Pablo Alborán61, Mariza & José Mercê62, EUA 
- Ana Moura & Prince63, Brasil - Carminho & Nilton Nascimento64, Itália - Dulce Pontes & Andrea Botelli65, Israel 
-Ana Moura & Idan Raichel66. 

Para terminar, os alunos partilham opiniões sobre a interculturalidade do fado e como este se pode 
integrar com as tradições culturais do seu próprio país. O professor pode ainda dinamizar uma discussão acerca 
do fado enquanto promotor do diálogo intercultural. Adicionalmente, podem também organizar-se atividades 
fora da sala de aula, que permitirão desenvolver ainda mais as competências sociolinguísticas, socioculturais 
e interculturais dos aprendentes. 

6. PROPOSTAS DIDÁTICAS FORA DA SALA DE AULA 

Adicionalmente às propostas a desenvolver dentro da sala de aula de PLE, também poderão ser 
organizadas outras atividades relacionadas com o fado fora da sala de aula: visitas de estudo, visionamento de 
documentários, concertos. Nesse sentido, apresentamos abaixo algumas sugestões. 

                                                             
56 Carlos do Carmo recebeu em 2014 um Grammy Latino na categoria "Lifetime Achievement Award". Em homenagem ao 

fadista, uma rádio portuguesa (Rádio Comercial) juntou 35 artistas portugueses para cantarem "Lisboa Menina e Moça". Vídeo 
disponível no YouTube. 

57 Expressão que significa dançar o Fado (Cf. Adalberto Alves in Fado Dançado: www.youtube.com/watch?v=OI1VfCcx-CY). 
58 Fado Dançado, projeto da Associação BYP. Para mais informações, consultar http://batotoyetu.pt.  
59 Vieste do fim do Mundo, Gisela João. Vídeo disponível no YouTube. 
60 Meu Fado Meu, Mariza e Miguel Poveda (excerto do documentário Fados de Saura). Vídeo disponível no YouTube. 
61 Perdóname. Vídeo disponível no YouTube. 
62 Hay una música del pueblo. É interessante destacar neste dueto que Mariza canta um fado seu em espanhol e José 

Mercê, cantando também em espanhol, dá ao fado uma “roupagem” flamenca. Vídeo disponível no YouTube. 
63 Excerto do concerto de Prince no festival de música Super Rock SuperBock 2010. Vídeo disponível no YouTube. 
64 Cais. Vídeo disponível no YouTube. 
65 O mare e tu. Vídeo disponível no YouTube. 
66 Sabe Deus. Parceria particularmente relevante pela dissonância linguística entre o hebreu e o português como 

instrumento de promoção da paz e da tolerância intercultural e inter-religiosa: Israel é um país sobretudo judaico e Portugal, 
católico; a própria canção chama-se “Sabe Deus”; Israel vive um conflito político-religioso na Faixa de Gaza e Cisjordânia. Vídeo 
disponível no YouTube. 
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6.1. VISITAS DE ESTUDO 

Associação BYP (Batoto Yetu Portugal)67: é uma organização sem fins lucrativos que apoia crianças e 
jovens do concelho de Oeiras. A BYP procura desenvolver a autoestima dos frequentadores da associação 
através da dança, expressão artística e descoberta das raízes culturais africanas. Um dos seus projetos, “Fado 
Dançado”, procura recriar o fado dançado que era praticado em Lisboa. Através das suas atividades, a 
associação espera contribuir para uma sociedade intercultural e cosmopolita. 

Museu do Fado68: inaugurado em 1998, neste museu encontram-se espólios de intérpretes, autores, 
compositores, músicos, construtores de instrumentos, investigadores, entre outros, ligados ao fado. Os 
visitantes têm oportunidade de contactar com um acervo único no mundo de fotografias, cartazes, partituras, 
instrumentos musicais, trajes, troféus e muito mais, que constituem um relevante património cultural e 
etnográfico. Além da coleção permanente, o museu organiza ainda exposições temporárias, seminários, 
concertos e outras atividades. 

Museu da Música69: neste museu encontra-se uma das mais ricas coleções de instrumentos musicais da 
Europa, bem como espólios documentais e os acervos fonográfico e iconográfico. Aberto ao público desde 
1994, os visitantes podem visitar a coleção permanente e exposições temporárias, realizar visitas educativas 
e assistir a recitais, conferências e outros eventos. 

Roteiro do Fado70: neste website, disponibilizado pelo Museu do Fado, os visitantes podem optar por 
diferentes visitas virtuais sobre o fado – casas de fado, Museu do Fado, Fundação Amália Rodrigues, 
construtores de guitarras, etc. As visitas são acompanhadas por textos explicativos e alguns vídeos. 

6.2. VISIONAMENTO DE UM DOCUMENTÁRIO 

Fado dançado: Documentário sobre um dos projetos da Associação Batoto Yetu – Fado Dançado. Os 
concertos e ensaios desta iniciativa são complementados por testemunhos de investigadores e participantes 
do projeto, o que permite compreender melhor a origem do fado e do sub-género “fado dançado”, além de 
dar a conhecer este projeto em concreto. 

Fados: Filme do realizador Carlos Saura (2007) que relata a visão do seu autor sobre o fado, contando 
com a participação de Mariza, Camané, Carlos do Carmo, Caetano Veloso, Chico Buarque, entre outros. O 
documentário recebeu o Prémio Goya para melhor canção original (“Fado da saudade”, interpretada por 
Carlos do Carmo). Este filme leva-nos numa viagem musical por lugares e tempos, contando a história do fado 
através de imagens, música e dança. Prestando homenagem aos fadistas do passado e do presente, esta obra 
revela também a relação do fado com outras culturas (em especial a brasileira e a africana) e géneros musicais 
(samba, hip-hop, flamenco, danças africanas, dança contemporânea). 

The history of Fado: neste documentário, Mariza, a protagonista, leva-nos à descoberta de Lisboa 
através do fado, cruzando-se e misturando-se a história do fado com a própria história da fadista. Além das 
filmagens de concertos e de atuações em casas de fado, o documentário oferece também entrevistas com 
investigadores, que levantam o véu dos contornos históricos (e políticos) do fado e dos seus protagonistas 
mais destacados (Amália, Severa, Alfredo Marceneiro, etc.). A obra partilha ainda a primeira transmissão de 
fado na televisão portuguesa. 

                                                             
67 Para mais informações, consultar http://batotoyetu.pt. 
68 Para mais informações, consultar www.museudofado.pt. 
69 Para mais informações, consultar www.museudamusica.pt. 
70 Para mais informações, consultar http://roteiro.museudofado.pt. 
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O Lado interior do Fado: o documentário tenta responder a perguntas complexas sobre o fado. Como 
nasce? O que é? Nasce-se fadista? O fado ensina-se? Através de testemunhos de compositores, guitarristas, 
fadistas e estudiosos, o filme tenta explicar o lado invisível e interior do fado. Participações especiais de Carlos 
do Carmo, Mariza, Camané e Carminho. 

Daniel Gouveia – Uma aula sobre fado: neste pequeno vídeo, Daniel Gouveia, membro do conselho 
consultivo do Museu do Fado, explica alguns aspetos mais técnicos do fado (a melodia, a harmonia, as regras, 
os instrumentos, etc.) de uma forma simples, didática e com ele próprio a ilustrá-los cantando fado 
acompanhado por dois guitarristas. 

6.3. PARTICIPAÇÃO NUM FESTIVAL DE FADO 

Neste âmbito, existem frequentemente concertos e outras atuações em que os alunos podem 
participar, nomeadamente fazendo uma visita às tradicionais casas de fado. Vários websites71 possuem 
agendas atualizadas com os eventos de fado que se realizam ao longo do ano, um pouco por todo o país. A 
título de exemplo, sugerimos a participação no Caixa Alfama72.Trata-se de um festival anual de fado que reúne 
durante dois dias os mais conceituados músicos de fado, espalhados por vários palcos, ao ar livre, em igrejas 
e associações do bairro de Alfama, em Lisboa. 

7. CONCLUSÃO 

Julgamos que as atividades apresentadas ao longo deste trabalho permitem, ao nível da aquisição 
linguística, a aprendizagem de vocabulário e estruturas gramaticais, bem como o desenvolvimento de 
competências orais, sendo a música um veículo para a aquisição de PLE conforme as diretrizes do QuaREPE e 
do QECR. 

Procura-se também através das sugestões acima promover a aprendizagem e o interesse pela cultura 
do país, sendo que as competências linguísticas e culturais de uma língua “permitem, ao indivíduo, o 
desenvolvimento de uma personalidade mais rica e complexa, uma maior capacidade de aprendizagem 
linguística e também uma maior abertura a novas experiências culturais” (QECR, 2001, p. 73).  

O carácter internacional do fado, em concreto, promove também a partilha intercultural: o fado goza 
de interculturalidade musical, quer pelas suas origens, quer pelas atuais parcerias de fadistas com artistas 
internacionais. A música pode servir de ponte intercultural, inter-religiosa e plurilingue, fomentando o respeito 
e a tolerância intercultural, mas deixa também uma mensagem acerca da sua universalidade enquanto 
língua/linguagem: as sonoridades, as melodias, os ritmos são referentes universais que ultrapassam barreiras 
linguísticas e culturais. 
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O PORTUGUÊS LÍNGUA DE INTEGRAÇÃO EM CONTEXTO DE MIGRAÇÃO IN E OUT 

Patrícia Jerónimo 
Escola de Direito da Universidade do Minho, Portugal 

RESUMO 

A proficiência linguística é um fator da máxima importância em contextos migratórios, enquanto instrumento de 
integração dos imigrantes e enquanto meio de manutenção dos laços dos emigrantes com os países de origem. 
Isso explica as iniciativas internacionais para promover a educação intercultural bilingue e assegurar direitos 
linguísticos às minorias e também as políticas estaduais de promoção e internacionalização das línguas oficiais. 
Este texto analisa os padrões internacionais relevantes para a tutela dos direitos linguísticos dos migrantes e 
discute as medidas adotadas pelos Estados português e brasileiro no sentido de valorizar o português como 
língua segunda e como língua de herança. 

ABSTRACT 

Linguistic proficiency is a key factor in migration processes, either as an instrument for immigrant integration in 
host societies or as a way to keep emigrants’ ties with their countries of origin. This explains the international 
policies aimed at promoting intercultural bilingual education and protecting the linguistic rights of minorities, as 
well as the national policies for the promotion and internationalisation of official languages. This chapter analyses 
the international standards on the protection of migrants’ linguistic rights and discusses the policies adopted by 
Portugal and Brazil to enhance the value of Portuguese as second language and as heritage language.  
 
 

Num Simpósio internacional sobre o ensino do português como língua estrangeira, entre eminentíssimos 
professores de língua portuguesa provenientes de todos os países que têm o português como língua oficial, a 
intervenção de uma jurista pode parecer estranha e mais uma manifestação da célebre arrogância dos juristas, 
que julgam saber de tudo um pouco e que não hesitam em avançar atrevidamente por seara alheia. Sem negar 
o atrevimento que possa ser-me imputado, eu gostaria de começar por sublinhar os pontos de contacto entre 
língua e Direito e explicar o enfoque que proponho para a análise a desenvolver nas páginas que se seguem. 
Desde logo, como observa CARVALHO (2012, p. 463-464), a lei é um dos grandes instrumentos de planeamento 
linguístico, na medida em que pode definir a forma (escrita, léxico), o uso (estatuto como língua oficial ou 
cooficial) e a defesa das línguas (impondo a proteção e a promoção internacional de um idioma, por exemplo). 
Além disso, e para o que mais imediatamente me interessa neste trabalho, o uso da língua é uma questão de 
direitos humanos, já que a língua é uma parte essencial da identidade individual. Em contextos migratórios, as 
competências linguísticas assumem particular importância, enquanto instrumento de integração dos imigrantes 
nas sociedades de acolhimento (e.g. condição de acesso ao mercado de trabalho, à autorização de residência e 
à nacionalidade do país de destino) e, ao mesmo tempo, enquanto meio de manutenção dos laços socioculturais 
dos emigrantes com os respetivos países de origem. 

Esta observação vale para a generalidade das línguas e está na base de um grande número de 
recomendações e iniciativas por parte de organismos internacionais, como a UNESCO e a Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), no sentido de promover a educação intercultural bilingue e de assegurar direitos 
linguísticos às minorias, entre outras medidas73. É também o reconhecimento da importância da língua como 

                                                             
73 Considere-se, por exemplo, o Plano de Ação de Lisboa, de 2013, que exorta os Estados-membros da CPLP a que se 
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instrumento de integração e/ou como meio de preservar os laços com a diáspora que tem levado muitos Estados 
a adotar políticas linguísticas dirigidas à promoção e à internacionalização das respetivas línguas oficiais.  

Com este texto, proponho-me fazer um levantamento dos padrões internacionais de direitos humanos 
relevantes para a tutela dos direitos linguísticos dos migrantes, entendidos estes como a faculdade individual ou 
coletiva de escolher a língua ou línguas de comunicação em público e em privado, incluindo e.g. a faculdade de 
usar a própria língua perante as autoridades públicas, de receber educação na/da própria língua e de ter ao 
dispor meios de comunicação social numa língua compreensível e escolhida livremente. Ainda que não sejam 
uma panaceia para todos os males, os padrões internacionais de direitos humanos são muito importantes, na 
medida em que sinalizam consensos na sociedade internacional e, quando dotados de força jurídica vinculativa 
(como acontece com a maioria dos instrumentos normativos analisados neste texto), definem obrigações para 
os Estados e instituem mecanismos de supervisão que pressionam os Estados a assegurar direitos aos indivíduos 
presentes nos respetivos territórios (SHELTON, 2014, p. 190-202, 220-237). Feito o enquadramento de Direito 
internacional, analisarei depois o nexo entre direitos linguísticos e migrações no mundo lusófono, atentando nos 
meios políticos e jurídicos adotados pelos Estados português e brasileiro – os dois países lusófonos com 
significativos contingentes de emigração e de imigração – no sentido de valorizar o português como língua 
segunda (de acolhimento) e como língua de herança (de origem). 

1. DIREITOS LINGUÍSTICOS E DIREITOS HUMANOS 

1.1. DIREITOS LINGUÍSTICOS COMO DIREITOS DE PESSOAS PERTENCENTES A MINORIAS 

No plano do Direito internacional dos direitos humanos, os direitos linguísticos aparecem habitualmente 
associados à proteção de minorias, enquanto direitos culturais e/ou direitos a assegurar no domínio da educação. 
Os padrões internacionais de direitos humanos respeitantes à proteção de minorias incluem o direito de usar a 
língua minoritária em público e em privado, o direito de aprender a língua minoritária e o direito de comunicar 
com as autoridades estaduais na língua minoritária.  

Por exemplo, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 196674, estabelece, no seu artigo 
27.º, que, nos Estados em que existam minorias linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não devem 
ser privadas do direito de, em comum com os outros membros do seu grupo, empregar a sua própria língua. A 
Convenção sobre os Direitos da Criança, de 198975, adota uma formulação semelhante ao estatuir, no seu artigo 
30.º, que, nos Estados em que existam minorias linguísticas, nenhuma criança pertencente a uma minoria poderá 
ser privada do direito de, conjuntamente com membros do seu grupo, utilizar a sua própria língua. A Declaração 

                                                             
constituam como espaços de promoção da língua, nomeadamente através de incentivos a práticas de multilinguismo e do apoio 
a programas de ensino bilingue. Disponível em: <https://www.cplp.org/Files/Billeder/cplp/1-Resol_PALis.pdf>. Acesso em: 29 
março 2018.     

74 International Covenant on Civil and Political Rights. Adotado e aberto à assinatura dos Estados em 16 de dezembro de 
1966. A versão portuguesa oficial pode ser consultada no instrumento de ratificação do Pacto pelo Estado português – Lei n.º 
29/78, de 12 de junho, publicada no Diário da República, I Série, n.º 133, de 12 de junho de 1978. Vale a pena referir que o Pacto 
foi ratificado por todos os Estados de língua oficial portuguesa: Angola (1992), Brasil (1992), Cabo Verde (1993), Guiné-Bissau 
(2010), Moçambique (1993), Portugal (1978), São Tomé e Príncipe (2017), Timor-Leste (2003). 

75 Convention on the Rights of the Child. Adotada e aberta à assinatura dos Estados em 20 de novembro de 1989. A versão 
portuguesa oficial pode ser consultada no instrumento de ratificação da Convenção pelo Estado português – Resolução da 
Assembleia da República n.º 20/90, publicada no Diário da República, I Série, n.º 211, de 12 de setembro de 1990. A Convenção 
foi ratificada por todos os Estados de língua oficial portuguesa: Angola (1990), Brasil (1990), Cabo Verde (1992), Guiné-Bissau 
(1990), Moçambique (1994), Portugal (1990), São Tomé e Príncipe (1991), Timor-Leste (2003). 
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sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, de 199276, 
vai mais longe – o que não surpreende, dada a circunstância de se tratar de um instrumento não vinculativo – e 
estatui, entre outras coisas, que os Estados devem proteger a existência e a identidade linguística das minorias 
presentes nos seus territórios e proporcionar condições para a promoção dessa identidade (artigo 1.º); que as 
pessoas pertencentes a minorias têm o direito de usar a sua língua, em público e em privado, livremente e sem 
interferência ou qualquer forma de discriminação (artigo 2.º, n.º 1); e que os Estados devem tomar medidas para 
que, sempre que possível, as pessoas pertencentes a minorias tenham a oportunidade de aprender a sua língua 
materna ou de receber instrução na sua língua materna (artigo 4.º, n.º 3).  

Passando do âmbito da Organização das Nações Unidas, para o plano do Conselho da Europa, refira-se 
que a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, de 199277, impôs aos Estados Parte, entre outros, o 
dever de assegurar educação (ou parte substancial da educação) pré-escolar, primária e secundária e ensino (ou 
parte substancial do ensino) técnico, profissional e universitário, bem como cursos de educação para adultos, 
nas línguas regionais ou minoritárias (artigo 8.º); o dever de garantir que os tribunais, a pedido de uma das partes, 
conduzam o processo nas línguas regionais ou minoritárias (artigo 9.º); o dever de garantir que as autoridades 
administrativas utilizam as línguas regionais ou minoritárias (artigo 10.º); e o dever de assegurar a criação de, 
pelo menos, uma estação de rádio e um canal de televisão nas línguas regionais ou minoritárias (artigo 11.º). 
Ainda no âmbito do Conselho da Europa, a Convenção Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais, de 199578, 
identifica a língua como um dos elementos essenciais da identidade das minorias nacionais e impõe aos Estados 
que promovam as condições adequadas a permitir às pessoas pertencentes a minorias nacionais a conservação 
e o desenvolvimento da sua cultura, incluindo a preservação da respetiva língua (artigo 5.º). Nos termos do artigo 
9.º, n.º 1, da Convenção Quadro, a liberdade de expressão a reconhecer pelos Estados Parte às pessoas 
pertencentes a minorias nacionais inclui a liberdade de receber ou de comunicar informações ou ideias na língua 
minoritária, sem ingerência de autoridades públicas e sem consideração de fronteiras. À semelhança do que 
vimos para os instrumentos adotados no quadro das Nações Unidas, também a Convenção Quadro impõe aos 
Estados Parte o dever de reconhecerem a qualquer pessoa pertencente a uma minoria nacional o direito de 
utilizar, livremente e sem obstáculos, a sua língua minoritária, tanto em privado como em público, oralmente e 
por escrito (artigo 10.º, n.º 1). A Convenção Quadro vai, no entanto, mais longe ao estabelecer que, em áreas 
geográficas de implantação substancial ou tradicional de pessoas pertencentes a minorias nacionais, os Estados 
têm o dever de se esforçar por criar, a pedido dessas pessoas e sempre que um tal pedido corresponda a uma 
real necessidade, condições que permitam a utilização da língua minoritária nas relações destas pessoas com as 
autoridades administrativas (artigo 10.º, n.º 2); e ao exigir dos Estados que garantam o direito de qualquer pessoa 
pertencente a uma minoria nacional a ser informada, no mais curto prazo e em língua que compreenda, das 
razões da sua prisão, da natureza e da causa da acusação contra si formulada, bem como do direito de se 
defender nessa língua, se necessário com a assistência gratuita de um intérprete (artigo 10.º, n.º 3). A Convenção 

                                                             
76 Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Adotada pela 

Assembleia-Geral das Nações Unidas, Resolução n.º 47/135, de 18 de dezembro de 1992. Uma versão portuguesa (não oficial) 
pode ser consultada em <http://direitoshumanos.gddc.pt/3_2/IIIPAG3_2_10.htm>. Acesso em: 14 março 2018.  

77 European Charter for Regional or Minority Languages. Adotada e aberta à assinatura dos Estados em 5 de novembro de 
1992. Uma versão portuguesa (não oficial, atenta a circunstância de Portugal não ter ratificado a Carta) pode ser consultada em 
<http://direitoshumanos.gddc.pt/3_2/IIIPAG3_2_5.htm>. Acesso em: 14 março 2018.   

78 Framework Convention for the Protection of National Minorities. Aberta à assinatura dos Estados em 1 de fevereiro de 
1995. A versão portuguesa oficial pode ser consultada no instrumento de ratificação da Convenção Quadro pelo Estado português 
– Resolução da Assembleia da República n.º 42/2001, publicada no Diário da República, I Série-A, n.º 145, de 25 de junho de 2001. 
Tratando-se de um instrumento adotado no quadro do Conselho da Europa, Portugal é naturalmente o único Estado de língua 
oficial portuguesa que é Parte na Convenção Quadro. 
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Quadro obriga ainda os Estados Parte a reconhecer a qualquer pessoa pertencente a uma minoria nacional o 
direito de utilizar o nome próprio na língua minoritária (artigo 11.º, n.º1) e o direito de apresentar, na sua língua 
minoritária, letreiros, inscrições e outras informações de natureza privada expostas ao público (artigo 11.º, n.º 
2), bem como a esforçar-se por apresentar as denominações tradicionais locais, nomes de ruas e outras 
indicações topográficas destinadas ao público igualmente na língua minoritária, nas regiões tradicionalmente 
habitadas por um número substancial de pessoas pertencentes a uma minoria nacional, sempre que haja uma 
suficiente procura para tais indicações (artigo 11.º, n.º 3). No domínio da educação, os Estados Parte estão 
obrigados a reconhecer a qualquer pessoa pertencente a uma minoria nacional o direito de aprender a sua língua 
minoritária (artigo 14.º, n.º 1) e a esforçar-se por assegurar, nas áreas geográficas de implantação substancial ou 
tradicional de pessoas pertencentes a minorias nacionais, se existir suficiente procura, que as pessoas 
pertencentes a estas minorias tenham a possibilidade de aprender a língua minoritária ou de receber um ensino 
nesta língua, no quadro do sistema educativo (artigo 14.º, n.º 2). 

Feito este primeiro levantamento dos direitos linguísticos incluídos nos padrões internacionais de direitos 
humanos, importa observar que o reconhecimento destes direitos a pessoas pertencentes a minorias torna 
problemática a sua aplicação em contextos migratórios, já que a posição dominante na prática dos Estados e em 
alguma doutrina (e.g. CORREIA, 2000, p. 21-26) continua a ser a de que os imigrantes não constituem minorias 
para efeitos da aplicação dos padrões de Direito internacional acabados de referir. A Carta Europeia das Línguas 
Regionais ou Minoritárias, aliás, é explícita na exclusão das línguas dos migrantes da definição de “línguas 
regionais ou minoritárias” (artigo 1.º). O mesmo não se verifica para outros tratados, como o Pacto de 1966 e a 
Convenção Quadro de 1995, que não oferecem uma definição de minoria, mas este silêncio é, por seu turno, 
aproveitado pelos Estados Parte para fazerem valer definições de minoria que limitam substancialmente as suas 
obrigações no plano internacional. Portugal, por exemplo, tem defendido perante os órgãos de supervisão de 
ambos os tratados que não existem minorias nacionais no seu território, mas apenas “minorias sociais de facto”, 
que, segundo as autoridades portuguesas, não estão abrangidas pelas normas sobre minorias constantes do 
Pacto e da Convenção Quadro. Portugal está também entre a maioria dos Estados que continua a defender que 
a cidadania do Estado de residência é um requisito indispensável para o reconhecimento como membro de uma 
minoria – apesar das recomendações de sentido contrário feitas pelos órgãos de supervisão79 –, o que tem como 
efeito a exclusão das “novas minorias” formadas pela imigração (JERÓNIMO, 2011, p. 352-353). Assim sendo, 
não é líquido que os padrões internacionais de direitos humanos sobre minorias possam ser invocados por 
imigrantes perante as autoridades dos respetivos Estados de residência, o que é uma pena, já que é no plano da 
proteção das minorias que os padrões internacionais sobre direitos linguísticos se encontram mais 
desenvolvidos. Há, ainda assim, motivos para não desanimar, como veremos já a seguir. 

1.2. DIREITOS LINGUÍSTICOS DOS MIGRANTES   

Importa referir, desde logo, que a maioria das disposições contidas nos tratados internacionais de direitos 
humanos beneficiam nacionais e estrangeiros em igual medida80 e que algumas dessas disposições têm direta 

                                                             
79 O Comité dos Direitos do Homem, das Nações Unidas, no seu Comentário Geral n.º 23 de 1994 sobre os direitos das 

minorias, esclareceu que os indivíduos protegidos pelo artigo 27.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos são 
todos os membros de um grupo que partilhe uma cultura, religião e/ou língua comum, não sendo necessário que estes sejam 
cidadãos do Estado, nem sequer que residam a título permanente no seu território (JERÓNIMO, 2013, p. 247-248). O Comité 
Consultivo da Convenção Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais, apesar de admitir que alguns dos preceitos da 
Convenção só fazem sentido para as “velhas minorias”, defende que a tutela das “novas minorias” é inteiramente possível ao 
abrigo da Convenção e tem elogiado os Estados Parte que adotam semelhante leitura (JERÓNIMO, 2011, p. 353). 

80 O espírito universalista subjacente aos tratados internacionais de direitos humanos implica que seja muito reduzido o 
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relevância para a proteção dos direitos linguísticos dos migrantes. Basta ter presente que todos os tratados de 
direitos humanos de conteúdo generalista incluem cláusulas de não discriminação que proíbem (e exigem 
proteção estadual contra) tratamentos discriminatórios baseados na língua e que alguns tratados incluem 
garantias de assistência linguística em processo penal. Por exemplo, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis 
e Políticos impõe aos Estados Parte que respeitem e garantam os direitos a todos os indivíduos que se encontrem 
nos seus territórios e estejam sujeitos à sua jurisdição, sem qualquer distinção derivada, nomeadamente, da 
língua (artigo 2.º, n.º 1), acrescentando que a lei deve proibir todas as discriminações e garantir a todas as pessoas 
proteção igual e eficaz contra toda a espécie de discriminação, nomeadamente, por motivos de língua (artigo 
26.º). Formulações semelhantes podem ser encontradas no artigo 2.º, n.º 2, do Pacto Internacional sobre os 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais, de 196681, no artigo 2.º, n.º 1, da Convenção sobre os Direitos da Criança, 
no artigo 14.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, de 195082, no artigo 1.º, n.º 1, da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, de 196983, e no artigo 2.º da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos 
Povos, de 198184. No que toca aos direitos linguísticos em processo penal, o Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos impõe aos Estados o dever de assegurar, a qualquer pessoa acusada de uma infração penal, a 
garantia de ser prontamente informada, numa língua que compreenda, acerca da natureza e dos motivos da 
acusação contra ela apresentada e de fazer-se assistir gratuitamente por um intérprete, se não compreender ou 
não falar a língua utilizada no tribunal [artigo 14.º, n.º 3, alíneas a) e f)]; a Convenção sobre os Direitos da Criança 
obriga os Estados a garantir que a criança suspeita ou acusada de ter infringido a lei penal tenha direito a fazer-
se assistir gratuitamente por um intérprete, se não compreender ou não falar a língua utilizada [artigo 40.º, n.º 
2, alínea b) vi)]; a Convenção Europeia dos Direitos do Homem estabelece que qualquer pessoa presa deve ser 
informada, no mais breve prazo e em língua que compreenda, das razões da sua prisão e de qualquer acusação 
formulada contra ela (artigo 5.º, n.º 2) e que o acusado tem o direito a ser informado no mais curto prazo, em 

                                                             
número de direitos que os Estados estão autorizados a reservar para os seus nacionais (JERÓNIMO & VINK, 2013, p. 38-42). O 
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos autoriza os Estados a reservar para os seus nacionais os direitos de 
participação política e de acesso ao território (artigos 12.º e 25.º), enquanto o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais autoriza os países em vias de desenvolvimento a restringir o acesso de não nacionais aos direitos económicos, 
tendo em devida conta os direitos do homem e a respetiva economia nacional (artigo 2.º, n.º 3).      

81 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Adotado e aberto à assinatura dos Estados em 16 de 
dezembro de 1966. A versão portuguesa oficial pode ser consultada no instrumento de ratificação do Pacto pelo Estado português 
– Lei n.º 45/78, de 11 de julho, publicada no Diário da República, I Série, n.º 157, de 11 de julho de 1978. O Pacto foi ratificado por 
todos os Estados de língua oficial portuguesa, exceto Moçambique: Angola (1992), Brasil (1992), Cabo Verde (1993), Guiné-Bissau 
(1992), Portugal (1978), São Tomé e Príncipe (2017), Timor-Leste (2003).     

82 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Concluída e aberta à assinatura dos Estados 
em 4 de novembro de 1950. A versão portuguesa oficial pode ser consultada no instrumento de ratificação da Convenção pelo 
Estado português – Lei n.º 65/78, de 13 de outubro, publicada no Diário da República, I Série, n.º 236, de 13 de outubro de 1978. 
Também aqui, por se tratar de um instrumento adotado no quadro do Conselho da Europa, Portugal é o único Estado de língua 
oficial portuguesa Parte na Convenção.       

83 American Convention on Human Rights “Pact of San Jose, Costa Rica”. Celebrada e aberta à assinatura dos Estados em 
22 de novembro de 1969. A versão oficial portuguesa pode ser consultada no instrumento de ratificação da Convenção pelo Estado 
brasileiro – Decreto n.º 678, de 6 de novembro de 1992, disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/anexo/and678-92.pdf>. Acesso em: 16 março 2018. Atento o âmbito regional deste instrumento, o Brasil é o único Estado 
de língua oficial portuguesa Parte na Convenção.     

84 African Charter on Human and Peoples’ Rights. Adotada e aberta à assinatura dos Estados em 26 de junho de 1981. Uma 
versão portuguesa (não oficial) pode ser consultada no site do Gabinete de Documentação e Direito Comparado, em 
<http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_25.htm>. Acesso em: 16 março 2018. A Carta foi ratificada por todos os Estados 
africanos de língua oficial portuguesa: Angola (1990), Cabo Verde (1987), Guiné-Bissau (1985), Moçambique (1989), São Tomé e 
Príncipe (1986). 
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língua que entenda e de forma minuciosa, da natureza e da causa da acusação contra ele formulada, bem como 
a fazer-se assistir gratuitamente por intérprete, se não compreender ou não falar a língua usada no processo 
[artigo 6.º, n.º 3, alíneas a) e f)]; a Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece que toda a pessoa 
acusada de delito tem direito a ser assistida gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou 
não falar o idioma do juízo ou tribunal [artigo 8.º, n.º 2, alínea a)]. 

Por outro lado, temos instrumentos de Direito internacional que versam especificamente sobre o estatuto 
dos trabalhadores migrantes, onde podemos encontrar o reconhecimento de direitos linguísticos e/ou o 
compromisso dos Estados com a adoção de medidas destinadas a assegurar o exercício desses direitos.  

No quadro da Organização Internacional do Trabalho (OIT), por exemplo, a Convenção n.º 97, relativa aos 
trabalhadores migrantes, revista em 194985, previu, nos seus Anexos I e II, que os Estados Parte deveriam instituir 
serviços de intérpretes quando fosse apropriado para facilitar a partida, viagem e acolhimento dos trabalhadores 
migrantes [artigo 6.º, alínea b), do Anexo I, e artigo 7.º, alínea b), do Anexo II], ao passo que a Convenção n.º 143, 
relativa às migrações em condições abusivas e à promoção de igualdade de oportunidades e de tratamento dos 
trabalhadores migrantes, de 197586, definiu como dever dos Estados Parte o de tomar todas as medidas ao seu 
alcance no sentido de ajudar e encorajar os esforços dos trabalhadores migrantes e suas famílias tendentes a 
preservar as suas identidades nacionais e étnicas, assim como os laços culturais com os países de origem, 
incluindo através da garantia, às crianças filhas de trabalhadores migrantes, da possibilidade de beneficiarem de 
um ensino na sua língua materna [artigo 12.º, alínea f)].  

Já no quadro do Conselho da Europa, a Convenção Europeia relativa ao Estatuto Jurídico do Trabalhador 
Migrante, de 197787, estabelece um conjunto mais alargado de obrigações para os Estados, ainda que o seu 
âmbito seja mais reduzido, por só beneficiar os trabalhadores migrantes que sejam nacionais de um Estado Parte 
na Convenção e não os nacionais de países terceiros, nos termos do artigo 1.º, n.º 1. Os Estados Parte estão 
obrigados a utilizar pelo menos uma das línguas do país de origem e uma das línguas do país de acolhimento na 
redação do contrato de trabalho ou da oferta de emprego concreta, sempre que o recrutamento dos 
trabalhadores migrantes seja feito através de um órgão oficial ou de uma agência de colocação oficialmente 
reconhecida (artigo 5.º § 2). Sempre que o recrutamento seja feito por intermédio de um órgão oficial do país de 
acolhimento, as autoridades deste estão obrigadas a fornecer aos candidatos à emigração informações 
apropriadas sobre estada, condições e possibilidades de reagrupamento do agregado familiar, tipo de emprego, 
condições de trabalho e de vida, remunerações, transferência de poupanças, etc., antes da sua partida e numa 
língua que lhes seja acessível, para que possam tomar a decisão com pleno conhecimento de causa (artigo 6.º, 
n.º 2)88. Os Estados estão também obrigados a conceder aos trabalhadores migrantes a possibilidade de se 

                                                             
85 Convention concerning Migration for Employment. Adotada pela Conferência Internacional do Trabalho em 1 de julho 

de 1949. A versão portuguesa oficial pode ser consultada no instrumento de ratificação da Convenção pelo Estado português – 
Lei n.º 50/78, de 25 de julho, publicada no Diário da República, I Série, n.º 169, de 25 de julho de 1978. Entre os Estados de língua 
oficial portuguesa, apenas o Brasil e Portugal ratificaram a Convenção, em 1965 e 1978 respetivamente.   

86 Convention concerning Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment 
of Migrant Workers. Adotada pela Conferência Internacional do Trabalho em 24 de junho de 1975. A versão portuguesa oficial 
pode ser consultada no instrumento de ratificação da Convenção pelo Estado português – Lei n.º 52/78, de 25 de julho, publicada 
no Diário da República, I Série, n.º 169, de 25 de julho de 1978. Entre os Estados de língua oficial portuguesa, apenas Portugal 
ratificou a Convenção.    

87 European Convention on the Legal Status of Migrant Workers. Adotada e aberta à assinatura dos Estados em 24 de 
novembro de 1977. A versão portuguesa oficial pode ser consultada no instrumento de ratificação da Convenção pelo Estado 
português – Decreto n.º 162/78, de 27 de dezembro, publicada no Diário da República, I Série, n.º 296, de 27 de dezembro de 
1978. Porque se trata de um instrumento adotado no quadro do Conselho da Europa, Portugal é o único Estado de língua oficial 
portuguesa Parte na Convenção.  

88 A tradução para língua que o candidato à emigração possa compreender será normalmente assegurada pelo país de 
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fazerem assistir por um intérprete, em processo civil ou penal, caso os trabalhadores migrantes não 
compreendam ou não falem o idioma utilizado durante a audiência (artigo 26.º, n.º 2). A Convenção inclui 
disposições específicas sobre o ensino da língua do Estado de acolhimento e do Estado de origem, ainda que em 
termos ligeiramente diferentes, no que ecoa os termos adotados alguns meses antes por uma Diretiva do 
Conselho das Comunidades Europeias89. O ensino da língua ou línguas do Estado de acolhimento deverá ser 
facilitado por este Estado aos trabalhadores migrantes e seus familiares, a fim de facilitar o acesso às escolas de 
ensino geral e profissional, assim como aos centros de formação profissional (artigo 14.º, n.º 2). Quanto ao ensino 
da língua do Estado de origem, o que se prevê é que os Estados Parte interessados, agindo de comum acordo, 
tomem medidas tendentes a organizar, dentro do possível, cursos especiais para o ensino da língua materna do 
trabalhador migrante, em benefício dos seus filhos, a fim de lhes facilitar, inter alia, o regresso ao seu país de 
origem (artigo 15.º). Do que se trata aqui não é tanto da promoção do multilinguismo nos sistemas de ensino 
europeus, mas de um reflexo da compreensão das migrações internacionais que ainda era dominante no final da 
década de 1970, na Europa, segundo a qual a presença dos imigrantes era meramente temporária (ilustrada pela 
expressão “guest workers”) e estes acabariam por regressar aos respetivos países de origem a curto ou médio 
prazo. O que, como se sabe, não se confirmou. 

A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e dos 
Membros das suas Famílias, de 199090, assume já o carácter marcadamente transnacional91 das migrações 
internacionais contemporâneas, ao impor aos Estados Parte que assegurem o respeito pela identidade cultural 
de todos os trabalhadores migrantes e membros das suas famílias e que não os impeçam de manter laços 
culturais com o respetivo Estado de origem (artigo 31.º) e ao reconhecer, aos trabalhadores migrantes e 
membros da família em situação regular, o direito de participar nos assuntos públicos do seu Estado de origem, 
incluindo votar e candidatar-se em eleições organizadas nesse Estado (artigo 41.º, n.º 1), por exemplo. No que 
toca aos direitos linguísticos, a Convenção, para além de incluir uma cláusula geral de não discriminação com 
base na língua (artigos 1.º e 7.º) e garantias de assistência linguística em processo penal [artigos 16.º, n.os 5 e 8, 
e 18.º, n.º 3, alíneas a) e f)]92, à semelhança do que vimos para os tratados de direitos humanos generalistas, 
impõe aos Estados de emprego que adotem políticas para facilitar a integração dos filhos dos trabalhadores 
migrantes no sistema de ensino, nomeadamente através do ensino da língua local (artigo 45.º, n.º 2), e que se 
esforcem por proporcionar-lhes o ensino da sua língua materna e o acesso à sua cultura de origem (artigo 45.º, 
n.º 3), podendo inclusive assegurar sistemas especiais de ensino na língua materna dos filhos dos trabalhadores 
migrantes (artigo 45.º, n.º 4), em colaboração com os Estados de origem, se necessário ou oportuno.  

                                                             
origem (artigo 6.º, n.º 2 in fine). 

89 Diretiva do Conselho, de 25 de julho de 1977, que tem por objetivo a escolarização dos filhos dos trabalhadores 
migrantes (77/486/CEE), publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L 199/32, de 6 de agosto de 1977. 

90 International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families. Adotada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 18 de dezembro de 1990. Uma versão portuguesa (não oficial) pode ser consultada 
no site do Gabinete de Documentação e Direito Comparado, em <http://direitoshumanos.gddc.pt/3_5/IIIPAG3_5_1.htm>. Acesso 
em: 28 março 2018. Entre os Estados de língua oficial portuguesa, apenas Cabo Verde (1997), Moçambique (2013) São Tomé e 
Príncipe (2017) e Timor-Leste (2004) ratificaram a Convenção. A Guiné-Bissau assinou a Convenção em 2000.    

91 Como observado, entre outros, por CASTLES, DE HAAS & MILLER (2014, p. 5), a crescente mobilidade proporcionada 
pelos avanços tecnológicos permite aos migrantes manterem relações sociais e económicas permanentes tanto com o Estado de 
acolhimento como com o Estado de origem, nisto consistindo o caráter transnacional das migrações contemporâneas. 

92 Garantias alargadas aos processos de expulsão (artigo 22.º, n.º 3). O artigo 33.º exige dos Estados que estes facultem, 
aos trabalhadores migrantes e membros das suas famílias, informações sobre os direitos que lhe são reconhecidos pela 
Convenção, sobre condições de admissão, direitos e obrigações decorrentes da respetiva legislação interna, etc., na medida do 
possível, numa língua que compreendam.  
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Existe, para além disso, um muito grande número de instrumentos internacionais de soft law (declarações, 
recomendações, planos de ação, etc.) a sublinhar a importância de os indivíduos se expressarem na língua da sua 
escolha e de os Estados incentivarem a diversidade linguística, nomeadamente através da educação intercultural 
bilingue. A título exemplificativo, refira-se apenas a Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade 
Cultural, de 200193, onde se afirma que os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos e que 
todas as pessoas devem ter a possibilidade de se exprimir e de criar e divulgar o seu trabalho numa língua da sua 
escolha e particularmente na sua língua materna (artigo 5.º) e onde se estabelece como uma das traves mestras 
do plano de ação para pôr em prática a Declaração o encorajamento da diversidade linguística – no respeito pela 
língua materna – em todos os níveis de ensino, sempre que possível, com promoção da aprendizagem de várias 
línguas desde a mais tenra idade (ponto 6 do anexo à Declaração).   

Tudo isto contribui para que vivamos num tempo de crescente valorização do multilinguismo (OLIVEIRA, 
2013, p. 419), o que é potenciado pelo caráter transnacional das migrações internacionais contemporâneas. Não 
subsistem dúvidas sobre a importância do domínio da língua em contextos migratórios, tanto como instrumento 
de integração na sociedade de acolhimento, como de manutenção dos laços com o país de origem, o que se 
reflete nos compromissos assumidos pelos Estados no sentido de possibilitar a aprendizagem da língua do país 
de acolhimento e da língua do país de origem ou da língua materna. Tradicionalmente, como vimos, a garantia 
aos filhos dos trabalhadores migrantes do direito de aprenderem a sua língua materna era justificada por 
referência ao iminente regresso ao país de origem. Hoje, o ensino da língua materna é recomendado por 
organismos internacionais como a UNESCO por ter efeitos positivos para a assiduidade e o desempenho escolar 
das crianças, por contribuir para o desenvolvimento cognitivo e para o reforço da identidade cultural das crianças, 
por melhorar a qualidade da educação e por contribuir para práticas de cidadania assentes no respeito pela 
diferença, ao passo que o ensino bilingue é recomendado por potenciar uma maior capacidade das crianças para 
adquirirem novas línguas e novas culturas e para aprenderem outros conteúdos curriculares (MATEUS, 2011, p. 
19). 

2. DIREITOS LINGUÍSTICOS E MIGRAÇÕES NO MUNDO LUSÓFONO – A LÍNGUA PORTUGUESA COMO FATOR 
DE MOBILIDADE E INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO 

A língua é reconhecidamente um importante fator de mobilidade e instrumento de integração, seja 
porque facilita o acesso ao território de países estrangeiros ou condiciona a escolha do país estrangeiro de 
destino, seja porque facilita a integração na sociedade de acolhimento (desde logo pelo acesso ao mercado de 
trabalho), seja ainda porque é um requisito habitual para o acesso à nacionalidade do Estado de acolhimento 
através da naturalização. É assim em todo o mundo e muito claramente no espaço lusófono, em que a língua 
portuguesa impulsiona a mobilidade intralusofonia e constitui um importante instrumento de integração, tanto 
enquanto língua segunda como enquanto língua de herança.   

A língua portuguesa explica em larga medida a escolha de Portugal e do Brasil como países de destino para 
migrantes nacionais de Estados onde o português é língua segunda, como Angola, Cabo Verde ou Moçambique, 
e a grande mobilidade observável dentro do espaço lusófono (também entre Portugal e o Brasil, com fluxos nos 
dois sentidos), com a crescente formação de diásporas internas à CPLP (OLIVEIRA, 2013, p. 424). A proximidade 
linguística faz presumir maiores facilidades de integração, o que explica as preferências dos migrantes e também 
as políticas das autoridades dos países de destino. Portugal, por exemplo, descurou durante muito tempo a 
necessidade de adotar políticas de integração para os imigrantes no país, por presumir que, sendo a nossa 

                                                             
93 UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity. Proclamada pela Conferência Geral da UNESCO em 2 de novembro 

de 2001. Uma versão portuguesa (não oficial) pode ser consultada no site do Gabinete de Documentação e Direito Comparado, 
em <http://direitoshumanos.gddc.pt/3_20/IIIPAG3_20_3.htm>. Acesso em: 28 março 2018.  
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população imigrante maioritariamente oriunda de países de língua oficial portuguesa, não existiriam dificuldades 
de maior com a sua integração na nossa sociedade (o que só começou a mudar quando estudos empíricos vieram 
contrariar esta expectativa).  

A proximidade linguística (e as conexas afinidades históricas e culturais) relaciona-se diretamente com os 
“privilégios lusófonos” instituídos pela legislação portuguesa e pela legislação brasileira em favor dos imigrantes 
originários de países de língua oficial portuguesa, outro fator importante de atratividade de Portugal e do Brasil 
como países de destino. A Constituição da República Portuguesa (CRP), de 197694, reconhece aos cidadãos dos 
Estados de língua portuguesa com residência permanente em Portugal, mediante reciprocidade, direitos não 
conferidos a estrangeiros, salvo o acesso aos cargos de Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidentes 
dos tribunais supremos e o serviço nas Forças Armadas e na carreira diplomática (artigo 15.º, n.º 3), o que 
significa que estrangeiros lusófonos podem ser deputados, titulares de pastas ministeriais e magistrados judiciais 
e do Ministério Público, por exemplo. O Regulamento da Nacionalidade Portuguesa95 determina que o 
conhecimento da língua portuguesa para efeitos de naturalização se presume existir para os interessados que 
sejam naturais e nacionais de país que tenha o português como língua oficial há pelo menos 10 anos e que 
residam em Portugal, independentemente de título, há pelo menos 5 anos (artigo 25.º, n.º 9). A Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 198896, estabelece que a lei não poderá exigir aos originários de países de 
língua portuguesa mais do que residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral, como requisitos para a 
naturalização [artigo 12.º, II, alínea a)], para além de instituir um específico privilégio lusitano, ao dispor que, aos 
portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão 
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição (artigo 12.º § 1). 

Mesmo onde não exista um explícito privilégio lusófono, é de prever que os nacionais de países de língua 
oficial portuguesa tenham vantagens comparativamente com outros estrangeiros no cumprimento dos 
requisitos linguísticos impostos por lei para a concessão de autorizações de residência, em Portugal, e para a 
naturalização, em Portugal e no Brasil. A lei de imigração portuguesa97 exige como requisito para a concessão de 
autorização de residência permanente a prova de conhecimento do português básico [artigo 80.º, n.º 1, alínea 
e)] e para a aquisição do estatuto de residente de longa duração a demonstração de fluência no português básico 
[artigo 126.º, n.º 1, alínea e)], o que pode ser feito de vários modos, discriminados nos artigos 64.º e 74.º do 
Decreto Regulamentar da lei de imigração98, incluindo mediante a apresentação de certificado de habilitações 
ou realização de teste em centro de avaliação de português como língua estrangeira. A Lei de Migração 
brasileira99 não fixa requisitos de proficiência linguística para a concessão de autorização de residência, mas fá-
lo para a naturalização, exigindo que o naturalizando comunique em língua portuguesa, consideradas as suas 
condições (artigos 65.º III e 69.º II). A Lei da Nacionalidade Portuguesa100, por seu turno, exige que os 
naturalizandos conheçam suficientemente a língua portuguesa [artigo 6.º, n.º 1, alínea c)], o que, à semelhança 
do que se passa para a lei de imigração, pode ser comprovado por vários meios, incluindo a apresentação de 

                                                             
94 Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/crp.html>. Acesso em: 28 março 2018.   
95 Aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 237-A/2006, de 14 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 71/2017, 

de 21 de junho. 
96 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 março 2018. 
97 Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprovou o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional, na versão dada pela Lei n.º 102/2017, de 28 de agosto (quinta alteração).  
98 Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de novembro, na versão dada pelo Decreto Regulamentar n.º 15-A/2015, de 2 

de setembro (terceira alteração). 
99 Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 29 março 2018.  
100 Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, na versão dada pela Lei Orgânica n.º 9/2015, de 29 de julho (sétima alteração). 
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certificado de habilitações e aprovação em prova de língua portuguesa, nos termos do artigo 25.º do 
Regulamento da Nacionalidade Portuguesa. 

Enquanto países de emigração e de imigração, Portugal e o Brasil têm vários deveres resultantes dos 
padrões internacionais de direitos humanos e de outros compromissos internacionais. Para com os seus 
nacionais na diáspora, os dois Estados têm, desde logo, o dever de colaborar com os Estados estrangeiros de 
acolhimento para assegurar a oferta de ensino da língua portuguesa e em língua portuguesa. A necessidade de 
promover a oferta do ensino do português como língua curricular nos países e regiões onde existam 
comunidades de nacionais de países de língua portuguesa tem sido, aliás, um tema recorrente das pronúncias 
feitas no quadro da CPLP, como o Plano de Ação de Brasília, de 2010101, e o Plano de Ação de Lisboa, de 2013102, 
o que é justificado pela importância das diásporas para a promoção e difusão da língua portuguesa no mundo. 
Na ordem jurídica portuguesa, o dever do Estado de assegurar aos filhos dos emigrantes o ensino da língua 
portuguesa e o acesso à cultura portuguesa está consagrado em sede constitucional [artigo 74.º, alínea i), da 
CRP]. Este dever é concretizado no diploma que estabelece o regime jurídico do ensino do português no 
estrangeiro, em cujo preâmbulo pode ler-se que o Estado tem como tarefas fundamentais assegurar o ensino e 
a valorização permanente da língua portuguesa, defender o seu uso e fomentar a sua difusão internacional e 
onde se assume a necessidade de desenvolver uma política mais ambiciosa para a língua portuguesa, já não 
votada exclusivamente às comunidades portuguesas na diáspora, mas baseada num esforço persistente de 
promoção do ensino e estudo da língua portuguesa à escala mundial, em colaboração, tanto quanto possível, 
com os demais Estados de língua oficial portuguesa103, cabendo ao atual Camões ICL um papel-chave neste 
domínio. No Brasil, a promoção da língua portuguesa como língua de herança ou como língua de comunicação 
internacional não é imposta pela Constituição, mas o Departamento Cultural do Itamaraty inclui uma Divisão de 
Promoção da Língua Portuguesa, que promove a difusão da língua portuguesa e coordena a gestão da Rede Brasil 
Cultural, formada por Leitorados, Núcleos de Estudos e Centros Culturais, estes últimos extensões de embaixadas 
onde que são oferecidos cursos de língua portuguesa (para diplomatas, militares e funções jurídicas, ou de 
preparação para o exame de proficiência em língua portuguesa CELPE-Bras), bem como atividades relacionadas 
com a cultura brasileira104. 

Para com os estrangeiros nos seus territórios, Portugal e Brasil têm também deveres importantes, como 
sejam o de proporcionar aos imigrantes o ensino da língua portuguesa como língua segunda (instrumento de 
integração) e o ensino da sua língua materna, de preferência em programas de ensino bilingue, em conformidade 
com as recomendações da UNESCO. O discurso oficial do Estado português é no sentido de valorizar a diferença 
cultural trazida pela imigração, respeitar a cultura de origem dos imigrantes e promover a educação intercultural 
(JERÓNIMO, 2011, p. 356-357)105, mas as medidas adotadas no domínio do ensino são sobretudo dirigidas à 
aprendizagem da língua e da cultura portuguesas, não existindo até ao momento programas de educação 
bilingue votados à integração dos imigrantes106. O Alto Comissariado para as Migrações gere o programa 

                                                             
101 Disponível em: <https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/artigos/rubricas/lusofonias/plano-de-acao-de-brasilia-para-a-

promocao-a-difusao-e-a-projecao-da-lingua-portuguesa/3542>. Acesso em: 30 março 2018. 
102 Citado supra, nota 1. 
103 Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de agosto (versão original). Estes propósitos foram reiterados pelo Decreto-Lei n.º 65-

A/2016, de 25 de outubro, que alterou o Decreto-Lei n.º 165/2006. 
104 Informação disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/diplomacia-cultural>. Acesso em: 29 março 2018. 
105 Considere-se, por exemplo, o Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020, aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 12-B/2015, publicada no Diário da República, I Série, n.º 56, de 20 de março de 2015.  
106 O único programa de ensino bilingue existente em Portugal, ainda em fase piloto, é de português/inglês. Projeto Ensino 

Bilingue Precoce no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Informação disponível em: <http://www.dge.mec.pt/implementacao-do-projeto-
ensino-bilingue-precoce-no-1o-ciclo-do-ensino-basico>. Acesso em: 29 março 2018. 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

273 

Português para Todos, que se traduz na disponibilização à população imigrante, sem custos para os participantes, 
de cursos de formação de português certificados, em escolas secundárias da rede pública e em alguns centros 
de emprego e formação profissional do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), geralmente em 
horário noturno (pós-laboral)107. O Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020 propôs o reforço do ensino 
da língua portuguesa, através da revisão do programa Português para Todos e da promoção do ensino da língua 
portuguesa aos migrantes, crianças e adultos, com o envolvimento das escolas, do IEFP, de associações, ONG e 
empresas, bem como a consolidação dos programas de aprendizagem do português como língua não materna, 
através da recolha de informação atualizada sobre o funcionamento da disciplina de Português Língua Não 
Materna (PLNM) no sistema educativo e da realização de estudos de avaliação de impacto das medidas de 
política educativa definidas para o PLNM, etc. Continuam a faltar programas de alfabetização na língua materna 
das crianças migrantes e medidas aptas a lidar com o crescente multilinguismo observável nas escolas 
portuguesas de modo a ultrapassar a “invisibilidade linguística” das minorias formadas pela imigração.    

No Brasil, o discurso oficial foi durante muito tempo assumidamente hostil ao bilinguismo, com 
campanhas – como a Campanha da Nacionalização do Ensino (1937-1945) – destinadas a impedir que os 
brasileiros vivessem as suas vidas em línguas que não o português (o que se traduziu na repressão das 38 línguas 
de imigração faladas no país), mas tem vindo a revelar-se sensível à importância da diversidade linguística, com 
iniciativas como o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, a cargo do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, e a cooficialização de línguas a nível municipal108 (OLIVEIRA, 2013, p. 428-431). Para além 
disso, em virtude da sua integração no MERCOSUL e de acordos bilaterais com países vizinhos (Argentina, 
Uruguai, Paraguai e Venezuela), o Brasil tem vindo a desenvolver vários projetos de ensino bilingue 
(português/espanhol), nomeadamente para as regiões fronteiriças, como o Projeto Escola Intercultural Bilingue 
de Fronteira (CARVALHO & SCHLATTER, 2011, p. 275-278; CARVALHO, 2012, p. 475-479). Esta aposta no ensino 
do espanhol está, no entanto, a perder terreno para o ensino do inglês. A Lei n.º 16.161, de 5 de agosto de 
2005109, que impunha a implantação, até 2010, do ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola 
e de matrícula facultativa para o aluno, nos currículos plenos do ensino médio, foi revogada em 2017, pela Lei 
n.º 13.415, de 16 de fevereiro de 2017110, nos termos da qual os currículos do ensino médio devem incluir, 
obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa, podendo oferecer outras línguas estrangeiras, com caráter 
optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos 
pelos sistemas de ensino (artigo 35.º-A § 4). Segundo a Lei de Migração, de 2017, a política migratória brasileira 
rege-se, entre outros, pelos princípios de igualdade de tratamento e de oportunidades ao migrante e seus 
familiares, de acesso igualitário e livre do migrante à educação, e de proteção integral e atenção ao superior 
interesse da criança migrante (artigo 3.º IX, XI e XVII). A Lei de Migração nada diz sobre políticas ou medidas de 
integração, nem sobre a aprendizagem de línguas neste contexto, e o mesmo se passa com o Regulamento da 
Lei de Migração111, apesar de terem sido avançadas propostas, perante o Conselho Nacional de Imigração, no 
sentido de incluir no texto do Regulamento então em discussão pública uma menção à inserção linguística-

                                                             
107 Informação disponível em: <http://www.acm.gov.pt/pt/-/programa-ppt-portugues-para-todos>. Acesso em: 30 março 

2018. 
108 Considere-se, por exemplo, a Lei n.º 145/2002 do município de São Gabriel da Cachoeira, na Amazónia, que cooficializou 

as línguas nheengatu, tukano e baniwa, paralelamente ao português (CARVALHO & SCHLATTER, 2011, p. 264).  
109 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11161.htm>. Acesso em: 30 março 

2018. 
110 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art22>. Acesso em: 30 

março 2018. 
111 Decreto n.º 9.199, de 20 de novembro de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/Decreto/D9199.htm>. Acesso em: 30 março 2018.  
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cultural dos migrantes, de modo a “garantir, por meio de políticas públicas, o acesso pleno à aquisição da língua 
portuguesa, com a garantia do reconhecimento e valorização da diversidade linguístico-cultural de crianças, 
jovens e adultos no sistema educacional em geral”, inclusive através da formação continuada de agentes 
escolares, professores, supervisores, etc. para o pleno acolhimento e inserção educacional dos imigrantes e 
refugiados no campo educacional112. Na ausência de políticas públicas bem definidas, o ensino de português para 
estrangeiros continuará a depender em larga medida da iniciativa de algumas escolas e académicos mais 
dedicados, do mesmo modo que o ensino das línguas maternas dos imigrantes continuará a depender da 
iniciativa das comunidades falantes dessas línguas. Muito há ainda a fazer, portanto, tanto no Brasil, como em 
Portugal. 
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O REFLEXO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO DA VIOLÊNCIA NO BRASIL:  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARA O ENSINO DO PLE. 

Javier Martín Salcedo 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brasil  

RESUMO 

Neste artigo objetivamos discutir como os diversos tipos de violência fazem parte das diferentes culturas e 
determinam, no nosso caso, o cotidiano da sociedade brasileira. Além disso, trataremos, sob o foco de uma 
abordagem intercultural, alguns dos hábitos e comportamentos mais frequentes no Brasil com relação à 
violência e como tal fato influencia na própria língua portuguesa falada neste país, com termos tais como: 
saidinha bancária ou arrastão, entre outros. 

ABSTRACT 

In this paper we aim to discuss how the different types of violence are part of different cultures and determine, 
in our case, the daily life of Brazilian society. In addition, we will deal, under the focus of an intercultural 
approach, some of the most frequent habits and behaviors in Brazil in relation to violence and as such influence 
in the Portuguese language spoken in this country, with terms such as: saidinha bancária ou arrastão, among 
others.   

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em muitos dos países da América Latina a violência vem adquirindo proporções significativas nas últimas 
décadas. Segundo os dados do 11.º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública113, o Brasil atingiu em 
2016 o maior número de mortes violentas intencionais, como homicídios e latrocínios, da sua história: 61.619 
vítimas, o equivalente a 168 óbitos por dia, sete por hora.  

Nesse nítido cenário de violência e partindo do pressuposto de que a língua é traço constituinte da 
cultura e da identidade de um povo, entendemos que, sendo a violência uma realidade significativa da 
sociedade brasileira, pressupõe-se que ela deve afetar às práticas sociais, culturais e linguísticas desse âmbito 
cultural. Nesse sentido, este trabalho pretende mostrar algumas considerações acerca do cenário social do 
Brasil com relação à violência / delinquência e como ela influencia as práticas sociais e os hábitos dos 
brasileiros, bem como faz parte da própria identidade cultural brasileira, infelizmente.   

Em ocasiões, devido ao tabu que envolve, diversas temáticas não são abordadas na sala de aula. Este 
poderia ser um dos motivos pelo qual os professores de português como língua estrangeira (PLE) não tratam 
aspectos com relação à violência, pois logicamente pode-se danificar a imagem da cultura brasileira. No 
entanto, entendemos que maquiar esta realidade social não seja positivo, sabendo que a maior parte dos 
brasileiros sofre e vivencia este cenário. Por isso, defendemos um conhecimento cultural como este e o que é 
mais relevante, proporcionar ao discente uma consciência sociocultural – onde este saber possa agir nas 
culturas, conhecimento este que envolva nas atitudes, crenças, motivações e sentimentos dos sujeitos que 
compõem as mesmas (BAPTISTA, 2004). Nesse sentido, ensinar como um estudante de PLE deve agir ou lidar 

                                                             
113 Para maiores informações, consulte o site: www.forumseguranca.org.br/publicacoes/11o-anuario-brasileiro-de-

seguranca-publica. 
 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

276 

com episódios de violência na sua estadia no Brasil ou como precavê-lo a exposição à violência, ajudará o nosso 
aluno a desenvolver atitudes e sentimentos a fim de poder encarar diversas situações. É relevante, pois, que 
seja considerada nas aulas de PLE a realidade social e cultural dos países ou territórios onde se fala a língua 
objeto. Em suma, a violência é inevitavelmente um aspecto cultural significativo da língua e realidade do Brasil.  

A CULTURA E INTERCULTURALIDADE NO ENSINO DE PLE  

Na minha própria experiência como estrangeiro que mora no Brasil, já desde o início da minha chegada, 
tive a percepção da preocupação de grande parte dos brasileiros com a insegurança no país e como a violência 
e o receio determinam o cotidiano dos cidadãos e cidadãs desta nação. Não é difícil escutar até hoje, 
recomendações ou advertências do que fazer ou não, bem como onde ir e não ir. Lembro de exemplos, tais 
como: você não deve andar com relógio ou corrente em certos lugares; se tiver jogo de futebol perto, é melhor 
terminar a aula antes do mesmo, já que existe o risco de confrontos entre torcidas; não deixe objetos à mostra 
dentro do carro; evite ficar numa parada de ônibus em altas horas; tente não usar o celular ou não atender o 
mesmo na rua, nunca se sabe quem pode estar lhe observando, entre outros. Muitas dessas orientações 
começaram a fazer parte dos novos hábitos sociais que como estrangeiro devia aprender para poder 
sobreviver com integridade e precaução. Já escutei inúmeras vezes sentenças que eu não tinha ouvido 
anteriormente na minha língua e cultura, e que nem sequer saberia até hoje traduzir, tais como: se for 
assaltado, não reaja; não leve o celular na festa; ou bandido bom é bandido morto. Dessa forma, comecei a 
entender que a língua vai mais além do que um simples veículo de comunicação, uma vez que ela reflete a 
cultura, os hábitos sociais, as crenças e percepções, a visão de mundo das culturas que se manifestam nessa 
própria língua. 

A primeira noção de cultura como conceito foi formulada por Edward Tylor  (MENDES, 2015, p. 205). 
Nas palavras desta autora, Tylor sintetizou o termo germânico Kulture, a palavra francesa civilisation e o 
conceito inglês culture, que definiu como, “tomado em seu amplo sentido etnográfico é este o todo complexo 
que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 
adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade.” (MENDES, 2015, p. 206). 

Nesse sentido, como professores de línguas estrangeiras, podemos entender a língua como cultura 
(KRAMSCH, 1993), uma língua que implica esses costumes, essas crenças, esses hábitos adquiridos que 
refletem nas nossas interações cotidianas e nas nossas produções e compreensões de sentido. Por isso, como 
estudantes de línguas estrangeiras, não é só a língua que precisamos aprender, mas também é necessário 
adaptar-se às “maneiras de ser” nessa língua. MENDES (2008, p. 63) afirma que: “quando ensinamos e 
aprendemos uma nova língua, entram em contato mundos culturais diferentes, representados pelas culturas 
individuais de professores e alunos”. 

Sob essa perspectiva, KRAMSCH (1993, p. 188) observa que “cultura é uma realidade que é social, 
política e ideológica e que a dificuldade de entender códigos culturais vem da dificuldade de ver o mundo da 
perspectiva do outro, não de compreender códigos gramaticais ou lexicais.”. É claro que qualquer língua não 
se resume apenas em palavras e regras a fim de poder agrupá-las corretamente; ela não é simplesmente um 
conhecimento a ser aprendido, vai muito mais além disso, é uma noção dinâmica e em contínua mudança na 
qual estamos inseridos; são formas de ver, se comunicar e entender o mundo. Sem sombra de dúvidas, um 
idioma é uma prática social da qual participamos. Por isso, observamos que para poder sobreviver em outra 
cultura, talvez seja necessário fazer algumas adaptações no nosso modo de ser e na nossa própria visão de 
mundo. Dessa maneira, quanto mais o estrangeiro esteja inserido e conheça o contexto em que é gerado o 
pensamento e conduta naquele idioma, melhor, mais eficaz e mais adequada será a produção e recepção de 
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sentido. Desse modo, um estudante de PLE deve saber e, portanto, aprender diferentes modos de ser em 
português brasileiro, uma vez que no Brasil:  

• Não é permitido falar ao celular nos bancos (Lei nº 14.961 de 08/07/2011); 
• É permitido avançar o sinal vermelho a partir das 22 horas com uma velocidade 

reduzida e com atenção; 
• Recomenda-se que esconda seu celular por baixo do cós da calça ou bermuda;  
• É bom não esquecer o “celular do ladrão” em casa, evitando, assim, ser agredido 

fisicamente; 
• Deve-se evitar sacar dinheiro de madrugada, mesmo sabendo que a maioria dos 

caixas em pontos de autoatendimento já tem horário programado para 
encerramento; 

• Deve-se optar por morar, se a sua condição financeira permitir, num condomínio 
fechado; 

• É bom sempre evitar falar ao celular na rua para não atrair os assaltantes; 
• Deve-se evitar pegar ônibus depois das dez da noite ou ficar numa parada sozinho; 

Nos diversos contextos de ensino e aprendizagem de PLE, os professores podem explicitar a 
interculturalidade como noção relevante, dado que ela aborda uma forma de mediação cultural da qual o 
aprendiz participa. Dito de outro modo, ao mesmo tempo que o estudante aprende a cultura do outro, ele 
aprende, também, sobre a sua própria cultura. Além disso, “saber como funcionam as duas culturas em 
contato gera um benefício duplo. Provoca uma reflexão e, paralelamente, possibilita uma tomada de 
consciência sobre o que é próprio e o que é alheio” (SALCEDO, 2017, p. 162), sendo cientes do que é próprio 
de nossa cultura quando contrastamos nossos hábitos com os do outro. Com relação a isso, AREIZAGA (2007, 
p. 7-8) sublinha que é impossível compreender outra cultura sem ter consciência da sua e da relatividade de 
ambas. Desta forma, como professores de PLE, devemos incentivar os nossos alunos a adquirir “a capacidade 
de abrir-se para o outro, para o que é diferente, contribuindo para fazer do “estranho”, estrangeiro, algo 
familiar e próximo” (MENDES, 2008, p. 59). 

Nesse sentido, o professor, enquanto “agente político” e “mediador de culturas” (PENNYCOOK, 1994, 
p. 32), é chamado a ensinar uma língua que representa, expressa e incorpora pensamentos e visões de mundo 
que podem ser diferentes das dos alunos. Em outras palavras, o desafio é entender a língua como cultura e 
não apenas língua e cultura como conceitos dissociados. No nosso caso concreto, é óbvio que a violência não 
é conceituada, nem vivenciada, da mesma forma no Brasil e na Espanha, dado que ambos os países 
apresentam realidades sociais que diferem. Dessa forma, os índices de violência extrema do Brasil acabam 
determinando a perspectiva, a visão e os hábitos dos brasileiros que se encontram imersos nesse grande 
problema social.  

Por mais que a violência seja alarmante no Brasil, é importante salientar que a veracidade da mesma 
ocorre de acordo com a situação socioeconômica das regiões, dos municípios e das realidades dos indivíduos. 
Podemos exemplificar com os bairros que compõem Fortaleza, capital cearense. O Barroso, na grande 
Messejana, a criminalidade é gritante, com problemas de infraestruturas e uma população com baixo nível de 
escolaridade, entre muitos outros. Enquanto isso, na mesma cidade existe um bairro denominado Meirelles, 
que possui a maior percentagem de pessoas com um nível acadêmico alto, maiores taxas de emprego, uma 
excelente infraestrutura e o índice de criminalidade baixo, considerado, assim, um bairro nobre da capital. 
Esta realidade acontece de cidade para cidade dentro do mesmo país. Mediante a mesma, há quem afirme 
que existem “dois” Brasil, uma sociedade dividida em dois cenários totalmente paralelos.  
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De qualquer forma, é importante entendermos o ensino na sua pluralidade. Mesmo sendo a violência 
uma temática possivelmente tabu, devemos sistematicamente trazer essas e muitas outras questões à tona 
para as nossas aulas com o intuito de levar as diferentes vozes dos sujeitos dessa língua com relação às 
questões sociais - dentre elas, por exemplo, a violência na sociedade -, escutar e entender as percepções e 
visões dos aprendizes que, diga-se de passagem, devem ser levadas a sério, no que diz respeito às temáticas 
sociais, uma vez que os estudantes nos irão proporcionar diversas formas de conceituar o mundo, maneiras 
estas influenciadas pelas suas vivências e experiências pessoais e em sociedade. Apesar dos aprendizes 
compartilharem uma mesma língua nativa em comum, o fato de eles participarem de uma multiplicidade de 
“culturas” nesse idioma – situação socioeconômica, gênero, orientação sexual ou afiliação religiosa ou política 
- raramente é levado em conta. 

BYRAM e KRAMSCH (2006), no trabalho “Why is it so difficult to teach language as culture?”, analisam 
experiências tanto em oficinas para professores de língua como em salas de aula e discutem as implicações de 
se ensinar língua como cultura. A partir desta pesquisa, os autores observam que, segundo os professores, as 
dificuldades que eles encontram a respeito de uma abordagem intercultural se devem a três motivos: a falta 
de conhecimento cultural na língua estrangeira, o medo de cair nos estereótipos e a camisa de força que supõe 
os imperativos do enfoque comunicativo nas pedagogias de ensino de línguas estrangeiras atualmente. Talvez 
essas sejam algumas das razões pelas quais, em ocasiões, os docentes não consigam abordar aspectos 
culturais, sob um viés intercultural, nas suas aulas de línguas estrangeiras. Na realidade, ao invés de apresentar 
e prescrever fatos e comportamentos culturais, docentes e discentes devemos almejar um “processo que 
implique o entendimento da estrangeiridade ou alteridade (KRAMSCH, 1993, p. 206). Por isso, não é de se 
estranhar que Byram afirme: 

o ensino de línguas estrangeiras, por ter a experiência da alteridade no centro de suas preocupações, 
tem uma contribuição particular em preparar os aprendizes para o encontro com o outro, o que 
requer que os alunos se envolvam tanto em experiências familiares e não-familiares por intermédio 
de uma outra língua” (BYRAM, 1997, p. 3). 

A interculturalidade parte dessa premissa, da alteridade, do entendimento e o encontro com o outro, 
da diferença, de uma prática culturalmente sensível aos sujeitos participantes desse processo de 
aprendizagem. MENDES (2007, p. 121) evidencia que “não há encontro de diferenças sem conflito.”. É 
justamente a partir da natureza conflituosa desses encontros que a dita pesquisadora situa o conceito de 
interculturalidade. Seja como for, é claro que ela é um diálogo entre as diversas culturas, bem como uma 
negociação entre as mesmas, que não necessariamente deve ser entendida nessa perspectiva conflituosa da 
autora. Sabemos que a cultura é, na verdade, um construto social; é, portanto, um produto da percepção de 
nós mesmos, bem como da percepção do outro. Nesse sentido, este artigo é produto da percepção que o autor 
como estrangeiro que é tem das suas observações e vivências no Brasil. Dessa forma, tenta-se aproximar a 
temática sob uma ótica intercultural, uma vez que o trabalho é uma reflexão do próprio autor.  

A VIOLÊNCIA COMO CULTURA SOCIAL NO BRASIL 

A violência é um fenômeno social complexo que compromete o direito fundamental à vida, à liberdade 
e à dignidade humana. No nosso entendimento, é uma noção polissêmica, isto é, apresenta diferentes 
sentidos, uma vez que o seu significado se define a partir do seu contexto formador no que tange ao social, 
econômico e cultural, de acordo com o sistema de valores adotados por cada sociedade e levando em 
consideração o nível de tolerância de dita sociedade para com a violência (SANTOS, 1999). Ela, por sua vez, 
está relacionada com questões de natureza socioculturais e ideológicas, constituindo-se num poderoso 
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indicador de qualidade de vida de uma cultura, já que a mesma diz respeito às condições gerais de existência, 
de trabalho e de interação entre os diferentes indivíduos que integram essa sociedade.  

Basta apenas dar uma folheada nos principais jornais do Brasil para perceber o alarmante problema que 
a violência representa para o país. Podemos nos encontrar, dessa forma, com manchetes do gênero: Uma 
semana, 1.195 mortes: o retrato da violência no Brasil114; Brasil tem recorde de violência com sete mortes 
intencionais por hora em 2016115; Atlas da Violência 2017: negros e jovens são as maiores vítimas116. Estas 
notícias refletem que a situação neste país da América Latina, às vezes, supera infelizmente os elevados 
números de mortes em conflitos bélicos.  

A situação do Brasil é preocupante, porque os dados mostram uma tendência no crescimento do uso de 
armas de fogo na mortalidade geral por violência, do início para o fim desta década. Pesquisas revelam que, 
para cada vez que uma arma é usada em defesa própria, ela é utilizada 43 vezes para cometer homicídios ou 
suicídios, fato que deveria provocar uma reflexão acerca do controle no porte de armas. 

Para muitos brasileiros com quem já conversei, os problemas que o país arrasta historicamente têm 
grande relevância na dinâmica da violência. Dentre aqueles que mais afligem a sociedade brasileira neste 
momento, podemos evidenciar que as consequências das extremas desigualdades sociais, do desemprego e 
da exclusão social; a situação de corrupção e impunidade que vive o país; a crise de valores e a violência nos 
ambientes de trabalho, assim como a violência interpessoal e doméstica, levam aos cidadãos a possuir um 
forte sentimento de insegurança que tende a exacerbar o individualismo e promover o isolamento social. Além 
disso, os indivíduos aos poucos estão se acostumando com essas barbáries do dia a dia como algo natural. Esta 
naturalização da violência é perceptível nas letras de algumas músicas onde se evidencia uma apologia das 
diversas formas de violência, tais como: que tiro foi esse (Jojo Toddynho); metralhadora (Banda Vingadora); 
tudo nosso, nada deles (Igor Kanário); surubinha de leve (Mc Diguinho), entre outras. 

Diante desse triste cenário cultural, cabe elucidar como possíveis causas desse drama social: o crime 
organizado e as deficiências no controle do porte de armas; a grande desigualdade social provocada pela má 
distribuição da renda; o aumento do uso de drogas por parte da população mais vulnerável; os problemas na 
assistência aos mais pobres e às vítimas da violência; ou a propensão de certos setores da polícia a agir como 
juiz e júri daqueles que consideram “elementos marginais”, podendo escutar sentenças bem generalizadas na 
sociedade como “bandido bom, é bandido morto”, entre outros fatores.   

 Agora, cabe nos perguntar: quais parâmetros definem um ato ou situação violenta? ou como diferenciar 
a violência do é ou não é? Para isso, podemos considerar ela como todo ato em que se aplica uma dose de 
força excessiva aplicada contra alguém intencionalmente e que cause uma agressão a esse tal alguém. Dessa 
forma, encontramos várias manifestações ou modalidades no que tange à esta noção, tais como: violência nos 
conflitos bélicos e seus efeitos; violência interpessoal - brigas por motivos passionais -; conflitos intrafamiliares 

                                                             
114 Notícia extraída do jornal on-line Globo.com. A reportagem de 25 de setembro de 2017 aponta as possíveis causas e o 

que é possível fazer para acabar com essa epidemia de mortes. Afirma que no país encontramos uma média de uma morte a cada 
oito minutos decorrente da violência. São crimes que, na maioria das vezes, ficam esquecidos – casos de homicídios, latrocínios, 
feminicídios, mortes por intervenção policial e suicídios espalhados pelo Brasil. Para maiores informações, consulte o link: 
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/uma-semana-de-mortes-o-retrato-da-violencia-no-brasil.ghtml 

115 Notícia extraída do jornal on-line Araraquaranews. A notícia de 30 de outubro de 2017 afirma que o país contabilizou 
mais de 61 mil mortes violentas intencionais no ano passado, número que indica alta de 3,8% em relação a 2015 e equivale ao 
total de vítimas da explosão da bomba atômica de Nagasaki, na 2ª Guerra Mundial. Para maiores informações, consulte o site: 
https://araraquaranews.com.br/v2/brasil-tem-recorde-de-violencia-com-sete-mortes-intencionais-por-hora-em-2016 

116 Notícia extraída do jornal on-line Carta Capital. A reportagem de 5 de junho de 2017 mostra que a população negra, 
jovem e de baixa escolaridade continua totalizando a maior parte das vítimas de homicídio no país. Para maiores informações, 
consulte o link: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/atlas-da-violencia-2017-negros-e-jovens-sao-as-maiores-vitimas 
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- atingindo sobretudo crianças, mulheres e idosos -; conflitos entre gangues e quadrilhas; tentativas de 
suicídio; violência no trânsito, entre outros tipos de agressões. 

CHARLOT (2002) sublinha que a violência enfatiza o uso da força, do poder ou da dominação, e que, de 
certa forma, toda agressão é violência na medida em que usa a força. SANTOS (2004), por sua vez, destaca que 
as diferentes formas de violência podem ser explicadas se conceituamos a mesma como um ato de excesso no 
exercício de cada relação de poder presente nas relações sociais. 

De qualquer forma, as formas de violência vão muito além das simples agressões, uma vez que ela é um 
fenômeno complexo que envolve aspectos sociais, individuais, culturais e econômicos. Por isso, sendo justos, 
devemos ir muito mais além das implicações que a violência carrega a fim de que nos permitamos, pelo menos, 
não reduzir este conceito apenas ao mundo da delinquência. Sabemos que existem diversas formas da mesma.  

Por uma parte, podemos denominar de violência estrutural aquela que dizima a capacidade e liberdade 
do indivíduo, ao impor visões e comportamentos como camisa de força que impede o sujeito agir e pensar de 
forma diferente. Ela se aplica tanto nas estruturas organizadas e institucionalizadas - a família ou a escola - 
como aos sistemas econômicos, culturais e políticos e objetiva a opressão de grupos, nações e indivíduos. 

Por outra, e como contrapartida a este tipo de violência, encontramos uma violência de resistência que 
se constitui através de diferentes formas de resposta dos grupos, nações e indivíduos oprimidos à violência 
estrutural. Geralmente este tipo de violência não é naturalizada ao invés da estrutural, mas bem tudo ao 
contrário, é objeto de repressão por parte dos detentores do poder político, econômico ou cultural. Na 
realidade, violência e justiça encontram-se numa complexa dialética dicotômica. Conforme o contexto e os 
sujeitos que intervêm, podemos falar de uma violência que pisoteia a justiça ou de uma violência que 
restabelece e defende a justiça (DENISOV, 1986). 

É claro que existe o que se chama violência da delinquência que é aquela que se revela nas ações fora 
da lei socialmente reconhecida. A análise deste tipo de ações violentas, às vezes, precisa do entendimento da 
violência estrutural, que não só confronta os indivíduos uns com os outros, mas também os corrompe e 
impulsiona ao delito. A desigualdade, a alienação do trabalho, o menosprezo de valores e normas em função 
do lucro, o desrespeito aos diversos grupos sociais, o machismo e o culto da força são alguns dos detonantes 
que contribuem para a expansão da delinquência nas nossas sociedades. 

No entanto, a violência, em certas ocasiões, não é tão perceptível, se manifestando de uma forma sutil. 
Tal categoria é conhecida como violência simbólica, conceito criado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu 
(1991). Ela se expressa na imposição legítima e dissimulada, através da interiorização da cultura dominante. 
Ela é conceituada em atos praticados sem esse sentido de agressão física. O dominado não se opõe ao seu 
opressor, uma vez que ele não se percebe como vítima desse processo, ao contrário, o oprimido considera a 
situação natural e inevitável. É aplicada na vítima uma violência de índole simbólica que não deixa de ser, pois, 
um tipo de agressão. 

 Como professores de línguas estrangeiras, cabe refletir e atentar para estas modalidades de violência, 
uma vez que, no campo educacional, a violência simbólica muitas das vezes passa despercebida. No entanto, 
em algumas situações, ela é claramente identificável. Se pretendemos ser bons profissionais no nosso campo 
de atuação que é o ensino, devemos evitar algumas práticas. Por exemplo, não é conveniente que as regras 
da escola, assim como o roteiro da disciplina ou a avaliação, não estejam claras. Não é interessante que os 
alunos sejam prejulgados ou não escutados. É inaceitável que o docente aproveite sua condição para impor a 
sua ideologia, sem levar em conta as trocas de ideias entre todos. Além disso, é importante refletir com relação 
à imposição de tarefas e evitar se afastar muitas vezes do trabalho, já que pode que o educador não consiga 
responder aos anseios dos educandos. Nestes e muitos outros casos podemos dizer que é exercida sobre os 
discentes a violência simbólica, pois com estas práticas “antipedagógicas” desrespeitamos o outro, o nosso 
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aluno, exercendo um abuso de poder que como professores não possuímos e que é legitimado pelas relações 
assimétricas existentes entre professor e aluno. 

A CULTURA DA VIOLÊNCIA E SUA INFLUÊNCIA NO CENÁRIO LINGUÍSTICO. 

Desde os tempos imemoriais existe uma preocupação do ser humano em entender a essência do 
fenômeno da violência, sua natureza, suas origens e meios para o seu desenvolvimento, a fim de atenuá-la, 
preveni-la e eliminá-la da esfera social. No entanto, em ocasiões, os esforços infelizmente são inúteis. Como 
já foi supracitado, a cultura da violência vai mais além da própria agressão, pois existem diversas manifestações 
violentas perceptíveis ou dissimuladas. Ademais, ela envolve elementos complexos que têm a ver com 
parâmetros sociais, culturais e individuais.  

No entanto, neste texto discutimos a importância de conceituar a língua como cultura, inequivocamente 
indissociáveis, dando ênfase aos aspectos interculturais relevantes para o ensino de línguas estrangeiras. 
Dessa forma, entendemos que a cultura da violência é uma temática recorrente do Brasil que contrasta com 
outras línguas e culturas, podendo destacar como a violência afeta a identidade linguística e cultural deste 
país. Para isso, nestas líneas vamos abordar como essas práticas violentas ou ações da delinquência 
influenciam na conceituação da realidade e, portanto, da língua. Uma cultura da violência que nos deixa no 
português brasileiro expressões ou vocábulos, tais como: 

 
a) A saidinha de banco ou saidinha bancária. É uma unidade pluriverbal que o espanhol 

europeu desconhece, pois não é uma prática habitual na Espanha. Este conceito 
responde a uma modalidade de crime que consiste no assalto ou furto realizado logo 
após a vítima sacar uma quantia, na maior parte das vezes elevada, 
dos bancos ou caixas eletrônicos. É uma prática criminosa que, além de proporcionar 
ao português brasileiro um termo característico deste, implica umas consequências 
nas práticas sociais ou culturais dos indivíduos que moram neste território como a 
proibição do uso de celulares no interior das agências bancárias e a obrigatoriedade 
dos bancos e casas lotéricas de instalarem câmeras de vigilância em sua área externa.  

b) O arrastão. Vocábulo próprio do português brasileiro que denomina uma tática 
de roubo coletivo urbano que consiste no furto de dinheiro, celular, relógio, anel, 
corrente, bolsa, entre muitos outros objetos, chegando às vezes até mesmo sem 
roupas às vítimas por esse grupo de delinquentes. É um termo de incorporação 
recente no português, uma vez que os primeiros arrastões aconteceram na década de 
1980, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. 

c) O celular do ladrão. É, indubitavelmente, outra expressão relativamente recente do 
português do Brasil. É uma prática social bastante comum que alguns brasileiros levem 
dois celulares, sendo um deles para o ladrão, daí que receba aquele aparelho mais 
velho o nome do celular do ladrão. Tal prática cultural - o simples ato das pessoas 
andarem com o objeto “do ladrão” – não só reflete no léxico da língua portuguesa, 
mas também revela um reconhecimento implícito por parte da população do 
ambiente inseguro em que se vive. É um claro indicativo de que a sociedade brasileira 
vive num clima em que a violência faz parte do cotidiano.  
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Numa matéria de um jornal intitulada: “O "celular do ladrão" e o medo internalizado”117 mostram-se 
depoimentos de vários cidadãos entrevistados que revelam que esta prática é conhecida e habitual numa 
grande parcela da população. Sentenças tais como: “agora se for ter risco de roubo eu dou o mais pobrezinho”; 
“qualquer coisa já passo o mais pebinha”, “o celular do ladrão geralmente é bem mais simples e com menos 
funções” ou “levo aquele celular esquecido da família ou que ficou velho demais” refletem que o medo faz 
parte do dia a dia de muitos brasileiros. Porém, é importante frisar que, mesmo a vítima levando um celular 
com menos valor, tal fato não a exime de sofrer sérias agressões. 

Infelizmente, como a percepção social da delinquência é suficientemente clara e nítida, esta prática 
cultural vai mais além do celular do ladrão, pois há registros de pessoas que andam com duas bolsas no carro 
e outras que separam uma quantia em dinheiro no bolso para dar ao bandido caso haja necessidade.  

É claro que nesse cenário que vive o país qualquer precaução seja pouca. Daí que nossos hábitos mudem 
e tentemos evitar usar o celular na rua, já que tal prática se tornou uma exposição à violência cada vez mais 
frequente e comum.  

d) O chupa-cabra. Termo que define uma forma de fraude financeira de alta tecnologia. 
O golpe do chupa-cabras possui mecanismos sofisticados de leitura de dados para 
copiar as informações da fita magnética de seu cartão de débito ou crédito. Prática 
criminosa que é usado não só em restaurantes como também em postos de gasolina 
e caixas eletrônicos.  
 

Esperamos que estes vocábulos e expressões tenham contribuído para entender como, de fato, uma 
realidade social pode chegar a influenciar no léxico de um idioma dado, demonstrando, assim, que a língua 
deve ser entendida como uma prática social, sendo que qualquer prática social e/ou cultural no Brasil vai ter 
certamente um reflexo no português brasileiro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste texto tratamos da importância de alguns itens culturais no que diz respeito à violência e suas 
práticas criminosas. Do mesmo modo, objetivamos discutir, sob o foco de uma abordagem intercultural, alguns 
dos hábitos e comportamentos mais frequentes no Brasil para evitar a violência e como tal fato influi na língua 
portuguesa falada neste país. 

Defendemos a elaboração de materiais didáticos em PLE que pretendam mostrar diversos aspectos 
culturais e linguísticos das culturas e línguas envolvidas, a fim de os aprendizes poderem refletir e confrontar 
a relação entre a língua portuguesa e as outras línguas-culturas em contato. Considera-se relevante aplicar os 
mesmos nas nossas aulas, a fim de elaborar propostas que abordem estes e outros conteúdos linguístico-
culturais, quase imperceptíveis, formas de dizer culturalmente marcadas, que possibilitam saber agir na língua 
e que diferenciam um falante nativo de um falante estrangeiro com falta de competência sociocultural na 
língua estrangeira. A violência no Brasil é um componente culturalmente marcado que deve aparecer nas aulas 
de línguas. Na realidade, podemos entender o tabu que esta questão envolve, uma vez que ela pode denegrir 
a imagem do país com relação aos nossos alunos. Agora, depende de nós como professores abordar a questão 
da violência com profissionalismo e em toda a sua dimensão, sem cair nos estereótipos; sendo que tal assunto 
abordado e explícito em sala de aula poderá servir como uma fonte de informação e reflexão, caso alguns 
discentes tenham pretensões de viajar para o Brasil, servindo como uma forma de precaução, alerta e cuidado.   

                                                             
117 Notícia extraída do jornal on-line Leia Já. A matéria de 8 de junho de 2015 mostra como a população brasileira 

naturalizou, de fato, a violência. Para maiores informações, consulte o site: http://www.leiaja.com/noticias/2015/06/08/o-
celular-do-ladrao-e-o-medo-internalizado. 
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Por último, é preciso também, com o intuito de combater a perpetuação dos eventos violentos, que a 
população valorize o sentimento de dar importância à vida, de participar da solidariedade entre os grupos 
sociais porque, embora a violência seja um evento construído na sociedade, apenas nela e através dela poderá 
ser desconstruído. 
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O ROTEIRO CULTURAL COMO CAMINHO PARA A INTEGRAÇÃO DO OUTRO 

Maria Isabel Cipriano Machado 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Portugal 

RESUMO 

Desenvolver práticas pedagógicas no âmbito da didatização de conteúdos culturais em Português Língua 
Estrangeira (PLE) que estimulem uma interação comunicativa e a mobilização de saberes deve estar na base 
do processo de ensino / aprendizagem. Assim, inserindo-se na área de investigação da didatização de 
conteúdos culturais para o ensino de PLE, o presente trabalho propõe uma planificação de uma sequência de 
ensino / aprendizagem, a qual terá como ponto de partida um roteiro cultural. Numa abordagem orientada 
para a ação, pretende-se despertar o interesse e a consciência interculturais, levando os aprendentes a 
interagir com a cultura do “Outro”. 

ABSTRACT 

The basis of the teaching-learning process must include the development of pedagogical practices for the 
didactisation of cultural content for Portuguese as a Foreign Language (PFL) that stimulates communicative 
interaction and the mobilization of knowledge. Thus, being a part of the research area for the didactisation of 
cultural content for the teaching of PFL, the present study proposes a plan for a teaching-learning sequence, 
which will have as its starting point a cultural roadmap. With an action-oriented approach, it is intended to 
awaken the intercultural interest and awareness, leading learners to interact with the culture of the "Other". 

1. INTRODUÇÃO 

Fazer um plano que se não nos encaixe, é como calçar uns sapatos que não são nossos.  
Só muito dificilmente nos daremos com eles.  

Miguel Zabalza (1994, p. 6) 

1.1.  CONTEXTUALIZAÇÃO 

Vivenciando-se, cada vez mais, um ambiente internacional complexo e interativo, fruto de uma 
globalização crescente, têm sido notórias as alterações ao nível do próprio processo educativo, influenciado, 
sobretudo, pelo fenómeno da imigração. Com efeito, o mesmo tem evidenciado novas expressões culturais 
em sala de aula, como consequência dessa convivência e troca constante de valores, ideias, crenças, padrões 
culturais e, até, de línguas, dos quais muitas vezes resulta o choque e os problemas na aceitação / inclusão do 
“outro”118. Ao encarar a escola como agente do desenvolvimento curricular, em que o professor desempenha 
um papel operacional e tradutor do mesmo, na medida em que é aquele que concretiza e gere 
pedagogicamente o seu próprio trabalho em contexto de sala de aula, torna-se cada vez mais imperioso 
atender às especificidades e aos interesses dos alunos. 

Tal como é preconizado por GROSSO (2011) no documento orientador QuaREPE, desenvolver um 
conjunto de práticas pedagógicas que estimulem uma interação entre os conhecimentos formal e informal, 

                                                             
118Cf. Camilleri & Cohen-Emerique (1989). Chocs des cultures. Concepts et enjeux de l’interculturelle. Paris : L’ Harmattan. 

O “outro” diz respeito àquele que representa o inabitual, o estranho, o diferente, na medida em que se expressa culturalmente 
de forma distinta em relação a alguém, pelas suas crenças, atitudes, valores, costumes, tradições, entre outros.  
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adquiridos no domínio da comunidade em que o aprendente se encontra e no âmbito da vida quotidiana e do 
património cultural e artístico dos países de acolhimento e de origem do mesmo, deve estar na base do 
processo de ensino / aprendizagem. Deste modo, é fomentado um enriquecimento individual do aluno, bem 
como o despertar de uma consciência intercultural, independentemente do facto de os aprendentes terem ou 
não a mesma língua materna ou a mesma nacionalidade. 

É neste sentido que se procurou realçar na sequência de ensino / aprendizagem planeada a importância 
da interdisciplinaridade, destacando a mobilização de competências relacionadas com outras áreas 
curriculares e do interesse dos alunos, com base na observação de características do meio envolvente em 
diversos suportes didáticos. Identificando elementos do património emblemático português e alguns traços 
da identidade portuguesa, há o intento de estabelecer uma dialética entre Portugal, enquanto país de 
acolhimento, e os países de origem dos aprendentes.  

Consequentemente, e de acordo com ZABALZA (1994), considerando a planificação numa aceção mais 
externa, há todo um conjunto de procedimentos que o professor deve ter em consideração no ato de planificar 
uma aula, colocando o seu enfoque no público-alvo e nos seus interesses e características, no momento em 
que determina os objetivos a atingir (gerais e específicos), os conteúdos a transmitir, os materiais pedagógicos, 
a organização da sequência de atividades a desenvolver e a distribuição do tempo. De igual modo, há que 
realçar a relevância das condições e das características do contexto em que ocorre a aprendizagem. 

1.2. APRESENTAÇÃO DA TEMÁTICA A DESENVOLVER, MOTIVAÇÕES E OBJETIVOS 

A planificação será elaborada com base na sequência de uma visita de estudo que os estudantes de 
ensino secundário artístico realizariam a Sintra, no âmbito de uma disciplina técnica, em articulação com a 
disciplina de Português Língua Estrangeira (PLE)119. Para além de fomentar a interdisciplinaridade, o objetivo 
principal desta articulação seria, por um lado, proporcionar ao docente de português a possibilidade de efetuar 
uma recolha de elementos originais e autênticos para a consecução das suas aulas de PLE subordinadas à 
unidade temática em execução, a partir de uma das áreas de interesse dos seus alunos. 
Por outro lado, pretende-se estimular e desenvolver a criatividade dos estudantes e o gosto pelo património 
cultural e artístico português, despertando valores estéticos e culturais no âmbito da sua área técnica e, 
portanto, do seu interesse, bem como promover a prática e o uso da língua portuguesa em contexto informal. 
Daí a presença do professor de PLE, em constante interação com este grupo de alunos, levando-os, de forma 
espontânea e natural, a adquirir e sistematizar conteúdos lexicais relacionados não só com o meio cultural, 
gastronómico e turístico, como também do próprio meio urbano e rural, em contexto real. 

Partindo desta atividade, seriam lecionadas duas sessões de aula, em que o conjunto de tarefas propostas 
ao longo das mesmas conduziria os alunos a elaborar um pequeno roteiro turístico, em jeito de cartaz, com vista 
à sua apresentação em aula e posterior exposição na escola. Este roteiro seria elaborado a propósito dos 
principais pontos de interesse de um local à escolha de cada aluno, relacionado com o seu país de origem e com 
imagens alusivas aos mesmos.  

Procura-se, assim, despertar o interesse e a consciência interculturais, como uma forma de interagir e 
de contactar com a cultura do “Outro”, tendo sempre em consideração a autonomia e a liberdade criativa do 
professor no processo de elaboração de ferramentas pedagógicas. 

Neste sentido, promovendo um processo de ensino / aprendizagem que privilegie a prática 
comunicativa, numa abordagem orientada para a ação, pretende-se que os alunos sejam utilizadores da língua, 

                                                             
119 Partindo do princípio de que apenas uma parte dos alunos da turma frequenta a disciplina de PLE, importa clarificar que 

a visita de estudo realizar-se-ia com a turma toda em que os mesmos se encontram inseridos. 
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com base num conjunto de tarefas significativas que abranjam diferentes competências de receção e de 
produção, contribuindo para uma aprendizagem pró-ativa do português. Há, pois, o intento de ativar 
conhecimentos prévios, desenvolver a competência comunicativa, rever e sistematizar vocabulário no âmbito 
da temática abordada, fomentar a interação, aplicar conhecimentos e promover o trabalho em grupo. 

Assim sendo, atendendo ao contexto de diversidade cultural e linguística que se sente cada vez mais em 
sala de aula e, de acordo com a proposta da UNESCO (2009), no seu Relatório Mundial, há que propiciar o 
diálogo intercultural em sala de aula, no sentido de estabelecer um intercâmbio de ideias e de conhecimentos, 
desenvolvendo uma prática pedagógica que fomente o respeito e a tomada de consciência das características 
e situações próprias de cada aluno, realçando o espírito cooperativo, de entreajuda, de compreensão e de 
aceitação das diferenças, de forma a estimular a integração dos alunos e, também, as suas capacidades 
cognitivas e criativas. 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA PLANIFICADA 

2.1.  A INCLUSÃO CULTURAL NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

2.1.1.  Uma escola inclusiva em contexto de diversidade cultural 

Num momento em que as nossas salas de aula são cada vez mais heterogéneas cultural e 
linguisticamente, fruto de uma diversidade cultural que se acentua, há que, do ponto de vista do professor, 
proporcionar um conjunto de atividades e de aprendizagens que integrem o elemento cultural, levando os 
alunos a explorar e a divulgar algumas das suas referências culturais significativas, de acordo com os seus 
interesses. É importante colocar o aluno em contacto com a cultura local do país de acolhimento, integrando 
conteúdos mais significativos da sua própria cultura, numa perspetiva de interdisciplinaridade. É neste sentido 
que, conforme a UNESCO (2009), o professor, encarado como mediador cultural, deverá possibilitar ocasiões 
significativas de descoberta e de expressão da cultura portuguesa, com um espírito de abertura às outras 
culturas, convidando, ao mesmo tempo, os alunos a mergulhar nessas culturas do “Outro”. Deste modo, 
promoverá intervenções que suscitam a expressão de sentimentos de pertença, competência e autonomia, de 
acordo com o seu nível de competência linguística. 

É, pois, do conhecimento geral, que constituem um desafio quer para o professor, quer para o aluno, 
situações e problemas quotidianos relacionados com o “choque” de culturas, na medida em que muitas vezes 
predominam em contexto de sala de aula as diferenças étnicas, linguísticas e, até, religiosas. Este facto conduz 
frequentemente à produção de conflitos e uma certa inquietação por parte dos alunos, na medida em que há 
sempre uma tendência para não aceitar ou desgostar daquilo que não compreendem ou desconhecem por ser 
simplesmente diferente. É um desafio constante para ambas as entidades a necessidade de inclusão e de 
respeito pela diferença. 

2.1.2. Desafios e papel do professor 

Neste contexto de heterogeneidade cultural e linguística, impõem-se ao professor desafios de natureza 
linguística, sociocultural e metodológica, na medida em que, por um lado, o mesmo deve partir do princípio 
de que o conhecimento da língua é muito importante para o sentimento de integração do aluno. Por outro 
lado, não menos importante é a sua capacidade para lidar e de interagir com a diferença e com o choque 
cultural, ou seja, não só com a compreensão, aceitação e inclusão do “outro”, como também com a gestão 
pedagógica dos conflitos, preconceitos e estereótipos culturais. Com isto se pretende dizer que o mesmo 
deverá ser sensível às complexidades das diferenças interculturais, tal como é sugerido pela UNESCO (2009), 
no 2º Relatório Mundial. 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

287 

Na qualidade de mediador de culturas e de línguas, bem como de agente impulsionador do sucesso 
escolar, do desenvolvimento pessoal e interpessoal, desempenhando um papel preponderante na integração 
dos alunos em contexto de sala de aula, há que planear e organizar o trabalho mediante uma reflexão e uma 
verificação prévia dos interesses, motivações e necessidades dos mesmos. 

Com efeito, esta linha de pensamento é corroborada por SILVA & GONÇALVES (2011), na medida em 
que consideram que 

o professor tem poder para influenciar ou despoletar a motivação nos aprendentes no processo de 
ensino / aprendizagem, a partir da forma como apresenta uma actividade os métodos, os recursos 
didácticos utilizados nas aulas, a forma como interpela um aprendente a envolver-se nas actividades 
(…), as situações que cria e os problemas apresentados, assim como a forma como estimula a 
participação dos aprendentes e cooperação entre eles (p. 44). 

Deste modo, perante um quotidiano em que é predominante a pluralidade cultural e linguística, em 
contexto de sala de aula, pretende-se desenvolver e aplicar uma metodologia que permita diversificar não só 
os conteúdos a lecionar, as estratégias, as atividades e os materiais, como também as formas sociais de 
trabalho, em função de objetivos comunicativos e pedagógicos definidos – como o trabalho de pares, de grupo 
ou individual. Caso a prática pedagógica do docente se encontre direcionada para estes objetivos, é possível 
proporcionar uma maior participação, empenho, responsabilização e envolvimento dos alunos nas tarefas 
propostas. 

2.2. O ELEMENTO AUDIOVISUAL NA SEQUÊNCIA DE ENSINO / APRENDIZAGEM 

Considerando a autonomia e a liberdade criativa do professor no processo de elaboração de materiais 
e ferramentas pedagógicos, foram planificadas várias atividades, cuja consecução recorreria, sobretudo, a 
suportes didáticos audiovisuais, como o vídeo e o PowerPoint. Tal como refere SANTOS (2012), o manual não 
é a única ferramenta pedagógica veiculadora de conhecimentos de que o professor dispõe, sendo igualmente 
um agente autónomo na consecução dos materiais pedagógicos. 

Neste sentido, e com base na perspetiva de KEMMOUM (2015), a utilização do documento audiovisual, 
enquanto ferramenta didática, facilita a compreensão oral e a capacidade de memorização, estimulando a 
produção oral. Trata-se de um documento que não só enriquece o vocabulário dos aprendentes, levando-os a 
mobilizar o vocabulário já adquirido e a colocar o enfoque nos elementos não-verbais (como as paisagens, 
monumentos ou edifícios), como também lhes proporciona uma simulação sonora e visual da língua em 
contexto. Deste modo, é transferida para a sala de aula a realidade vivenciada pelos alunos. 

Obviamente que a consecução destas atividades propostas seria projetada numa escola cujas 
instalações disponibilizassem os equipamentos necessários (videoprojetor, computador, colunas, entre 
outros), na medida em que, e conforme ZABALZA (1994), há que ter a noção da realidade e do contexto de 
ensino / aprendizagem, onde decorrerão as aulas, bem como das condições existentes e do nível de motivação 
dos alunos. 

Partindo, assim, destes pressupostos, e tomando como referência as considerações de KEMMOUM 
(2015), há que realçar a importância da sequencialização das atividades de visionamento em antes, durante e 
após. Com efeito, ao desenvolver tarefas antes de os alunos visualizarem o vídeo, para além de ativar 
conhecimentos prévios, uma vez que já são conteúdos do seu domínio, por meio da interação oral, permite-
lhes igualmente acionar o léxico que vai estar presente no mesmo, indispensável à sua compreensão global.  
Por outro lado, importa destacar a importância do visionamento do vídeo acompanhado de um guião, uma 
vez que estimula a compreensão oral, enriquecendo o vocabulário. Sendo um vídeo curto, o preenchimento 
do guião corresponde a um exercício de escuta seletiva e ativa, o qual focaliza a atenção do aluno para 
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determinados elementos. Seriam, pois, distribuídas tarefas específicas a cada grupo. Estas tarefas permitem, 
assim, a descoberta ativa da língua, embora muitos dos elementos linguísticos já sejam por eles conhecidos. 
Concretizar tarefas após o visionamento do vídeo, estimula também a produção oral, dado que o aluno 
mobiliza e aplica o vocabulário já adquirido para se exprimir oralmente. Por conseguinte, revela-se importante 
prever e organizar tarefas que impliquem a resolução de pequenos exercícios de produção escrita, 
considerando que os mesmos não só envolvem a aplicação do vocabulário apreendido pelo aluno, como 
também a mobilização e retoma dos conteúdos discutidos oralmente no início da aula, transferindo-os para a 
escrita. 

3. APRESENTAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ENSINO / APRENDIZAGEM 

3.1. INTRODUÇÃO 

No âmbito da unidade temática “A Vida Quotidiana”, é proposto como subtema as “Atividades de 
Tempos Livres – viagens / lazer”, cuja abordagem se destina a um pequeno grupo de estudantes com idades 
compreendidas entre os dezasseis e os dezanove anos, encontrando-se a frequentar o ensino secundário 
artístico. 

De acordo com o documento orientador Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECRL 
(2001), e no que concerne ao nível de competência em língua, estes alunos estariam num nível B1, sendo já, 
de uma forma geral, capazes de compreender os elementos mais importantes de documentos orais e escritos 
relacionados com o quotidiano (atividades de tempos livre e vida social em geral). Trata-se de um grupo que 
já teria alguma proficiência ao nível do relato de experiências / acontecimentos, manifestando, com uma certa 
correção, as suas opiniões e reações a assuntos conhecidos ou do seu interesse pessoal. Seriam, igualmente, 
alunos que evidenciam uma capacidade para produzir textos simples, com coerência e coesão, ao nível da 
produção escrita, sendo capazes de comunicar, ainda que com falhas, em contextos habituais de comunicação. 

Tendo em conta estas especificidades, a sequência didática que será proposta e apresentada com mais 
pormenor sob a forma de planificação a curto prazo estará dividida em duas sessões de duas horas cada, as 
quais se encontrariam inseridas na parte final da unidade temática em questão, partindo do pressuposto de 
que os aprendentes já revelam conhecimentos dos conteúdos abordados. O objetivo final das sessões será 
produzir um pequeno roteiro turístico, num local à escolha do país de origem do aluno, com vista à sua 
exposição por meio da elaboração de cartazes. 

3.2.  “O ROTEIRO CULTURAL COMO CAMINHO…” – PLANIFICANDO A PRIMEIRA SESSÃO DE AULA 

3.2.1. Descrição das atividades propostas: 

Antes do visionamento do vídeo 
I. Dinamização de uma interação oral a propósito da visita de estudo a Sintra, no âmbito de uma disciplina 

da componente técnica do curso, em articulação com a disciplina de PLE. Trata-se de um percurso com 
início na Estação de Comboios da CP (às 09h00) em direção à Quinta da Regaleira (10h30), com paragens 
para descanso, fotografias e explicações sucintas sobre o ambiente envolvente (artístico, cultural). Os 
alunos irão visitar o monumento, sensivelmente até às 12h00, hora prevista de regresso, com almoço 
num dos parques de merendas da vila. Esta interação será mediada pelo professor que irá colocando 
pequenas questões aos alunos, relacionadas com a visita de estudo, tomando como ponto de partida a 
leitura do roteiro que já tinha sido entregue aos alunos antes da visita. De seguida, serão enumerados os 
principais tópicos de leitura e exploração do roteiro: 

• Estrutura; 
• Elementos constituintes; 
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• Transportes utilizados / visionados; 
• Formas de deslocação na vila; 
• Horas de partida e de chegada; 
• O que chamou mais à atenção dos alunos (paisagens; elementos turísticos, 

culturais, artísticos visionados); 
• Breve opinião sobre o roteiro realizado. 
• Durante o visionamento do vídeo: 

II. Primeiro visionamento de um pequeno vídeo elaborado pelo docente, apresentando partes do percurso 
efetuado (sentido Estação – Quinta da Regaleira), com breves e pontuais comentários do mesmo. 

III. Divisão da turma em grupos de trabalho, aos quais será distribuído uma pequena grelha, em jeito de guião 
de visionamento. Cada grupo ocupar-se-á da identificação de alguns elementos sugeridos pela temática 
de uma das colunas do mesmo: elementos paisagísticos, espaços abertos, edifícios, serviços, meios de 
transporte, vias de circulação, monumentos. 

IV. Novo visionamento do vídeo, dando a possibilidade de completarem a informação. 
V. Após o visionamento do vídeo 

VI. Apresentação dos resultados ao grande grupo, por parte dos alunos: o professor irá projetar o guião de 
visionamento diretamente no quadro, para que cada grupo possa eleger uma pessoa para ir ao quadro 
registar os seus dados. 

VII. Interação oral professor / alunos: será feita uma correção e discussão em grupo, dando a possibilidade 
aos grupos de intervir, mesmo que não tenham preenchido as mesmas colunas. 

VIII. Projeção de um documento PowerPoint, por parte do docente, com outras imagens, legendadas, alusivas 
aos conteúdos abordados, para que os alunos possam ampliar a sua grelha com mais elementos, 
sistematizando conhecimentos e ampliando conteúdos. 

IX. Resolução de um pequeno exercício de produção escrita (de 70 a 100 palavras, no máximo dez linhas), 
em que os alunos manifestam a sua opinião a propósito do percurso realizado ao longo da visita de 
estudo, que deverá ser entregue, no final da aula, ao professor numa folha à parte. 

X. Registo de um pequeno trabalho de casa: escolha de um local relacionado com o país de origem de cada 
um dos alunos, selecionando num total de seis a dez imagens / fotografias de monumentos e / ou 
produtos gastronómicos tradicionais. 
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3.2.2.  PLANIFICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ENSINO / APRENDIZAGEM – 1ª SESSÃO DE AULA: 
Objetivos Gerais Objetivos Específicos Conteúdos Descritores de 

Desempenho 
Atividades / Estratégias Duração Materiais / 

Suportes 
1ª Aula 

● Ativar 
conhecimentos 
prévios. 
● Desenvolver a 
competência 
comunicativa. 
● Sistematizar 
vocabulário. 
● Fomentar a 
interação. 
● Aplicar 
conhecimentos. 
● Trabalhar em 
grupo. 
● Interagir com a 
cultura do país de 
acolhimento. 

1ª Aula 
● Compreender um 
documento audiovisual 
 
a) Antes do Visionamento 
● Compreender um roteiro de 
uma visita de estudo. 
● Reconstituir, oralmente, o 
programa da visita de estudo. 
● Dinamizar discussões em 
grande grupo, a propósito da 
visita de estudo realizada. 
● Mobilizar conhecimentos 
prévios da vida quotidiana – 
ocupação de tempos livres na 
cidade. 
● Exprimir estados de espírito / 
emoções / opiniões. 
● Relatar factos / 
acontecimentos do passado. 
b) Durante o Visionamento 
● Reconhecer o roteiro realizado 
na visita de estudo a Sintra. 
● Identificar vocabulário 
relacionado com a vida quotidiana 
(em meio citadino) e com o 
património cultural e artístico da 
cidade de Sintra. 
c) Após o visionamento 
● Sistematizar o vocabulário 
apreendido durante o vídeo. 
● Aprofundar e ampliar o léxico 
sobre as temáticas abordadas. 
● Desenvolver individualmente  
métodos de pesquisa e de seleção 
da informação. 

a) Socioculturais: 
● Património cultural e 
artístico de Sintra. 
 
b) Lexicais: 
● Vida Quotidiana: 
horas, dias da semana, 
meses, números. 
● O meio urbano: 
✓ Paisagens. 
✓ Monumentos. 
✓ Produção artística 
(estátuas, pinturas de 
rua). 
✓ Espaços abertos 
(jardins, largos, parques, 
praças). 
✓ Edifícios (lojas, igrejas, 
restaurantes, museus, 
teatros, habitações). 
✓ Serviços (correios, 
banco, posto de turismo, 
escolas, biblioteca). 
✓ Meios de transporte 
(comboios, automóveis, 
bicicletas). 
✓ Vias de circulação 
(estradas, ruas, pontes). 
 
c) Tipologia Textual: 
● Texto de opinião. 
● Texto de caráter 
instrucional: roteiro 
turístico. 

1ª Aula 
● Compreende os 
pontos principais de 
um documento 
audiovisual e escrito. 
● Relata, oralmente, 
experiências / 
acontecimentos no 
passado. 
● Emite opiniões. 
● Identifica 
vocabulário 
subordinado ao tema 
em estudo. 
● Compreende e 
interage com a 
realidade cultural do 
país de acolhimento. 
● Comunica e 
interage de forma 
clara. 
● Produz um texto 
simples, coerente e 
coeso. 
● Aplica 
conhecimentos ao 
nível da construção 
textual e de 
vocabulário. 

Antes do Visionamento 
1. Dinamização de uma interação 
oral: professor / alunos. 
✓ Leitura de um pequeno roteiro 
turístico. 
✓ Identificação dos principais 
elementos constituintes. 

● 20 min 

1ª Aula 
 

● Roteiro da visita de 
estudo. 
● Vídeo (com cerca de 
um 1’30”). 
● Videoprojetor / 
colunas. 
● Guião de 
visionamento do vídeo. 
● Quadro / 
marcadores. 
● Material de escrita. 
● Documento 
PowerPoint elaborado 
pelo docente, 
organizado numa 
sequência de imagens 
relacionadas com os 
temas abordados. 
● Caderno Diário. 

Durante o Visionamento 
2. Visionamento de um documento 
audiovisual (repete uma segunda 
vez). 
✓ Divisão da turma em grupos de 
trabalho. 
✓ Preenchimento de um guião de 
visionamento. 

● 20 min 

Após o Visionamento 
3. Apresentação dos resultados ao 
grande grupo: 
✓ Projeção do guião de 
visionamento no quadro. 
✓ Preenchimento, por grupo, do 
guião. 
✓ Dinamização de uma interação 
oral: correção do guião, em 
conjunto. 

● 30 min. 

4. Projeção de um documento 
PowerPoint: 
✓ Dinamização de uma interação 
oral: professor / alunos. 

● 20 min. 

5. Exercício de produção escrita: 
resolução de um pequeno texto de 
opinião sobre a visita de estudo. 

● 20 min. 

6. Registo do Trabalho de Casa: 
pesquisa de imagens / fotografias 
relacionadas com um local à escolha 
do seu país de origem. 

• 10 min. 

Fonte: Autor 
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3.3.  “… PARA A INTEGRAÇÃO DO OUTRO” – PLANIFICANDO A SEGUNDA SESSÃO DE AULA 

3.3.1. Descrição das atividades propostas: 

I. Entrega dos exercícios de produção escrita e breve comentário geral e, de seguida, individual a cada um dos alunos. 
II. Diálogo com os alunos no sentido de, não só identificar os elementos a melhorar, como também de realçar os aspetos positivos, encorajando o aluno 

a continuar o seu trabalho. Coloca-se a possibilidade de reescrita em casa, caso o professor detete falhas na elaboração dos mesmos e estabelecimento 
de prazos de entrega. 

III. Resolução de um trabalho individual. Com base na pesquisa realizada em casa, cada aluno fará um pequeno roteiro turístico numa cartolina 
disponibilizada pelo professor, mediante instruções específicas relativamente aos elementos constituintes, tais como: indicação do local, hora de 
partida e de chegada, meios de transporte utilizados, sequência de pontos turísticos / culturais / gastronómicos de interesse a visitar. 

IV. Apresentação oral do trabalho à turma. 
V. Dinamização de uma interação oral entre todos, à medida que os trabalhos vão sendo apresentados. 

3.3.2. PLANIFICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ENSINO / APRENDIZAGEM – 2ª SESSÃO DE AULA: 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Conteúdos Descritores de 
Desempenho 

Atividades / Estratégias Duração Materiais / Suportes 

2ª aula 
 
• Ativar conhecimentos 
prévios. 
• Desenvolver a 
competência 
comunicativa. 
• Sistematizar 
vocabulário. 
• Fomentar a interação. 
• Aplicar conhecimentos. 
• Estimular o interesse e 
a consciência 
interculturais. 

 

2ª Aula 
 
• Mobilizar conhecimentos 
prévios: estrutura e 
organização de um roteiro 
turístico. 
• Produzir um roteiro 
turístico. 
• Selecionar informação 
relevante e pertinente, de 
acordo com a temática 
abordada. 
• Interagir com diferentes 
culturas. 
 

Socioculturais: 
• Património cultural e 
artístico dos países de 
origem dos alunos. 
 
Lexicais: 
• Vida Quotidiana: o meio 
urbano. 
 
Tipologia Textual: 
• Texto de caráter 
instrucional: roteiro 
turístico. 

2ª Aula 
 
• Compreende 
diferentes realidades 
culturais. 
• Toma consciência 
da diversidade cultural 
de falantes de outras 
nacionalidades. 
• Comunica e 
interage oralmente, de 
forma clara, sobre a 
temática abordada. 
• Produz um roteiro 
turístico simples. 

Entrega dos exercícios de produção 
escrita e breve comentário geral e 
individual. 
 

● 15 min. ● 2ª Aula 
 
• Cartolinas e material 
de escrita. 
• Imagens / 
Fotografias trazidas 
pelos alunos. 
• Cola / tesoura 

Resolução de um trabalho 
individual: elaboração de um 
roteiro turístico. 

● 45 min 

Apresentação oral do trabalho, 
seguida de dinamização de uma 
interação oral entre todos, à 
medida que os trabalhos vão 
sendo apresentados. 
 

●    1 hora 

Fonte: Autor 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a sala de aula enquanto espaço em que predomina o método comunicativo, sendo que o 
professor assume o papel de gestor da comunicação e das atividades desenvolvidas, é importante que 
proporcione oportunidades em que os alunos falem entre si. É, pois, importante utilizar uma metodologia que 
implique a participação dos alunos, bem como a mobilização e transmissão de conhecimentos prévios e 
adquiridos, em contexto de sala de aula ou fora dela, por meio de atividades / projetos que promovam a 
inclusão cultural e linguística. 

Foi neste sentido que momentos de comunicação foram tidos em conta nesta planificação, com base 
em objetivos específicos, tendo igualmente em linha de conta que o trabalho em grupo constitui um “modelo 
de interação que focaliza verdadeiramente a autonomia do aluno em que cada elemento é responsabilizado 
por uma tarefa” (SILVA & GONÇALVES, 2011, p. 67). Além disso, promove, igualmente, “a participação dos 
alunos e fá-los adquirir uma melhor imagem de si próprios” (ZABALZA,1994, p. 8). 

Partindo do princípio de que o ensino de uma língua estrangeira deve ter como finalidade desenvolver 
competências ao nível das capacidades comunicativas de receção e de produção, deverá igualmente 
proporcionar aos alunos a possibilidade de estar em contacto com outras culturas, desenvolvendo um espírito 
de tolerância em relação aos mesmos, tal como é preconizado por KEMMOUM (2015). 

Consequentemente, com a consciência de que o professor deve encarar a sua planificação como algo 
editável e flexível, sempre em função dos interesses e motivações do seu público-alvo, é interessante partir 
do princípio de que “todos os caminhos são possíveis mas nem todos são igualmente bons” (Zabalza, 1994, p. 
4). Será essa consciência o agente impulsionador da vontade de querer ir mais além, de inovar, criar, ser 
original, numa relação de sintonia com o aprendente. 

De igual modo, importa ainda realçar a importância de uma reflexão sobre a aplicabilidade da 
planificação, bem como da articulação entre a apresentação destes conteúdos de forma acessível aos alunos, 
a sua experiência e os seus próprios interesses. Daí que, numa aceção cognitiva do ato de planificar, cada 
planificação é, efetivamente, um processo pessoal e muito dependente do perfil de cada professor.  

Será, pois, este intercâmbio de sentidos, experiências, valores, atitudes, entre outros, em sala de aula, 
possibilitado pelo diálogo intercultural, que constituirá a descoberta da riqueza na diferença, na medida em 
que é reforçada a interação, a autonomia e as expressões culturais, numa perspetiva de aceitação do “Outro”. 
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OS DISCURSOS DECOLONIAIS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 
ESTRANGEIRA (PLE): (INTER)RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E DE PODER 

Jordana Avelino dos Reis  
Instituto Wallon, Brasil 

RESUMO 

Nas aulas de Português como Língua Estrangeira (PLE) emergem alguns discursos relativos ao ser estrangeiro/a 
no Brasil. Por consequência, desvelam-se as relações étnico-raciais e de poder. A partir dos estudos a respeito 
das representações enquanto fruto do discurso e das reflexões sobre as relações de poder, realizou-se uma 
pesquisa qualitativa aplicado a um estudo de caso que objetivou problematizar as autorrepresentações 
reproduzidas pelos/as estudantes estrangeiros/as. Por meio da análise constatou-se que os discursos sobre as 
identidades e os desafios enfrentados pelos/as participantes no cotidiano escolar e na esfera sociocultural 
estavam relacionados ao seu lugar de fala na sociedade, ou seja, às hierarquias raciais, de gênero e sexuais 
que incidem sobre o corpo. 

ABSTRACT 

In classes of Portuguese Foreign Language (PLE) some discourses referred to being a foreigner in Brazil become 
evident. Consequently, ethnic-racial and power relations are unveiled. On the basis of the studies concerning 
the representations as such product of the discourse and of its reflections on power relations, a qualitative 
research was carried out, applied to a vase study that aims to problematize the self-representations 
reproduced by foreign students. Through the analysis it was observed that the discourses about the identities 
and the challenges faced in the daily school life and in the sociocultural sphere were directly related to their 
social condition, namely the racial, gender and sexual hierarchies which affect the body. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A prática pedagógica reflexiva se constitui uma das características mais importantes na formação 
continuada do/a professor/a na educação pública. Observar, refletir e pesquisar o campo de trabalho são 
posturas indispensáveis na melhoria e desenvolvimento do ofício do/a professor/a, pois por meio dessas 
atitudes se estabelecem, de modo mais consciente, sua identidade, papel e posição no meio social. Quanto ao 
processo reflexivo na educação, dois fatos chamaram a atenção por seu viés discursivo e cultural. No dia 29 
de setembro de 2017, uma professora brasileira realizou uma viagem a trabalho a uma cidade localizada a 20 
quilômetros da capital de Goiás. Trata-se de uma região que apresenta um turismo religioso fortíssimo e sua 
base econômica e social retrata tal característica. As pessoas que compõem a equipe pedagógica neste local 
estão movidas pela religião Católica Apostólica Romana e nutrem orgulho pela trajetória e fama da cidade. 
Nesse dia, a pesquisadora acompanhou um encontro formativo de diretores/as de escolas públicas da cidade 
e ao adentrar o auditório estava escrito no mural montado pela equipe que a recepcionou a seguinte 
mensagem em português: “Pernas para que as quero se tenho asas para voar”. Este enunciado foi proferido 
originalmente em espanhol pela pintora mexicana Frida Kahlo, uma mulher extremamente forte que superou 
um grave acidente aos 17 anos de idade, porém ficou paraplégica e não pôde realizar o grande sonho de gerar 
um filho. Não deixou de amar, vivenciar suas paixões, em especial por seu marido, Diego Rivera, e festejar a 
vida em eventos sociais e artísticos. Declaradamente comunista e bissexual, foi considerada uma mulher à 
frente de seu tempo e subversiva para as normas e valores sociais da época. Em outras palavras, Frida Kahlo 
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enquanto autora da mensagem não teria o mesmo apreço e valor para os padrões conservadores vivenciados 
atualmente. Poderia-se julgar que tal anedota é um fato isolado, livre de reiterações e reproduções em nossa 
sociedade. Não obstante, exatamente uma semana depois (06/10/2017), foi realizado um acompanhamento 
pedagógico em uma escola militar de outra cidade, próxima à capital de Goiás. Quando estava na portaria do 
colégio militar, antes mesmo de cumprimentar, os/as gestores/as e a equipe da unidade educacional, formada 
por majores, sub-tenentes, tenentes e coronéis, a pesquisadora ficou confusa ao ler a primeira mensagem 
pintada na parte de cima da entrada do colégio (“Ser rígido, sem perder a ternura jamais.”), do argentino 
Ernesto Che Guevara. Desconsiderando as polêmicas e estudos atuais sobre a veracidade de sua autoria, tal 
enunciado é comumente conhecido por retratar um período crítico da política na América Latina, época de 
intensa repressão, confrontos entre ideologias políticas e sobretudo ditaduras militares em pelo menos cincos 
países da América Latina: Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Mesmo diante de uma multiplicidade de 
discursos e vivências que se entrecruzam, ela não esperava ler uma mensagem que a princípio é conhecida 
por refletir a rebeldia e o combate a repressão na entrada de um colégio militar que, muitas vezes, é a 
materialização do silenciamento. 

Nota-se o quanto os sujeitos são constituídos de discursos e identidades que se entrecruzam. Tais 
identidades e discursos são dotados de complexidade, contradição e instabilidade. Sob o olhar das identidades 
dos(as) estudantes, por exemplo, estão as representações mais latentes de uma comunidade social, que os/as 
fazem compreender a aprendizagem de uma Língua Estrangeira (LE) de determinado modo. Durante as aulas 
de PLE, nota-se que ocorrem inúmeras representações por parte dos/as estudantes sobre ser estrangeiro/a 
no Brasil e sobre a relação entre brasileiros/as e aprendizes de PLE. Não raramente, em tais ambientes, 
desvelam-se as relações de poder entre aprendizes e falantes da língua-alvo que estão inseridos/as num 
mesmo espaço linguístico-cultural. À luz dos estudos culturais sobre representações (SILVA, [2000] 2007, 
[1999] 2010), das reflexões sobre as relações de poder, FOUCAULT, 1979), dos conceitos de identidade e 
diferença (HALL, [2000]/2007) e dos estudos pós-coloniais e decoloniais (COSTA e GROSFOGUEL, 2017), 
realizou-se uma pesquisa que abordou as identidades e discursos presentes na sala de aula de PLE. 

1. METODOLOGIA  

Esta pesquisa teve caráter qualitativo e interpretativo aplicado a um estudo de caso, visto que buscou 
contemplar questões particulares relacionadas ao universo de significações dos/as envolvidos/as no campo de 
análise e enfatizou a compreensão dos eventos particulares tornando-os legítimos em si mesmos (LÜDKE  
ANDRÉ, 1986; SERRANO, 1998). Goode e Hatt (1968, apud LÜDKE e ANDRÉ 1986) afirmam que o estudo de 
caso se destaca por se constituir numa unidade dentro de um sistema mais amplo. O estudo de caso pode ser 
definido como “descrição intensiva, holística e uma análise de uma entidade singular, um fenômeno ou 
unidade social” (SERRANO, 1998, p. 85).  O foco está no particular, na unidade, mesmo que posteriormente 
sejam evidenciadas semelhanças com outros casos ou situações. Os objetivos desta investigação foram 
mapear e refletir as identidades e discursos presentes na sala de aula de PLE, compreendendo o movimento 
das relações étnico-raciais e de poder na perspectiva decolonial. Desse modo, centrou-se em duas perguntas 
de investigação: Como é ser estrangeiro/a no Brasil? Como ele/a se posiciona no processo de aprendizagem 
enquanto sujeito/aprendiz nas relações étnico-raciais e culturais no país?   

Quanto à perspectiva do estudo qualitativo, pode-se notar que esta investigação apresenta este caráter, 
porque está orientada a compreender fenômenos educativos e sociais, e de acordo com Esteban (2010, p. 
127) este aspecto pode ser decisivo na definição do paradigma do estudo. Conforme a autora, 

a pesquisa qualitativa é uma atividade sistemática orientada à compreensão em profundidade de 
fenômenos educativos e sociais, à transformação de práticas e cenários socioeducativos, à tomada 
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de decisões e também ao descobrimento e desenvolvimento de um corpo organizado de 
conhecimentos. 

A autora considera que um paradigma não está embasado somente em seus procedimentos 
metodológicos, mas também nas bases teórica e epistemológica. Além disso, outro aspecto que define o 
estudo qualitativo é o seu caráter interpretativo. Eisner (1998 apud ESTEBAN, 2010) destaca que um dos 
sentidos da interpretação está em considerar que 

o pesquisador pretende que as pessoas estudadas falem de si mesmas; deseja aproximar-se de sua 
experiência particular, dos significados e da visão do mundo que possuem por meio do que Geertz 
(1987) denominou “descrição densa”. (EISNER, 1998, apud ESTEBAN, 2010, p. 127) 

Logo, nesta investigação resgataram-se as opiniões, as experiências, emoções e as visões de mundo do 
grupo observado. Para isso, conforme destacam Strauss e Corbin (1990, apud ESTEBAN, 2010), as atitudes de 
um/a pesquisador/a neste caso devem ser as de: escutar, observar e apresentar de forma detalhada e holística 
os resultados tais como foram obtidos. E em seguida “gerar teoria”, ou seja, construir proposições através das 
interpretações dos dados para que possam ser conceitualizados e relacionados com uma representação 
teórica da realidade.  

1.1. INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Nos moldes da pesquisa qualitativa, MOREIRA e CALEFFE (2008) apontam o uso de três ferramentas na 
coleta de dados: questionário, observação e entrevistas (individual e coletiva).  A pesquisa foi realizada no 
centro de línguas de uma faculdade pública de Goiânia, Goiás. Teve como participantes estudantes de uma 
sala de aula de PLE. Os/As participantes da pesquisa são um grupo de estudantes estrangeiros/as da turma de 
PLE de uma faculdade em Goiânia. Os instrumentos adotados foram anotações de campo, entrevistas e 
questionários, seguidos da análise e interpretação dos dados. 

Esta abordagem metodológica obedecerá à seguinte sequência de uso dos instrumentos: 
• Questionários socioculturais do/a estudante – foram os primeiros instrumentos de 

coleta, aplicados na última semana de agosto e primeira quinzena de setembro, e os 
resultados foram representados por meio de gráficos. Os questionários tiveram por 
finalidade traçar o perfil sociocultural do grupo, com perguntas sobre: a idade, 
nacionalidade do/a participante, conhecimentos adquiridos a respeito da língua 
portuguesa e as primeiras representações sobre ser estrangeiro/a no Brasil, 
ideologia política, crenças religiosas, autorrepresentação (física e psicológica). 

• Entrevistas individuais – em horários extraclasses foram realizadas as entrevistas 
individuais que tiveram por objetivo confrontar, confirmar ou refutar concepções 
que apareceram nos questionários. As entrevistas individuais foram ferramentas 
recorrentes nesta pesquisa, pois elas desempenharam o papel de retomar os dados 
aos/às participantes. As entrevistas foram semi-estruturadas com perguntas fixas, 
ou seja, previamente elaboradas a partir dos questionários, mas conforme apontam 
MOREIRA e CALEFFE (2008), ao longo do encontro podem ser introduzidas novas 
questões, dando ao entrevistador maior liberdade neste momento da pesquisa. 

• Observações e anotações de campo – as entrevistas e questionários estiveram 
submetidos às observações sistemáticas com anotações de campo, pois desta 
maneira pode-se esclarecer, reformular ou confirmar as constatações as quais se 
chega ao longo da geração de dados. De acordo com MOREIRA e CALEFFE (2008, 
p.195) a observação sistemática é aquela em que “o pesquisador não se envolve com 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 
 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

297 

os participantes do estudo.” Ele assume uma postura neutra, ou seja, à margem dos 
eventos sociais, uma vez que seu objetivo é apenas observar o comportamento 
dos/as participantes; o que eles/as dizem e fazem, evitando interrompê-los/las para 
buscar esclarecimentos.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

É importante destacar que a base teórica desta pesquisa são os estudos realizados por Tomaz Tadeu da 
SILVA (1995; [1999]/2010; [2000]/2007), sobre representação. De acordo com esse autor, o conceito de 
representação apresenta uma longa história e tem múltiplas definições. Na visão linguística estrutural, a 
representação é vista como “um sistema de significação” (SILVA, [1999]/2010, p. 35), isto é, há uma relação 
entre significante e significado, na qual existiria uma correspondência direta e “natural” entre o conceito, a 
ideia (significado) e o som, a letra ou a marca material (significante). Nessa perspectiva, a noção de 
representação está relacionada à busca de modos apropriados de fazer com que o “real” esteja presente por 
meio de sistemas de significações. A representação apresenta-se em duas dimensões: a externa, por meio de 
sistemas de signos ou a própria linguagem; e a interna ou mental, que é vista como “real” na consciência. 

SILVA ([2000]/2007, p. 90) explica que o paradigma pós-estruturalista e a denominada “filosofia da 
diferença” contrapõem-se a essa ideia realista de representação, pois concebem a linguagem como uma 
estrutura indeterminada e instável. De acordo com esse autor, Stuart HALL ([2000]/2007) recuperou o conceito 
de representação e o desenvolveu em conexão com a teoria sobre identidade e diferença. Porém, conforme 
SILVA ([2000]/2007, p. 90), “descartam-se os pressupostos realistas e miméticos associados com sua 
concepção filosófica clássica”.  SILVA ([2000]/2007, p. 91) afirma que, “na perspectiva pós-estruturalista, o 
conceito de representação incorpora todas as características de indeterminação, ambiguidade e instabilidade 
atribuídas à linguagem”. Portanto, a representação é fruto de uma construção social, ou seja, os signos são o 
que são porque nós os fizemos desse modo. Esse autor considera que a representação ([2000]/2007, p. 91) “é 
um sistema linguístico e cultural: arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado às relações de poder.” 

É nesse aspecto que a representação se relaciona à identidade e à diferença, tendo em vista que é por 
meio da representação que se compreendem a identidade e a diferença e que se dá sentido a essas noções. 
Além disso, é por meio da representação que a identidade e a diferença se relacionam com os sistemas de 
poder, visto que, segundo SILVA ([2000]/2007, p. 91), “quem tem o poder de representar tem o poder de 
definir e determinar a identidade”. SILVA ([1999]/2010) explica que FOUCAULT ([1969]/2008; [1979]/1995), 
em sua última fase de estudos, centralizou suas análises na estreita relação entre discurso e poder. Os 
discursos produzem as representações e estão situados em um campo estratégico de poder. Por isso, para 
SILVA([1999]/2010, p. 44), “os discursos estão localizados entre, de um lado, relações de poder que definem 
o que eles dizem e como dizem e, de outro, efeitos de poder que eles põem em movimento”. Logo, 
considerando que as representações são produto do discurso e estão atravessadas pelas relações de poder, 
elas são constituídas por meio das relações sociais e produzem efeitos de verdade. FOUCAULT ([1969]/2008, 
p. 55) explica que 

os discursos [enquanto representações] são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar 
esses signos para designar coisas. É esse mais que os tornam irredutíveis à língua e ao ato da fala. É 
esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever.  

Ainda na perspectiva pós-estrutural de representação e poder, é importante compreender a origem nos 
estudos pós-coloniais. As reflexões pós-coloniais surgiram após a segunda guerra mundial no declínio da 
capacidade europeia em manter seu poder sobre suas colônias asiáticas e africanas, e com as mudanças nas 
estruturas do poder dos Estados Unidos, possibilitando uma nova onda de independências ao sul. A princípio, 
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os estudos pós-coloniais se projetam na relação antagônica entre colonizador e colonizado, denunciando as 
diferentes formas de opressão entre os povos. Conforme CARVALHO e ROSEVICS (2017), nas décadas de 1970 
e 1980, tais estudos se centraram em compreender “como o mundo colonizado é construído discursivamente 
a partir do olhar do colonizador e como o colonizado se constrói tendo por base o discurso do colonizador.”  A 
crítica decolonial surge a partir de um processo de emancipação sobre a epistemologia pós-colonial. Para 
Ramón Grosfoguel (apud CARVALHO e ROSEVICS, 2017), a separação que ocorreu na década de 1990 do grupo 
de estudiosos latino-americanos que vivia nos Estados Unidos se deve a dois motivos: os pesquisadores 
reproduziam em suas pesquisas os estudos estadunidenses e as referências teóricas principais advinham de 
autores europeus. Em outras palavras, segundo CARVALHO e ROSEVICS(2017, p.189): 

[enquanto] os pós-coloniais se aproximavam das correntes pós-modernas e pós-estruturalistas, os 
decoloniais voltaram-se para um projeto semelhante aos dos teóricos críticos de esquerda. Isso 
significa que, assim como os teóricos críticos de esquerda, os decoloniais buscam a emancipação de 
todos os tipos de dominação e opressão, em um diálogo interdisciplinar entre a economia, a política 
e a cultura. 

A distinção entre pós-colonial asiático e decolonial latino-americano incide nas diferenças entre as 
experiências de colonização. O primeiro está ligado ao anglo-saxão e francês enquanto o segundo se distingue 
em tempo e espaço da colonização portuguesa e espanhola. Baseada nessas perspectivas, foi desenvolvida 
esta pesquisa. 

3. DOS DADOS: PERFIL SOCIOCULTURAL DO GRUPO 

O grupo de estudantes de PLE pertence a países tais como: Cuba (1), Estados Unidos (1), Irã (3), Itália 
(1), Haiti (1), Líbia (1), México (3) e Sudão (2). A maior parte dos/as estudantes tem entre 26 e 35 anos (73%). 

 

 
Elaboração própria 
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Perfil sociocultural 
 

Nome País 
Data de 
chegada 

Profissão ou área 
acadêmica 

Motivo 
Ser Estrangeiro no 

Brasil é... 

Ita México 10/2016 
Artes plásticas Mestrado/namoro Não respondeu: 

faltou às aulas 

Marifer México 07/2017 

Professora de 
línguas 

Trabalho do 
esposo (UFG) 

Algo complicado: los 
familiares, el 
alimento y los gastos 
económicos 

Mohamed Irã 10/2013 Veterinário Trabalhar Bom 

Maria Cuba 02/2014 
Arquiteta Morar com a filha Não respondeu: 

faltou às aulas 

Willy 
França e 

Itália. 
08/2017 

Pesquisador/pós 
doutorado 

Estudar o curso de 
pós-doutorado 

Interessante 

Zack EUA 10/2013 Teoria Política Casamento Alegria 

Nour Sudão 05/2016 
Faculdade de 
medicina 

Ficar com o 
marido que 
trabalha no Brasil 

Mudou de turma 

José México 01/2016 
Curso superior 
inconcluso 

Casamento com 
brasileira 

Complicado 

Doridore Haiti 07/2016 
Professor de 
línguas particular e 
tradutor 

Trabalhar, 
estudar, 
evangelizar 

Legal 

Leahuti Irã 05/2016 

Supervisor, 
exportação em 
uma empresa 
brasileira 

Trabalhar em uma 
empresa de 
exportação 
(Frigorífico) 

Não respondeu 

Kahw Líbia 06/2017 
Gestão de 
negócios 

Possibilidades de 
trabalhos 

Mudou de turma 

Elaboração própria 
 
Contudo, devido ao tema selecionado, os dados se centralizaram nos(as) estudantes de Cuba, Estados 

Unidos, Haiti e México. Cada estudante de PLE apresenta identidades e individualidades que se entrecruzam 
nas relações étnico-raciais e de poder. Logo, não há binarismos entre hegemônico e periféricos, padrões e 
normas sociais e marginalizados, privilegiados e preteridos. Os participantes se encontram no entremeio das 
relações de poder que fazem com que as identidades de cada um estejam em constante movimento nas 
relações sociais.  

3.1. OS TERRENOS MOVEDIÇOS DAS IDENTIDADES 

Aníbal Quijano apresentou o conceito de colonialidade de poder, que pode ser compreendida como 
uma forma de domínio das potências centrais em relação às periféricas e está estruturada através de uma 
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diferença étnica, racial, de gênero e de classe. Esta estrutura hierarquiza o dominador e o dominado, e tem 
por objetivo controlar o trabalho, os recursos e os produtos em favor do capital e do mercado mundial. Trata-
se de uma dominação política e econômica que se justifica através do conceito de raça e está acompanhada 
de uma dominação epistêmica, filosófica, científica, linguística e ocidental. Segundo GROSFOGUEL (2016, p. 
18), 

os sujeitos coloniais que estão nas fronteiras – físicas e imaginárias – da modernidade não eram e 
não são seres passivos. Eles podem tanto se integrar ao desenho global das histórias locais que estão 
sendo forjadas como podem rejeitá-las. É nessas fronteiras, marcadas pela diferença colonial, que 
atua a colonialidade do poder, bem como é dessas fronteiras que pode emergir o pensamento de 
fronteira como projeto decolonial. 

Autorrepresentações dos participantes 
Doridore 
(Haiti) 

Evangélico 
atuante 

Comunista 
Heterossexual 
Solteiro (noivo) 

Gênero 
masculino 

Negro 
poliglota 

José 
(México)  

Agnóstico Sem viés político 
Heterossexual  
Casado com uma 
brasileira negra 

Gênero 
masculino 

Branco mexicano 
“Latino” no Brasil 

Marifer 
(México) 

Presbiteriana 
Juntos por um 
mundo melhor 

Heterossexual 
Casada 

Gênero feminino 
Branca mexicana 
“latina” no Brasil 

Mohamed 
(Irã) 

Muçulmano  Democrático Heterossexual Casado 
Gênero 
masculino 

Branco árabe 

Zack 
(EUA) 

Católico Comunista Homossexual casado 
Gênero 
masculino 

Branco  
“Falante nativo” de 
inglês no Brasil 

Willy 
(Itália) 

Não tem 
religião 

Socialista Feminista  
De esquerda 

Heterossexual Solteiro 
“Atlético, tímido” 

Gênero 
masculino 

Europeu (italiano, 
porém nasceu na 
França)  

 
As categorias apresentadas foram constituídas a partir do cruzamento entre a autorrepresentação 

realizada pelos(as) próprios(as) estudantes e as observações realizadas nas aulas de PLE. Conforme COSTA e 
GROSFOGUEL (2016, p. 19),  

[aqui] reside uma importante diferença entre o projeto decolonial e as teorias pós-coloniais. Essas 
tematizam a fronteira ou o entrelugar como espaço que rompe com os binarismos, isto é, onde se 
percebe os limites das ideias que pressupõem essências pré-estabelecidas e fixas. Na perspectiva do 
projeto decolonial, as fronteiras não são somente este espaço onde as diferenças são reinventadas, 
são também loci enunciativos de onde são formulados conhecimentos a partir das perspectivas, 
cosmovisões ou experiências dos sujeitos subalternos. O que está implícito nessa afirmação é uma 
conexão entre o lugar e o pensamento. 

O participante Doridore é haitiano, evangélico da Igreja Assembleia de Deus e apresenta o tom de pele 
mais escura na turma de PLE.  Para além desta sentença e dos elementos apresentados nos quadros, é 
importante considerar o peso e o valor de cada uma das categorias nas vivências e complexidades dos perfis 
apresentados. Não se pode reduzir cada sujeito a tais elementos. Cada característica funciona como um 
reagente diante da complexidade de um contexto. Ele é negro. Porém, essa informação não pode ser vista 
apenas como oposição a uma branquitude hegemônica no Brasil. É preciso ir além e questionar outros fatores: 
é mulher/homem? É lésbica/gay? É comunista? É brasileiro/a? É cristão/ã? É indígena? É pobre? É 
transgênero? É casado/a? Está no Brasil? Em qual cidade? Qual é o bairro? Com quem anda? E como cada 
sujeito compreende e ressignifica tais aspectos nas relações sociais? Cada resposta posiciona os/as 
participantes neste entrelugar hegemônico e marginal.  
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Outra combinação que pôde ser notada nas entrevistas e observações diz respeito a Zack. Estudante 
californiano que está no Brasil há 4 anos. No grupo de estudantes, ele e Mohamed têm maior tempo de estadia 
no país. Porém, em observações e anotações de campo é nítida a apropriação linguística e até cultural do 
estudante muçulmano. Embora tenha afirmado que não gosta dos EUA, ele admite também que apresenta 
dificuldades de comunicação em LP. Em entrevista, segundo o estudante, isso se deve a dois motivos: quando 
as pessoas notam que ele é falante nativo de língua inglesa pedem para que fale na língua materna para 
praticarem e evoluírem no processo de aprendizagem do idioma estrangeiro. Além disso, embora já tenha 
estudado LP por um longo tempo, ele afirma que, de fato, tem muitas dificuldades de pronúncia e 
compreensão em português. Na perspectiva ensino e aprendizagem, Zack, o único falante estadunidense na 
sala de aula, apresentou certo privilégio diante dos/as colegas. Entretanto, em contrapartida, o estudante se 
manteve na zona de conforto e isso fez com que ele tivesse menor aproveitamento da aprendizagem. Tal fato, 
pode ser evidenciado, inclusive na entrevista gravada em áudio que foi realizada em LP. Durante a conversa, 
realizada minutos antes da aula de PLE, o professor se aproximou, interpelando entrevistado e entrevistadora 
e com o intuito ingênuo de ajudar a dupla, e falou com Zack em inglês do início ao fim do diálogo. Embora Zack 
apresente esse traço hegemônico no Brasil, tendo em vista que muitos/as brasileiros/as têm uma verdadeira 
adoração por tudo que envolve a “American way of life”, ele afirmou que não gosta de seu país, e se 
autorrepresentou comunista e homossexual. Essas duas identidades são extremamente rechaçadas no Brasil, 
pois, conforme estatísticas, este é o país que mais mata LGBTs no mundo120 e nos últimos anos a bancada 
conservadora e de direita tem se instaurado fortemente na esfera política e em diversas camadas sociais.   

3.2.  (NÃO) ESTAR NO LADO OPRIMIDO DAS RELAÇÕES DE PODER? EIS A QUESTÃO! 

COSTA e GROSFOGUEL (2016, p. 20) afirmam que o “fato de alguém se situar socialmente no lado 
oprimido das relações de poder não significa automaticamente que pense epistemicamente a partir do lugar 
epistêmico subalterno.” Doridore não mencionou a palavra racismo em nenhum momento da pesquisa 
(entrevista, questionários e observações). Contudo, casualmente nas aulas de PLE, quando a professora 
abordou o tema “violência urbana”, no dia 13 de setembro de 2017 (anotações de campo), o participante 
recontou dois fatos ocorridos com ele e seu primo no Brasil, que Marifer e José relembram na entrevista e 
destacam que de acordo com o ponto de vista deles foi racismo.  

 
Excerto 1: Jordana (1): Teve uma vez na aula que você comentou sobre... que você tava na 
rua com os seus amigos, e vem a polícia e pede os documentos, é isso?  
Doridore (2): Sim, sim, sim. 
(1): Isso é frequente? 
(2): Então, não é frequente. […] Enton foi duas vezes. 
(1): E por que eles pediram seus documentos? 
(2): Eu tava, como você sabe aqui, eu acho que aqui nesse cidade é bem legalizada a vida, é 
bem segura a vida gente. Porque as policiais aqui são bem motivados. Então um dia, eles... 
eu tava vestido de uma forma estranha. 
(1): Com é que você tava vestido? 

                                                             
120 “O Brasil matou ao menos 868 travestis e transexuais nos últimos oito anos, o que o deixa, disparado, no topo do ranking 

de países com mais registros de homicídios de pessoas transgêneras. O dado, publicado pela ONG Transgender Europe (TGEu), 
em novembro de 2016, é assustador, mas não representa novidade para essa parcela quase invisível da sociedade brasileira, que 
precisa resistir a uma rotina de exclusão e violência.” Disponível em: <http://especiais.correiobraziliense.com.br/brasil-lidera-
ranking-mundial-de-assassinatos-de-transexuais> Acesso em: 07 jan.2018.  
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(2): Com uma boné. [...] Como o que tá cobrindo o meu orelha, os meus orelhos, e eu tava 
com uma blusa comprida, e eu tá andando, sai na, no parque Botafogo. Então os policia que 
tava com cavalo. Como se chama ele? 
(1): Sei, cavalaria.  
(2): Isso. Entendi, tra, pra, pra, [onomatopeia do som do cavalo trotando] atrás de mim. Eu 
tava com um primo meu. “E ae, rapaz! Para, para”. Eu paro. E fala: o que você é? Eu falo: eu 
sou haitiano. Então eles falam: então tudo bem! Tudo bem! Então, no outro dia aconteceu. 
Eu tava conversando com uma amiga, minha lá no Chile pelo celular. Então, eu paro frente 
da prefeitura. Conversando, e... eu não tava falando nada. Viu? Enton os meninos que 
trabalham lá que fica suspeito, entende? E chama polícia.  
(1): Ah... eles chamaram a polícia porque viram você lá no telefone. 
(2): Isso! Então, as policiais vieram e me perguntar: “o que você ta fazendo aqui?” Eu falei: 
eu tá conversando, meu brother. Então: “não, não pode conversar aqui na frente”. Eu fala: 
por que? Ele fala: “não, porque aqui sempre roubou carro, pa, pa, porque é prefeitura. 
Quando você fica aqui com esse rapaz também as pessoas fica como suspeito, suspeitos e 
é assim, assim. 
(1): Mas eles pensaram que vocês eram suspeitos. 
(2): Isso. Então, ele pediu meu documento. Eu entreguei. Olhar, preencheu uma ficha e 
depois falaram, tudo bem.  
(1) Quando o policial falou assim: “o que você está fazendo aqui? E você explicou... ele 
perguntou de onde você era, aí você falou Haiti. Ele falou tudo bem. Se você não fosse 
haitiano, você acha que teria acontecido algo diferente?  
(2): Eu acho que sim. 
(1): Que que você acha que teria acontecido? 
(2): porque... no meu pensamento porque aqui sempre vem rapazes que vem de Rio de 
Janeiro, São Paulo... 
(1): Ou seja, brasileiro. 
(2): Isso! 
(1): Você acha que se fosse brasileiro, como seria o tratamento da polícia? 
(2): Então, eu acho que tava mal.  (Doridore, entrevista gravada em áudio – 28 set/2017, 
grifos meus)  
 
Excerto 2: Por exemplo, Doridore, falava na aula passada que ele às vezes ele estava falando, 
batendo papo com amigos dele, e llega a policia interrogava a ele, porque ele... eu acho que 
porque Doridore é negro.  
Jordana: E isso nunca aconteceria, ou aconteceu com você? 
José: Não. Eu moro muito perto de um... regimento de policia. Nunca aconteceu.  
Jordana: De uma delegacia? 
José: Eu vivo quase enfrente la delegacia e não acontece nada. (José, entrevista gravada em 
áudio -20 set/2017, grifos meus) 
 
Excerto 3: Pues lo que comentó, Doridore, sobre, más bien como el racismo, no?! Ele estaba 
parado frente a la comandancia, no se donde estaba parado. Y hablando por teléfono, los 
policías le llamaron la atención que porque no tenia que estar parado ahí enfrente hablando 
por teléfono, que le pidieron los documentos y todo eso, no. 
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Jordana: Você considera que foi racismo? 
Marifer: Foi sim, foi racismo, e muy mal, que no deveria de ser assim las personas, solo 
simplemente por el color, por forma de hablar. (Marifer, entrevista gravada em áudio – 01 
out/2017) 

 
O fato de Doridore ser o protagonista de um episódio que para uma parte do grupo de colegas é 

considerado racismo, não implica no (re)conhecimento do sujeito que vivenciou o fato. Tal aspecto, evidencia 
que os efeitos das relações étnico-raciais não são os mesmos para o sujeito protagonista, nem para as 
testemunhas e tão pouco para os antagonistas do ocorrido relatado. Para ENGELKS (2017), 

a experiência é uma condição necessária, mas não suficiente, para o conhecimento. Há sempre um 
hiato entre aquilo que experimentamos e o modo como lhe conferimos inteligibilidade: nenhuma 
experiência constitui por si só uma história acabada, apenas oferece elementos a partir dos quais 
podemos tecer sua significação. 

Doridore é haitiano, enquanto que Marifer e José são mexicanos. Eles estão situados no entremeio do 
pós-colonial e o decolonial latino-americano. E é nessa perspectiva que incidem as diferenças entre as 
experiências de colonização. Doridore está relacionado ao anglo-saxão e francês enquanto que Marifer e José 
se distinguem em tempo e espaço da colonização espanhola.  

Contudo, para COSTA e GROSFOGUEL (2016, p.19), o “locus de enunciação não é marcado unicamente 
por nossa localização geopolítica dentro do sistema mundial moderno/colonial, mas é também marcado pelas 
hierarquias raciais, de classe, gênero, sexuais etc. que incidem sobre o corpo. Doridore, Marifer, José e Zack 
têm experiências de vida, cores, gêneros e línguas diferentes. O francês, espanhol e inglês se customizaram na 
materialização de três estudantes que provêm de países colonizados (Haiti, México e EUA). Contudo, o aspecto 
colonial é representado como apenas linguístico nas experiências de cada. Em entrevista, Doridore, por 
exemplo, se define com um dos estudantes de melhor rendimento no processo de aprendizagem de PLE. Ele 
se compara a Zack, o estudante californiano que está há 4 anos no Brasil [o que está há mais tempo no país] e 
não compreende, tampouco consegue estabelecer uma comunicação básica com os interlocutores. 

“Os terrenos movediços das identidades” e “(Não) estar no lado oprimido das relações de poder? Eis a 
questão!” são aspectos socioculturais que dão significado ao linguístico. Em outras palavras, os movimentos 
das relações étnico-raciais e de poder refletem e refratam a aprendizagem dos(as) estudantes, uma vez que 
são estão diretamente ligados a auto-estima do/a aprendiz e aos desafios enfrentados no cotidiano escolar e 
social.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas categorias abordadas na análise de dados é importante retomar duas perspectivas fundamentais 
apresentadas pelos/as autores/as no projeto decolonial. Primeiramente, reconhecer as diversidades e 
multiplicidades coloniais, bem como a diversidade e multiplicidade de reações dos povos e sujeitos submetidos 
à colonialidade do poder. Em seguida, o diálogo entre povos colonizados ou que vivenciam a colonialidade. 
Contudo, neste diálogo, os sujeitos apresentam identidades não binárias. As trajetórias vida de Doridore, 
Marifer, José e Zack confirmaram o caráter não binário das identidades. Gênero, orientação sexual, cor de 
pele, religião, profissão, origem, posição ideológica e política e até o aproveitamento na aprendizagem da LP 
no Brasil foram elementos que formaram as identidades e movimentaram os sujeitos na fronteira entre o 
hegemônico e o periférico.  Pesquisar o grupo de estudantes de PLE e observar, ouvir e refletir os discursos de 
Doridore e Zack neste grupo é compreender, respectivamente, uma parte do locus de enunciação do negro e 
do falante branco “nativo” de língua inglesa no Brasil. 
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RESUMO 

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) oferece formação nas línguas ameríndias, espanhola, francesa, 
inglesa, japonesa, portuguesa e LIBRAS em contextos de língua materna (L1), de língua segunda (L2) e de língua 
estrangeira (LE). No que concerne ao Português como Língua Estrangeira – PLE/L2, as ações ocorrem desde 
2001, por meio de parcerias com entes sociais estrangeiros e nacionais. Neste artigo, construímos breve 
panorama sobre o ensino de PLE/L2 no âmbito da UFAM. As pesquisas de cunho bibliográfico, telematizado e 
documental são norteadas por pressupostos sobre a temática de DELL’ISOLA et al. (2003) e de SHOFFEN 
(2003), entre outros. 

ABSTRACT 

The Federal University of Amazonas (UFAM) offers training in Amerindian, Spanish, French, English, Japanese, 
Portuguese and LIBRAS languages in contexts of mother tongue (L1), second language (L2) and foreign 
language (LE). With regard to Portuguese as a Foreign Language - PLE / L2, actions have been taken since 2001, 
through partnerships with foreign and national social entities. In this article, we have built a brief overview of 
the teaching of PLE / L2 within UFAM. Bibliographical, telematic and documentary research are guided by 
assumptions about the thematic of DELL'ISOLA et al. (2003) and SHOFFEN (2003), among others.  

 
 
Primeira instituição de ensino superior brasileira, criada em 1909, a Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) é uma das poucas instituições de ensino superior públicas no Estado brasileiro do Amazonas, sendo a 
única federal. 

Desde sua fundação, a UFAM tem proporcionado capacitação acadêmica, científica, técnica, cultural e 
profissional ao povo amazonense, perseguindo os objetivos de ministrar o ensino superior e de desenvolver o 
estudo e a pesquisa em todos os ramos do saber e da divulgação científica, técnica e cultural, possuindo como 
missão “Cultivar o saber em todas as áreas do conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 
contribuindo para a formação de cidadãos e para o desenvolvimento da Amazônia” (UFAM, 2018). 

Sua estrutura multicampi conta com uma sede localizada no município de Manaus/AM que atende a 
demanda dos habitantes da capital do Estado e, ainda, com cinco campi localizados nos municípios de 
Benjamin Constant (Instituto de Natureza e Cultura), de Coari (Instituto de Saúde e Biotecnologia), de Humaitá 
(Instituto de Agricultura e Ambiente de Humaitá), de Itacoatiara (Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia) e 
de Parintins (Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia), proporcionando seus serviços também aos 
habitantes do interior do Amazonas. 

Entre suas unidades, três oferecem formação na área de Letras. No interior do Estado, são oferecidos 
os cursos de Letras – Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura Espanhola, no Instituto de Natureza 
e Cultura (INC), de Benjamin Constant, e de Letras – Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura 
Inglesa, no Instituto de Agricultura e Ambiente de Humaitá (IAAH).  
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Na capital, a oferta de formação na área de Letras ocorre desde 1965, através dos cursos de Letras que, 
inicialmente sediados na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, transformada posteriormente em 
Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL),  a partir de 23 de fevereiro de 2017, por meio da reestruturação 
do antigo ICHL, passaram a ser oferecidos pela Faculdade de Letras (FLet), uma nova unidade que abriga cerca 
de 90 docentes e atende a uma demanda de mais de 1.500 acadêmicos por meio dos cursos de Letras: 

1) LIBRAS (vespertino); 
2) Língua e Literatura Espanhola (matutino); 
3) Língua e Literatura Francesa (vespertino); 
4) Língua e Literatura Inglesa (vespertino); 
5) Língua e Literatura Japonesa (noturno); 
6) Língua e Literatura Portuguesa (vespertino); 
7) Língua e Literatura Portuguesa (noturno); e   
8) Pedagogia Bilíngue (modalidade EaD, em parceria com o Instituto Nacional de 

Educação de Surdos – INES). 

A FLet atende também à comunidade amazonense no que concerne a estudos de pós-graduação em 
nível de especialização, por meio da oferta de cursos variados, e, ainda, em nível de mestrado, por meio de 
seu Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL e de parcerias firmadas com instituições de ensino superior 
de outros Estados brasileiros consolidadas em cursos de doutoramento na modalidade interinstitucional – 
Dinter, com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e com a Universidade de Brasília (UnB), por 
exemplo. 

Entre suas atividades, a Faculdade de Letras abriga grupos de pesquisa certificados pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e realiza projetos de investigação científica em 
distintas áreas, vinculados a outros órgãos públicos como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). 

Além de atender à comunidade universitária, a Faculdade de Letras também vai ao encontro da 
comunidade externa. Entre suas ações, destacamos as de cunho extensionista, especialmente os cursos livres 
de idiomas consolidados nas modalidades modular, extensiva, intensiva e de férias, efetivados especialmente 
por meio do Centro de Estudos de Línguas (CEL) e do Núcleo de Línguas (NucLi), do Programa Idiomas sem 
Fronteiras (IsF), sediados na UFAM.  

Em sua estrutura organizacional, a Faculdade abriga ainda centros aplicadores de provas internacionais 
de certificação de proficiência em línguas estrangeiras como: 

a) o Diploma de Español como Lengua Extranjera – DELE, de língua espanhola, 
b) o Certificado de Español – Lengua y Uso – CELU, de língua espanhola,  
c) o Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program – TOEFL ITP, 

de língua inglesa, e  
d) o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras, 

do Governo Federal Brasileiro, apoiando as ações em prol da internacionalização do 
ensino superior no âmbito do Amazonas. 

No que concerne especificamente ao ensino de PLE/L2, no âmbito da Universidade Federal do 
Amazonas, seu início ocorreu a partir do ano de 2001, quando a UFAM participou do Programa de Consórcios 
em Educação Superior entre Brasil e Estados Unidos promovido e financiado pela CAPES, do Brasil, e pelo Fund 
for the Improvement of Post Secondary Education (FIPSE), dos Estados Unidos da América. 

De acordo com um dos editais,  
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O programa consiste de parcerias universitárias em todas as áreas do conhecimento para auxiliar a 
inserção dos cursos de graduação das instituições de ensino superior brasileiras no cenário 
internacional, mediante a modernização curricular, o reconhecimento mútuo de créditos, o 
intercâmbio de docentes/pesquisadores e a mobilidade acadêmica na modalidade de graduação-
sanduíche (BRASIL, 2011).  

 Como desdobramento das atividades da parceria firmada, a partir do ano seguinte, a mobilidade de 
alunos entre as universidades parceiras teve seu início. Assim, em 2002, foram enviados alunos brasileiros a 
instituições norte-americanas e, em 2003, alunos americanos vieram ao Brasil para estudos em instituições de 
ensino superior brasileiras. A duração da participação da UFAM nesse programa foi de oito anos. 

As universidades participantes do programa foram quatro:  

a) representando o Brasil, as Universidades Federal do Amazonas, campus sede em 
Manaus/AM, e Estadual do Norte Fluminense (UENF), situada no município de 
Campos dos Goytacazes/RJ, e 

b) representando os Estados Unidos da América, as instituições Washington & Lee 
University, situada em Lexington/Virginia e Fairfield University, na cidade de 
Fairfield/Connecticut.  

Como parte das ações do programa, a UFAM ofereceu um curso de português como LE/L2 aos alunos 
visitantes oriundos das universidades norte-americanas, visto que teriam aulas na graduação e na pós-
graduação. 

O curso teve duração de quatro semanas, tendo como intuito fornecer base para que os alunos 
visitantes pudessem se engajar nas atividades em que estariam envolvidos no âmbito das instituições de 
ensino superior brasileiras. 

Além da mobilidade entre alunos, como parte das atividades da parceria entre as instituições brasileiras 
e norte-americanas mencionada, alguns docentes da UFAM foram convidados a atuar como professores 
visitantes nas instituições norte-americanas, o que ocorreu nos anos de 2003, 2004 e 2005, em períodos 
distintos. 

Além da participação no programa supracitado, outra ação em prol do ensino de PLE/L2 foi 
desenvolvida. Como o Amazonas faz fronteira com países que possuem como língua oficial o Espanhol - 
Colômbia, Peru e Venezuela -, sendo um Estado muito procurado por estrangeiros, havia diversos pedidos de 
reconhecimento de diplomas de estudos realizados no exterior, especialmente os da área médica, dado que, 
para atuar no Brasil, é necessária a apresentação de certificação de proficiência em língua portuguesa. Dessa 
forma, docentes do antigo Departamento de Línguas e Literaturas Portuguesa (DLLP) elaboravam provas de 
proficiência em PLE com vista a atender à demanda dos estrangeiros. 

No entanto, a partir de 2002, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), da UFAM recebeu convite 
do Ministério da Educação para aplicar o exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras, instrumento nacional de avaliação do governo brasileiro, passando 
a substituir as provas elaboradas pelos docentes do DLLP.  

De acordo com DELL’ISOLA et al. (2003, p. 154),  

A necessidade de se demonstrar domínio de mais de um idioma e de se comprovar o nível de 
proficiência em uma língua estrangeira tem se tornado cada vez mais frequente em um mundo no 
qual intercâmbios econômicos, culturais e políticos têm se multiplicado de forma acelerada. O Brasil 
tem desenvolvido ações nos domínios do ensino, da difusão e da promoção da variante brasileira da 
língua portuguesa - como Segunda Língua (L2) ou como Língua Estrangeira (LE) - tanto em território 
nacional quanto no exterior, além de investir na valorização da presença da cultura brasileira no 
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mundo, por meio das universidades, em cooperação com entidades não governamentais e 
governamentais, em especial, com o Ministério da Educação (MEC).  

Nesse contexto, foi criado o exame para obtenção do Certificado de Língua Portuguesa para Estrangeiros 
- Celpe-Bras, instituído pela Secretaria de Educação Superior (SESu) do MEC. Trata-se da proposta oficial 
brasileira que permite efetuar exames de Português Língua Estrangeira (PLE) em qualquer parte do mundo, 
desde que exista um centro reconhecido e credenciado pelo MEC.  

O Brasil tem investido esforços no incentivo à aprendizagem da variante brasileira da língua portuguesa, 
através da manutenção de Centros de Estudos Brasileiros, Institutos e Fundações de Cultura Brasileira, no 
exterior; da oferta de cursos de língua portuguesa para estrangeiros em diversas instituições nacionais; do 
desenvolvimento de programas estruturados para a divulgação da cultura nacional. Assim, a criação de um 
exame de proficiência brasileiro tem como objetivo a afirmação da língua portuguesa como um idioma de 
interesse estratégico para a comunicação internacional. Esse exame, sem dúvida, reforça as estruturas 
existentes e estabiliza o corpo docente de todos os centros difusores da língua portuguesa, bem como 
promove a possibilidade de criação de cursos específicos de preparação para a realização do exame. 

Um dos critérios para a que uma universidade brasileira possa aplicar o exame Celpe-Bras é a oferta de 
um curso de Português como LE ou L2. Preenchendo esse requisito, a Universidade Federal do Amazonas 
aceitou o convite e começou a aplicar o exame em outubro de 2002, após treinamento realizado pela 
professora Matilde Scaramucci, membro da Comissão Técnico-Científica do Celpe-Bras. Participaram do 
treinamento professores dos antigos Departamentos de Língua e Literatura Portuguesa e de Línguas e 
Literaturas Estrangeiras. 

Assim, desde outubro de 2002, a UFAM é posto aplicador do exame Celpe-Bras. Atualmente, conta com 
a participação de professores lotados em sua Faculdade de Letras atuando como coordenadores e avaliadores 
das partes escrita e oral do exame. Possuindo duas aplicações anuais, sendo uma a cada semestre, o exame 
tem sido oferecido no âmbito da universidade, mantendo uma média de pelo menos 30 inscritos em cada 
aplicação. 

Na sequência, apresentamos tabela (Tabela 1) com dados da procura pelo exame na UFAM, a partir de 
2009, fornecidos pela Coordenação do posto aplicador e, em seguida, gráfico (Gráfico 1) com dados gerais da 
procura pelo Celpe-Bras, fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) (BRASIL, 2018). 

Percebemos uma procura maior pelo exame no segundo semestre, em comparação com o primeiro, e 
a manutenção de uma média de, pelo menos, 30 candidatos inscritos em cada aplicação, o que reforça a 
importância do exame em âmbito local na UFAM. Percebemos ainda o crescente interesse pelo exame em 
nível geral, o que reforça as considerações de DELL’ISOLA et al. (op. Cit.) sobre o investimento brasileiro em 
divulgação da variante brasileira da língua portuguesa bem como sua relevância em nível internacional.  

Tabela 1: Número de Candidatos Inscritos para o Exame Celpe-Bras na Ufam (Coordenação do Posto Aplicador na 
Ufam) 

Período de Aplicação Número de Candidatos 

2009/2 032 

2010/1 042 

2010/2 052 

2011/1 039 

2011/2 050 
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Período de Aplicação Número de Candidatos 

2012/1 040 

2012/2 044 

2013/1 077 

2013/2 086 

2014/1 049 

2014/2 092 

2015/1 070 

2015/2 078 

2016/1 116 

2016/2 144 

2017/1 060 

2017/2 041 
 

Gráfico 1: Crescimento de Participantes do Exame Celpe-Bras  (Inep) 
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Sobre a questão, de acordo com SCHOFFEN (2003, p. 25),  

A necessidade da realização de um exame de proficiência em Português do Brasil aumentou ainda 
mais em razão do crescimento do número de intercâmbios econômicos, culturais e científicos do 
Brasil com outros países, especialmente depois a criação do Mercosul, e da crescente procura por 
cursos de graduação e pós-graduação no país, para os quais a comprovação do domínio da língua 
portuguesa é fundamental. 

Esse exame, que passou pelas fases de elaboração e testagem nos anos de 1993 e 1994, e já é aplicado 
sistematicamente desde 1998, começou a ser exigido pelo MEC e pela CAPES, a partir do ano 2000, como 
requisito básico para o ingresso de alunos estrangeiros no programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-
G) e de Pós-Graduação (PEC-PG) em Instituições de Ensino Superior do país. 

Nessa esteira, outra ação em prol do ensino de PLE/L2 na UFAM se deu a partir de 2009, inicialmente 
através da Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (ARII) e, posteriormente, da FLet, que 
passaram a oferecer aos alunos oriundos de países não lusófonos integrantes dos programas PEC-G e PEC-PG 
o curso de PLE/L2.  

As aulas normalmente são oferecidas antes da entrada dos alunos nos cursos de graduação e de pós-
graduação da UFAM, no intuito de os preparar para que possam participar efetivamente de suas atividades 
universitárias.  

Além de alunos destinados à UFAM, atendendo solicitação do MEC, a universidade tem recebido alunos 
para o curso de PLE/L2 destinados a outras instituições brasileiras que não oferecem o referido curso. Dessa 
forma, são preparados na UFAM e, então, se deslocam para as instituições brasileiras de destino final. 

Além desses cursos específicos para alunos em mobilidade, a UFAM também oferece o curso de PLE/L2 
no âmbito de seu Centro de Estudo de Línguas (CEL) e por meio de seu Núcleo de Línguas (NucLi), vinculado 
ao programa IsF do governo federal.  

No que concerne especificamente ao CEL, é uma iniciativa do antigo Departamento de Línguas e 
Literaturas Estrangeiras, instituída em 1990. Inicialmente organizado como projeto de extensão, hoje se trata 
de um programa autossustentável, configurando espaço de ensino-aprendizagem de idiomas, servindo de 
campo de estágio não obrigatório aos acadêmicos dos cursos de Letras, e campo de pesquisa aos docentes 
pesquisadores lotados na Faculdade de Letras da UFAM. Além dessas áreas de atuação, enquanto programa 
de extensão, há mais de 25 anos atende a acadêmicos, a docentes e a técnicos da UFAM – na capital e, mais 
recentemente, também em unidades do interior do Amazonas, bem como à comunidade externa amazonense 
em geral, oferecendo cursos livres de diversos idiomas, tais como:  

a) espanhol, 
b) francês, 
c) inglês,  
d) japonês,  
e) libras, 
f) português (L1) 
g) português (LE/L2), 
h) línguas ameríndias, e 
i) línguas clássicas. 
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No que se refere ao IsF, De acordo com o site oficial (BRASIL, 2017),  

O Programa Idiomas sem Fronteiras – IsF foi criado em 2012 por um grupo de especialistas em 
línguas estrangeiras a pedido da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC) 
para auxiliar estudantes de nível superior a terem acesso aos programas de mobilidade ofertados 
pelo Governo Federal. O Programa tornou-se uma importante iniciativa para auxiliar no processo de 
internacionalização e para contribuir para o desenvolvimento de uma política linguística nas 
universidades brasileiras, além de promover residência docente para os futuros profissionais do 
ensino de línguas estrangeiras.  

A Universidade Federal do Amazonas participa do referido programa desde sua concepção, inicialmente 
atuando como Centro Aplicador (CA) de exames de proficiência em língua inglesa para os alunos participantes 
de programas de mobilidade internacional oferecido pelo governo federal, principalmente o programa Ciência 
sem Fronteiras (CsF). A partir de 2014, o CA da UFAM disponibilizou mais de cinco mil vagas distribuídas nos 
três turnos, com quatro aplicações durante a semana, inclusive aos sábados.   

Em 2013, os alunos tiveram acesso a mais uma ferramenta do programa, o curso My English On Line – 
MEO, podendo estudar, praticar e ter acompanhamento do idioma sem nenhum custo com cinco níveis de 
aprendizado. Atualmente, a UFAM tem mais de seis mil inscritos no MEO.  

Em 2015, a universidade foi credenciada como Núcleo de Línguas , passando a oferecer cursos de inglês 
com fins específicos na modalidade presencial, totalizando quatrocentos e vinte vagas. No ano seguinte, 
passou a oferecer o curso de japonês para iniciantes, atingindo duzentas e vinte vagas e, em 2017, 250 vagas. 
O curso de francês iniciou em 2014 na modalidade online, com 17 vagas para a instituição. Em 2017, foram 
ofertados, na modalidade presencial, os cursos de francês, de espanhol e de PLE, cada um com 25 vagas. Em 
2018, o NucLi da UFAM pretende alcançar as unidades do interior do Amazonas, por meio de parceria com o 
programa CEL.  

Ao terminar nosso percurso, ficam evidentes distintas ações em prol do ensino de Português como LE/L2 
no âmbito da UFAM, bem como o envolvimento de diferentes instituições nacionais e estrangeiras, seja por 
meio de programas de mobilidade estudantil e docente em nível de graduação e de pós-graduação, seja a 
partir de parcerias com entidades governamentais, como ministérios, autarquias, ou, ainda, com diferentes 
universidades. 

Evidenciamos ainda a relevância da língua portuguesa no Amazonas e em nível internacional, 
especialmente por meio da crescente procura pelo exame Celpe-Bras, o que nos indica que estamos no 
caminho certo, e que devemos continuar oferecendo cada vez mais alternativas para o ensino de PLE/L2 em 
nossa instituição. 
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PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DE UM PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA IMIGRANTES 
HAITIANOS: NOVOS OLHARES PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO 

Laura Fontana Soares 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil 

RESUMO 

Este trabalho apresenta o planejamento e a aplicação do Projeto de Contação de Histórias Rakonte Mwen, 
“conta pra mim” em crioulo haitiano, uma proposta de ensino do português brasileiro, alicerçada pela 
literatura popular haitiana e brasileira.  A abordagem intercultural no ensino de línguas, bem como o conceito 
de Língua de Acolhimento (ANÇÃ, 2003; CABETE, 2010; GROSSO, 2010; AMADO, 2013) nortearam a ação 
pedagógica.  Por meio da análise da aplicação, discute-se o conceito de acolhimento em línguas, além do papel 
docente neste contexto, elementos fundamentais para a construção desta conjuntura educacional de ensino 
do português. 

ABSTRACT 

This paper presents the planning and application of the storytelling project Rakonte Mwen, “tell me” in Haitian 
creole, a Brazilian Portuguese language teaching proposal, based on Haitian and Brazilian traditional short 
stories. The intercultural approach in language teaching, as well as the concept of Shelter Language (ANÇÃ, 
2003; CABETE, 2010; GROSSO, 2010; AMADO, 2013) guided pedagogical action. Through the analysis of the 
application, the concept of “Shelter Language” is discussed, as well as the teaching role in this context, 
fundamental elements for the construction of this educational context of Portuguese language teaching. 

INTRODUÇÃO 

A aprendizagem do português como língua adicional por imigrantes é condicionada por questões 
subjacentes, como a finalidade da migração, condição e tempo de permanência, além das práticas de 
letramento das quais os sujeitos fizeram parte em seus países de origem (STREET, 2014). Apesar do 
crescimento no ensino, na pesquisa e na produção de material didático de português como língua não 
materna, as discussões sobre o Português como Língua de Acolhimento (PLAc) são ainda incipientes. 
Considerando  a conceituação de GROSSO (2010, p.68), uma língua de acolhimento “ultrapassa a noção de 
língua estrangeira ou de língua segunda”, tendo como foco de ensino imigrantes que chegam ao país acolhedor 
com dificuldades financeiras e psicológicas devido à condição de refúgio ou asilo humanitário (AMADO, 2013).  

Dada a crescente dinâmica de migração registrada na última década no Brasil, há material de ensino do 
português destinado a sujeitos em situação de refúgio, com destaque à apostila “Pode entrar: português do 
Brasil para refugiadas e refugiados”, lançada em 2015 pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), iniciativa 
importante, porém, não suficiente. Além da escassez de materiais didáticos, o ensino de língua portuguesa na 
perspectiva de acolhimento é um conceito recente que demanda discussão e pesquisa, inicialmente abordado 
em relação ao português europeu por autoras como ANÇÃ (2003), GROSSO (2010) e CABETE (2010). No 
tocante ao português brasileiro, destacam-se as pesquisas de AMADO (2013), RUANO e GRAHL (2015), SÃO 
BERNARDO (2016) e LÓPEZ (2016), além do projeto Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH), 
da Universidade Federal do Paraná, cujo ensino se dá pela perspectiva do PLAc (RUANO e  CURSINO, 2015).  

Neste contexto em que o ensino de PLAc se apresenta embrionário, carecendo de materiais didáticos 
afinados às necessidades de ensino, o presente trabalho configura-se como uma proposta didática de ensino 
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de língua portuguesa, através da criação e aplicação de um Projeto de Contação de Histórias, a partir do gênero 
literário conto popular, para imigrantes haitianos. O produto final proposto consistiu em um blog que compila 
as produções orais e escritas dos estudantes no intuito de divulgar a cultura haitiana aos brasileiros, de 
maneira não estigmatizada e não estereotipada.  

As etapas do projeto baseiam-se na pedagogia de projeto, em conformidade aos conceitos de CAMPS 
(1996). A metodologia da pesquisa-ação educacional permitiu identificar aspectos a serem melhorados na 
prática docente para, em seguida, planejar uma ação, acompanhar e avaliar os resultados (TRIPP, 2005), com 
participação atuante de todos os sujeitos envolvidos. Para efetivar a proposta do ensino do português 
brasileiro com perspectiva intercultural (MENDES, 2004), foram elaboradas atividades que abarcam o 
entendimento linguístico por meio da produção e recepção oral e escrita na língua-alvo através de gêneros do 
discurso (BAKHTIN, 2003).  

Neste texto, apresento a estrutura geral do Projeto de Contação de Histórias Rakonte Mwen, “conta pra 
mim”, sua aplicação e a análise tecida a partir da ação didática. Concomitantemente, busco refletir sobre o 
papel do professor em um projeto de ensino acolhedor e intercultural para imigrantes em situação de refúgio. 
Por fim, teço considerações a partir da aplicação, no intuito de introduzir discussão sobre a configuração do 
ensino de PLAc, principalmente no Brasil (SÃO BERNARDO, 2016). 

PROJETO RAKONTE MWEN: CONTEXTO E ESTRUTURA DE APLICAÇÃO 

Observa-se que a sistematização aqui apresentada deriva de um trabalho de conclusão de curso por 
mim realizado em 2016. O Projeto de Contação de Histórias Rakonte Mwen, “conte para mim” em crioulo 
haitiano, surge como um aprimoramento na prática de ensino, guiado pela pesquisa-ação, método de 
investigação em que o professor é também pesquisador do seu espaço docente (TRIPP, 2005). O 
desenvolvimento do projeto foi sustentado pela premissa de que aprendizes refugiados, ou em condição 
similar a do refúgio, como é o caso dos haitianos, necessitam de um ensino de línguas pela perspectiva do 
acolhimento, diferenciado daquele oferecido ao público estrangeiro geral. GROSSO (2010) determina que este 
ensino acolhedor se interliga a um diversificado saber que exige a partilha e a compreensão de aspectos 
culturais dos que chegam e daqueles que os acolhem, para além do conhecimento linguístico. Neste viés, 
consideramos que a literatura popular tomada como tema, a partir do gênero estruturante conto popular, 
ofereceria subsídios profícuos para o ensino de PLAc, ativando seu potencial acolhedor. 

O contexto de ensino é em uma cidade interiorana localizada no estado de Santa Catarina, Brasil. Os 
alunos, todos imigrantes haitianos, frequentavam as aulas de um curso de português para imigrantes 
vinculado a um projeto de extensão de uma instituição de ensino superior federal. Os alunos do curso de 
extensão apresentavam nível de educação formal heterogêneo: alguns possuíam nível superior completo, 
outros, não concluíram o equivalente ao ensino fundamental brasileiro; todos eram alfabetizados. As turmas 
eram divididas nos níveis Básico I, Básico II e Intermediário, organizadas em módulos semestrais, com duração 
de 50h, com aulas ministradas semanalmente aos sábados à tarde. De acordo com o grau de conhecimento 
prévio da língua portuguesa e dos objetivos de aprendizagem, os estudantes eram encaminhados para uma 
das turmas.  

O projeto Rakonte Mwen foi desenvolvido na turma do nível intermediário, classificação feita sem 
parâmetros protocolarmente definidos, devido ao contexto de ensino que configura o PLAc: turmas 
heterogêneas com constante entrada e saída de estudantes (RUANO e CURSINO, 2015). No entanto, por esta 
turma ser a de nível mais alto do curso, havia maior frequência, fato que nos motivou a adotarmos a pedagogia 
de projeto como metodologia didática, com sequência do conteúdo das aulas e definição de produto final a 
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fim de materializar o percurso de aprendizagem e promover a motivação dos estudantes. (CAMPS, 1996). A 
seguir, apresentam-se, em linhas gerais, as etapas planejadas para a aplicação: 

DEFINIÇÃO DO TEMA DO PROJETO E DO PRODUTO FINAL:“Projeto de Contação de Histórias” (PCH), 
em função da necessidade do ensino da língua portuguesa com perspectiva de difusão da cultura dos 
imigrantes haitianos (língua de acolhimento). O produto final é um blog compilando os textos da literatura 
popular haitiana, bem como outras produções dos alunos, analisadas, produzidas e estudados no decorrer do 
PCH.  

TEMPO DA PROPOSTA: tempo previsto de 18 horas-aula (curto prazo), parte integrante de curso de 
ensino de português para imigrantes, o qual tem carga horária semestral total de 50 h. Desenvolvido na turma 
de nível intermediário. 

ESCOLHA DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO: avaliação de maneira continuada, com produção de parecer 
avaliativo repassado ao aluno, em relação ao que deve melhorar e destaque dos pontos positivos, como 
mobilização de conhecimentos secundários e empenho na execução das tarefas. Será avaliado o envolvimento 
com os demais colegas, a partir da dinâmica de trabalho em grupos na maior parte do projeto. A avaliação dos 
textos produzidos se baseiam na adequação ao gênero discursivo conto popular. 

PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO: atividades desenvolvidas a partir da literatura popular brasileira e 
haitiana, permeadas pelo tratamento de questões linguísticas relativas à recepção e produção do gênero 
literário conto popular, em suas manifestações orais e escritas. Atividades secundárias relacionadas à cultura 
haitiana, inseridas através de atividades extraclasse. Abordagem de ensino intercultural e metodologia de 
ensino a partir da pedagogia de projeto. 

CRONOGRAMA DOS CONTEÚDOS: 
AULA 1: Atividade de acolhimento e decisão do produto final; introdução ao trabalho com 
contos da literatura popular; início do trabalho com o conto popular brasileiro “A árvore que 
dava dinheiro”, com o personagem Pedro Malasarte, e discussão sobre literatura popular 
haitiana. 
AULA 2: Continuação do trabalho introdutório sobre contos populares; trabalho com o conto 
popular brasileiro “Sopa de Pedra”, com o personagem Pedro Malasarte; retomada de 
discussão sobre o personagem “malandro”, a partir da figura de Malasarte; estudo das marcas 
linguísticas e estilísticas do gênero trabalhado em seu código oral e escrito. 
AULA 3: Literatura popular haitiana: aproximação entre literatura popular haitiana e brasileira, 
através dos contos de Bouki et Malice e de Pedro Malasarte; início da produção escrita e oral 
de contos haitianos. 
AULA 4: Literatura popular haitiana (continuação): contação de contos literários haitianos e 
análise linguística. 
AULA 5: Literatura popular haitiana: aprimoramento do produto final e adequação ao gênero, 
considerando os interlocutores brasileiros. 
AULA 6: Literatura popular haitiana: compartilhamento de resultados em sarau de contação 
de histórias, organização de produto final, questionário de avaliação do projeto e 
encerramento.  

 
Visto que nos valemos da pesquisa-ação (TRIPP, 2005) para definir juntamente aos alunos as etapas do 

projeto e o percurso de ensino, foi feito acordo sobre o produto final, um blog para divulgar a cultura haitiana. 
Este trabalho foi introduzido por atividade de sensibilização, necessária no ensino de línguas, principalmente 
em contexto de acolhimento, através da discussão, em formato de perguntas, de reportagem acerca do 
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Haiti121, transmitida em rede nacional. Os estudantes apontaram que a mídia manipulou a imagem do Haiti, a 
fim de depreciar seu país, pois a reportagem mostra uma favela da capital e afirma tendenciosamente que 
todo o país se encontra na mesma situação calamitosa. Na sequência, um segundo vídeo feito pelos imigrantes 
haitianos de Curitiba foi assistido e comentado, este apresentando resposta à reportagem, com 
posicionamento em consonância ao dos estudantes122 da turma de nível intermediário. Os estudantes 
pontuaram que incontáveis países possuem lugares tomados pela miséria, inclusive aqueles considerados de 
primeiro mundo, não somente o Haiti. Um deles argumentou que o país possui belezas naturais e rica cultura 
com raízes africanas, fato que deveria ser promovido como ponto positivo. A reflexão dos alunos foi ao 
encontro da proposta do projeto e da finalidade do blog: divulgar a cultura haitiana a fim de desconstruir a 
imagem estigmatizada que os brasileiros têm do “país devastado pelo terremoto”. Por meio de sugestão e 
votação da turma, o nome do blog foi definido como Rakonte Mwen: Kilty Lakai, em português, “Conte para 
mim: cultura da minha terra”.  

Para iniciar o trabalho com a literatura popular, perguntas indutivas sobre o gênero foram feitas, 
relativas às histórias populares ouvidas na infância e contos universais estudados na escola. As respostas 
apontaram para fábulas de La Fontaine, contos dos irmãos Grimm e contos populares com os personagens 
Bouki et Malice, típicos da literatura popular haitiana. Após os questionamentos, trabalhou-se com o 
conhecimento prévio dos alunos acerca dos contos populares brasileiros, especificamente daqueles com o 
personagem Pedro Malasarte, devido a semelhança com os contos haitianos de Bouki et Malice. Para 
complementar o trabalho de acolhimento e sensibilização sobre o gênero, foi feito o jogo do telefone sem fio, 
a fim de justificar as mudanças que ocorrem durante a transmissão dos contos orais. Apesar de a turma ser 
composta exclusivamente por adultos, todos se envolveram na dinâmica e compreenderam seu objetivo, 
refletindo conscientemente sobre como acontece a difusão oral de histórias.  

Em seguida, realizou-se a contação de contos populares de Malasarte, com subsídio de imagens. Na 
sequência, houve a discussão sobre um dos contos narrados pela professora, momento em que os estudantes 
relacionaram os personagens brasileiros e haitianos, Malasarte e Malice, apontando as semelhanças de suas 
ações e personalidades, como malandros. Esses foram alguns dos momentos de desenvolvimento do projeto; 
sem almejar descrever exaustivamente a aplicação, na sequência, aponto algumas ações pertinentes ao 
planejamento do projeto que foram modificados durante a aplicação. 

Como objetivo inicial, esperava-se que os estudantes negociassem os contos populares haitianos 
ouvidos em seu país de origem, e que, em grupos, estabelecessem o conhecimento compartilhado de histórias 
a serem registradas no código oral e posteriormente escrito, bem como havia sido feito pela professora com 
os contos populares brasileiros de Pedro Malasarte. Para viabilizar as atividades, foram selecionados contos 
haitianos em momento anterior à aula, material de apoio que só seria utilizado se necessário, prevendo o caso 
de alunos que não recordassem nenhum conto popular haitiano. Para que se sentissem mais seguros em 
relação à produção dos contos, os aprendizes solicitaram acesso ao insumo selecionado pela professora. Os 
contos, pertencentes ao site “conte-moi”123, são histórias populares coletadas e compiladas, disponíveis em 
francês.  Foram traduzidos, anteriormente à aplicação do projeto, os contos “Les oeufs de la cane Calandéric”, 
“Monplaisir”, “Janot, le cuisinier du roi’’ e “L'enfant Crapaud et Simbi’’, disponíveis no site. Cada grupo 
escolheu um dos contos, escritos em francês124, e realizou a leitura; em seguida, a turma ouviu o áudio da 

                                                             
121  Reportagem do apresentador Luciano Huck em viagem ao Haiti; disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=fbwB6epAqSk> Acesso em ago. 2016 
122  Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Dro1wxrcX5Q&t=7s> 
123 Site que disponibiliza contos populares de países francófonos. Disponível em:  http://www.conte-moi.net/  Acesso em 

mai.2016 
124  Apesar do francês ser idioma oficial no Haiti, parcela significativa da população tem o crioulo haitiano como única língua 
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contação das história, em francês e em crioulo haitiano (também disponível no site “conte-moi”), atividade de 
compreensão auditiva que foi complementada por discussão guiada pela professora. Os aprendizes relataram 
ter ouvido histórias parecidas, com enredo idêntico ou semelhante, principalmente aquelas com os 
personagens Bouki et Malice, presentes nos contos “Monplaisir” e “Les oeufs de la cane Calandéric”. 

Os contos em francês foram utilizados como base pelos estudantes, buscando compreendê-los e 
expressá-los em português a partir de sua leitura e debate entre os grupos. Esse viés inesperado pelo qual se 
realizou a atividade possibilitou uma nova reflexão para o Projeto, ao pensarmos na intercompreensão 
existente entre línguas românicas (caso do português, espanhol, francês, italiano e também do romeno), dado 
que os estudantes, por serem do nível intermediário e por terem, além do crioulo e francês, o espanhol 
presente em sua vivência e\ou memória linguística, podem desenvolver estratégias de compreensão e 
aprendizagem em outras línguas da mesma família.  

Seguindo o previsto no planejamento do projeto, as características do gênero discursivo conto popular 
foram compreendidas e analisadas pelos aprendizes desde o contato inicial com os contos (BAKHTIN, 2003), 
sem deixar de lado a discussão sobre os estereótipos representados pelos personagens Malasarte e Malice. A 
partir da segunda versão escrita dos contos populares haitianos (re)produzidos pelos alunos, foi proposta uma 
atividade oral: primeiramente, os grupos dividiram o texto em início, meio e fim, em que cada integrante era 
responsável por produzir uma das partes. Em seguida, houve a prática leitora dentro de cada grupo, momento 
em que as professoras anotaram o que poderia ser melhorado para o ato de contação da história. 
Posteriormente, os alunos receberam um roteiro para guiar a contação, a fim de explicitar os elementos 
importantes na produção de um texto oral condizente ao gênero conto, como: tom de voz, pausa para o 
ouvinte assimilar o conteúdo, expressão facial e corporal; elementos de abertura e fechamento como título e 
explicação sobre a fonte de leitura. Depois de os ajustes serem feitos, cada grupo apresentou seu conto para 
o restante da turma em espaço ao ar livre. Alguns preferiram utilizar o texto como suporte, caso esquecessem 
alguma parte.  

A ação resultou em atividade proveitosa para a integração e divertimento, porém, aproximou-se à 
leitura em voz alta, uma vez que a leitura do texto escrito deixa os estudantes mais seguros. Durante a 
contação, a professora elaborou um relatório de desvios orais, os quais foram discutidos em sala. Dentre os 
apontamentos, destacaram-se: a não apresentação do título do conto; falta de ênfase ao expressar as emoções 
dos personagens (surpresa, raiva, felicidade); tom de voz muito baixo para ser compreendido e inexistência de 
contato visual com o público.  

Após a produção da terceira versão escrita, versão final após as correções via esquema de legendas 
feitas pela professora, os contos populares também foram narrados às demais turmas do nível iniciante do 
curso de português, em sarau organizado pelos próprios estudantes. Este momento cultural, de integração 
entre as demais turmas do curso, foi registrado em vídeo e integra o material do blog125. A seleção de fotos e 
vídeos para construir a página da internet foi desenvolvida em sala de aula, com a participação dos estudantes. 
Nesta etapa final, conhecimentos secundários foram mobilizados, a fim de organizar o layout do blog, criar um 
domínio para a página, organizar a sequência das imagens e digitalizar os contos populares produzidos. 

O blog produzido ao final do Projeto de Contação de Histórias cumpriu com o seu objetivo inicial de 
divulgar a cultura haitiana aos brasileiros e de inserir os estudantes como sujeitos atuantes no processo de 
aprendizagem, uma vez que eles foram os responsáveis pela idealização do produto final. Para isso, os alunos 

                                                             
(CONTINGUIBA e CONTINGUIBA, 2014), logo, nem todos os haitianos falam francês. No entanto, na turma em que aplicamos o 
PCH todos os estudantes tinham o francês como segunda língua ou eram bilíngues (francês e crioulo), informação obtida através 
do questionário inicial do curso de extensão. 

125 Blog disponível em: http://portuguesuffs.wixsite.com/culturadohaiti  
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mobilizaram seus conhecimentos secundários, relacionados à montagem da página, edição de fotos, 
organização dos elementos suprassegmentais de uma página da internet e gravação de vídeos. A autonomia 
dada aos estudantes foi fundamental para a concretização do projeto, como prevê a pedagogia de projeto 
(CAMPS, 1996). 

No produto final, o grupo também produziu atividades não planejadas inicialmente, como exemplo, a 
descrição pessoal e o relato sobre pontos turísticos do país, bem como prevê a metodologia de análise da 
pesquisa-ação, ao definir que “os resultados de cada ciclo determinarão o que acontecerá a seguir e não há 
como dizer de saída aonde o processo levará” (TRIPP, 2005, p. 459). Visto a aceitabilidade do trabalho com a 
divulgação dos trabalhos na internet, o blog, vinculado ao curso de português para imigrantes, foi alimentado 
com atividades desenvolvidas nos semestres seguintes. Esta ação permanente possibilita, mesmo que 
timidamente, a divulgação da cultura haitiana, um dos objetivos deste trabalho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A APLICAÇÃO DO PROJETO E SOBRE ACOLHIMENTO EM LÍNGUAS 

No que se refere aos aprendizados propiciados pela docência com público de imigrantes refugiados, 
bem como no ensino de português para falantes de outras línguas, é patente o exercício de alteridade 
fomentado pelo ensino intercultural que permite ao professor ser um agente social no processo de 
desestigmatização sobre uma cultura e consequente enriquecimento cultural. Avalia-se que as características 
acolhedoras do trabalho com a língua portuguesa se manifestam na relação professor-aluno, ao promover 
ações com perspectiva humana e sensível às necessidades dos aprendizes. Outra constatação feita é de que o 
espaço dado à língua materna e às concepções de mundo dos aprendizes funciona como aproximador cultural, 
mesmo que seu domínio por parte do professor fosse restrito. 

Ao se pensar a diferenciação do Português Língua de Acolhimento em relação aos demais contextos de 
ensino de português para falantes de outras línguas, evidencia-se que muitas concepções teórico-
metodológicas convergem, no entanto, algumas características são mais recorrentes no contexto do PLAc, 
como a não-frequência dos estudantes, grau de proficiência e vivências de letramento heterogêneos em uma 
mesma turma, além do ensino conduzido por professores voluntários, recorrentemente sem formação no 
ensino de línguas. Medidas para melhor manejarmos estas situações se apresentam, por exemplo, através do 
ensino de língua por tarefas (ELT), como propõem RUANO e CURSINO (2015), em que as atividades das aulas 
são apresentadas em blocos com início, meio e fim em cada encontro, a fim de permitir que os estudantes 
tenham progresso na aprendizagem mesmo que não atendam regularmente às aulas de um curso de línguas. 
Para que ações de ensino sejam aprimoradas, fica evidente a necessidade de materiais didáticos que 
acompanhem o manual do professor, buscando melhor orientar as práticas de ensino desenvolvidas por 
voluntários. 

No tocante aos materiais didáticos, é importante salientar que, apesar de importantes no contexto de 
ensino, bons materiais não garantem a solução de todos os entraves existentes.  Cabe encaminhar, ao final 
deste escrito, a proposta de SÃO BERNARDO (2016) de empreendermos nossas pesquisas na direção da 
reflexão sobre o termo “acolhimento”, o qual, segundo a autora, deve envolver a educação do entorno e 
ensino crítico em perspectiva transcultural e translíngue. 
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RESUMO 

O presente artigo objetiva identificar variantes que impulsionam a aprendizagem da língua portuguesa em 
imersão, com base nos estudos de KRASHEN (1977, 1982), UR (1996) e  ALMEIDA FILHO (1993, 1998). Primeiro 
abordaremos a exposição do estrangeiro em situação de segunda língua, na expectativa de compreender o 
que leva uma pessoa a se comunicar de forma desejável, a partir da vivência em ambiente que passa a ser seu 
pela identificação com as manifestações do cotidiano. Depois verificaremos o uso do código em aprendizagem 
sistemática, em curso de curta duração de Português para Estrangeiros, conforme a realidade de onze 
participantes de uma ação extensionista na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 

ABSTRACT 

This article aims to identify the variants that drive the learning of the Portuguese language in immersion, based 
on the studies by  KRASHEN (1977, 1982), UR (1996) and ALMEIDA FILHO (1993, 1998). First, we will discuss 
the exposure of the foreigner in a situation of second language, in the expectation of understanding what leads 
a person to communicate in a desirable way, according to the experience in an environment that happens to 
be his/hers by identification with the manifestations of daily life. Second, we will verify the use of the code in 
systematic learning, in a short course of Portuguese for Foreigners, according to the reality of eleven 
participants of an extension action at the Federal University of Amazonas (UFAM). 

 
 
A motivação para escrever este trabalho nasceu da experiência vivenciada em um curso de português, 

como segunda língua, com estudantes de diferentes níveis, diferentes idades, diferentes nacionalidades e 
todos interessados em ter fluência na língua portuguesa, de acordo com a necessidade de cada participante, 
acadêmicos, profissionais ou membros da família incumbidos das atividades do lar. Os participantes do curso 
são estudantes oriundos de programas de cooperação técnica entre a Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM) e outras instituições estabelecidas no exterior, funcionários de empresas multinacionais, seus 
familiares e cônjuge de profissional liberal domiciliados em Manaus.  

Para os acadêmicos, alunos de pós-graduação, a comprovação de exame de proficiência em língua 
portuguesa é condição para ingressar ou para continuar no curso escolhido. Para os que se inserem na busca 
de trabalho, que são em maior parte  profissionais especializados na área tecnológica, entre outros 

                                                             
126 Técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal do Amazonas. Graduação e Mestrado em Letras (UFAM). 

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia – PPGSCA/UFAM, projeto voltado para formação 
de professores de LE (edsane@uol.com.br)                                                                                                                    

127Orientadora. Doutora em Serviço Social (PUC/SP). Professora Associada da UFAM, tem experiência na área de Serviço 
Social, com ênfase em Prática Profissional, atuando principalmente nos seguintes temas: prática profissional, serviço social, 
educação superior, políticas de saúde e educação (simonebacal@ufam.edu.br)  
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trabalhadores, todos precisam se comunicar em português, mediante um nível de comunicação desejável no 
cotidiano. Para continuar no Brasil, enquanto acadêmico e pesquisador que busca se fixar no país onde exerce 
sua pesquisa em nível de mestrado e ou doutorado ou mesmo no desempenho de funções que motivaram o 
seu deslocamento para o país, a condição é obter o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros (Celpe-Bras)128.  

Os familiares dessas categorias de acadêmicos e ou profissionais, alguns já fixados na cidade de Manaus 
há mais de dez anos também participam do curso de forma esporádica, como meio de aprimorar a escrita na 
língua portuguesa, se envolver com leituras que lhe sejam interessantes, ampliar seu círculo de 
relacionamento, sem o compromisso de prestar exame de proficiência. “O convívio com pessoas na academia 
já é um ganho para mim que cuido da minha família e tenho o dia cheio de atividades de administradora do 
lar. Quero fazer algo diferente, quero aprender”. Assim relatou a estudante Ana, que vive em Manaus há quase 
vinte anos. 

O elo dessa população de estudantes de segunda língua, para atingir o sucesso da proficiência em língua 
portuguesa como um todo está imbricado ao processo de motivação, “um termo abstrato e de difícil 
definição... melhor pensar em termos de ‘aprendiz motivado’, aquele que tem ânsia em investir esforços pelas 
atividades de aprendizagem e pelo progresso” (UR, 1996, p. 274). A dedicação pela aprendizagem da língua 
em ambiente informal e principalmente na sala de aula é o que propicia resultados diferenciados e desejáveis 
aos que se dedicam ao aprendizado de uma língua. E o aprendiz passa a dimensionar a sua interação com o 
outro na compreensão da expressão do pensamento, posta a linguagem como núcleo centralizador ao alcance 
do falante em situação de apropriação de outro código. Acreditamos que o aprendiz traz das suas origens o 
referencial linguístico para a aprendizagem de línguas enquanto estrangeira ou segunda língua, atinentes ao 
seu processo de conhecimento. “A língua é uma abstração, um conhecimento socializado que todos os falantes 
de uma comunidade compartilham, uma espécie de código que os habilita a se comunicarem entre si” 
(ALMEIDA FILHO, 2006). 

PORTUGUÊS, LÍNGUA ESTRANGEIRA NO CEL/UFAM, UMA SEGUNDA LÍNGUA 

A partir de 2010, o Curso de Português para Estrangeiros na Universidade Federal do Amazonas passou 
a fazer parte das ações do Centro de Estudo de Línguas, antigo Projeto de Extensão do Departamento de 
Línguas e Literaturas Estrangeiras (DLLE), atual Programa Centro de Estudos de Línguas (CEL)129, vinculado à 
recém-instituída, pela Resolução 005/2017, Faculdade de Letras da UFAM, como ação extensionista, dentre as 
ações de espanhol, francês, inglês e japonês. O curso de Português para Estrangeiros atende à necessidade 
básica de estrangeiros residentes em Manaus, que precisam estudar, revalidar diploma de cursos  de 
graduação ou pós-graduação e  ingressar no mercado de trabalho. O curso tem características diferenciadas. 
O português está na esfera periférica em relação aos cursos de extensão (espanhol, francês, inglês e japonês) 
trabalhados na esfera de expansão, enquanto línguas estrangeiras. 

O curso de extensão da UFAM prepara os estrangeiros para o exame Celpe-Bras e para o exercício da 
língua portuguesa, em diferentes níveis, cujas variantes de cunho individual e sociocultural são discutidas 
neste texto, no âmbito da Linguística Aplicada, conforme sondagem via entrevista semiestruturada realizada 

                                                             
128 Exame conferido aos estrangeiros com desempenho satisfatório em teste padronizado de português, desenvolvido pelo 

Ministério da Educação, sob a responsabilidade e incumbência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP). 

129 O Programa Centro de Estudos de Línguas (CEL) faz parte da Extensão Universitária. É autossustentável e tem como 
finalidade oportunizar a aprendizagem de línguas estrangeiras à comunidade e propiciar aos alunos do Curso de Letras, 
professores em formação, da UFAM, um campo de estágio com subsídios linguísticos e didático-pedagógicos. 
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com uma turma de onze (11) estudantes, no segundo semestre de 2013.  O ensino e aprendizagem da língua 
portuguesa para estrangeiros é componente das ações extensionistas da Universidade Federal do Amazonas 
desde 2010, embora desde 2002 os acordos de cooperação técnica já nos tenham levado a ministrar cursos 
emergenciais para alunos americanos, intercambistas,  na UFAM.   

Esses cursos visavam atender a busca da possibilidade de comunicação em português, durante o período 
de permanência dos acadêmicos no Brasil. Esses estudantes de universidades americanas ao vir para o Brasil, 
por um período de aproximadamente um  semestre, não tinham proficiência linguística em língua portuguesa, 
para compreensão das aulas  ministradas em português. Daí a necessidade de curso intensivo como parte do 
processo de imersão, a aprendizagem da língua com vivência sociocultural in locus, a segunda língua. 

Teóricos em Linguística Aplicada diferem na nomenclatura atribuída ao estudo de línguas enquanto 
segunda língua e língua estrangeira, que estão em esferas periférica e de expansão, respectivamente.  Segundo 
o diagrama de Kachru (apud DONNINI, 2010, p.10), “a principal diferença entre a esfera periférica e a esfera 
de expansão é que, na última, não há um padrão linguístico local”. No caso do ensino e aprendizagem do 
português, no Brasil, a língua possui “um status oficial institucionalizado”, com o qual o aprendiz poderá criar 
uma identificação pelo fato de estabelecer vínculo cotidiano, o que justifica para o estrangeiro a aprendizagem 
da segunda língua. E, assim, possibilita a integração social, o acolhimento, além de se tornar uma língua diária 
detentora de características identitárias, a partir do momento em que o indivíduo passa a dominá-la com as 
manifestações de uso próximas à de um nativo, embora tenha ocorrido um processo de aquisição. A segunda 
língua é adquirida sob a necessidade de comunicação e dentro de um processo de socialização sistemática e 
em ambiente natural.  

Ellis (1994) defende o ponto de vista de que a diferenciação não deve estar em fatores psicolinguísticos, 
mas sim em sociolinguísticos. O processo de aquisição de uma segunda língua ocorre quando “a língua 
desempenha um papel institucional e social na comunidade ", enquanto a aquisição  de uma língua estrangeira 
ocorre em ambientes onde a língua não desempenha nenhum papel importante na comunidade e é 
basicamente aprendida apenas na sala de aula”130. Numa segunda língua se possui uma maior competência e 
um maior desempenho, pois o meio ou a situação exige isso do falante – o aprendiz de língua estrangeira 
dificilmente precisa chegar a esse nível de conhecimento. 

Essa denominação de identificação com as línguas tem crescido nos últimos anos.   Quando falamos em 
conhecer outro idioma, o que comumente chamamos de língua estrangeira (LE), nos referimos a um código 
que a princípio não nos pertence.  O que dizer então quando alguém por algum motivo cria laços de pertença 
territorial com o país onde essa língua é falada? É dever moral do estrangeiro se comunicar no idioma do país 
que escolheu para se estabelecer temporariamente ou para fixar residência permanente. 

Com base em dados empíricos e teóricos, porém, vimo-nos confrontados muitas vezes com uma 
questão apontada por autores que discutem essa categorização da língua enquanto primeira língua (L1), 
segunda língua (L2) e língua estrangeira (LE). Principalmente L2 e LE.  

APRENDIZAGEM DE L2 E O PROCESSO DE IMERSÃO 

O presente artigo objetiva identificar as variantes que impulsionam a aprendizagem da língua 
portuguesa num processo de imersão, com a finalidade de adquirir proficiência linguística nas quatro 
habilidades: compreender a fala (ouvir), falar, ler e escrever, em diferentes perspectivas a contemplar suas 
necessidades de interação formal e ou informal, no cotidiano.  Toda turma de estudantes tem uma 

                                                             
130 O processo de aquisição de uma Segunda Língua ocorre quando “the language plays an institutional and social role in 

the community”, enquanto a de uma Língua Estrangeira, “in settings where the language plays no major role in the community 
and is primarily learnt only in the classroom” 
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característica comum, a heterogeneidade e alguns pontos em comum, o que exige do professor além do 
conhecimento da matéria, do conteúdo a ser ministrado, a capacidade de gestão, de modo a atingir a todos, 
a partir da percepção do perfil individual. O diferente na turma de português para estrangeiros, em 
aprendizagem de segunda língua, era a nacionalidade de cada estudante e o ponto comum era que todos já 
se comunicavam em português e estavam dispostos a melhorar o nível de proficiência na língua portuguesa 
por diferentes razões. 

A partir de então, questionamos a natureza dessas habilidades. “Falar e escrever são tidas como 
habilidades ativas, ou produtivas, enquanto ouvir e ler são tidas com habilidades passivas ou receptivas.” 
(WIDDOWSON, 2005, p. 83). O dia a dia em um mesmo país, em uma mesma cidade faz com que pessoas 
advindas de diferentes origens, com diferentes expectativas, tenham diferentes manifestações em relação ao 
uso de um código que é outro e não o seu.  Os alunos manifestavam as mais diversas razões para o 
desenvolvimento do nível de proficiência linguística no idioma de imersão, considerando as diferentes 
atividades desenvolvidas diariamente por cada um desses estudantes.  

O quadro abaixo registra alguns pontos que revelam o perfil dos estudantes, sujeitos deste estudo, uma 
mostra da demanda do ensino e aprendizagem de Português Língua estrangeira (PLE) na UFAM, como uma 
ação extensionista. 

 
Nº 

Ordem 
País de 
origem 

Nome Idade Grau de 
Instrução 

Motivo de estar 
no Brasil 

Estudou 
a 

LP  antes 

Tempo no 
Brasil 

01 Colômbia Caio 31 Superior Estudar Pós-
Graduação 

Não Seis meses 

02 Colômbia Evaldo 31 Superior Estudar Pós-
Graduação 

Não Um ano 

03 Colômbia Heitor 32 Superior Estudar Pós-
Graduação 

Não Um ano 

04 EUA John 41 N/M Casou com Brasileira Sim Um ano 

05 Haiti Kevin 31 Sup.incompleto 
Concluir Graduação/ 

Emprego fixo 
Não Oito meses 

06 Índia Carlo 27 Sup.incompleto Emprego temporário Não Seis meses 
07 Peru Amora 27 Superior Estudar Pós-

Graduação 
Não Cinco meses 

08 Peru Ana 50 Médio 
incompleto 

Acompanhar a família Não Dezenove 
anos 

09 Peru Bertolo 17 N/M Estudar graduação Não Cinco meses 
10 Peru Fabrício 16 Médio incomp. Estudar graduação Não Seis meses 
11 Peru Felipe 25 Superior Acompanhar a família Não Um ano 

Legenda: N/M significa não mencionou; LM significa língua materna. 
 
O quadro mostra os onze (11) alunos que figuraram como sujeitos desta pesquisa, na faixa etária de 

dezesseis (16) a cinquenta (50) anos. Adolescentes e adultos envolvidos no processo de aprendizagem de uma 
segunda língua. A grande maioria é de origem latina, mais especificamente de países da América do Sul.  Desse 
universo, sete alunos estão no Brasil em busca de formação profissional, em nível graduação ou de pós-
graduação; dois alunos vieram para o Brasil para acompanhar a família; apenas um afirmou que a sua morada 
no Brasil se devia a um emprego temporário. Do total de onze (11) alunos, dez afirmaram que desde que 
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chegaram ao país preferem leituras em português, apenas o aluno que disse estar no Brasil temporariamente 
afirmou que costuma ler na sua língua materna. 

O Brasil atrai hispanofalantes pela aproximação da tipologia linguística ou pela localização geográfica, 
“por serem línguas de origem comum e também pelo fato de terem convivido na Península Ibérica até o século 
XV, são línguas que nos uniram num passado histórico e que conservam os mesmos traços linguísticos e 
culturais” (FERREIRA, 2002, p.141). Além dos aspectos linguístico e geográfico, há questões mercadológicas 
que não fogem às circunstâncias política e cultural, com a assinatura do Tratado do Mercosul (1991), com 
vistas ao intercâmbio e outras parcerias comerciais. São fatores que propiciam circulação de bens, serviços, 
fontes produtivas, além de melhores condições de formação profissional. 

Ao associarmos a busca pela adequação da formação profissional ao desempenho linguístico no curso, 
principalmente no que se refere às habilidades oral e escrita, verificamos  a preocupação com a oralidade e 
mais ainda com a escrita.  As dúvidas quanto ao uso de ss, rr, s com som de z  são habituais nos estudantes de 
graduação e pós-graduação.  Conforme relato da professora-estagiária, aluna finalista do Curso de Letras, em 
conversa informal, “eles conseguem se expressar de forma  inteligível, com inadequações ... e alguns se 
preocupam muito com a pronúncia, mas quando eu proponho um trabalho escrito eles escrevem frases 
curtas”. A  partir dessa afirmação percebemos que o  avanço linguístico dos estudantes era diversificado. A 
heterogeneidade cultural marcada pelas origens latina, norte-americana e hindu  também foi levada em 
consideração.  

Os alunos em preparação profissional foram os que mais avançaram em termos de proficiência 
linguística, principalmente na habilidade escrita, embora tenham afirmado que não estudaram a língua 
portuguesa antes de vir para o Brasil. A real motivação dos estudantes é fazer parte do Brasil e se apropriar da 
cultura brasileira, mas para materializar esse processo de inserção, a língua é a condição primeira. A língua se 
coloca em evidência e  

só a princípio é de fato estrangeira mas que se desestrangeiriza ao longo do tempo em que se dispõe 
para aprendê-la. Essa nova língua pode ser tida  em melhor perspectiva como uma língua que 
também constrói o seu aprendiz e em algum momento futuro vai não só ser falada com propósitos 
autênticos pelo aprendiz mas também  ‘falar esse mesmo aprendiz’, revelando índices da sua 
identidade e das significações próprias do sistema dessa língua-alvo. (ALMEIDA FILHO, 2008, p.12). 

A exposição à língua por si só estabelece mudança no nível de capacidade comunicativa do aprendiz de 
L2, podendo proporcionar superior nível de comunicação. Muitas são as variantes que podem operar mudança 
na capacidade de comunicação do aprendiz de L2 em processo de imersão: a) estudo sistemático da língua, b) 
interação com nativos em ambiente doméstico e acadêmico; c) exposição a situações que exijam fluência e 
exatidão, d) exposição ao contexto cultural do país em busca de mais conhecimento, e) grau de escolaridade 
equivalente.  O reconhecimento e a apropriação da cultura do país como um fator  de aproximação do 
estrangeiro com os costumes do local exercem poder de avanço no nível de proficiência linguística dos alunos. 
O conhecimento sobre questões de uso da linguagem na prática social como um processo de construção diária 
é relevante para o desenvolvimento linguístico.  

A pesquisa revelou que 60% dos alunos avaliam sua passagem pelo Brasil como uma temporada de 
aprendizado, embora admitam “pronúncia confusa, considerada em relação à grafia e ao significado”. E 40%, 
dos discentes avaliam esse período no país como uma nova realidade de vida, com dificuldades na escrita da 
língua portuguesa.  Noventa por cento dos alunos avaliam sua comunicação em língua portuguesa como 
regular, mas 60% desses alunos admitem que a língua portuguesa é um dos maiores obstáculos para o 
estrangeiro que não estudou português, previamente, e deseja viver no Brasil.   

A realidade apresentada na investigação com a turma de onze (11) alunos de PLE na UFAM, na 
modalidade extensão, nos mostra que a necessidade de aprendizagem e aprimoramento da oralidade e da 
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escrita da LP subjaz aos estudos de graduação e pós-graduação, ao maior desempenho no trabalho e à 
preparação para o exame  de proficiência. Em maior escala esta realidade está diretamente relacionada com 
a finalidade de obter o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras).  

Como já mencionamos anteriormente em outras palavras, viver em outro país implica conhecimento da 
língua, que é imprescindível para a socialização, a identificação e a apropriação territorial, como símbolo de 
possibilidades existenciais e de bem-estar, em condições autocriadas e adequadas de forma contínua.  Em 
indagações sobre fatores que contribuem para a proficiência linguística desejável em situação de segunda 
língua, questionamos alguns insumos que consideramos variantes socioculturais que podem ou não 
impulsionar a aprendizagem da língua portuguesa em processo de imersão: o tempo do estudante a residir no  
país onde a língua portuguesa é falada;  o grau de aproximação entre a língua  materna do estudante e a língua 
portuguesa;  a aprendizagem da LP decorrente  de interesses acadêmicos; a língua de casa ser a mesma língua 
de interação no trabalho ou na escola. 

A imersão para o aprendizado de L2, em uma situação em que sua língua materna não é utilizada, 
depende do tempo em que o estudante reside no país onde a língua é falada. É interessante comparar o  
processo de aprendizagem de um hindu e de um latino, pelo fato de que as línguas portuguesa e espanhola 
são de origem latina e se entrelaçam diretamente, mas entre diferenças e semelhanças não devemos 
considerar essas características como positivas ou negativas  no processo de aprendizagem de línguas. Esse 
fato nos causa inquietação e cada vez mais indagações nos levam à inferência de que as línguas não são únicas 
e tampouco estáticas, mas compreensíveis do ponto de vista da análise de que têm estruturas díspares.   Mas 
se considerarmos a motivação dos acadêmicos, esta merece destaque porque a pré-disposição para encarar 
os desafios da academia é um propósito de quem se compromete com o outro. A língua de casa pode não ser 
a mesma língua falada no trabalho ou na escola, mesmo para os que residem com brasileiros. Para Ana, que 
tem parte da família peruana e parte brasileira, as línguas se confundem e até perpassa, dos estudos de 
SELINKER (1992), a interlíngua, denominação alusiva à “língua de transição do aluno entre a língua nativa e a 
língua-alvo e está inserida no processo de interferência da língua materna” (Corrêa, E. Santos, 1999, p.45), o 
que neste caso específico  podemos denominar de “portunhol”. 

No processo de comunicação em uma segunda língua, embora de forma tosca, a descoberta dos pontos 
onde estavam os desvios de pronúncia e de grafia forma construídos mecanismos de correção, 
gradativamente. A estagiária, titular da turma de onze alunos relatou que durante as suas aulas ocorreram 
muitas intercorrências com perguntas e discussões sobre formas de pronúncia e dúvidas sobre a escrita.  

E como as aulas eram ministradas mediante leitura de textos, com base no material didático Bem-
Vindo131, entre outros materiais, a exploração estrutural desses textos desencadeava debates em sala de aula 
na busca da construção de sentido e encontro de identificação intelectual com cada tema abordado, 
considerando também, de forma sutil, a abordagem gramatical. A comunicação falada e escrita foi se tornando 
desejável para a proposta do curso e de forma bem simples e descomplicada, os estudantes foram 
estabelecendo uma aproximação maior com a língua em uso, sem a necessidade de um vocabulário difícil e 
complexo para se expressar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que o nível de proficiência na língua de imersão se materialize na compreensão sociocultural, a 
comunicação criativa do estudante precisa fluir de forma natural e intuitiva. É a familiarização com o 

                                                             
131 Livro didático direcionado a cursos de Português para Estrangeiros,  com abordagem e exercícios direcionados a 

estudantes de todos os continentes.  
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vocabulário, com a estruturação de sentenças e o encadeamento de ideias em situações reais que possibilitem 
a construção e o poder de assimilar semelhanças e diferenças no convívio diário com o nativo. Cada situação 
vivida é uma conquista para o aprendiz de segunda língua, em uma perspectiva de que o novo é constante 
para quem internaliza novas estruturas, compara vocabulário, associa traços culturais e verbaliza quando 
intuitivamente infere significados e estabelece correspondências, de acordo com sua necessidade.  

O panorama apresentado nesta pesquisa deixa claro que a exposição do aprendiz de um modo geral é 
importante para o desenvolvimento sociocultural, mas a sistematização desse produto adquirido precisa ser 
formalizado mediante o conhecimento do padrão linguístico. E para a efetivação desse padrão, a abordagem 
comunicativa132 nas expressões oral e escrita é imprescindível.  A experiência de aprender em termos de 
atividades de real interesse e/ou necessidade para se capacitar ao uso da língua-alvo em ações autênticas é a 
chave para enxergar o outro (código = língua-alvo) de forma confortável em situação de segunda língua. 

A turma objeto deste trabalho nos fez perceber que a participação ativa dos estudantes em situações 
de uso da língua em contextos diferenciados de convívio tem variações de nível de  fluência e exatidão. Este 
fenômeno é decorrente do estilo de aprendizagem dos estudantes, uma característica que deve ser levada em 
consideração na aprendizagem de línguas. Os alunos emergem de diferentes repertórios e se manifestam de 
formas autênticas, em que ‘eu’ é representado pela de fala ou pela escrita, individualmente. São situações 
expostas que permitem avaliação e considerações de quem participa do processo, a exemplo do professor em 
sala de aula ou  mediante pessoas próximas no convívio diário  desses estrangeiros.  

A forma de uso da língua de convívio no país escolhido pelo estudante passa a ser a sua identidade. A 
partir de então, o sujeito que expõe inquietações sobre como essa engrenagem sociocultural funciona mantém 
viva a construção intercultural de viver e socializar as diferenças e as similaridades, o comum e o conteúdo da 
sala de aula dentro de um edifício cercado de aberturas para os mais diferentes propósitos. Viver outras 
culturas demanda querer conhecer e ampliar horizontes, de acordo com as necessidades apresentadas para a 
situação de identificação. 
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RECURSOS AUDIOVISUAIS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO DE PLE PARA FALANTES DE LÍNGUAS 
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RESUMO 

Neste trabalho, propomos descrever a necessidade, o processo de elaboração e a utilização de materiais 
didáticos audiovisuais autênticos para uma disciplina específica, “Português Intermediário Audiovisual”, 
durante nossa experiência docente na Hankuk University of Foreign Studies, Coreia do Sul.  Apresentamos os 
gêneros abordados no material, levando em conta o contexto de aprendizagem em que esses alunos estão 
inseridos e reconhecendo a relevância do uso de gêneros diversos e atividades preparatórias que possibilitam 
desenvolver a habilidade de compreensão oral em PLE. Por fim, descrevemos uma atividade que compõe o 
material, a fim de exemplificar o caminho percorrido na elaboração do recurso didático.  

ABSTRACT 

In this work, we describe the need, the process of preparation and the use of authentic audiovisual resources 
for a specific subject, "Intermediate Portuguese A/V", during our teaching experience at Hankuk University of 
Foreign Studies, South Korea. We demonstrate the genres explored in the material, mindful of the context in 
which these students are learning. Furthermore we recognize the relevance of the use of different genres, 
preparatory activities that allow the students to develop the oral comprehension in PLE. Finally, we describe 
an activity, in order to exemplify the steps taken in the elaboration of the didactic resource. 

CONTEXTO SUL-COREANO DE ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (PLE) 

O ensino do português como língua estrangeira (PLE) em âmbito universitário na Coreia do Sul ocorre, 
principalmente, em quatro departamentos de três diferentes universidades pelo país, nomeadamente, a 
Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), que possui dois departamentos distintos em dois campi, a Busan 
University of Foreign Studies (BUFS) e a Dankook University (DKU). Ainda existem disciplinas optativas de 
língua portuguesa em diversas outras universidades, como, por exemplo, a Seoul National University (SNU).  

Apesar da quantidade de departamentos dedicados exclusivamente à língua portuguesa, ainda são 
escassos os recursos específicos para uso em sala de aula levando em conta o ambiente em que o aluno 
coreano está inserido. Muitos dos materiais didáticos brasileiros que buscam trabalhar as quatro habilidades 
básicas de uma língua estrangeira (doravante LE) – a fala, a escrita, a leitura e a compreensão oral – de maneira 
conjunta não se tornam eficientes no contexto coreano, pois a estrutura em que o curso é desenvolvido requer 
materiais específicos para cada disciplina, conforme mostraremos a seguir.  

Antes de vermos as particularidades da estrutura curricular dos cursos de PLE nas universidades 
coreanas, vale atentar para o fato que, diferentemente dos cursos de Letras da maioria das universidades 
brasileiras, o estudante coreano não sai com uma formação específica. Os cursos de “estudos estrangeiros”, 
em que os departamentos de português normalmente se inserem, não visam a formar exclusivamente peritos 
na língua e na literatura de um local. Os alunos formados saem como “especialistas” de um país ou de uma 
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região e a maioria deles acaba por ingressar em empresas que, de algum modo, faz negócios com algum país 
de língua oficial portuguesa. Portanto, é importante notar que a formação concedida ao estudante de 
português na Coreia do Sul é mais ampla do que aquela oferecida pelos cursos de Letras no Brasil. Em suma, 
quando pensamos no contexto coreano de ensino e de desenvolvimento de recursos didáticos de LE, não 
podemos pensá-lo em equivalência total com os cursos de LE das faculdades de Letras do Brasil.  

ESTRUTURA DOS CURSOS DE PORTUGUÊS NA COREIA DO SUL 

Apresentamos agora a estrutura do curso de língua portuguesa do Departamento de Estudos Brasileiros 
da Hankuk University of Foreign Studies (HUFS). Uma vez que o trabalho que aqui descrevemos foi 
desenvolvido nesse departamento, utilizaremos a sua estruturação do curso de língua portuguesa como 
exemplo. No entanto, destacamos que, embora possa haver variações de universidade para universidade nas 
disciplinas e, principalmente, na carga horária oferecida, a divisão básica do curso se mantém a mesma. Segue 
a tabela das disciplinas: 

Quadro 1 - Estrutura curricular do curso de língua portuguesa no Departamento de Estudos Brasileiros da HUFS 
 Nome da Disciplina Carga Horária (horas/semana) 

1º ano 
Gramática da Língua Portuguesa 4 
Conversação Básica em Língua Portuguesa 6 
Português Audiovisual Básico 4 

2º ano 
Leitura e Redação em Língua Portuguesa 4 
Conversação Intermediária em Língua Portuguesa 4 
Português Audiovisual Intermediário 2 

3º ano Conversação Avançada em Língua Portuguesa 2 

4º ano 
Conversação sobre tópicos atuais 2 
FLEX (Curso preparatório para provas de proficiência) 2 

Fonte: os autores (2015) 
 
As demais disciplinas do curso abordam outros aspectos dos estudos brasileiros, como História do Brasil, 

Política do Brasil, Economia brasileira, Literatura, entre outros. Normalmente, essas disciplinas são dadas por 
professores nativos coreanos e em língua coreana. 

Fechando nosso foco às disciplinas de PLE, percebe-se que o ensino do idioma é centrado nos dois 
primeiros anos do curso, com cargas horárias de 14 horas por semana no primeiro ano e 10 horas semanais 
no segundo ano da graduação. A partir do terceiro ano as aulas de língua portuguesa são reduzidas e possuem 
a função de aprofundamento do que foi aprendido e, principalmente, manutenção do conhecimento adquirido 
nos anos anteriores.  

As aulas de gramática visam a dar aos aprendizes as bases gramaticais da língua escrita para que possam 
se comunicar em diversas situações do cotidiano. As aulas de conversação funcionam como o contraponto das 
aulas de gramática, colocando em prática a habilidade oral dos estudantes e apontando as diversas diferenças 
presentes na variante brasileira entre a língua oral e escrita. Já nas aulas de leitura e redação, além do óbvio 
objetivo de praticar o português em sua forma escrita, também contempla a prática de versão e tradução 
português-coreano e coreano-português, aspecto fundamental para os estudantes coreanos que, depois de 
formados, trabalham também com tradução e interpretação entre brasileiros e coreanos no mundo 
empresarial. As aulas de audiovisual têm por objetivo desenvolver as habilidades auditivas através de músicas, 
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vídeos e outros materiais de áudio em língua portuguesa. Dessa disciplina, trataremos de maneira mais detida 
no decorrer do texto.  

Um aspecto interessante a se notar é que, tradicionalmente, gramática, leitura e redação são lecionadas 
por professores de nacionalidade coreana ou que falam a língua coreana fluentemente, pois são nessas aulas 
que são expostos os principais contrapontos entre as línguas da Coreia e do Brasil. Assim, aos docentes 
brasileiros cabem especificamente lecionar as disciplinas de conversação e audiovisual.  

Como nos aponta Rosa (2012, [s.p.]), “para tornar-se um usuário competente da língua alvo, o aprendiz 
deve desenvolver quatro habilidades, a saber: compreensão escrita, compreensão oral, produção escrita e 
produção oral”. A fragmentação da língua nessas diversas disciplinas, uma espécie de “tradição educacional” 
na Coreia do Sul, visa a desenvolver nos estudantes essas quatro habilidades de maneira homogênea. Por um 
lado, esta divisão é positiva, pois impede que uma aula geral de língua portuguesa privilegie uma competência 
em detrimento a outra. Por outro, no entanto, é difícil uma confluência entre todas as aulas, pois professores 
distintos lecionam cada disciplina e a utilização de um material didático único em todas essas aulas se torna 
pouco eficiente. Assim, muitas vezes, a língua portuguesa chega aos estudantes coreanos de maneira pouco 
coesa e fragmentada.  

A partir de agora, falaremos de maneira específica sobre o material didático desenvolvido para a 
disciplina de “Português Audiovisual”.  Primeiramente, teceremos algumas considerações sobre o uso de 
materiais autênticos para as aulas de audiovisual. Em seguida, refletiremos sobre a abordagem de temas e 
gêneros textuais distintos selecionados e, por fim, descreveremos uma sequência didática desenvolvida para 
a referida disciplina. 

MATERIAIS AUDIOVISUAIS: O USO DE VÍDEOS AUTÊNTICOS 

Atualmente, professores e pesquisadores de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras têm, cada 
vez mais, acesso a inúmeros materiais didáticos para ser utilizados em salas de aula. Com relação ao 
ensino/aprendizagem de português como língua estrangeira (PLE), podemos encontrar os mais variados 
recursos didáticos, seja através dos tradicionais livros didáticos, de materiais elaborados por professores e 
disponibilizados na internet, sites e plataforma on-line como, por exemplo, o Portal do Professor de Português 
como Língua Estrangeira (PPPLE)133, dentre outros.  

Refletindo sobre a produção e uso dos materiais didáticos, citamos SCARINO & LIDDICOAT que afirmam 
que é fundamental que esses materiais sejam utilizados de forma flexível, fornecendo “múltiplas 
possibilidades de uso”, no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Resources can be used to stimulate reflection (...). The key is to have resources which open up 
multiple possible uses and allow for flexibility and creativity in teaching and learning. The process of 
resourcing language learning involves much more than selecting the resource. Effective teaching 
involves being a critical user of all resources and using resources flexibly to enhance learning 
opportunities. (SCARINO & LIDDICOAT, 2009, p. 58, no original).134 

                                                             
133 O PPPLE é uma plataforma on-line que tem como objetivo central oferecer à comunidade de professores e interessados 

em geral, recursos e materiais para o ensino e a aprendizagem do português como língua estrangeira / língua não materna. 
Disponível em: http://www.ppple.org/. Acesso em 02 jan. 2018. 

134 Materiais didáticos podem ser usados para estimular a reflexão (...). A chave é contar com materiais que se abram para 
múltiplas possibilidades de uso e permitem flexibilidade e criatividade no ensino-aprendizagem. O processo de pesquisa de 
materiais didáticos para a aprendizagem de línguas envolve muito mais do que selecioná-los. O ensino eficaz envolve ser um 
usuário crítico de todos os materiais didáticos, utilizando-os de forma flexível para melhorar as oportunidades de aprendizagem. 
(SCARINO & LIDDICOAT, 2009, p. 58, tradução nossa) 
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Ainda ressaltando o papel dos materiais didáticos, corroboramos as reflexões de MENDES (2012, p. 366) 
quando afirma que “há a necessidade de olharmos para os materiais como estruturas flexíveis, que podem ser 
adaptadas aos contextos nos quais serão experimentados”. A autora acrescenta, ainda, que devem-se 
considerar os contextos de ensino-aprendizagem como ponto de ancoragem para a elaboração e uso dos 
materiais. 

Acreditamos, assim como esses autores, que olhar para os materiais didáticos como estruturas flexíveis, 
significa não somente poder adaptá-los ao contexto, mas tornar a aprendizagem “contextualizada” abrindo 
novas e significativas situações para efetivo uso da língua. 

No que tange às atividades de compreensão oral presentes nos livros didáticos de LE percebe-se que o 
conteúdo é muitas vezes restrito aos elementos linguísticos explicitados no áudio ou vídeo. Por outro lado, 
atividades que ativem o conhecimento prévio do aluno, que deem pistas de interpretação e possibilitem 
interagir com o material, construindo sentidos, são pouco exploradas.  

Nesse sentido, DINIZ et al. (2009, p. 281) pontuam que 

nos casos em que atividades de compreensão oral aparecem de maneira autônoma, observamos 
que elas visam antes à avaliação dessa competência do que ao seu desenvolvimento. De maneira 
semelhante ao que ocorre na escrita, a compreensão oral se restringe à codificação de informações 
explícitas no texto não havendo uma preocupação em levar o aluno a perceber implícitos ou fazer 
inferências e interpretações. 

Se pensarmos no contexto de trabalho no departamento de Estudos Brasileiros da HUFS é relevante 
recordarmos, mais uma vez, uma particularidade no que se refere à estruturação das disciplinas quanto às 
competências comunicativas (ouvir, falar, ler, escrever) no ensino-aprendizagem de LE. O uso de recursos 
audiovisuais nas aulas de português não se caracteriza apenas como um material complementar – como 
normalmente ocorre em cursos de línguas estrangeiras, seja em escolas ou cursos universitários – mas é uma 
peça fundamental, visto que, nessa instituição existem disciplinas específicas intituladas “Audiovisual Básico 1 
e 2” e, também, “Audiovisual Intermediário 1 e 2”. Como evidenciado anteriormente, os estudantes, além de 
cursarem as disciplinas de “gramática”, “leitura e redação” e “conversação”, têm aulas cujo o foco é 
desenvolver habilidades de compreensão oral na língua-cultura alvo. 

No que tange às disciplinas de Audiovisual (Básico e Intermediário), o material didático utilizado foi 
sendo elaborado pelos professores brasileiros na medida em que se percebia a escassez de materiais 
específicos para as referidas disciplinas. Para o nível básico foi preparada uma apostila135 composta por 
atividades de vídeo e músicas que pudessem, num primeiro momento, apresentar as especificidades da 
variante brasileira do português, contemplando também aspectos linguísticos que servissem como apoio para 
as aulas de conversação e gramática básica. Além disso, para dar continuidade a esse processo de aquisição 
da língua estrangeira através de recursos audiovisuais, observamos a necessidade de trabalhar, nos níveis 
seguintes, com materiais que fornecessem subsídios para que os alunos tivessem a oportunidade de entrar 
em contato com a língua-alvo em situações reais de comunicação.  

Com esse propósito e tendo como foco a disciplina “Audiovisual Intermediário 1”, optamos por utilizar 
vídeos autênticos e a partir deles elaborar atividades que promovessem o desenvolvimento de habilidades de 
compreensão oral na língua portuguesa de forma ativa e integrada. Para atingir tal objetivo, fez-se necessário 
seguir algumas etapas desde a seleção e/ou adaptação dos vídeos pré-selecionados, escolha dos temas, 
gêneros a serem abordados, levando em conta a realidade cultural de estudantes coreanos em contexto de 
não imersão.  

                                                             
135 Desse material, pretendemos tratar em um texto futuro. 
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Quando o professor faz a opção pelo uso de vídeos em vez do recurso apenas de áudio em sala de aula 
de LE, conclui-se, geralmente, que ele está buscando promover aulas mais “dinâmicas” e “divertidas”. 
Entretanto, é importante observar que o vídeo fornece elementos extralinguísticos que auxiliam na 
compreensão, dialogam com os elementos verbais, contribuindo para a compreensão oral. Os elementos não 
verbais apresentam um papel relevante, pois, é através da imagem que interpretamos os gestos, expressões 
e o ambiente da cena. Desse modo, o leitor/ouvinte é capaz de relacioná-los aos elementos verbais, valendo-
se dos mecanismos fornecidos por esse recurso audiovisual.  

Ainda, é importante destacar que ao aluno, em contexto de não imersão e que nunca teve a experiência 
de estar no país da língua-alvo, esses recursos visuais não verbais são importantes para promover uma melhor 
adaptação quando o estudante estiver em imersão ou, ao menos, para familiarizá-lo com o país e a região do 
globo de que será especialista após a sua graduação.  

Vale ressaltar que a escolha pelo uso de vídeos autênticos é apenas o início de um processo que deve 
ser pensado principalmente em como esses vídeos serão trabalhados em sala de aula, que tipo de atividades 
devem ser contempladas e qual o objetivo que se deseja alcançar. Sob esse aspecto, concordamos com 
ANDRIGHETTI (2009, p. 73) quando a autora afirma que “em se tratando de materiais autênticos, selecionar 
textos autênticos em si, não basta. É preciso pensar em como esse texto será trabalhado, que perguntas serão 
feitas a partir dele para guiar o aluno na compreensão”. 

Defendendo o uso de material autêntico, BRESSAN (2002, p. 51) pontua que “vídeos autênticos 
oferecem a possibilidade de representar autenticamente a cultura da língua estrangeira”. Contribui-se, assim, 
para que os alunos compreendam o contexto sociocultural em que a língua-alvo está inserida, criando 
oportunidades de reflexões e discussões sobre as diversidades culturais que são retratadas através desse 
recurso audiovisual.  

OS GÊNEROS TEXTUAIS NAS AULAS “PORTUGUÊS AUDIOVISUAL” 

Conforme demonstra ANDRIGHETTI (2009, p. 40) “a escolha dos temas norteadores deve estar atrelada 
à relevância dos temas para os alunos”. Concordando com essa afirmação, defendemos a ideia que os temas 
abordados em sala de aula de LE devem se adequar aos interesses e necessidades específicas do público em 
questão. No caso do contexto universitário sul-coreano, buscamos trabalhar com temas que fossem relevantes 
para os alunos e os motivassem durante o processo de aprendizagem da língua portuguesa. E, ao mesmo 
tempo, apresentasse a esse público de língua-cultura tão distantes da língua-cultura alvo aspectos culturais do 
Brasil.  

Para atingir tal objetivo, selecionamos gêneros textuais distintos, pois, através deles as interações 
sociais se manifestam e fatos do cotidiano que fazem parte de uma determinada cultura se apresentam. Os 
gêneros textuais estão vinculados à vida cultural e social com a finalidade de interpretar as ações humanas em 
qualquer contexto discursivo (DELL’ISOLA, 2007, p. 17). 

Torna-se necessário aos professores de PLE refletir sobre os tipos de suportes e/ou linguagens que 
aproximam os estudantes das mais diversas línguas e culturas.  No Brasil, é notório o interesse pela cultura 
estrangeira, demonstrado, com frequência, através da música ou da ficção.  No que diz respeito a culturas 
orientais, os jovens brasileiros se interessam, cada vez mais, pela música coreana k-pop ou pelo k-drama136, 
podendo ser uma espécie de “porta de entrada” para (re)conhecer uma nova cultura e despertar o desejo de 

                                                             
136 Também chamado popularmente de “novelas coreanas”. São produções televisivas similares às novelas de televisão, 

realizadas na Coreia do Sul e que, normalmente, tem poucos episódios (entre 10 e 30 capítulos). O k-drama é um dos principais 
produtos de exportação da cultura pop coreana na atualidade. Já faz sucesso há muitos anos em diversos países da Ásia e, 
atualmente, também goza de bastante popularidade em todo o mundo, inclusive no Brasil.   
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aprender esse novo idioma. Em contrapartida, na Coreia do Sul, ocorre o interesse pelas culturas do ocidente, 
sendo perceptível nos jovens coreanos, esse percurso de aproximação com a língua-cultura estrangeira através 
do entretenimento. Considerando esse público específico – jovens universitários coreanos em contexto de não 
imersão – buscamos trabalhar com assuntos que despertassem a curiosidade e, também, apresentassem 
situações variadas de comunicação. 

Optamos por trabalhar com gêneros textuais diversos, pois, acreditamos, juntamente com TOSATTI 
(2009), que eles possam servir como importante ferramenta para o desenvolvimento das habilidades e 
competências na aquisição da LE, pois possibilita aos aprendizes interagir em diferentes contextos. A 
pesquisadora postula, ainda, que 

O contato com categorias textuais diversas que circulam dentro do novo contexto em que o aprendiz 
se insere, pode promover a interação, não apenas com o novo idioma, mas também com os novos 
aspectos culturais que se apresentam ao estudante, promovendo, assim, o desenvolvimento da 
competência comunicativa desse aprendiz. (TOSATTI, 2009, p. 23) 

Assim, selecionamos os seguintes gêneros textuais que compõem o material da disciplina “Audiovisual 
Intermediário 1”: 

 
• Propaganda 
• Entrevista 
• Noticiário 
• Previsão do tempo 
• Novela 
• Série de TV 
• Esquetes da internet  
• Desenho animado 
• Receita culinária 

 
Neles, são representados os comportamentos, as percepções, o agir no mundo que são inerentes a uma 

determinada sociedade e cultura. Além de apresentar temas recorrentes à vida de jovens universitários, tais 
como:  mercado de trabalho, relações familiares, amizade, namoro, etc. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ELABORADAS 

Inicialmente é importante ressaltar um aspecto que retoma as questões referentes à seleção dos vídeos, 
que diz respeito à duração das sequências. Todos os vídeos selecionados e trabalhados em sala de aula, 
apresentam uma duração de sequência breve, podendo conter uma média de 30 a 60 segundos, como no caso 
das propagandas, e, em gêneros como novelas e séries, as cenas contêm aproximadamente de 3 a 4 minutos. 

Para cada vídeo, foi elaborada uma unidade didática com atividades preparatórias (pré-vídeo), de 
compreensão oral e produção, para ser desenvolvidas em uma aula de aproximadamente 2h de duração. Em 
relação às atividades pré-vídeo, compartilhamos as convicções de DINIZ et al. (2009, p. 281) quando afirmam 
que “atividades que visem à preparação do aluno para o material que vai escutar – mobilizando, por exemplo, 
seus conhecimentos prévios em relação ao assunto – são essenciais para o desenvolvimento dessa habilidade”.  

Apresentaremos uma sequência didática referente ao gênero Propaganda. Através desse gênero, 
evidenciam-se aspectos funcionais de comunicação, em que a interação entre os interlocutores 
(cliente/vendedor) e o propósito (comprar um produto) retratam situações reais do uso da língua. O vídeo 
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selecionado é um comercial de TV dos chinelos Havaianas, produto popular e comercializado, também, em 
outros países137.  

Nessa cena, observam-se situações que fazem parte do jogo discursivo, como, por exemplo, entrar 
numa loja, conversar com o vendedor e perguntar sobre um produto específico. Apresenta, ainda, a 
necessidade de adequar a fala à situação de comunicação, quando, por exemplo, a cliente não encontra o 
modelo de chinelos havaianas que deseja, e, a partir disso, pode “aceitar” ou “rejeitar” a sugestão do 
vendedor.  

Através do diálogo entre a cliente e o vendedor, a sequência retrata, ainda, aspectos culturais da língua-
alvo.  Por exemplo, na cena, quando o vendedor se dirige a cliente: “oi, posso ajudar?” e se despede: “te ligo”, 
percebemos uma certa informalidade, mesmo em uma situação que os interlocutores não se conhecem e a 
conversa transcorre num ambiente de trabalho. Tal fato pode gerar um interessante debate com os aprendizes 
acerca da cultura brasileira, principalmente em contextos culturais como os da Coreia do Sul, onde a 
formalidade é claramente observada nas expressões verbais (do idioma local) e não verbais (gestos e 
abordagens) em situações de compra e venda, como a demonstrada na propaganda. Há, ainda, o “elemento 
surpresa”, quando a cliente descobre que o vendedor, na verdade, não trabalha na loja. Essas ações, retratadas 
com humor e leveza, proporcionam diversas discussões em sala de aula sobre questões interculturais, 
despertando a curiosidade em relação a diversas formas de abordagens em situações específicas de 
comunicação.  

 Após essa breve contextualização, exemplificaremos, a seguir, as atividades elaboradas. A primeira 
atividade pré-vídeo tem como propósito introduzir o vocabulário pertinente ao assunto tratado no vídeo, 
apresentando, dentre os diferentes tipos de calçados, o “produto do comercial de TV”.  

Figura 1 - Parte da atividade pré-vídeo 

 
Fonte: os autores (2015) 

 
Através da segunda atividade preparatória, além de praticar o vocabulário, objetiva-se a interação entre 

os alunos, na medida em que eles possam compartilhar experiências e ativar o conhecimento prévio a respeito 
do tema que será abordado no vídeo. 
  

                                                             
137 O comercial de TV está disponível na plataforma pública de vídeos Youtube, no seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=VUjLtNMiCNQ. Acesso em: 22 jan. 2018. 
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Figura 2 – Parte da atividade pré-vídeo elaborada 

 
Fonte: os autores (2015) 

 
As tarefas seguintes são referentes à compreensão oral. Para fins didáticos, dividimos a propaganda em 

duas partes. A primeira corresponde à abordagem do primeiro vendedor e o diálogo entre ele e a cliente. A 
segunda parte do vídeo mostra a aproximação da segunda vendedora e a revelação final de que o primeiro 
vendedor não era, de fato, funcionário da loja. Antes de assistir ao vídeo, é explorado o vocabulário específico 
das figuras apresentadas na cena (tipo de modelos de havaianas). A seguir, passa-se à primeira questão de 
compreensão do vídeo, que visa a identificar a ideia principal, os interlocutores e qual é o contexto em que a 
comunicação está inserida.  

Figura 3 – Atividade de compreensão oral elaborada 
 

 
Fonte: os autores (2015) 

 
A segunda atividade dessa seção contém perguntas mais específicas, buscando verificar a compreensão 

da situação apresentada na cena, conforme se verifica nas perguntas 1, 2 e 3 da imagem abaixo.   
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Figura 4 – Atividade de compreensão oral elaborada 

 
Fonte: os autores (2015) 
 
Após a execução dessas atividades de compreensão, realiza-se uma discussão acerca da quarta e última 

pergunta dessa primeira parte do vídeo. Em seguida, é apresentada aos alunos a parte final do vídeo. 
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Figura 5 – Atividade de compreensão oral elaborada 

 
Fonte: os autores (2015) 

 
Após revelado o final do vídeo aos alunos e respondidas as questões 5 e 6, é dada aos aprendizes uma 

atividade final. Esta corresponde a uma produção escrita, em que os alunos, em duplas, deverão criar um 
diálogo entre um cliente e um vendedor utilizando o vocabulário ensinado nas atividades pré-vídeo e de 
compreensão oral. Tal prática pode ser realizada em sala de aula ou deixada como lição para casa, a critério 
do professor. Segue a imagem do exercício final.  

Figura 6 – Atividade de produção escrita elaborada 

 
Fonte: os autores (2015) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade que buscamos descrever acima é apenas uma parte de um trabalho mais amplo, elaborado 
e desenvolvido no contexto universitário sul-coreano. No entanto, é importante salientar que essas atividades 
podem ser adaptadas e utilizadas em diferentes contextos de aprendizagem, seja em turmas homogêneas ou 
multiculturais, em contextos de imersão e não imersão.  

Não esgotamos nosso assunto aqui abordado e há, ainda, outras considerações que pretendemos fazer 
em futuras apresentações e textos. No entanto, acreditamos que com o conjunto de atividades que abordam 
a variante brasileira da língua portuguesa através de materiais autênticos e de diversos gêneros, pudemos 
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contribuir para o desenvolvimento da compreensão e expressão oral de nossos alunos da Coreia do Sul. 
Buscamos, através de recursos audiovisuais, apresentar a língua de maneira contextualizada, tornando 
possível a esse público de língua-cultura distantes da língua-alvo, refletir sobre questões interculturais que 
estão presentes num ambiente de ensino-aprendizagem de LE. 

Desse modo, ao longo do curso, foi possível constatar que o uso de vídeos autênticos em sala de aula, 
no contexto já especificado, possibilitou que elementos linguísticos e extralinguísticos que fazem parte de uma 
determinada língua e cultura, contribuíssem para aproximar esses aprendizes da língua-cultura brasileira.  
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REFLEXÕES SOBRE ENSINO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA A DISTÂNCIA NO ÂMBITO DO 
ACORDO DE MESTRADO BILATERAL UFPR/UGA 

Ayumi N. Shibayama  
Universidade Federal do Paraná, Brasil  

 
Luciane Boganika 

Universidade Federal do Paraná, Brasil  
Universidade Grenoble Alpes, França  

RESUMO 

O número de convênios entre as universidades brasileiras e as universidades estrangeiras aumenta a cada ano. 
A Universidade Grenoble Alpes (UGA), França, e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil, ilustram esse 
processo através do duplo diploma de pós-graduação em Letras. Nossa comunicação visa apresentar um 
projeto de pesquisa que surge em decorrência desse convênio, o curso de Português Língua Estrangeira a 
Distância, PLEaD, criar uma reflexão sobre o ensino de línguas com o uso de tecnologias e partilhar a proposta 
de um projeto que se constitui como uma ferramenta no processo de internacionalização das universidades 
UFPR e UGA. 

ABSTRACT 

The number of agreements between Brazilian universities and foreign universities increases each year. The 
University of Grenoble Alpes (UGA), France, and the Federal University of Paraná (UFPR), Brazil, illustrate this 
process through the double diploma of postgraduate studies in Letters. Our communication aims to present a 
research project that arises as a result of this agreement, the Portuguese Foreign Language Distance Education 
course, PLEaD, to create a reflection on the teaching of languages with the use of technologies and to share 
the proposal of a project that constitutes a tool in the process of internationalization of UFPR and UGA 
universities. 

 
 
Apresentamos o projeto de Português Língua Estrangeira a Distância (PLEaD), elaborado no Centro de 

Línguas da Universidade Federal do Paraná (Celin-UFPR). Para tanto, abordaremos cinco pontos que servirão 
como norteadores: i) a contextualização em que se insere o curso e os objetivos do projeto; ii) o projeto PLEaD 
no âmbito da internacionalização da UFPR; iii) os pressupostos teóricos-metodológicos do curso; iv) uma breve 
apresentação das edições realizadas entre os anos de 2015 e 2017; e finalmente, v) as perspectivas futuras do 
PLEaD. 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO: UFPR E CELIN 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), localizada no sul do Brasil, mantém cursos de licenciatura de 
letras em diversas línguas (português, francês, inglês, alemão, polonês, italiano, espanhol, japonês).  Vendo a 
necessidade da criação de um espaço em que os alunos da licenciatura em letras da UFPR pudessem colocar 
em prática, em uma perspectiva de formação profissional e continuada, o que se aborda no curso de 
graduação, criou-se, em 1995, o Centro de Línguas e Interculturalidade (Celin). Como um programa de 
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extensão denominado Extensão Universitária, o Celin se constitui como um espaço integrado para ensino e 
aprendizagem, pesquisa e formação de professores de línguas e culturas diversas. 

Dentro desse contexto, o Celin atende anualmente cerca de 7 mil alunos da comunidade interna e 
externa à UFPR, nos 20 diferentes cursos presenciais, incluindo o curso de Português Língua Estrangeira (PLE). 
Todos os cursos são ofertados em quatro períodos do ano: cursos intensivos de verão, extensivos do 1º 
semestre, intensivos de inverno e extensivos do 2º semestre. Os cursos possuem carga horária de 30h, 45h ou 
60h e as aulas acontecem 1 ou 2 vezes por semana. O PLE, além dos períodos citados anteriormente, oferta 
também cursos em módulo de 100 horas, com aulas todos os dias. Há também cursos diferenciados: curso 
especial para asiáticos, curso preparatório para o exame de Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa 
para Estrangeiros (CelpeBras), aulas particulares para expatriados, entre outros. 

Dentro de uma perspectiva de internacionalização, a UFPR firmou parceria com universidades 
estrangeiras para os cursos de graduação e de pós-graduação - mestrado, doutorado e pós-doutorado. Com 
isso, houve um aumento exponencial no número de alunos estrangeiros recebidos em seus cursos. Este 
impacto pode ser percebido através do aumento no número de estudantes intercambistas que estudam PLE 
no Celin ao chegar na UFPR, conforme o gráfico a seguir: 

Imagem 1: Número de inscrições nos cursos de PLE do Celin entre 1996 e 2015. 

 
Fonte: Celin-UFPR, 2014. 

 
Dentro desse processo de internacionalização, firmou-se o convênio entre a região do Paraná, no Brasil, 

e a região Rhones-Alpes, na França. Esse convênio foi firmado em 2007 e oportunizou a constituição do 
mestrado duplo diploma entre a Universidade Grenoble Alpes (UGA) e a UFPR, em 2012. Este duplo diploma 
é voltado às formações de Didática de Francês como Língua Estrangeira, Didática de outras línguas, uso de 
Novas Tecnologias e Ensino a distância. Dentro desse convênio, os alunos da UGA, inseridos no Mestrado em 
Tecnologias da Informação e Comunicação para Educação, TICE, que vão ao Brasil, fazem um estágio 
profissionalizante de 4 meses o qual é exigido dentro do programa de mestrado da UGA (MANGENOT, 2013, 
MANGENOT e ZOUROU, 2008), orientados pelo professor François Mangenot 138. Esse estágio é feito no Celin 
da UFPR e pode ser realizado em três áreas distintas:  

                                                             
138 Prof. François Mangenot além de responsável pelo duplo diploma na UGA na época, atuava também como responsável 

pelas relações internacionais de sua universidade. 
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1) Na área de FLE, Francês Língua Estrangeira, em que os alunos trabalham com o uso 
das TICEs e aplicam atividades e sequências pedagógicas em suas turmas de FLE 
presencial no Celin sob supervisão da coordenação da área de francês.  

2) Na área de formação de professores, ou seja, os alunos propõem projetos e 
formações que serão dadas aos professores do Celin, como, por exemplo, a utilização 
das TICEs no ensino de língua estrangeira 

3) Ou ainda, os alunos podem participar do grupo de pesquisa do PLEaD, em que 
participam da criação e do desenvolvimento do curso de PLEaD. 

Imagem 2: Áreas em que atuaram mestrandos intercambistas no Celin - UFPR 
 

 
Fonte: Celin-UFPR 

 
Dentro deste estágio, os mestrandos da UGA têm que desenvolver uma pesquisa prevendo o uso das 

TICEs no ensino do FLE presencial - metodologia híbrida que mescla a metodologia presencial e a distância 
(NISSEN, 2014) e aplicá-la em suas turmas de FLE no Celin-UFPR.  

As primeiras estagiárias foram Amélie Perroux, no 1º semestre de 2012, e Hanan El Khadir, no 1º 
semestre de 2013. As duas compartilharam seu conhecimento sobre o uso das TICEs e aplicativos relacionados, 
entre outros, Audacity e Moodle, para o ensino híbrido de línguas estrangeiras, com professores e estagiários 
de FLE no Celin-UFPR. Para tanto, foi oferecida uma formação de professores via curso de extensão e ainda, 
uma orientação individual aos professores interessados pelo uso de novas tecnologias nas suas turmas de FLE 
do Celin. 

A partir de 2014, além de desenvolver a mesma pesquisa que a das estudantes mencionadas 
anteriormente, outros estagiários do mestrado em TICEs passaram a contribuir também para a criação e o 
desenvolvimento do curso de PLEaD.  

Os estudantes envolvidos foram: Ibrahim Hamidou Maiga, no 1º semestre de 2014, e Swati Sharma, no 
1º semestre de 2015. Com este intuito, ambos utilizaram a plataforma Moodle. As frentes de trabalho de cada 
um destes estagiários estão ilustradas a seguir nos respectivos anos que atuaram no Celin-UFPR. 
  

Estágio

FLE

PLEaD

Formação	

professores
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Imagem 3: Frentes de trabalho de estagiários de FLE e PLE por ano de atuação 

 
Fonte: Celin-UFPR 

 
Vemos então que essa parceria entre a UFPR e UGA oportunizou o desenvolvimento das pesquisas 

voltadas às ciências da linguagem, à didática, à formação de professores e à utilização das TICEs no ensino do 
PLEaD. Do mesmo modo, o processo de internacionalização da UFPR contribuiu e contribui para que o 
intercâmbio de seus alunos e professores aumente através de acordos e convênios realizados pela UFPR com 
universidades estrangeiras. Um destes acordos é com a UGA, conforme já mencionado. Iniciado em 2008, tal 
convênio possibilitou a iniciativa, favoreceu e impulsionou a criação do curso PLEaD no Celin-UFPR. Este acordo 
de mestrado bilateral foi formalizado no Diário Oficial da União, DOU, de 01 de abril de 2013. O acordo prevê 
o curso de PLEaD para os alunos oriundos da UGA que participam do programa antes da chegada ao Brasil. A 
pilotagem do curso foi realizada com os alunos do mestrado bilateral, mas tem-se a expectativa de abranger 
o atendimento para os alunos intercambistas da UFPR bem como os diferentes convênios da UFPR com as 
outras universidades estrangeiras. 

2. O PROJETO PLEAD NO ÂMBITO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFPR 

A partir dessa contextualização, apresentamos o curso de PLEaD do Celin, que é um projeto pioneiro no 
contexto de ensino de PLE na instituição. O projeto de PLEaD surge para atender uma demanda que se 
apresenta no Celin - UFPR potencializada especialmente pelo processo de internacionalização da UFPR: a de 
atender alunos intercambistas.  

Na forma de um curso online e a distância, o objetivo desse curso é oferecer aos alunos estrangeiros 
que farão intercâmbio na UFPR um conhecimento do português do Brasil, assim como da cultura brasileira, 
sobretudo de Curitiba, antes mesmo de sua chegada na instituição brasileira. Para tanto, ao longo do curso, 
os alunos trabalharão com tarefas que os sensibilizarão sobre as questões linguísticas, culturais, práticas e 
administrativas que eles se depararão ao chegar no Brasil. Deste modo, podemos dizer que esse curso 
promove uma inserção cultural tanto no que se refere à cultura local, quanto aos procedimentos acadêmicos 
e administrativos. 

O primeiro grupo atendido pelo curso, intitulado como edição piloto, foi o dos alunos da UGA que foram 
contemplados pelo programa do mestrado bilateral. A imagem 4 (SHIBAYAMA, 2016) apresenta um resumo 
com as informações sobre o curso. 
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Imagem 4 – Resumo do curso PLEaD 

Contexto 
Programa de pós-graduação bilateral em Letras entre UFPR e Universidade Sthendal 
Grenoble 3 

Perfil do Aluno Estudantes do mestrado da Universidade Sthendal Grenoble 3 
Nível de proficiência em 
PLE 

Sem conhecimento de PLE. 

Objetivo do curso 
Preparar, linguística e culturalmente, os estudantes que virão desenvolver suas pesquisas 
na UFPR e morar em Curitiba 

Características 
específicas 

O curso tem como objetivo oferecer uma formação em PLE por tarefas com uma 
ancoragem teórica semelhante aos cursos presenciais de forma que o aluno realize o 
curso a distância e tenha possibilidade de dar continuidade nos estudos em PLE 
presencialmente no Celin-UFPR. 

Fonte: Shibayama (2016) 

Nessa edição piloto, o intuito era obter uma avaliação por parte dos alunos, os quais seguiam uma 
formação de professores, e dos professores inseridos no projeto a respeito da abordagem pedagógica utilizada 
no curso. Da mesma forma, visava-se analisar a avaliação feita pela coordenação do projeto, dentro de uma 
perspectiva de pesquisa-ação (ENGEL, 2000; THIOLLENT, 2011). Trata-se de uma pesquisa que une teoria e 
prática (ENGEL, 2000) orientada para a solução de problemas e transformação (THIOLLENT, 1986) que surge 
na década de 1940 tendo como um de seus pioneiros o psicólogo alemão Kurt Lewin que realizou estudos 
organizacionais e educacionais em contexto pós-guerra. Originalmente utilizada para pesquisas em ciências 
sociais e psicologia, atualmente, é utilizada em outros campos como a educação.  

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante engajada, em oposição à pesquisa tradicional, que 
é considerada como “independente”, “não-reativa” e “objetiva.” Como o próprio nome já diz, a pesquisa-ação 
procura unir a pesquisa à ação ou prática, isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte 
da prática. É, portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que também se é uma pessoa da 
prática e se deseja melhorar a compreensão desta. A pesquisa-ação surgiu da necessidade de superar a lacuna 
entre teoria e prática. Uma das características deste tipo de pesquisa é que através dela se procura intervir na 
prática de modo inovador já no decorrer do próprio processo de pesquisa e não apenas como possível 
consequência de uma recomendação na etapa final do projeto. (ENGEL, 2000, p.182) 

A partir desta metodologia, as considerações realizadas apontaram pontos positivos e negativos do 
curso as quais foram refletidas a fim de propor as mudanças e as melhorias necessárias para a edição seguinte. 

3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO CURSO 

A visão de linguagem entendida dentro do curso PLEaD é vista como língua-ação, língua como prática 
social. Durante o curso, o aluno é convidado a trabalhar em diferentes situações e diferentes atividades com 
propósitos e interlocutores diferentes, para isso, privilegiamos a abordagem por tarefas.  

As tarefas são vistas como um convite para agir e se engajar em diferentes atividades. Aqui se percebe 
uma valorização da tarefa enquanto atividade de interação, que sinaliza para a especificidade de atuação do 
aluno enquanto elemento central desse processo. Esse conceito se embasa no pressuposto de que aprender 
uma língua é aprender a usá-la para (inter)agir com diferentes propósitos e interlocutores. (SANTOS, 2014, 
p.22-23) 

Essa abordagem é utilizada também nos cursos de PLE, modalidade presencial, do Celin. Por conta disso, 
a equipe pedagógica do centro entendeu que manter a mesma abordagem para o curso de ensino a distância 
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(EAD) seria benéfica, visto que é esperado que os alunos participantes do EAD, uma vez em Curitiba, continuem 
o curso na modalidade presencial. Nesse sentido, nós propomos tarefas explorando textos orais e escritos em 
que, no final de cada unidade, o aluno é convidado a elaborar textos orais e/ou escritos e os enviar através da 
plataforma. 

PLATAFORMA MOODLE 

O Moodle é uma plataforma de aprendizagem cuja construção parte de uma base teórica de ensino 
sócio-construtivista (GOODFELLOW e LAMY, 2009), além disso, ela é uma plataforma utilizada mundialmente. 
Segundo GOODFELLOW e LAMY (2009): Os autores do moodle relatam, por exemplo, que existem mais de 
24.000 instituições cadastradas que usam a plataforma em suas aulas. Estas instituições estão localizados em 
175 países e oferecem cursos em 75 idiomas diferentes.139(GOODFELLOW e LAMY, 2009, p.55) 

Nesse âmbito, o Moodle oferece aos profissionais de educação a possibilidade de desenvolver 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e oferecer cursos a distância, por meio de seus recursos: 

O moodle é um ambiente virtual de aprendizagem, oferece aos profissionais de educação a possibilidade 
de desenvolver e oferecer cursos a distância, por meio de seus recursos como: fórum, chat, enquete, diário, 
tarefa, lição, wiki, questionário e base de dados. (MOODLE, 2015) 

A exemplo da proposta metodológica do curso de Formação de Tutores para Educação a Distância 
oferecida pela Coordenação de Integração de Políticas de Educação a Distância, CIPEAD – UFPR, o qual foi 
acompanhado pelas autoras, de agosto a novembro de 2013, os cursos que utilizam esta plataforma se 
adequam à construção colaborativa de conhecimento. 

Entretanto, mais especificamente em relação à língua estrangeira, surge a demanda de explorar a 
habilidade de expressão oral e por isso, o curso que utiliza o Moodle precisa aliar, neste caso, o conhecimento 
técnico da plataforma com o conhecimento didático pedagógico a fim de fazer escolhas adequadas para 
atender esta necessidade. Por todas estas razões, a plataforma Moodle foi a escolha pedagógica e tecnológica 
feita para desenvolver o curso PLEaD. 

4. BREVE APRESENTAÇÃO DAS EDIÇÕES REALIZADAS 

Em 2015, tivemos a primeira edição do curso PLEaD, a qual foi chamada de edição piloto e que contou 
com dus alunas do curso de Letras da UGA. Em 2016, além da UGA, tivemos a Universidade de Lyon 2, na 
França, com a qual a UFPR também tem parceria, além da Universidade de Córdoba, na Argentina. Tanto os 
alunos da graduação quanto os alunos do mestrado de Letras dessas três universidades foram convidados a 
participar do curso PLEaD. Em 2017, além da parceria com a UGA, os alunos da Universidade de Hankuk, na 
Coreia do Sul, e de Tenri, no Japão, foram convidados para integrar o curso, visto que a UFPR recebe alunos 
intercambistas dessas universidades. 

O nível de proficiência solicitado para iniciar o curso depende da língua primeira do aluno. Para alunos 
francófonos, hispanofalantes e línguas próximas, não é solicitado nenhum conhecimento prévio do português. 
Já para as línguas ditas distantes, como as línguas orientais, pede-se um conhecimento prévio da língua. Cabe-
se salientar que tanto os alunos do duplo diploma da UGA, quanto os alunos do Japão são alunos do curso de 
Letras, o que possibilita uma discussão de ensino e aprendizagem. Deste modo, o aluno é convidado a ter um 
duplo olhar para o curso de PLEaD, tanto o de aluno quanto o de futuro professor. 

                                                             
139 “Moodle's authors report, for example, that there are over 24.000 registered institutions using the platform in their 

classes. Theses institutions are located in 175 countries and are offering courses in 75 different languages.” ( GOODFELLOW e 
LAMY, 2009, p. 55) tradução nossa 
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PROJETO PILOTO 

O duplo olhar crítico, aluno e professor, vem desde o projeto piloto, em que as duas participantes, alunas 
de Letras, responderam, no final do curso, um questionário em que discorreram sobre os pontos positivos e 
os pontos negativos das atividades e do curso em si. Dentro de uma metodologia da pesquisa-ação, 
consideramos os apontamentos feitos por elas para modificar e melhorar o curso da edição seguinte.  

Nessa primeira edição, as duas alunas escolheram as unidades temáticas que mais as interessavam. 
Deste modo, os professores organizaram o curso considerando seus interesses resultando na seguinte 
proposta: 

Imagem 5: Unidades temáticas, objetivos e etapas do curso PLEaD 
Unidade temática Objetivo Tarefa 

Conhecendo o 
Brasil 

Primeiro contato entre alunos e 
professores tutores para checar 
qual a bagagem linguística e 
cultural dos alunos a respeito do 
Brasil. 

Procurar na internet imagens que associa ao Brasil. 
Postar no fórum e justificar porquê. 

Primeiros 
contatos 
 

Aprender a apresentar-se; 
Conhecer níveis de formalidade na 
apresentação. 

Postar no fórum de discussão uma mensagem de 
saudação; 
Apresentar-se aos colegas; 
Fazer perguntas aos colegas sobre estudos, profissão, 
país de nascimento, etc. 

Vida cotidiana 
Trabalhar vocabulário do dia a dia e 
conjugação de verbos no presente. 

Redigir um texto descrevendo o seu cotidiano. 
 

Viagem e turismo 
 

Pedir e dar informações sobre 
opções de turismo em uma cidade; 
Planejar uma viagem; 
Fazer reserva em hotéis.  
 

Planejar uma viagem: Obter informações sobre 
diferentes cidades da região de Curitiba, organizar uma 
viagem para o local escolhido indicando o modo de 
transporte, hospedagem, opções de lazer, um 
restaurante e o custo total da viagem. Fazer uma 
gravação explicando as razões da viagem ou publicar no 
fórum de discussão. 
Relatar uma experiência negativa que aconteceu em 
uma viagem e que não tinha sido prevista. Registrar o 
áudio e enviar áudio ou vídeo em site específico. 

Fatos passados 
Comparar hábitos e costumes 
atuais e passados. 

Falar de seu passado: escolher três imagens da infância 
e justificar porque elas fazem lembrar a sua infância. 
Redigir texto opinativo sobre um dos personagens do 
texto literário trabalhado na unidade temática.  

Vida profissional 
e universitária 

Conhecer o sistema de ensino 
brasileiro; 
Compreender anúncios de oferta 
de emprego; 
Discorrer sobre cursos e diferentes 
profissões. 

Redigir um texto ou registrar um áudio de até 3 minutos 
falando sobre seus planos para o futuro. O que você faz 
atualmente? O que pretende fazer no próximo ano? 
Escrever uma carta de apresentação para se candidatar 
a um dos cinco anúncios de empregos apresentados na 
unidade respeitando também as 10 dicas do vídeo 
trabalhado. 

Fonte: Shibayama, 2016. 
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Cada uma das unidades temáticas encerrou com uma tarefa. O encadeamento planejado destas tarefas 
formou, então, o projeto. Assim, dentro da proposta de ensino por tarefas, aspectos culturais, linguísticos e 
comunicativos foram organizados sequencialmente dentro das unidades temáticas. Ao fim de cada unidade, o 
aluno realizou uma tarefa oral ou escrita e, ao fim do curso, uma tarefa final. A edição piloto PLEaD pode, 
então, ser ilustrada da seguinte forma : 

Imagem 6 – Unidades Temáticas do curso  PLEaD 

 

 
Fonte: Shibayama, 2016. 

 
Com o intuito de aplicar os conhecimentos trabalhados nas unidades temáticas anteriores, a tarefa final 

foi desenvolvida nas três semanas finais do curso e envolveu três etapas. Para atender especificamente às 
necessidades de explorar as habilidades de expressão oral, a solução encontrada no curso piloto PLEaD foi 
promover a interação através de gravação de vídeos e o uso do Skype. Assim, nesta tarefa final, a partir da 
metodologia Tandem, na definição apresentada por RUANO (2012):  

Trata-se de um tipo de comunicação autêntica com um falante nativo (ou proficiente) que serve de 
modelo ao parceiro, corrigindo-o e apoiando-o em suas tentativas de formulação na língua estrangeira. Nesse 
contexto autônomo, recíproco e colaborativo de aprendizagem, cada um dos parceiros torna-se aprendiz de 
língua estrangeira e tutor de sua língua materna ou de proficiência. (RUANO, p. 8, 2012) 

Dentro desta metodologia, os alunos brasileiros do curso presencial de FLE do nível básico 3, equivalente 
ao A2, do Celin, foram convidados a se inscrever na plataforma para interagir com as alunas francesas que 
participaram da edição piloto.  
  

Tarefa	Final

Conhecendo	o	

Brasil	(Etapa	

1)

Primeiros	

contatos	

(Etapa	2)

Vida	cotidiana	

(Etapa	3)

Viagem	e	

turismo	

(Etapas	4	e	5)

Fatos	

passados	

(Etapas	6	e	7)

Vida	

profissional	e	

universitária	

(Etapas	8	e	9)
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Imagem  7 – Tarefa final do curso PLEaD 

 

 

Fonte: Shibayama, 2016. 
Na primeira semana, os participantes interagiram na plataforma Moodle, no fórum, tanto para as 

apresentações quanto para combinar um encontro via Skype. Na semana seguinte, solicitamos para que cada 
aluno fizesse um vídeo apresentando a sua cidade, Grenoble ou Curitiba, e o postasse na plataforma. Cabe dizer 
que os conteúdos de localização e das cidades foram trabalhados ao longo do curso. Na terceira e última semana, 
houve então o encontro por Skype, em que solicitamos que os alunos elaborassem um roteiro que deveria ser 
utilizado como base para a interação. Para a elaboração desse roteiro, os alunos deveriam assistir ao vídeo do 
seu interlocutor e posteriormente  formular questões que serviriam como base para a conversa por Skype. 

Explorar a interação através de vídeos e da ferramenta Skype, e o genuíno interesse pela cidade do 
interlocutor foram os pontos altos da tarefa final, pois, além de tais ferramentas terem sido apontadas como 
positivas pelas alunas participantes, tanto os alunos franceses tinham o projeto de ir ao Brasil quanto os alunos 
brasileiros de ir à França, o que facilitou e naturalizou a interação. 

PROJETO ATUAL 

Os dados coletados na edição piloto do curso PLEaD (SHIBAYAMA, 2016) apontaram a necessidade de 
reorganizar o curso priorizando a promoção da interação entre alunos e também entre alunos e tutores. Deste 
modo, as edições de 2016 e de 2017 foram repensadas juntamente com a equipe pedagógica, considerando 
os apontamentos dos alunos em relação aos conteúdos, as formas e a duração. Assim, o curso está em 
constante melhoria, a partir das considerações feitas pelos participantes dessas novas edições, das discussões 
no grupo de pesquisa e do trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica. 

A edição atual é constituída de 6 unidades temáticas com atividades de interação por meio de diferentes 
tarefas (participação em fóruns, envio de atividades orais e escritas, interações síncronas e assíncronas).  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

O curso PLEaD, formulado pela equipe do Celin, não é e nem temos o intento de ser, um curso 
inteiramente fechado, isso quer dizer que, a partir de cada edição e dentro da perspetiva da pesquisa-ação, 
consideramos a experiência dos alunos que participam do curso e os integrantes da equipe, com a intenção 
de remodelarmos e reorganizarmos o curso, para assim, na edição seguinte, apresentar um curso que atenda 

Fórum
•Interagir	no	

fórum

Vídeo
•Gravar	um	

vídeo

Skype
•Interagir	no	

fórum
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aos objetivos de aprendizagem dos participantes, melhor se adapte tanto ao público intercambista, quanto 
aos tutores e a equipe do curso.  

Ainda, esse curso se insere dentro de um projeto de extensão e de pesquisa da UFPR, o que faz com ele 
tenha um caráter de pesquisa e de prática. Deste modo, oportuniza um trabalho de pesquisa acadêmica para 
quem se interessa por assuntos ligados ao ensino a distância, tais como, o papel da tutoria, o trabalho de 
expressão oral, a questão da autonomia, ou ainda, a elaboração de conteúdos para EAD. 

O projeto enriquece a experiência de graduandos, mestrandos e doutorandos da área de Letras da UFPR 
e da UGA envolvidos no curso, permitindo um intercâmbio e uma construção conjunta de conhecimentos, o 
que constitui, também, um fator favorável no processo de internacionalização da UFPR e da UGA. 

Ainda sobre  a importância do PLEaD no processo de internacionalização da UFPR,  como os alunos para 
quem o curso é ofertado são alunos de universidades parceiras e que almejam fazer um intercâmbio no Brasil, 
esse curso se faz como um sensibilizador tanto da língua, português do Brasil, quanto da questão cultural e 
das práticas visando as primeiras etapas a se realizar desde a sua chegada na cidade e na universidade. 
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RESUMO 

O presente trabalho objetiva contribuir para o estudo das especificidades da aquisição/aprendizagem da língua 
portuguesa (vertente brasileira) por falantes do espanhol. Procura-se explicar como sucedem as interferências 
linguísticas na interlíngua nesses alunos durante a aprendizagem de português como língua estrangeira (PLE). 
Será analisado o uso da preposição “desde” a partir de uma perspectiva de observação por estudantes adultos 
da Casa do Brasil, em Madri-Espanha, cujo corpus são produções escritas dos níveis A1 ao C2. Para o 
desenvolvimento deste artigo nos ateremos aos indícios das produções sobre os sistemas linguísticos mesmo 
levando em conta a afinidade que ambas línguas românicas, Português e Espanhol, mantêm entre si. 

Palavras chaves: Aquisição. Segunda língua. Interferência linguística. Interlíngua. Hispanofalantes. 

SPANISH-SPEAKING LEARNERS’ LANGUAGE TRANSFER IN THE USE OF THE PREPOSITION DESDE 
 

ABSTRACT:  

The present article is a contribution to the study of the specific features which characterize native Spanish 
speakers’ acquisition / learning of Brazilian Portuguese. It aims to explain how interference occurs in these 
learners’ interlanguage when learning Portuguese as a foreign language (PLE). The analysis focuses on the use 
of the preposition desde by adult learners at Casa do Brasil in Madrid, Spain, and makes use of an observation 
method. The corpus consists of these learners’ written production ranging from A1 to C2 level. In order to 
develop this work, we will deal with the evidence on the language systems within the production while taking 
into account the similarities of the two Romance languages, Portuguese and Spanish. 

Keywords: Acquisition. Second language. Language interference. Interlanguage. Native Spanish 

speakers. 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira constitui hoje em dia um amplo campo 
de reflexão e estudos específicos dentro da área de aprendizagem em geral. 

Baseando-me em minha experiência pessoal com a pesquisa e a dedicação ao ensino de português a 
falantes nativos do espanhol, sempre chamou atenção a grande interferência morfológica da língua materna 
destes sobre a língua estrangeira, exatamente por se tratar de línguas com estruturas muito semelhantes. 
Também é evidente as dificuldades dos alunos no emprego morfológico de certas preposições que são comuns 
aos dois sistemas. 

O presente trabalho foi proposto não só a partir desta constatação como também com base na 
importância e procura do português por alunos hispanofalantes que estudam em diversas universidades 
brasileiras por meio de constantes intercâmbios estudantis. Outro fator motivador do trabalho que se 
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desenvolve com o título “Transferência do uso da preposição “desde” por aprendentes140 hispanofalantes 
adultos”, foi a nossa inquietude quanto à frequente e repetida estrutura desde por estes que simplesmente 
transferem elementos da língua materna para a língua alvo. Esses elementos transferidos podem trazer 
vantagens e desvantagens para o processo de aprendizagem. Por outra parte tem como objetivo analisar os 
erros produzidos por falantes de espanhol, quanto ao emprego da estrutura preposicional desde e apresentar 
explicações desse uso errôneo para quando necessário for, se estabelecer o contraste entre as unidades 
linguísticas portuguesa sobre as quais recaem o erro e as correspondentes unidades do espanhol. 

Segundo Teyssier (2001), “o português é uma língua românica, prima do francês, do italiano e do 
romano, e irmã do espanhol”. Ambas línguas têm o tronco comum, o latim, e uma história evolutiva paralela. 
De fato, a condição de serem línguas irmãs assim tão próximas encapsula uma subjacente proximidade 
tipológica das duas línguas, isso nos faz acreditar na facilidade enganosa que nos leva a equivocações, o que 
por sua vez dificulta o processo de aquisição/aprendizagem, motivando as interferências linguísticas da L1 na 
L2. 

Partindo desta situação, sai à luz a necessidade de uma sistematização específica, (por parte do 
professor) sobre a problemática do ensino/aprendizagem do português como língua estrangeira, focalizando 
as interferências linguísticas no nível morfológico por meio de princípios do modelo de interlíngua pertencente 
à Linguística Contrastiva, o que poderia explicar como a língua materna dos hispanofalantes influencia nas 
produções escritas e orais e mostrar, contudo, por que essa interferência linguística é comum nesses 
aprendizes. 

Mas o que aporta este trabalho? Primeiramente falar sobre o emprego da preposição desde 
especificamente, embora saibamos das interferências de outras preposições na interlíngua de estudantes 
espanhóis aprendizes de português. O inovador do trabalho é o fato de haver muitas produções sobre o uso 
das preposições, mas não particularmente de dita preposição.  

Este estudo tem como objetivo identificar as nuances que marcam as diferenças e semelhanças entre a 
estrutura preposicional escolhida, desde, entre o português e o espanhol que induzem a problemas de 
interferências da língua materna (espanhol) com o afã de contribuir a que, no processo de 
aquisição/aprendizagem do português se desenvolva a competência comunicativa. Na elaboração do trabalho 
buscamos embasamento teórico sobre aquisição/aprendizagem das preposições tanto na gramática do 
português quanto na do espanhol. Daí se pôde comprovar afirmações presentes em outros estudos sobre 
interlíngua de espanhóis que estudam o português, tal como o fato de que o aparente uso gramatical da 
estrutura nem sempre revela a aquisição/aprendizagem da mesma; que a mudança e evolução da interlíngua 
são processos complexos cuja natureza está longe de ser decifrada. Assim, à luz da Linguística Contrastiva (LC) 
projetamos as seguintes indagações: 

 
1) Ao estudar uma segunda língua tão próxima à Língua Objeto (LO), o que busca o 

aluno estrangeiro?  
2) A utilização da preposição desde por hispanofalantes, corresponde ao uso feito pelo 

falante nativo?  
3) A Língua Materna (LM) dos hispanofalantes influencia de modo negativo, na 

aprendizagem de português (PLE)? 
 
Quanto à estrutura deste trabalho, apresentaremos algumas considerações sobre as preposições em 

ambas línguas, tentaremos mostrar o pouco que se fomentam sobre o uso especificamente do desde, pois 

                                                             
140 Daqui por diante se usará o termo aprendizes e não aprendentes como se apresenta. 
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sempre se empenham em demonstrar aquelas que apresentam maior contraste, nunca uma conjunção 
isoladamente como no nosso caso; em seguida algumas considerações relacionadas com as semelhanças e 
diferenças em uma e outra língua sobre seu uso e por último uma conclusão. 

2. MARCO TEÓRICO DOS SISTEMAS LINGUÍSTICOS JUSTIFICANDO O USO DO DESDE EM PORTUGUÊS E 
ESPANHOL. 

Nas últimas décadas a Linguística Aplicada vem dedicando especial atenção ao sistema comparativo de 
sistemas linguísticos mediante a contraposição ou descrição paralela de dois ou mais sistemas. Essa nova teoria 
da linguagem, cuja aplicação se direciona até o ensino de línguas, denominada de Linguística Contrastiva 
Aplicada, foi projetada por C. Fries (1945) pai da disciplina, entre outros; codificada por primeira vez por Harris 
(1954) e consolidada por R. Lado (1957), cuja meta é estabelecer uma gramática contrastiva para duas ou mais 
línguas (geralmente trabalham com par de línguas) em que se recorram as diferenças entre as línguas objeto 
de estudo, em relação a um modelo linguístico em que as diferenças se graduem de modos que possam 
integrar-se em uma hierarquia de dificuldades e utilizada para predizer erros na língua objeto de 
aprendizagem. Se ocupa daquelas classes de elementos formais, sintáticos e léxicos, de duas ou mais línguas 
que encontram entre si relação de oposição, isto é, que apresentam ao mesmo tempo semelhanças e 
diferenças. Se postula que as diferenças entre a língua materna e a língua estrangeira que se vai aprender 
propiciam dificuldades. Dito de outra maneira, a L1 interfere na L2141, e que a distância que media entre 
línguas, seguida da interferência consequente são os responsáveis dos erros produzidos na aprendizagem de 
uma L2. 

E, para entendermos todos os sistemas linguísticos, teremos primeiro de nos determos no estudo da 
Linguística Ccontrastiva (LC) uma vez que esta abrange o estudo da interlíngua. Segundo Trager (1949), o termo 
Linguística Contrastiva foi usado como subdisciplina da Linguística Aplicada para resolver os traços conflitantes 
da língua descrevendo suas gramáticas. A LC se baseia na comparação de duas ou mais línguas, a LM do 
estudante e a LE, também desenvolveu uma investigação em torno ao processo de aprendizagem de uma 
língua segunda. Esta orientação resultou em três modelos de análises que por sua personalidade e 
idiossincrasia são tratados por separado: Análise Contrastiva (AC), Análises de erros (AE) e Interlíngua (IL) (S. 
GARGALLO, 1993, p. 27 a 29). 

A gramática contrastiva, de maneira implícita e sistemática, sempre foi utilizada no ensino de segundas 
línguas. “Desde seu começo, as gramáticas latinas destinadas a falantes de línguas romances ou germânicas, 
concederam grande influência às diferenças que encontravam entre a língua nativa e a língua latina”142. Ao 
consultar esse tema nos demos conta de que a AC levava em consideração somente os erros devidos a 
interferência com a língua materna, e como a AE foi modificando seus pressupostos teóricos iniciais para uma 
perspectiva que considerava o processo de aprendizagem de uma L2 como o esforço de um estudante para 
adquirir a competência satisfatória na LO, atendendo assim às exigências comunicativas de determinada 
situação. 

Sendo assim, para S.P. Corder (1967) responsável pelo marco teórico de AE, os erros evidenciam e 
caracterizam um sistema de línguas que não é o da língua nativa nem o da que se está aprendendo, já que 
cada  aluno possui um nível de competência que vai se modificando conforme se adquire novas estruturas e 
vocabulário. 

                                                             
141 Utilizar-se á em alguns momentos, para se referir a L2, o termo Língua de Origem (LO), o que Selinker (1972) prefere 

utilizar Língua Objeto . 
142  Losada Durán, J.R., (1998), citando a Krzeszowski, (199:1-2. 
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Para melhor entendermos o perfil da discussão deste trabalho, centremo-nos em alguns conceitos que 
para nós se faz necessário para esclarecer o inovador do trabalho. Passaremos aos sistemas linguísticos: 
interlíngua, interferência, fossilização, ou seja, ao suporte teórico que sustenta este trabalho. Contudo, é 
necessário levar em consideração que em linguística e, mais especificamente no estudo do aprendizado de 
línguas, o conceito de interlíngua é sempre estudado em paralelo aos conceitos de interferência e fossilização. 
Vejamos: 

2.1. INTERLÍNGUA 

A interlíngua (IL), é entendida como um sistema aproximado que ocorre em uma etapa intermediária 
susceptível de modificações e reestruturações do input do aprendiz (SELINKER, 1972) que surgiu devido à 
rejeição da psicologia behaviorista e a consideração da linguagem como um sistema de comunicação, foi 
desenvolvida em três perspectivas linguísticas: a linguística propriamente dita (W. Nemser, 1971), a 
sociolinguística (S.P.- Corder, 1971) e a psicolinguística (L. Selinker, 1972). 

A investigação da IL supõe analisar e descrever a língua do estudante nas perspectivas sincrônica e 
diacrônica; a língua do estudante de L2 na sua totalidade. Selinker define o conceito de interlíngua como 
sendo: “Sistema linguístico separado cuja existência podemos fazer hipóteses no “output” de um estudante 
ao tentar produzir a norma da língua meta” 

Sendo assim, S.P. Corder (1971) e W. Nemser (1971) fazem referência à interlíngua como “dialeto 
idiossincrático” e “sistema aproximativo”, respectivamente. Para Nemser este sistema aproximativo é o 
sistema linguístico desviado empregado pelo estudante ao tentar usar a língua meta. O termo desviado está 
ausente na concepção de Corder e Selinker para quem, a língua do estudante, é ante de tudo um sistema 
autônomo com sua própria gramática e correto em sua própria idiossincrasia.  

L. Silinker (1972) foi quem melhor expôs esse modelo de investigação que supôs a conjunção da AC e da 
AE de uma perspectiva mais tolerante no referente ao tratamento dos estudantes. Ele propõe o termo de 
interlíngua (IL) para descrever o processo pelo qual o estudante aprende com a afirmação de que este processo 
está constituído por um conjunto de estruturas linguísticas latentes na mente do estudante que se ativa 
quando se aprende uma L2. O autor toma de Lenneberg (1967) o conceito de estrutura linguística latente, base 
da sua Teoria de Maduração (do Amadurecimento). Essa teoria de Lenneberg, adaptada à aprendizagem de 
uma segunda língua, coincide com Selinker quando afirma que na mente de todo estudante há um conjunto 
de estruturas psicológicas latentes que se ativam ao tentar aprender uma L2. De acordo com os pressupostos 
teóricos de Selinker, os únicos dados observáveis são as locuções que se produzem quando o aluno tenta 
formular sequências oracionais na língua meta. Estas diferem das que, em contextos similares, produziria um 
falante nativo; e esta idiossincrasia permite formular a hipótese de que possa existir um sistema linguístico 
independente, o que chamamos interlíngua. 

Richards (1971), Nemswer (1971) e Corder (1981) falam do conceito de “contínuo” ausente na definição 
de Selinker e assim propõem considerar uma interlíngua contínua (S. GARGALLO, 1993). Esses autores 
reconhecem a existência de um movimento que alimenta sua complexidade ao longo do processo de 
aprendizagem e atravessa sucessivas etapas: Língua Materna .......... IL1..........IL2...........IL3..........ILn..........Língua 
Meta. 

Baralo (1999) também aborda o fenômeno da interlíngua em seus estudos. Ela declara que o fenômeno 
da interlíngua está intrinsecamente relacionado ao modelo teórico-prático da Análise de Erros. 

Ainda há estudiosos que asseguram que o portunhol surge da interlíngua que se desenvolve na 
aprendizagem de PLE por hispanofalantes. Assim, o estudo da interlíngua é importante para evidenciar e 



Anais do Simpósio SIPLE 2017 ISBN: 978-85-7846-528-5 
 

 
Lisboa - Portugal (30 e 31 de outubro / 2017) 

354 

entender problemas existentes durante a aprendizagem de uma LE, em nosso caso, de línguas próximas: 
português e espanhol. 

Segundo Selinker (1972), o estudo da interlíngua pode ser efetuado a partir de processos da estrutura 
da psicologia latente como: transferência linguística, transferência de instrução, estratégias de aprendizagem, 
estratégias de comunicação e hipergeneralização de regras da LO. A transferência linguística acontece quando 
as regras e subsistemas, desenvolvidos na interlíngua, procedem da LM. Enquanto que na transferência de 
instrução essas regras e subsistemas são o resultado de processos de instrução ou ensino. Se essas regras 
sucedem da aproximação do aluno com o material de estudo, trata-se do processo de estratégias de 
aprendizagem, e se resultam da aproximação do aluno com a língua para se comunicar com falantes nativos 
da LE, trata-se das estratégias de comunicação. Finalmente, quando acontece uma hipergeneralização, ou seja, 
quando se toma uma regra específica para generalizar casos de outras regras semelhantes linguisticamente 
da LE, trata-se do processo de hipergeneralização do material linguístico da LE. Para o autor, não existe um 
falante-ouvinte ideal nativo da interlíngua, a análise da mesma ocorre no momento em que o adulto produz 
locuções quando tenta transmitir significados na LO. 

2.2. INTERFERÊNCIA  

Em pleno auge do Estruturalismo (o erro era considerado como sintoma de fracasso), acreditava-se que 
aprender uma língua materna ou estrangeira era questão de formação de hábitos. Skinner (1957) em seu 
“Verbal Behavior”, cuja teoria aplicada à aprendizagem de línguas, confirma que se uma língua é um conjunto 
de hábitos adquiridos, o problema surge quando nos propomos aprender outras novas, dado que os antigos 
interferem nos novos, como se aprendêssemos novos costumes e a fazer coisas.  

Esta visão condutista-estruturalista foi criticada por N. Chomsky (1959) e por outros autores, que 
pensavam que aprender uma língua não é só habituar a um ser humano a dar respostas a uns estímulos, mas 
também a pensar em uma língua, em como funciona e formular hipóteses a partir de ferramentas mínimas 
que sem as quais o estudante não se desenvolve. 

Não obstante, Baralo (1999) afirma que existem diferenças entre a criança que aprende sua LM e um 
estudante de idiomas. E talvez a principal diferença estribe em que nas aulas o professor tenha que ajudar os 
estudantes o máximo para desenvolver uma competência linguística suficiente que os habilite para a prova. 
Sendo assim, a criança aprende do zero, enquanto que o estudante deve liberar-se dos conhecimentos de sua 
LM (ou de outras línguas já aprendidas). 

Deste modo, nas afirmações de C. Fries e R.Lado, se recorre de maneira explícita a ideia de que os 
estudantes tendem a transferir as estruturas e o vocabulário de sua língua materna quando aprendem uma 
segunda língua ou língua estrangeiras, tanto em fase de produção como na de recepção de dita língua. A AC 
visa construir uma gramática com o fim de graduar as dificuldades na aprendizagem e as possibilidades de 
interferência. (S. GARGALLO, 1993). 

Torijano (2004) assegura que a interferência era considerada decisiva e negativa nos anos 70 e 60. 
Consequentemente se pensava que poderia se conhecer a L1 de um estudante e constatá-la com a L2 que 
pretendia estudar e predizer os erros que se cometia. Essa teoria era o fundamento da Análise Contrastiva que 
não resultou efetiva o quanto se esperava por não se confirmar as predições e por acharem que poderia haver 
mais problemas nos pontos parecidos que nos diferentes como afirmava H. Wode, citado em Toríjano (2004, 
p. 47): Haverá interferência só se a L1 e a L2, têm estruturas que confluam em alguma medida de semelhança 
decisiva, ou seja se se confia no conhecimento prévio da L1. 
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Apesar disso, os alunos também cometem erros tentando buscar a forma correta na sua própria língua 
ou em qualquer outra estudada. A transferência linguística da L1 ou de outra L2 já adquirida é uma estratégia143 
que consiste em aplicar, no sistema da interlíngua, alguma forma, concepto ou estrutura da língua já conhecida 
como se pertencesse a língua meta. Aí a transferência pode entender-se como uma estratégia universal que 
ocorre no início e nos estágios intermédios quando se cria instabilidade. Ocorre em casos em que a LO 
apresenta características marcadas ou similares, ao contrário da LM cuja estrutura equivalente é menos 
marcada, mais constante e universal. Para ele, a transferência nada mais é que uma estratégia para compensar 
uma carência de conhecimento da LO.  

Para Liceras (1996), o problema do papel da L1 é tratado em quase todos os trabalhos sobre análises de 
erros, junto com os conceitos de transferência, permeabilidade e simplificação, constitui a chave em torno do 
qual se tem discutido o tema do possível caráter idiossincrático dos sistemas não nativos. Em sua opinião, este 
é o centro da problemática sobre a aquisição da L2.  

Vázquez (1998) introduz um sistema de classificação para os estudo dos erros sob forma de critérios. 
Critérios estes que não tivemos em conta a hora de desenvolver este trabalho, por motivos de clarificação das 
formas. A interferência para a autora pertence ao critério etiológico144 e tem lugar quando: a) há convergência 
de duas ou mais línguas cujas regras não correspondem; b) há falantes que creem que é aceitável transferir de 
uma língua a outra e aplicam a interferência como estratégia; c) aparece um contexto no qual a interferência 
é possível e d) as estruturas se percebem em termos de semelhanças e contrastes.  

Segundo a autora, os erros que são resultados da interferência da L1 são conhecidos como erros 
INTERLINGUAIS; os erros que podem explicar-se por conflito interno das regras da L2 se denominam 
INTRALINGUAIS. Em resumo, quando duas línguas entram em contato e se não há nenhum tipo de 
correspondência entre a L1 e L2, a interferência é nula, mas se há uma área de coincidência e outra que não o 
é, os termos se encontram em distribuição complementária e sim, há interferência. 

Muitos são os estudos sobre transferência e estão ligados a algumas forma de análises contrastivas e à 
determinação dos erros como demonstra o trabalho de Terrel, Gómez y Mariscal (1978). Para estes autores a 
IL espanhola dos anglofalantes contém casos de simplificação do sistema inglês transferido ao espanhol já que 
só invertem com os auxiliares e não com outros verbos. 

A proposição de outro trabalho, também de corte tradicional, pois parte da análise contrastiva a 
posteriori, García Guitierrez (1993) analisa a IL espanhola de uma italiana para investigar como opera a 
transferência no caso de um falante que percebe uma distância linguística mínima entre as duas línguas (L1 
italiano, espanhol L2) . A autora chega à conclusão de que a aprendizagem de línguas próximas a L1 pode 
resultar simples nas primeiras etapas, mas bastante complexo uma vez alcançado certo domínio da L2; e em 
ambas etapas a interferência parece jogar papel importante. 

Diante do exposto, pode-se dizer que a Interferência é um termo usado em didática da língua estrangeira 
e em psicolinguística para se referir aos erros cometidos na L2. Origina-se pelo contato com a L1, é sinônimo 
de transferência negativa e o aprendiz tenta aproveitar seus conhecimentos linguísticos prévios para a 
aprendizagem da L2. Há certa etapa em que seus conhecimentos prévios lhe facilitam uma nova aprendizagem 
- originando a interferência positiva. Mas quando o processo de transferência causa erros, se fala de 
transferência negativa ou de interferência. Isso procede causando desvios perceptíveis no âmbito da 

                                                             
143  Cf.: 7 Estratégias e correções de erros (TORÍJANO, 2004, p. 65). 
144  É dividido em erros interlinguais, intralinguais e de simplificação. Uma classificação etiológica também poderia levar 

em conta outros parâmetros de tipo psicológico(a personalidade de quem ensina e de quem aprende, a motivação, memória, 
hábitos de estudo,sexo, classe social. Entende, inclusive, que os erros inter e intralinguais, aparecerão em cada um dos 
componentes do sistema e serão fonológico, morfossintáticos, semânticos y pragmáticos. Segundo o mecanismo que se apliquem, 
se deverão a processos de neutralização hiper-generalização e simplificação de regras. 
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pronúncia, do vocabulário, da estruturação de frases bem como nos planos idiomático e cultural. A 
interferência é a principal característica da interlíngua e da fossilização. 

2.3. TRANSFERÊNCIA 

A transferência linguística é o aproveitamento de habilidades linguísticas prévias no processo de 
assimilação de uma língua estrangeira. Ocorre predominantemente entre línguas com alto grau de 
semelhança. Para Lado (1957), o estudante tende a transferir a estrutura gramatical da L1 à língua estrangeira, 
a trasladar as formas das orações e demais recursos e modificação seja de gênero, de número e os demais 
casos de sua língua. Além de sua forma e significado, o aluno transfere sua distribuição.  

2.4. FOSSILIZAÇÃO  

Seguindo a classificação de Vázquez (1998), erros fossilizados ou fossilizáveis pertencem ao critério 
pedagógico. A autora afirma que a noção de permanência dos erros pode se definir em relação como a etapa 
de aprendizagem em que se encontrem as pessoas que aprendem. Mas, segundo seus critérios, o importante 
é saber determinar quais são os erros que caracterizam cada etapa da aprendizagem e dentro de cada etapa 
estabelecer os que permanecem ou desaparecem. Aclararemos agora, de maneira rápida, em que consiste. 
Antes, porém, definiremos esse sistema linguístico. 

A fossilização, refere-se aos erros e desvios no uso da língua estrangeira, internalizados e difíceis de 
serem eliminados. É característica de quem estuda línguas, especialmente na infância, sem ter contato com 
falantes nativos. Para Vázquez (2004), esse critério é a tendência que manifestam certos erros ao aparecerem 
inesperadamente quando deveriam estar erradicados. Estes costumam acontecer em condições psicológicas 
especiais: pouca atenção linguística, preocupação mais pelo conteúdo que pela forma, etc. Também é mais 
propício acontecer nas discussões em língua estrangeira ou quando há muito cansaço. Importante ressalvar 
as características deste erro: autocorreção (espontânea ou não); não afeta a claridade da mensagem; se 
explica, em geral, através da interferência da L1, mesmo em falantes de capacidade linguística considerável. 

Convém ressaltar ainda que dentro desses cinco processos procedem os elementos fossilizáveis, ou seja, 
unidades da L1 que permanecem na IL independentemente da quantidade de instrução, mas nem sempre é 
possível atribuir uma forma concreta que se tem fossilizado a um dos processos. Chama-se fenômenos 
linguísticos fossilizáveis a todo material linguístico que os falantes de uma LM particular tendem a conservar 
em sua IL com relação com uma LO dada.  

3. A PREPOSIÇÃO DESDE: ESTRUTURA E USO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL 

O objetivo deste trabalho recai sobre a responsabilidade do docente fazendo com que o estudante saiba 
usar corretamente a preposição objeto de estudo, dentro de um contexto determinado, mas especialmente 
desfazendo-se da interferência que o leva ao erro. 

O que caracteriza nosso trabalho, é exatamente o não uso daquela interminável lista de preposições. 
Uma vez que tal uso só nos levaria aos descabidos erros que os estudantes cometem ao faltar-lhes um contexto 
de uso adequado para sua utilização.  

É notório que há um elevado número de erros que afetam a categoria  gramatical da preposição, e seu 
maior índice recai na escolha da mesma. Inclusive Gargallo (1993:112) afirma que “não é possível agregar um 
valor à preposição, a parte disso, é necessário situá-la num contexto exato”, pois, segundo a autora, devemos 
atentar ao bom senso, uma vez que  esta já está sujeita, na maior parte dos casos, a um contexto para que 
adquira um valor. 
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Tanto as preposições como as locuções prepositivas são elementos invariáveis, não flexionados que, 
tanto em português como em espanhol, unem palavras e estabelecem uma relação entre elas. De um modo 
geral são categorias lexicais, porque selecionam complementos e estão-lhes associados valores semânticos. 

Dando seguimento ao exposto acima, passaremos a relacionar as preposições.  

Quadro 1 - Representação geral das preposições em português e espanhol. 
Preposições simples do português: Preposições simples em espanhol 

a, de, exceto, para, sem, ante, perante, desde, por, 
sobre, sob, após, até, trás, com, em, salvo, contra, 

entre, mediante, segundo, etc. 

a, de, excepto, para, sin, ante, desde, hacia, por, 
sobre, bajo, hasta, tras, con, en, incluso, salvo, 

contra, entre, mediante, según etc. 

Fonte: Preposições em espanhol, Milani (1999); em português, Cunha (2002). 
 

São várias as preposições que oferecem um maior interesse devido ao seu caráter contrastivo, porém 
convém ter muito cuidado com o uso de algumas preposições espanholas devido à sua semelhança com o 
português. Como por exemplo, dentre as citadas acima, “a” tem uso totalmente diferente do português, (em 
espanhol acompanha o objeto direto e se usa na perífrase ir + a + infinitivo cujo uso e emprego diferenciam-
se totalmente do português, mas nos limitaremos aqui, pois o nosso objeto de estudo nesta exposição é a 
preposição desde. 

3.1. BREVE APRESENTAÇÃO DA PREPOSIÇÃO DESDE A PARTIR DE UM CONTEXTO DETERMINADO. 

Quanto ao seu uso em português os efeitos mais frequentes indicam início de um período de tempo ou 
origem relacionada a lugar. Podem indicar também princípio de algo ou posição inicial a partir da qual se 
desenvolve algo. Vejamos: 

• Llevas mucho rato aquí?  >>> Desde las cuatro.  
• Está muito tempo aquí?  >>> Desde às quatro. 
• Trabajamos juntas desde hace dos años. >>>Trabalhamos juntas há dois anos. 
• Estamos agotados: hemos venido andando desde el aeropuerto. >>> Estamos 

esgotados, viemos andando do aeroporto. 

Também se usa desde, em espanhol, de um ponto a partir do qual se observa algum fenômeno concreto 
ou abstrato, para indicar perspectiva de observação. 

 
• Desde la ventana de mi habitación puedo ver un valle./ Da janela do meu quarto 

posso ver um vale. 
• Desde el punto de vista económico, las cosas van mucho mejor./Do ponto de vista 

econômico, as coisas vão bem melhor. 
 

Finalmente pode-se destacar que o elemento introduzido por desde nos dois últimos exemplos se 
diferencia do uso em espanhol, porque em português, a preposição mais usualmente empregada para 
expressar lugar ou perspectiva de observação é de e não desde. No entanto, em espanhol é comum o emprego 
de tal estrutura nestes casos. Em síntese, o uso do operador desde remete sempre: 

 
• ●a um ponto de referência: origem física (lugar), temporal (hora, data, momento, 

etapa na evolução ou o desenvolvimento de algo, etc.) 
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• ●ou a uma perspectiva de observação (substantivos como, por exemplo, ponto de 
vista, posição, teoria, etc.). 
 

Importante enfatizar também que o uso de desde, em espanhol, comparado com o português no 
exemplo abaixo, pode ocorrer omissão porque, em determinado contexto, o uso na língua portuguesa não 
será necessário. 

Quadro 2 - Exemplo retirado do corpus do trabalho - (nível B2). 
Português Espanhol 

(...) sou um leitor apaixonado de sua revista desde há mais 
de 10 anos (...). 

(...) soy un admirador de su revista desde hace 10 años (...) 

 
Quanto à metodologia, nos centremos em identificar as interferências linguísticas no processo de 

produção da interlíngua em alunos hispanofalantes que frequentam o curso presencial de PLE (45 horas) 
nos níveis correspondentes a A1, A2145; B1 e B2; C1 e C2 na Casa do Brasil em Madri. Vale salientar que 
recortamos as redações e as transcrevemos por uma questão de compreensão, além de respeitar a 
uniformidade quanto ao número de páginas exigido, motivo pelo qual se mantém em vermelho a parte que 
se justifica a interferência como uma demonstração do uso errôneo da preposição em questão. 

Nosso propósito é poder evidenciar dados relevantes que proporcionam uma contribuição 
significativa aos estudos sobre ensino e aprendizagem de PLE tanto para esses aprendizes como para 
promover a redução de desvios do uso da preposição desde nos campos linguísticos focalizados.  

Quanto ao corpus do trabalho (produções escritas), o correto seria ter feito um seguimento do A1 ao 
C2 com os mesmos alunos ou grupos, o que não foi possível, pois cada aluno é um realidade e tem 
necessidades díspares. O curso que administramos é de idiomas e particular; nosso público é alunato que 
viaja, desiste; trabalha, tem família, é vítima do desemprego, etc., são fatores externos que não corroboram 
para que tenhamos uma sequência para um melhor acompanhamento. 

Para entender a presente comunicação e seu corpus é importante esclarecer o critério que adotamos 
para o uso do operador desde, como já foi dito anteriormente, mas nos detivemos apenas a um ponto de 
referência: a uma perspectiva de observação (ponto de vista, posição, teoria, etc.), já que a outra 
modalidade os alunos apresentaram total domínio. 

Dado o desenvolvimento deste trabalho pudemos selecionar 20 redações. Destas, apenas 16 
apresentavam o uso da preposição desde, dentre as quais 3 apresentavam um uso positivo da estrutura 
solicitada. Tais erros foram assim distribuídos: A1- (1), A2 (Ø), B1 (3), B2 (6); C1 (2) e C2 (2) erros. Os erros 
visualizados pertencem ao nível morfológico, atendendo à proposta do trabalho, como sendo o uso da 
proposição desde em produção dos aprendizes de português brasileiro, como afirma Marcos Bagno. 
Pudemos observar que em uma mesma redação havia uma frequência errônea considerável da mesma 
estrutura (citá-los resultaria em mera repetição). Portanto, a análise das estruturas erradas, provou que é o 
resultado da interferência da L1 (Interlinguais), o que Vázquez (1998),  chama de erro interlinguístico. 
Apresentaremos a seguir os trechos transcritos das redações com suas respectivas interferências. 
  

                                                             
145 Importante esclarecer que das 59 redações analisadas, neste nível, não se encontrou tal interferência. 
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Quadro 3- Apresentação do corpus com recortes das redações.  
NIVEL INICIAL A1 

 (...) Eu trabalho num colégio e ainda não controlo o português, mas estamos os dois melhorando o nosso 
vocabulário. Adachi trabalha desde as 7h30 até as 17h30, enquanto eu estou no colégio desde as dez para 
as dez (9h50) até as 17h. Ele almoça no trabalho por uma hora e eu também. Ele tem uma esposa e dois 
filhos que comem em casa e eu não tenho nem esposo nem filhos (...). 

NIVEL INTERMEDIÁRIO (B1) 
1.  (...) Bom dia a todos queridos alunos, desde a direção da USP consideramos muito importante iniciar o 
curso com uma palestra para lhes aconselhar sobre a conciliação entre estudo e trabalho: uma realidade 
entre os jovens universitários (...) 
2. (...) A sociedade brasileira está mudando. Os jovens querem trabalhar desde casa aproveitando a 
internete e os computadores em vez de trabalhar na indústria (...) 

NIVEL INTERMEDIÁRIO (B2) 
1. (...) E é aí que desde o Ministério da Saúde, temos a missão de incentivar o uso de segurança entre os 
motoristas de táxi. (...). / (...) As vantagens do seu uso são evidentes desde o ponto de vista da segurança, 
não só para o próprio passageiro, mas também para o motorista (...). 
2. (...) Como em todo lugar turístico, é preciso vocês terem cuidado (...) Se eu fosse vocês, iria ver o pôr do 
sol num barzinho na esquina da praia, desde onde dá para ver o Corcovado (...) 
3. (...) Quando precisamos organizar nossa agenda ir ao médico, fazer uma gestão, comprar, vender, etc., 
não será necessário sair de casa. Se tivermos um  aparelho com acesso à internet, poderemos fazer isso 
desde nossa casa sem perder tempo (...) 
4. (...) Desde que ele deixou seu trabalho sua vida melhorou, embora não tenha achado nada até agora (...). 
/ Desde meu ponto de vista ele fez muito bem deixando o trabalho (...)  

NIVEL AVANÇADO (C1) 
1. (...) O envelhecimento da população brasileira já é uma realidade (...). Por outro lado os maiores de 60 
anos, continuam trabalhando não só para cobrir suas necessidades econômicas, mas também porque 
possuem melhor saúde tanto física como psicológica. Além disso curtem ensinando aos jovens. Desde uma 
perspectiva econômica a contratação de pessoas idosas está premiada com ajuda do estado (...). 
2. (...) Como isto em mente, desde o nosso departamento queremos propor a você a criação desta nova 
linha destinada ao público masculino. 

NIVEL AVANÇADO (C2) 
(...) Desde esta agência de viagem podemos oferecer uns bons pacotes que incluem voos, ingressos e o 
alojamento para o carnaval (...). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Explicar o processo das interferências linguísticas na interlíngua na aprendizagem de português como 
língua estrangeira (PLE) tem sido uma grande responsabilidade, mas sobretudo um desafio partindo do 
princípio de se tratar de línguas tão próximas, fato que propicia que o recurso à LM seja muito mais constante 
que entre as línguas díspares. 

Observa-se que quando se empreende o processo de aprendizagem de uma segunda língua, o 
principiante vai desenvolvendo sucessivas etapas cujos níveis de competência vão reformando-se com a 
aprendizagem de novas estruturas e vocabulário que nos permitiu chegar às seguintes conclusões: 
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1) As interferências de ordem morfológica, sintática e semântico-pragmática, são 

particularidades que apresentam todas as línguas, por mais próximas que sejam, e 
devem ser consideradas no processo de aquisição/aprendizagem. 

2) Com base nos resultados obtidos, as interferências postas a prova na compilação 
escrita, evidenciam que ainda temos que trabalhar o uso da preposição desde quanto 
ao ponto de referência a partir de uma perspectiva de observação, pois há um índice 
considerável de erros interlinguísticos. Quanto à origem (lugar), tempo (hora, data, 
momento, etapa na evolução ou o desenvolvimento de algo, etc.) há total domínio 
por parte dos hispanofalantes. 

3) No que se refere ao uso errôneo  do desde sinalizado no corpus, se diferencia do uso 
em espanhol, porque em português, a preposição mais empregada para expressar 
(perspectiva de observação), concretamente é de e não desde; tal estrutura é 
considerada em espanhol de uso comum, enquanto que em português não, uma vez 
que a preposição de apresenta característica de extensão de movimento no espaço. 

4) O corpus formado por produções escritas (redações), nos níveis citados revelou que 
a interlíngua de nossos informantes apresenta idiossincrasias. Através das mesmas 
identificamos o que denominamos como momento de imitação do input, criação e 
estabilização ao utilizar a estrutura desde, com variações significativas que tendem à 
fossilização; que os alunos usam a estrutura em questão, mas este uso na interlíngua 
não coincide com o feito por um falante nativo do português, pois apesar do uso 
aparentemente gramatical da preposição, os mecanismos que levam a esta prática 
não são os mesmos e os resultados sofrem variação, quer dizer, os meios utilizados 
não são os mesmos manejados por um falante nativo. 

 
Com tudo exposto se pode afirmar que, com base nos sistemas linguísticos utilizados, existe um número 

significativo de interferências linguísticas em alunos hispanofalantes de português, mesmo levando em conta 
a afinidade que ambas línguas românicas, Português e Espanhol, mantêm entre si. E finalizamos dizendo que 
concordamos com os autores Dulay e Burt, quando afirmam que “ninguém aprende sem dar o fora”, pois os 
erros são signos inevitáveis de que a aprendizagem se leva a cabo e proporcionam dados valiosíssimos para o 
estudo da interlíngua.  
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Resumo	

Neste artigo, apresenta-se um projeto de investigação-ação em didática do português num contexto específico 
emergente, cujo objetivo é a inclusão académica e social de estudantes de Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa no ensino superior português. Partimos de dois diagnósticos aplicados a estudantes e professores, 
na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal e no Instituto Universitário de Lisboa, que 
confirmaram que o contexto sociolinguístico destes estudantes promove situações inesperadas e ignoradas 
de incompreensão entre falantes de diferentes variantes do português, potenciando um menor desempenho 
académico e uma inclusão social mais difícil dos estudantes africanos.  

ABSTRACT 

This article presents an action-research project on Portuguese language didactics in a specific emerging 
context, whose objective is the academic and social inclusion of students from Portuguese-speaking African 
countries in Portuguese higher education. We started with two diagnoses applied to students and teachers at 
the College of Education of the Setúbal Polytechnic Institute and at the University Institute of Lisbon, which 
confirmed that the sociolinguistic context of these students promotes unexpected and ignored situations of 
incomprehension between speakers of different variants of Portuguese language, promoting a lower academic 
performance and more difficult social inclusion among African students. 
 

Palavras-chave: inclusão académica e social; contextos específicos emergentes; variantes nacionais do 

português. 

 
Desde 1975 que no ensino superior (ES) português se observa uma massificação no acesso e uma 

participação igualmente crescente e diversa de estudantes estrangeiros (ver gráfico 1), resultante da 
democratização da sociedade portuguesa, e posterior integração na União Europeia iniciada em 1986. O 
acesso às instituições de ensino superior (IES) conheceu, assim, uma crescente internacionalização a partir de 
quatro tendências: a) uma cultura pró-internacionalização, na perspetiva da educação global e multicultural; 
b) programas de cooperação e mobilidade; c) troca e transferência de conhecimentos com e para as economias 
emergentes, enquanto estímulo ao desenvolvimento económico e humano; e, finalmente d) uma tendência 
de homogeneização e padronização do ensino, refletindo relações de significativa desigualdade entre o brain 
drain e o brain gain. 

                                                             
146 Contato: feytorpinto@uc.pt 
147 Contato: raquel_matias@iscte-iul.pt 
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Particularmente entre 1975 e 1999, observa-se um crescimento significativo do número de estudantes 
originários da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que atingem números muito consequentes 
nos três níveis de Ensino Superior (1.º, 2.º e 3.º ciclos), sobretudo dos estudantes dos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa (PALOP)148, tornando-se Portugal um dos principais países que os acolhe no ES 
(Miranda, 2002, citado em Rocha, 2012). Por outro lado, a internacionalização crescente das IES portuguesas 
tem originado um crescimento correspondente ao nível das origens dos estudantes estrangeiros, levando a 
uma recente diminuição da proporção relativa dos estudantes dos PALOP no total dos números de estudantes 
estrangeiros, mesmo se estes últimos continuam a registar um crescimento constante em termos absolutos 
até à data (ver gráficos 2 e 3). 

Gráfico 1 

 
Fonte: Oliveira, Ramos, Ferreira e Gaspar (2015), RED 54, INE 

 

Gráfico 2 

 
Fonte: Oliveira, Ramos, Ferreira e Gaspar (2015), RED 54, INE 

                                                             
148 Nomeadamente, de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 
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Gráfico 3 

 
Fonte: Oliveira, Ramos, Ferreira e Gaspar (2015), RED 54, INE 
 

Deste modo, as IES portuguesas acolhem estudantes estrangeiros de fora da Europa que falam 
fluentemente a língua da instituição de acolhimento, detendo a CPLP um papel relevante nesta 
internacionalização, sendo vários os fatores que têm contribuindo para o crescimento da presença de 
estudantes oriundos dos seus estados-membros. Na perspetiva do país de acolhimento, temos os regimes 
especiais de acesso e a evolução do reconhecimento de graus e títulos académicos; na perspetiva dos países 
de origem, a expansão das IES portuguesas nalguns destes países, e, dada a vantagem da língua, as ofertas de 
mobilidade de estudantes e professores, que visam colmatar a oferta educativa e fomentar a colaboração com 
o Ensino Superior nos países de origem. 

Como primeira consequência desta massificação igualmente visível à escala europeia surge, 
inevitavelmente, uma maior heterogeneidade de perfis de estudantes, que trazem consigo necessidades e 
constrangimentos particulares aos seus percursos individuais, cada vez mais diversificados. Face a esta 
realidade, a igualdade de acesso não poderá resultar nem tem resultado, por si só, em políticas igualitárias 
justas em termos de sucesso académico de todos os seus estudantes. Aqui, o tratamento igualitário tende, 
pelo contrário, a invisibilizar a identificação de problemas individuais ou específicos de determinados grupos 
(Estevão 2001, 2002, citado em Rocha, 2012), ponto central do corrente projeto.  

No caso português, os estudantes PALOP são muitas vezes vistos, no seu todo, como não tendo 
diferenças significativas em termos culturais ou linguísticos em comparação com os seus pares de Portugal, 
seja por partilharem com os seus colegas uma longa experiência de aprendizagem na língua portuguesa, seja 
pelo passado histórico comum. Consequentemente, tanto estes estudantes estrangeiros como os seus colegas 
estudantes, professores e instituições de Ensino Superior tendem a assumir que não existem diferenças 
relevantes entre estes diferentes grupos de estudantes. A situação sociolinguística deste grupo-alvo é, no 
entanto, muito específica – são falantes fluentes de uma língua de comunicação mais ampla, mas não da 
variante nacional utilizada nas IES de acolhimento, o que os torna indetetáveis enquanto aprendizes cujos 
antecedentes linguísticos e culturais afetam os seus resultados de aprendizagem e integração 
académica.  Deste modo, mesmo quando chegam confiantes sobre a sua proficiência linguística, cedo muitos 
tendem a enfrentar desafios de (in)compreensão ou, pelo menos, um ambiente linguístico com 
particularidades exigentes que muitas vezes os impede de satisfazer plenamente as suas necessidades 
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académicas e sociais. Esta situação implica inesperadas, e muitas vezes ignoradas, áreas de incompreensão 
entre os estudantes de diferentes terminologias de fluência, frequentemente por se assumir que estes têm a 
proficiência linguística requerida, situação que, consequentemente, poderá potenciar riscos de um menor 
desempenho académico e uma dificultada inclusão social. 

Situações semelhantes têm sido observadas noutros contextos europeus cuja língua do ES é também a 
língua do ES em países extraeuropeus, levantando questões que vêm chamando a atenção para a necessidade 
de se repensarem estratégias institucionais mais adequadas. Neste sentido, a estratégia europeia de educação 
e formação define, entre os seus principais objetivos, a melhoria da qualidade e da eficiência da educação e 
da formação, bem como a promoção da igualdade, da coesão social e da cidadania ativa (European 
Commission, 2015). Um dos principais desafios aqui é garantir que todos os estudantes adquiram, 
efetivamente, competências-chave, sendo necessário prestar especial atenção ao aumento do nível de 
competências básicas e à consolidação das competências linguísticas. No que se refere especificamente ao ES, 
a União Europeia (UE) define, assim, como um dos seus objetivos estratégicos para o sector da educação que, 
até 2020, pelo menos 40% dos adultos entre os 30 e os 34 anos tenham concluído o ensino terciário. Para tal, 
os sistemas de educação e formação devem garantir que todos os estudantes completem a sua educação, 
especificando uma especial atenção aos estudantes de origem desfavorecida, aos que têm necessidades 
especiais, e aos estudantes migrantes. 

Em Portugal, justifica-se essa mesma necessidade de estudar estratégias adequadas, sabendo que mais 
de metade dos estudantes que ingressam no ES manifesta dificuldades de diversas ordens, sobretudo nos 
casos dos estudantes internacionais (Cunha e Carrilho, 2005, citado em Rocha, 2012). E face à crescente 
diversidade de perfis e problemas implicados, verifica-se uma tendência geral para a tomada de 
responsabilização das IES na implementação de estratégias, planos, intervenções e ações que visem o bem-
estar dos estudantes a diferentes níveis: psicológico, académico e social (Rocha, 2012). Paralelamente, estudos 
anteriores têm chamado a atenção para a ainda persistente necessidade de aprofundar, de forma sistemática 
e estruturada, esse mesmo conhecimento, sobretudo face aos números significativos de 
insucesso/abandono/desistência entre algumas categorias dos estudantes do ES, demonstrando a importância 
dos obstáculos vividos por estes estudantes. Aqui, os estudantes oriundos dos PALOP, não sendo os únicos 
implicados nesta preocupação, têm continuamente constituído um dos grupos que vivem esta realidade. 
Citaremos apenas alguns destes estudos, realizados nos últimos dez anos enquanto resposta à crescente 
diversidade de estudantes estrangeiros nas IES portuguesas. A seleção dos estudos referidos caracteriza-se 
também pela sua ligação específica com o projeto aqui apresentado. 

Primeiro, gostaríamos de referir dois projetos que integraram equipas das Universidades de Aveiro e do 
Algarve, o primeiro em 2008-2013, intitulado “Estudantes Não-Tradicionais no Ensino Superior: Procurar 
soluções para melhorar o sucesso académico”, e o segundo em 2013-2015, sob o nome de "Estudantes Não-
Tradicionais no Ensino Superior: Investigar para guiar a mudança institucional" (ambos financiados pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, ver in Almeida, Quintas & Gonçalves 2016). Estes dois estudos 
tinham entre os seus objetivos compreender em profundidade a situação dos estudantes provenientes dos 
PALOP, partindo do reconhecimento de que estes têm frequentemente problemas relativamente invisíveis 
para as IES, como acima referido, que se potenciam enquanto barreiras à plena participação e aprendizagem 
na sua vida académica, com consequências importantes no sucesso das suas aprendizagens. Parece-nos que 
uma das propostas mais relevantes destes estudos passou exatamente por terem tomado em consideração as 
perspetivas dos vários atores sociais envolvidos, produzindo recomendações para que as respetivas 
instituições imprimissem mudanças capazes de melhorar a vida e o sucesso académico destes estudantes. Os 
seus principais resultados identificaram uma série de barreiras institucionais, tais como questões logísticas que 
resultam na chegada tardia a Portugal e as diferenças entre os respetivos sistemas educativos, dando ainda 
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particular destaque às barreiras linguísticas vividas no seu percurso académico em Portugal no que se refere 
à língua portuguesa na sua variante europeia. 

No ISCTE-IUL, Eleonora Silva Rocha elaborou uma tese de mestrado em 2014 intitulada “Avaliação dos 
processos de integração dos estudantes provenientes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa no 
ISCTE-IUL”, enquadrada no projeto “Formação Superior e Desenvolvimento: Cooperação Portuguesa nos 
PALOP” (atual CEI (anterior CEA), no ISCTE-IUL, financiado pela FCT). Partindo dos dados da instituição dos 
últimos 10 anos, o estudo realça que, por um lado, o número de estudantes dos PALOP não inseridos em 
protocolos que ingressam anualmente no ISCTE-IUL é esperado como sendo superior ao número de estudantes 
que vêm ao abrigo de protocolos, revelando assim uma massificação de perfis. Por outro lado, a comparação 
entre os números dos estudantes à entrada e à saída de cada ciclo revela um hiato significativo que é preciso 
compreender e sobre o qual se revela importante agir. Por exemplo, no que se refere ao 1.º ciclo, entre 
2006/2007 e 2007/08, os estudantes dos PALOP no ISCTE-IUL representavam entre 3% a 4% do total dos 
estudantes, homens e mulheres, havendo uma predominância das nacionalidades cabo-verdiana (33%) e 
angolana (28%), sem se refletir em concentrações específicas por áreas de formação oferecidas pelo instituto, 
nem em grandes diferenças nas taxas de participação entre os diferentes anos do 1.º ciclo. Já nos 2.º e 3.º 
ciclos, para os quais a autora dispôs de dados um pouco mais alargados, de 2006/07 a 2010/11, registam-se 
maiores problemas de retenção e insucesso. Assim, no 2.º ciclo, os estudantes dos PALOP representavam entre 
5% a 8% do total de (estudantes, homens e mulheres, com uma concentração maior de estudantes cabo-
verdianos (43%), mas também moçambicanos (31%) e angolanos (17%), sobretudo em gestão (36%), 
registando-se uma diminuição significativa dos estudantes até à conclusão do ciclo de mestrado, do 1.º ano 
(64%) para o 2.º ano (36%). No 3.º ciclo, e apesar da tendência de o número de estudantes inscritos indicar 
um franco crescimento neste nível elevado de educação superior (de 2% a 9%), os perfis específicos revelam 
desistências importantes. Falamos, aqui, sobretudo de estudantes angolanos (45%) e moçambicanos (33%), 
enquanto os cabo-verdianos, maioritários nos ciclos anteriores, registam um número significativamente 
inferior no 3.º ciclo (15%). Regista-se uma presença substancialmente diminuta de mulheres visto que a larga 
maioria eram homens (71%), com preferência evidente pelos estudos africanos (43%), gestão empresarial 
aplicada (16%) e gestão (especialidade G.G.E.D.E., 13%). Observa-se, como já indicado, uma desistência 
galopante de ano para ano (68% no 1.º ano, 18% no 2.º ano, 11% no 3.º ano, 3% no 4.º ano), o que nos indica 
um forte impacto na desistência na conclusão dos ciclos doutorais. 

Na região de Lisboa realizaram-se dois diagnósticos aplicados a estudantes e professores incluindo 
questões sobre integração académica e social de estudantes vindos dos PALOP, em duas instituições 
diferentes: na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal (ESE-IPS) em 2013, e no ISCTE-
IUL em 2016149. Os dois diagnósticos foram realizados pelo cocoordenador do presente projeto, tendo o 
segundo (2016) contado com a colaboração da investigadora coautora do atual projeto. Em ambos foi clara a 
necessidade de produzir e testar materiais para aprofundar as competências de compreensão oral e escrita do 
português europeu (PE), e na produção de textos exigidos pela atividade académica. No primeiro diagnóstico 
(2013) avançou-se com uma oficina em formato de experiência-piloto, que decorreu no primeiro semestre de 
2013 e contou com a participação de 12 estudantes angolanos e 4 estudantes portugueses, corroborando os 
resultados do diagnóstico. Foi a partir desta primeira experiência que se decidiu trazer o projeto para o ISCTE-

                                                             
149 O segundo foi organizado no ISCTE-IUL por Paulo Feytor Pinto (CELGA/ILTEC/UC, ESES/IPS), Ana Raquel Matias (CIES-

IUL/ISCTE-IUL, CES-UC), contando com Pedro Martins (CELGA-ILTEC; CIES-IUL), David Bracke (coordenador de ensino de línguas 
LLCT/ISCTE-IUL); Romeu Ornelas (LLCT/ISCTE-IUL) e um grupo de estudantes angolanos do ISCTE-IUL. 
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IUL, e do segundo diagnóstico (2016) surgiu uma Unidade Curricular Optativa (UCo) para 1.º, 2.º. e 3.º. Ciclos 
Português Académico para estudantes com origem nos PALOP150.  

Todos os estudos referidos, e organizações que neles participaram, indicaram que acolhiam um número 
significativo de estudantes do grupo-alvo do presente projeto (entre 5% a 10%), testemunhando ainda 
diferentes níveis de (in)compreensão entre os seus estudantes de fluência diversa. Apenas nos casos em que 
é observável, este facto tem sido sistematicamente indicado como um dos principais fatores explicativos de 
um menor desempenho académico e de uma dificultada inclusão social do grupo-alvo. As dificuldades 
abordadas vão desde o baixo entendimento da variante oral utilizada nas IES portuguesas, seja aquela utilizada 
pelos professores e colegas durante exposições e palestras, seja o desconforto sentido quanto têm de 
participar em discussões coletivas; mas também por referência à falta de experiência individual em lidar com 
diferentes géneros textuais, quer ao nível da compreensão como da produção escrita. Igualmente, os 
estudantes participantes têm testemunhado, no geral, que o principal produto final do presente projeto (a UC 
que irá agora ter início) seria um instrumento relevante para os capacitar e enfrentar essas disparidades e 
dificuldades. 

Em suma, face à evolução da crescente participação destes alunos no ES português, acompanhada de 
dados de sucesso que, em termos médios têm sido preocupantes, torna-se imperativo conhecer melhor a 
realidade dos estudantes do Ensino Superior em mobilidade internacional, para assim delinear estratégias de 
inclusão e adaptação mais eficazes. Parece-nos evidente que a adaptação dos estudantes ao ES é um processo 
multifacetado, o que torna crucial uma abordagem multidisciplinar que promova com maior eficácia o 
desejado sucesso académico. E sabendo que as dificuldades de integração no ES são comuns nos estudantes 
em geral, independentemente do país ou instituição de ensino, essas mesmas dificuldades são 
particularmente impactantes para os estudantes estrangeiros, que não só têm de lidar com a integração numa 
cultura diferente, mas também numa língua que nem sempre dominam e num sistema educativo 
substancialmente diferente do dos seus países de origem ou de escolarização anterior. De um modo geral, a 
participação destes estudantes nas IES é assim condicionada por fatores estruturais que nos interessa analisar 
e sobre os quais desejamos intervir. 

Esta aproximação deverá ser pensada ao nível de todo o seu trajeto académico, até à sua saída. De 
acordo com as iniciativas de crescimento inteligente da UE, os benefícios a longo prazo do presente projeto 
incluem a redução das disparidades de sucesso entre os estudantes estrangeiros fluentes em variantes 
extraeuropeias e os seus pares estudantes europeus e, consequentemente, a promoção da inclusão académica 
e social através da igualdade de oportunidades de aprendizagem para o grupo específico de estudantes 
estrangeiros dos PALOP nas IES portuguesas e europeias. Não menos importante, o corrente projeto permite, 
pelos seus objetivos, reforçar o desempenho de instituições portuguesas de ES e a sua atratividade 
internacional na competição global de conhecimento, numa das quatro línguas europeias de comunicação 
mais ampla no mundo. 

O corrente projeto de investigação-ação pretende, deste modo, melhorar o desempenho e o sucesso 
académico de estudantes do Ensino Superior oriundos dos PALOP, através de uma intervenção linguística e 
social proposta através da UC em português académico, transversal a qualquer ciclo do Ensino Superior, curso 
ou área de formação, sob os seguintes pressupostos: 

 

                                                             
150 Cocriação entre os autores do presente artigo e Pedro Martins (CELGA-ILTEC; CIES-IUL), sob a coordenação de Teresa 

Seabra (CIES-IUL, ISCTE/IUL), enquadrado enquanto Unidade Curricular Optativa (English: Academic Portuguese for Lusophone 
African Students) do Laboratório de Línguas e Competências Transversais (LLCT-IUL), Núcleo de Línguas, ISCTE-IUL. 
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1- Necessidade de reconhecer a diversidade/variação nacional da língua portuguesa, formalmente 
reconhecida pelo IILP/CPLP em 2011, sendo que em Portugal apenas se reconhecem as variedades do 
português europeu e brasileiro.  

Partimos aqui de uma abordagem que visa uma inclusão multidimensional: linguística, cultural e social, 
ou seja, que parte do reconhecimento que os estudantes dos PALOP no ES português apresentam uma elevada 
heterogeneidade de perfis e expectativas, não só ao nível social, económico e cultural, mas também das 
experiências educativas vividas anteriormente, e dos seus perfis sociolinguísticos (variantes do português, 
línguas maternas, línguas segundas), como também ao nível dos direitos socioeconómicos e de permanência 
(Embaixadas, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Segurança Social, Finanças, mercado de trabalho e apoios 
sociais). 

 
2- Necessidade de ter em conta as práticas escolares anteriores dos estudantes, de 12 anos de escola 

em português (L1 ou L2) sob formas muito diferenciadas de desenvolvimento das competências linguístico-
comunicativas, comparando países de origem com o país dos estudos universitários.  

Pretende-se, deste modo, focar em medidas de integração linguística durante todo o acolhimento, o 
que significa que colmatar as necessidades referidas no ponto 1 implica reconhecer a diversidade a partir da 
norma de ensino em Portugal e nos países de origem, assim como a diversidade das diferentes línguas de que 
os estudantes são portadores, e as vantagens de uma oficina de português académico face a essa diversidade. 
É aqui objetivo que a complexidade inerente aos perfis sociolinguísticos destes estudantes seja uma mais-valia 
a ter em conta no seu percurso académico em Portugal, e não como um deficit a colmatar. Os conteúdos e 
competências da oficina relativos à língua portuguesa são os seguintes: diferenças fonético-fonológicas entre 
o PE e as variantes africanas do português; léxico e fraseologias do PE; conotação; código oral e escrito; 
linguagem não-verbal (multimodal); exposição oral formal; debate; textualidade (coerência, coesão e 
progressão); textualização (planificação, produção, revisão); grafémica; seleção e tratamento de informação; 
resumo; texto expositivo; texto argumentativo; concordância de pessoa, género e número entre nomes, 
pronomes, determinantes, adjetivos e verbos; e coesão temporal entre advérbios e entre verbos (pretéritos, 
conjuntivos, condicional). 

 
3- Necessidades de identificação de respostas mais eficazes, sentidas em diferentes IES portuguesas 

(ESE/IPS, UAveiro, UALG, ISCTE-IUL), face aos estudantes falantes nativos de variedades diferentes do 
português.  

Aqui, parece-nos prioritário identificar biografias escolares, trabalho que implica reconhecer a 
necessidade de participação ativa dos estudantes enquanto sujeitos da investigação e das medidas de 
intervenção a desenvolver. Falamos de uma partilha que implica discutir com todos os implicados, e com os 
estudantes em particular, sobre o papel da língua como fator facilitador ou limitador da comunicação e 
integração destes nas IES portuguesas. Complementarmente, prevê-se ainda a produção de um guião com 
materiais aplicáveis nas IES portuguesas, a criação de uma bolsa de estudantes-mediadores (a desenvolver 
numa fase posterior, a partir dos estudantes participantes na oficina); uma antologia de biografias escolares 
de estudantes participantes – que servirá um duplo intuito: enquanto produto de diagnóstico de necessidades 
mais detalhado, e como publicação autónoma à formação; uma brochura informativa com orientações 
pedagógicas, direcionada a professores do ES português, acerca da diversidade linguística e das variantes do 
português, e de outras particularidades linguísticas relevantes para o ensino de estudantes oriundos dos 
PALOP.  

Após a conclusão deste projeto, espera-se que os estudantes se revelem capazes de: a) produzir e 
compreender discursos orais e escritos no registo académico do português europeu; b) analisar as 
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particularidades da língua portuguesa para fins académicos, na sua variante europeia; c) refletir criticamente, 
através do contraste linguístico, sobre transferências entre variantes do português; d) comunicar 
fluentemente em português europeu de modo a otimizar a sua integração social, cultural e académica. 
Simultaneamente, espera-se também, avaliar o impacto da formação, analisando a evolução dos estudantes 
a dois níveis. Por um lado, em termos de proficiência na língua portuguesa (oral e escrita), por outro, 
relativamente às representações destes sobre as suas próprias competências na língua para fins académicos. 
Para este efeito, aplicar-se-ão materiais de avaliação, de forma periódica (no início e no final da formação), a 
um grupo experimental e a outro de controlo. 

EM GUISA DE CONCLUSÃO 

Desde 1975 e, em particular a partir dos anos 1990, o número de estudantes de IES portuguesas 
oriundos dos PALOP tem registado um crescimento constante. Trata-se de estudantes fluentes em português, 
mas não no português europeu usado nas IES de acolhimento. Esta situação provoca, em muitos casos, 
incompreensões inesperadas e/ou ignoradas entre os estudantes africanos e os restantes membros da 
comunidade académica, que dificultam a inclusão e o sucesso daqueles. Paradoxalmente, a vantagem da 
língua, importante para a atração de estudantes da CPLP, parece conter em si obstáculos significativos sobre 
os quais importa conhecer e agir em conformidade.  

O projeto do ISCTE-IUL, em parceira com o CELGA-ILTEC, pretende contribuir para atenuar a 
incompreensão entre estudantes fluentes em diferentes variantes do português e assim potenciar o sucesso 
das aprendizagens e a integração dos estudantes africanos na comunidade académica. O projeto inclui cinco 
produtos distintos: uma oficina de português académico para estudantes dos PALOP, do ISCTE-IUL; um guião 
dos materiais desenvolvidos e testados durante a oficina, aplicável noutras IES portuguesas; uma antologia de 
biografias escolares dos estudantes participantes; uma brochura informativa com orientações pedagógicas, 
para professores do ES português; e uma bolsa de estudantes-mediadores constituída por formandos da 
oficina. Concluímos ainda com a constatação, ao longo do tempo de auscultação que temos levado a cabo, da 
relevância da participação de todos os interessados neste tipo de medidas: os alunos, seus colegas, professores 
e outros atores institucionais. 
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RESUMO 

Faremos um relato de experiência do Projeto Variedades Linguísticas, do Centro Cultural Brasileiro da 
Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Objetivou-se que os alunos identificassem, refletissem e possivelmente 
reproduzissem algumas das variedades linguísticas do português brasileiro, compreendendo suas raízes 
históricas e sua importância para a identidade brasileira. O projeto culminou com a Exposição da Língua 
Portuguesa, voltada em particular ao público de PLE. Baseamo-nos em teóricos como Bakhtin (2000), Bagno 
(2015), Possenti (1996) e Suassuna (2009). Ao final, mostraram-se capazes de discernir entre as variedades e 
se identificar com seus respectivos falantes, compreendendo a relação entre língua e cultura.  

ABSTRACT: 

This article narrates the Project Linguistic Variables, promoted by the Brazilian Cultural Center of Brazilian 
Embassy in Tel Aviv. The main goal was to lead students to identify, consider and possibly reproduce some of 
Brazilian Portuguese variables, understanding its history and relevance to national identity. Its peak was the 
Portuguese Language Exhibition, targeted to students of PFL. The approach was based on Bakhtin (2000), 
Bagno (2015), Possenti (1996) and Suassuna (2009). At the end, students were able to differ more clearly 
between the variables and to get identified with their speakers, understanding the intrinsic relation between 
language and culture.  

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A abordagem da variação linguística, embora já esteja bem desenvolvida nas teorias relacionadas ao 
ensino de português como língua materna, é ainda incipiente no que concerne ao ensino de PLE. Dessa 
maneira, dada a importância do tema, é necessária uma discussão aprofundada, pautando-se na prática 
realizada com o apoio do estudo teórico.   

No presente trabalho, inserido na área de prática de ensino de PLE, faremos uma reflexão acerca do 
ensino de variação linguística no contexto de PLE, a partir do relato de experiência do Projeto Variedades 
Linguísticas, realizado no Centro Cultural Brasileiro da Embaixada do Brasil em Tel Aviv (CCB).  

O tema surgiu a partir da proposta de tema do IV Concurso de Redação da Rede Brasil Cultural: 
“Diversidade e Unidade da Língua Portuguesa”, para alunos de PLE.  O projeto consistiu de duas etapas 
trabalho em sala de aula, com pesquisa e apresentação de seminários, e Exposição da Língua Portuguesa.  

2. A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA TEORIA   

Conforme Bagno (2002), havia, já na Grécia Antiga, a seleção da variedade linguística dominante e, por 
conseguinte, elegia-se a que deveria ser transmitida nas escolas. Essa variedade era a dos considerados 
cidadãos (na época, homens livres). No Renascimento europeu, quando as gramáticas normativas começaram 
a ser elaboradas, a língua na qual estas se pautavam era a dos aristocratas – homens, livres, brancos e cristãos. 
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O autor destaca, então, que sempre a variedade linguística adotada foi a dos homens que detinham o 
poder, e esta era vista como “a melhor” – o que, por consequência, implica a existência de variedades “piores”. 
Essa visão dicotômica de que há uma variedade linguística “melhor” e outra “pior” é bastante contestável, já 
que está imbuída de preconceitos relacionados, por exemplo, às relações de poder. Essa contestação pode ser 
mais rapidamente compreendida quando se consideram os estudos da sociolinguística. 

Beline (2006), sobre essa questão, mostra como a variação linguística – heterogeneidades que podem 
ocorrer em diversos níveis da língua, seja fonético, morfológico, sintático ou lexical – se dá a depender de 
diferenças do lugar em que a língua é usada (variação diatópica) e do estrato social a que se pertence (variação 
diafásica). A visão de Suassuna (2009) pode levar a uma complementação do que Beline desenvolve, quando 
a autora afirma que, mais importantes do que os tipos de variação são os fatores que influenciam as diferentes 
produções linguísticas, como a região geográfica, o tempo, o registro, a classe social, a idade, o sexo, o padrão 
cultural, o público etc. 

Também é preciso considerar, de acordo com Beline (2006), que a variação linguística pode se dar “até 
o nível do indivíduo” (p. 128), mas o que delimita as variedades e faz com que não se chegue à existência de 
uma língua totalmente heterogênea é exatamente a interação social, o convívio com outros falantes de uma 
mesma comunidade. Da mesma forma, a falta de convívio leva a um aumento das diferenças entre as 
variedades. Outro fator que também contribui para a classificação das características linguísticas de 
determinado indivíduo é, de acordo com o autor, a valoração dada à fala alheia.  Ou seja, o juízo de valor em 
relação a determinada variedade depende da visão cultural que se tem do outro. Se a cultura é vista como 
algo pertencente a um grupo social que não é homogêneo, as diferenças linguísticas serão encaradas de forma 
natural; por outro lado, se o diferente é visto como algo inferior ou que não faz parte de uma cultura que leva 
à formação de um indivíduo “maior” intelectualmente, essas dicotomias são fortalecidas. 

Ao abordar a linguagem como essencialmente dependente do uso e da interação social, Bakhtin (2002) 
mostra como a língua muda a depender de com quem, porquê e para que se está falando, sem 
necessariamente se tratar de falar “melhor” ou “pior”: 

A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor; variará se se tratar de 
uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver 
ligada ao locutor por traços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido etc.). (p. 112). 

Possenti (1996), ao criticar a dicotomia posta na abordagem das variedades linguísticas, inicia sua 
discussão tratando, primeiramente, da língua como um todo, para em seguida discutir a questão dos dialetos. 
O autor afirma que, gramatical e estruturalmente, não há nenhuma língua que seja mais difícil que outra, ou 
línguas mais evoluídas e outras mais primitivas. Para isso, ele mostra que, inicialmente, parecia lógico pensar 
que se os povos eram primitivos em relação às tecnologias utilizadas para a sobrevivência, também teriam 
uma inteligência primitiva e, consequentemente, em uma concepção de língua como expressão do 
pensamento, falariam uma língua primitiva.  No entanto, ao se analisarem línguas indígenas, por exemplo, 
descobriu-se que essas poderiam  ser classificadas estruturalmente ao lado de línguas “civilizadas”, já que 
possuem estruturas tão complexas quanto as demais.  

Em relação aos dialetos, o autor deixa claro que não há língua uniforme, e isso independe da situação 
econômica da sociedade em que ela se desenvolve. Assim, os dialetos diferem entre si, mas não em 
complexidade. Essas diferenças e a atribuição de valor a elas estão ligadas apenas à valoração conferida pela 
sociedade a cada dialeto. Dessa forma, afirma o autor: “quanto menos valor têm os falantes na escala social, 
menos valor tem o dialeto que falam” (idem, p. 28). 

Suassuna (2009) destaca que é preciso reconhecer que o fenômeno da variação linguística está “ligado 
ao fato de as línguas comportarem várias normas que se interpenetram e entre as quais existe até mesmo 
uma certa assimetria” (p. 56). Junto a isso, ela aponta para as contribuições da sociolinguística para a 
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compreensão desse fenômeno principalmente a partir do conceito de papéis sociais, a partir do qual se 
compreende a influência do papel social do indivíduo no valor que é atribuído à variedade linguística falada 
por ele. 

Possenti (1996) mostra como em geral os julgamentos acerca de determinada variedade linguística são 
feitos a partir da comparação com outra variedade ou dialeto e o que deveria ser tomado como diferença é 
considerado erro. A consequência disso é a crença de que quem utiliza tais variedades, especialmente as 
diferentes da variedade padrão, não sabe falar.  

Geraldi (2009), para iniciar a discussão acerca da questão da presença de diferentes variedades 
linguísticas na escola, afirma que todos os falantes, por viverem em sociedade, têm a experiência de obedecer 
a diferentes regras a depender da instituição social em que se fala. Assim, ele mostra que há instâncias públicas 
e privadas de fala e que, apesar de a língua portuguesa se constituir por vários dialetos, apenas um deles tem 
sido admitido em algumas dessas instituições sociais, especialmente nas que se classificam como instâncias 
públicas de fala. 

Geraldi (idem) também aponta para o fato de que, apesar de as descrições sociolinguísticas das 
variedades destacarem as diferenças entre as mesmas, essas diferenças não são caóticas, mas sim 
sistematizadas, por exemplo, a partir da correspondência com variáveis sociais. Junto a isso, está a forte 
presença das relações de poder no que concerne a essas variedades, que leva aos conceitos de variedade 
padrão, língua de prestígio, forma estigmatizada etc, a partir dos quais se associam, por exemplo, “variedades 
linguísticas não prestigiosas a um grupo de falantes que, sociologicamente, não pertence às classes 
dominantes” (p. 53). 

Outro fato destacado pelo autor é que cada vez mais as pesquisas sociolinguísticas mostram a relação 
direta entre a estigmatização dos falantes e a estigmatização das variedades linguísticas utilizadas por eles. 
Disso decorre que, embora as camadas populares também produzam cultura e sejam a base de sustentação 
da produção cultural da classe dominante, não se vê a presença ou a utilização das variedades utilizadas pelas 
primeiras no registro de experiências históricas acumuladas e, consequentemente, no conhecimento 
disponível a todos e que é abordado nas escolas. 

Acreditamos, portanto, que a abordagem relacionada às variedades linguísticas pode levar a uma 
valorização dos saberes que os alunos já possuem e ir além disso, ou seja, possibilitar a construção de novos 
saberes, por meio da inserção em situações interlocutivas novas, nas quais eles precisarão fazer uso de novas 
formas da língua.  

Ao falarmos de variantes linguísticas no contexto internacional, é basilar ressaltar que para esse artigo 
consideramos o português brasileiro e o português europeu como variedades de uma mesma língua. Essa 
perspectiva foi se estabelecendo durante a prática em que preparávamos os alunos para o concurso de 
redação promovido pelo DPLP e pelo próprio nome do concurso, intitulado “Unidade e diversidade do 
Português”. Esse entender foi corroborado por nossa exposição a variantes do idioma e à interlocução com 
pessoas de nacionalidades diversas que tinham português como língua materna. Contudo, reconhecemos que 
há momentos em que a compreensão exige esforço do interlocutor, motivo pelo qual entendemos a 
importância da discussão levantada por Carvalho (2004), ao dizer que o Brasil deve se afirmar politicamente e 
proclamar sua independência linguística, já que para a autora o português do Brasil e de Portugal são línguas 
diferentes. Segundo ela,  

Enquanto nós, como falantes, não assumirmos a diferença e, por meio de nossa pressão cultural e 
política, não levarmos os detentores do poder a assumi-la também, continuaremos nessa flutuação, nessa 
indecisão em torno da definição do que seja o português brasileiro. [...] 

O desprezo pelo que é caracteristicamente nosso sempre foi marca registrada da elite brasileira. Admitir 
que o português brasileiro é uma língua com todo o direito de assim ser chamada significaria abandonar o 
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tradicional estereótipo da nossa cultura elitista de que no Brasil se fala português errado, indigno da língua de 
Camões, e que só o português europeu é correto (p. 14-15). 

Cabe-nos acrescentar que, no nosso entender, considerar o PB uma variedade não implica em 
menosprezar nosso idioma ou sequer consolidar nossa submissão ou ilegitimidade com relação à “pura” língua 
de Camões. Ao contrário, entendemos que por ter sofrido tantas influências indígenas e africanas, para citar 
apenas algumas, o português enriqueceu-se linguisticamente e deu provas de sua própria identidade histórica 
construída como resultado da miscigenação e multiculturalismo. Com uma história de tanta arbitrariedade, 
violência e opressão, como se constitui a história da língua portuguesa no Brasil, seria no mínimo indigno 
desvalorizar a contribuição africana e indígena ao idioma. Podemos concordar que, em função delas, nossa 
língua é menos “pura”. Se menos europeiamente pura, ainda melhor, pois mais puramente brasileira, já que 
faz justiça - ou seja, respeita e dá valor - ao patrimônio linguístico dos povos que nos constituem.  

Dessa forma, alguns traços característicos do falar brasileiro, em comparação com outras variantes, 
foram a tônica do projeto - já que nosso objetivo era não apenas dar aos alunos meios de explorar e conhecer 
as variantes linguísticas, mas também meios para introjetá-las, capacitando-os ainda mais enquanto falantes 
do idioma na sua vertente brasileira. 

O livro didático Terra Brasil, de Regina Dell’Isola, adotado nas turmas do CCB Tel Aviv, aborda alguns 
desses aspectos do português brasileiro, como o uso do pronome te ao invés de lhe, a dupla e tripla negação, 
o uso de Seu e Dona e o emprego de a gente.  

3. O PROJETO PEDAGÓGICO 

Com base nesses fundamentos, elaboramos um projeto pedagógico a fim de proporcionar aos alunos 
uma visão mais ampla e aprofundada do tema, bem como uma vivência significativa, que permitisse uma 
apropriação do tópico abordado por parte dos alunos. Atrelamos o tema do concurso ao conteúdo gramatical 
previsto no semestre, criando exercícios específicos a esse tema e oferecendo ao aluno a oportunidade de 
conhecer melhor o assunto.  

3.1. PERFIL DOS ALUNOS 

O corpo discente do CCB Tel Aviv é formado por cerca de quarenta alunos, com idades entre 23 e 70 
anos. Os alunos têm, em sua maioria, o hebraico como língua materna e falam pelo menos mais uma língua 
estrangeira, em geral inglês. A grande maioria tem algum contato com brasileiros no âmbito externo ao CCB: 
família, amigos, namorados, ou fazem parte de grupos de capoeira, o que permite que o uso da língua 
portuguesa não se limite apenas ao contexto da sala de aula.  

Diferentemente de outros cursos de língua estrangeira em Israel, o objetivo da maioria dos alunos do 
CCB ao aprender português não é aprender uma língua por motivos profissionais ou para receber um 
certificado, mas sim aprender uma língua para também se aproximar de uma cultura, de uma forma de pensar 
e de se comportar com a qual eles se identificam e através da qual buscam se relacionar com outras pessoas 
que compartilham desse mesmo universo de valores. 

É importante destacar que, em relação ao hebraico, há em geral uma visão que associa a variedade 
formal à uma linguagem mais “alta”, em uma tradução direta, mais evoluída, enquanto outras variedades 
seriam cheias de erros e “menores”. O hebraico moderno é uma língua que foi “recriada” a partir do hebraico 
bíblico há menos de 150 anos e esse processo de recriação segue até hoje, não só pelo uso nas ruas, mas pela 
divulgação de novas palavras criadas com o objetivo de modernizar e preservar o idioma (evitando 
estrangeirismos), pela Academia da Língua Hebraica. 
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Dessa maneira, é possível afirmar que a abordagem do fenômeno da variação linguística a partir do viés 
sociolinguístico com os alunos falantes de hebraico levou-os não só a uma maior compreensão da língua 
portuguesa, mas também a uma reflexão sobre a própria língua.  

Tomando como base o perfil dos nossos alunos e suas particularidades, realizamos o concurso intitulado 
“Diversidade e Unidade da Língua Portuguesa”, conforme proposto pelo Departamento para Difusão da Língua 
Portuguesa do MRE, e elaboramos um projeto didático com base principalmente nas variedades diatópicas, o 
qual descreveremos e analisaremos a seguir. O projeto culminaria na elaboração da redação para o concurso 
proposto, a ser realizada pelos alunos. O DPLP premia com 100U$ a melhor redação dos CCBs.   

3.2. ETAPA 1 – ROTEIROS 

Inicialmente, explicamos as divisões geográficas do Brasil, apresentando-as aos alunos e introduzindo 
de forma superficial o universo geográfico, histórico e demográfico de cada região. A ideia era que se 
familiarizassem, a princípio, com o território brasileiro: suas proporções, suas divisões administrativas e 
estados. Cada aluno escolheu uma região com a qual trabalhar, de modo que, ao final do projeto, todos os 
alunos tivessem uma visão geral do Brasil.  

A seguir, elencamos temas variados, que dialogavam com o interesse pessoal dos alunos, como música, 
gastronomia, história, turismo, artes, literatura.  A partir daí, propusemos que cada aluno escolhesse um tema, 
que deveria ser pesquisado e apresentado oralmente à sala de aula. O tema deveria ser explorado sob a ótica 
da variedade linguística dentro da divisão geográfica escolhida previamente: por exemplo, um aluno que 
estudasse a culinária da Região Norte estaria exposto à cultura regional e à forma de falar daquela região 
através de vídeos reais da internet.  

Devido à complexidade das regiões, os alunos não poderiam abordar as variedades de diversos estados 
ou cidades, logo, eles escolheram a expressão oral característica de uma cidade de sua preferência e 
aprofundaram-se nela, seguindo os roteiros distribuídos pelas professoras (Anexo A). A entrega dos roteiros 
teve o objetivo de orientar a pesquisa e reflexão, mantendo o foco no assunto estudado, já que o tema é um 
universo por si só que pode levar a observações distantes do assunto em pauta. Os próprios roteiros já 
consistiram em uma atividade para os alunos, pois era necessário ler e compreender cada recomendação. 

3.3. ETAPA 2 – PESQUISA 

Com o desenvolvimento do projeto, os professores encorajaram a pesquisa autônoma de fontes 
autênticas, ao mesmo tempo em que forneceram aos alunos algumas delas, tais como reportagens sobre 
variação linguística, músicas, vídeos sobre culturas regionais, locais, etc. Muitas pesquisas foram realizadas 
nos computadores disponíveis do CCB, durante a sala de aula, com o auxílio das professoras.  

As fontes eram direcionadas para o gosto e interesse pessoal do aluno. Um exemplo singular foi a aluna 
que quis trabalhar com o Saci Pererê, por ter ouvido falar sobre o mito quando trabalhava com uma brasileira. 
Como não queríamos perder a motivação já natural pelo tema e aproveitando que sua turma optara por 
pesquisar lugares turísticos no Brasil, apoiamos a automotivação e mantivemos o assunto, providenciando 
fontes sobre a cultura caipira do interior de São Paulo, em particular informações sobre as cidades de Taubaté 
- berço de Monteiro Lobato - e São Luís do Paraitinga, cidade que comemora anualmente o Dia do Saci com 
brincadeiras e contações de histórias que consistem em atrações turísticas regionais que afirmam a identidade 
brasileira e buscam se contrapor à comemoração do Haloween. 

Após a pesquisa temática e geográfica, chamou-se atenção em particular para a forma como se falava 
nesse locais, como sotaque e regionalismos. Em resultado, o aluno não apenas aprendeu sobre as variedades 
linguísticas, mas um pouco da história e cultura de cada região, afinal, esses temas são interligados quando se 
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estuda os sotaques. Aproveitou-se assim para experimentar chimarrão e fazer receitas de feijão tropeiro e 
bolo de milho. Outro destaque foi uma aluna que, ao apresentar sobre o Olodum e o samba reggae, trouxe 
tambores e deu uma aula de batucada para os colegas. Quanto à aluna que pesquisou o Saci, sem dúvida, a 
cultura caipira alude ao erre (r) retroflexo e à sua forma de falar característica, que é um dos traços da 
variedade linguística do interior de São Paulo, logo, em semelhante projeto, qualquer tema é passível de 
análise a partir da ótica da variação linguística, desde que o professor dirija o olhar do aluno para isso.  

Durante as aulas estudamos vídeos e textos relevantes ao assunto, por exemplo, o vídeo “Sotaque”, do 
grupo Porta dos Fundos, que possibilitou uma discussão sobre os diferentes sotaques do Brasil a partir das 
regiões, bem como sobre a percepção dos alunos acerca da presença ou não de sotaques em Israel e de suas 
representações na sociedade. Também estudamos uma entrevista com o escritor Mia Couto sobre as 
colonizações e a língua portuguesa.  

3.4. ETAPA 3 – APRESENTAÇÃO DE SEMINÁRIO 

Cada aluno organizou um seminário sobre os temas geograficamente circunscritos, resultando em 
seminários sobre: a culinária gaúcha, culinária mineira, o samba da favela carioca, tropicalismo, carimbó, 
Salvador da Bahia, Belém do Pará, samba paulista, forró pernambucano, Olodum e samba reggae, etc. Os 
seminários contemplaram dois aspectos: o tema de interesse pessoal e as variedades linguísticas das regiões 
escolhidas. Um aluno que viajaria às Serras Gaúchas optou por falar sobre bandas de rock do Rio Grande do 
Sul, oportunidade em que explorou a forma de falar - a pronúncia do erre e das vogais - e o léxico regional. 
Outro aluno interessado na culinária mineira discorreu sobre os significados da palavra “trem” a partir de uma 
reportagem televisiva. Ele explicou particularidades da variante mineira com a piada - um estereótipo - de dois 
mineiros fazendo café:  

 
• Pó pô pó? (pode pôr o pó [de café]?) 
• Pó pô. (pode pôr) 

 
Outra aluna apaixonada por música explorou as particularidades da variante das favelas cariocas com 

músicas de Bezerra da Silva, que exigiu a compreensão de conceitos emblemáticos da cultura brasileira, tais 
como mané, malandro, caguete, milico, morro, etc.  

Não foi tarefa simples para os alunos perceber a diferença na pronúncia nas diversas regiões do Brasil, 
mas eles demonstraram curiosidade ao estudar o léxico específico dos locais estudados, ora se divertindo, ora 
se identificando com alguns e buscando incorporar algumas dessas palavras em suas falas. Alguns alunos A2+, 
que já tinham pronúncia característica, puderam entender qual o tipo de variante incorporaram e porquê - 
seja devido ao estado em que viajaram, à novela a que assistiram ou à namorada brasileira de determinada 
cidade. Muitas vezes, ao ouvirem uma palavra com o erre retroflexo, por exemplo, imediatamente a 
reproduziam com a pronúncia da variante já eleita, consciente ou inconscientemente, contextualizando a si 
mesmos num pedaço identitário do Brasil a que, quando em comparação com outros rincões, já se sentem de 
certo modo pertencentes. 

3.5. ETAPA 4 – EXPOSIÇÃO SOBRE A LÍNGUA PORTUGUESA E EXIBIÇÃO DE FILMES 

A partir do envolvimento dos alunos e da percepção da relevância do tema para esse público, tivemos 
o desejo de apresentar aos alunos e ao público frequentador do CCB uma visão geral do assunto, que abarcasse 
um microcosmo de toda sua riqueza. Assim, surgiu a idéia de realizar uma exposição à semelhança do Museu 
da Língua Portuguesa, em São Paulo: aprofundaríamos assim a reflexão sobre o idioma e ao mesmo tempo 
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ofereceríamos ao aluno uma simulação de como é uma visita a um museu no Brasil. Tal imersão proporciona 
a oportunidade de consolidar a interiorização da língua através de uma vivência em nosso idioma.  

Assim, o objetivo principal da exposição foi que os alunos do CCB-Tel Aviv pudessem, de forma 
interativa, refletir sobre tópicos trabalhados em sala relacionados à diversidade da língua portuguesa no Brasil 
e no mundo. A ideia seria promover uma atividade interativa, de forte estímulo sensorial e cognitivo, para que 
o aluno raciocinasse em português, promovendo, dessa maneira, a assimilação do idioma. 

Ao mesmo tempo, os brasileiros que frequentassem a exposição poderiam refletir sobre a língua a partir 
de um novo viés - o viés menos confortável do que o dos estereótipos, do certo e do errado. Nossa vivência 
neste espaço indicava que grande número dos brasileiros que migram para Israel acabam se distanciando da 
identidade brasileira e se identificando com o modo de ser israelense. Essa constatação vem da fala de alguns 
frequentadores deste CCB, da reação do público diante de atividades promovidas pelo centro cultural,  e da 
observação de brasileiros em outros espaços. Soma-se a isso outros fatores de absorção: muitos possuem 
família aqui, outros, ideais sionistas e outros foram criados idealizando o país, a terra dos judeus.  

O país possui um Ministério destinado à recepção e absorção dos imigrantes na sociedade, que promove 
medidas práticas de acolhimento dos recém-chegados, como documentação, moradia, bolsa, estudo do 
idioma, colocação no mercado de trabalho, etc. Como resultado, grande parte dos judeus brasileiros são 
assimilados. Dessa maneira, um dos objetivos da exposição foi também contribuir não apenas com uma 
reflexão, mas também com o resgate de traços porventura enfraquecidos da identidade brasileira. 

Enquanto a exposição em São Paulo tinha foco na variação diastrática (resultantes de diferenças sociais), 
a nossa teve foco nas variedades linguísticas diatópicas (regionais), com menor enfoque nas questões da 
imagem social dos falantes. Assim, a exposição foi dividida em três partes: O Português no Mundo, O Português 
no Brasil e Verdade ou Mito? 

• Sala O Português no Mundo: o objetivo desse ambiente era apresentar ao público 
estrangeiro os locais, em diversos países,  nos quais é possível se comunicar em português. 
O visitante  se deparou com alguns aspectos fundamentais  do idioma, tais como: 
o sua distribuição geográfica: sobretudo aos que estudam português como língua 

estrangeira, pode-se observar onde se localizam grandes bolsões populacionais em 
diversos países, além dos que têm o idioma como oficial; 

o um jogo de correspondência impresso em ímãs, em que os jogadores devem 
relacionar as diversas formas de expressar um mesmo objeto, em diversos países 
lusófonos; 

o apresentação em televisão de frases, faladas em diversas vertentes do português, 
que refletem sobre a língua portuguesa, na voz de anônimos e também de pessoas 
conhecidas no mundo artístico, como Mia Couto, José Saramago, João Ubaldo 
Ribeiro, Martinho da Vila, Teresa Salgueiro. O trecho faz parte do início do filme 
Vidas – Línguas em Português; 

o uma linha do tempo, retratando a evolução do português desde a língua proto-indo-
europeia até a instituição do português como idioma oficial de Portugal;  

o poesias que refletem as diferenças do espírito regional: as questões nacionais e o 
passado em comum dos países lusófonos. Portugal foi representado por Fernando 
Pessoa; Angola, por Luandino Vieira e Maurício de Almeida Gomes; Moçambique, 
por José Craveirinha e Timor Leste, por Francisco Borja da Costa.  

• Sala O Português no Brasil: o objetivo desse espaço era mostrar um microcosmo das variedades 
linguísticas brasileiras, com reprodução de textos pertinentes ao tema: 
o apresentação do mapa de variação linguísticas (ao todo 16 regiões); 
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o exibição em tela de TV expressões de difícil tradução; 
o jogo impresso em ímãs para associar as diversas formas de se dizer um mesmo 

objeto, de acordo com as regiões, dispondo de um gabarito – o mapa linguístico com 
a localização dos registros das ocorrências; 

o poesias sobre o falar nacional escritas por: Patativa do Assaré, Oswald de Andrade, 
Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira; 

• Estação de jogos 
o - Quebra-cabeça de frases que revelam os conceitos da exposição: orientando-se 

pela cor e tipo da fonte, o jogador desembaralha e organiza transparências, à 
semelhança da instalação Óculos, da exposição Menas, no Museu da Língua 
Portuguesa. Ao desembaralhá-las, frases com os conceitos que fundamentam a 
exposição vão sendo expostos, tais como “A língua varia no tempo e no espaço”, 
“Todos têm sotaque. Ainda bem.”, “Quero ser um poliglota na minha própria língua” 
e “Não existem erros absolutos em língua”. 

o - Verdade ou Mito: a proposta desse ambiente, no qual houve apenas uma atividade, 
foi refletir sobre a imagem social que todos atribuímos ao portador de uma 
variedade linguística. Atribuímos essa imagem e consequente valoração de forma 
inconsciente, daí a necessidade de trazer o assunto à tona. Nela dispomos grandes 
dados nos quais estavam escritos os mitos da língua portuguesa – mitos que são tidos 
como verdadeiros pela maioria da população, tais como: “Brasileiro não sabe falar 
português” e “É preciso saber gramática para falar e escrever bem”. Cada mito estava 
seguido de sua respectiva elucidação, de acordo com a obra Preconceito Linguístico, 
do linguista Marcos Bagno (2015). Para os visitantes brasileiros, esse espaço levou a 
reflexões sobre a norma da língua e o uso do “português correto mesmo”, como 
pudemos ouvir. Para os estrangeiros, alunos de PLE, as reflexões foram 
transportadas ao idioma materno e foram realizadas associações a semelhantes 
valorações no próprio universo de origem. 

Para a abertura da exposição, os alunos foram convidados a assistir o filme Língua, Vidas em Português, 
do diretor Victor Lopes, que aborda as diversas expressões do português na vida cotidiana de seus personagens 
ao redor do mundo.  

A exposição ocorreu entre os dias 21 de julho e 21 de agosto de 2016. 

3.6. ETAPA 5 – ELABORAÇÃO DA REDAÇÃO 

Após esse ciclo de atividades que durou cerca de três meses, os alunos foram convidados a participar 
do concurso, elaborando suas próprias redações com o tema “Diversidade e unidade do português”. As 
reações não foram orientadas a partir de roteiros, o que se provou necessário numa próxima iniciativa, mas 
sim, deixamos os alunos livres para exporem suas reflexões a partir da pesquisa e elaboração da própria 
vivência.  

A produção escrita passou por três etapas: a) elaboração da primeira versão do texto, seguida de 
marcação da professora (os erros foram sublinhados, mas não corrigidos, de modo que o aluno tinha que 
corrigir por conta própria) -  essa etapa resultou na produção de uma segunda versão do texto; b) revisão com 
a professora das correções realizadas pelo aluno, seguida de sugestões para os pontos em que o erro não fora 
solucionado, levando à produção de uma terceira versão; c) revisão estilística com a professora, resultando na 
versão final, que obedecia alguns à gramática normativa, aceitando a influência do texto oral (inserção de 
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ademais para evitar a repetição de além disso; inserção do quão ao invés de como; sugestão de atribuído a ao 
invés de graças a ou por causa de. 

Assim, reproduzimos abaixo um trecho da redação “Passos e pegadas do português”, realizada por um 
aluno do nível A2+, que condensa em suas próprias palavras o conteúdo trabalhado.  

No português existem algumas coisas que uniram a língua. Para mim o mais impressionante é quão 
extensa é esta língua. Isto pode ser atribuído ao poder e alcance do antigo Império Português. 

O português é falado em quase todos os continentes e eu entendi que não foi só porque os 
portugueses estiveram lá. Por exemplo, essa língua é falada amplamente em cidades onde houve e 
há um fluxo de brasileiros, lugares como Toronto, Miami, Sydney, Paris e até mesmo Tóquio. 
Ademais tem comunidades relativamente grandes que falam português espalhadas pela África, 
Europa e Índia.  

Enquanto é verdade que eles podem ler os mesmos livros e ouvir a mesma música, não é correto 
dizer que todos os falantes de português falam igual. [...] 

Além disso, os portugueses tendem a falar com a vogal mais fechada e os brasileiros, com a vogal 
mais aberta. O jeito como a letra “s” é pronunciada é bem diferente também.  Os brasileiros falam 
apenas “sss” como “portuguêss” enquanto os portugueses falam “shh”, como “portuguesh”. O Rio 
de Janeiro foi influenciado pelos portugueses, por isso eles falam assim. 

Em resumo, existem muitas coisas que mostram quão unificada a língua portuguesa é, no entanto, 
também existe uma infinidade de coisas que mostra a sua diversidade. (Redação de Eric 
Kleinzweig)   

Na redação supracitada, podemos ver como o aluno se apropriou da reflexão acerca da unidade e da 
variedade da língua, como expressou alguns conhecimentos adquiridos no decorrer do projeto tanto em 
relação à língua em geral (onde ela é falada, que influências foram recebidas), quanto em relação a questões 
mais específicas, como a variação no som da letra “s”, por exemplo. Principalmente, ele não fez juízo de valor 
em relação a essa variação, mas mostrou um olhar mais consciente em relação ao processo e ao resultado, 
mesmo que de forma ainda incipiente, que mostram como ele atingiu os objetivos do projeto.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme já dito, o objetivo do projeto era promover a construção do conhecimento da língua 
portuguesa através da vivência. O aluno exposto às variantes e submetido a um trabalho de conhecimento e 
tomada de consciência desse fenômeno - que é característico a todos os idiomas - , terá mais autonomia 
comunicativa se estiver viajando no Brasil, se relacionando com brasileiros no exterior ou utilizando o idioma 
para outros fins.  

Ainda é importante notar que o aluno com tal bagagem é capaz de orientar-se entre os estereótipos da 
imagens sociais que o interlocutor promove em nós, brasileiros. Tais imagens, via de regra, transitam e são 
passadas adiante por brasileiros a estrangeiros com naturalidade e inconsciência, sem o filtro da compreensão 
do fenômeno. Logo, verificamos que o estudo do tema capacitou o aluno a entender a complexidade da 
identidade brasileira e se relacionar com ela a partir da perspectiva da nossa riqueza, não da nossa pobreza 
cultural, como prega a hipervalorização da norma culta.  

Se por um lado o aprendiz está mais empoderado para nos acessar, por outro ele também está mais 
apto a se identificar, ter empatia ou se colocar no lugar de um brasileiro e refletir sobre nossa sociedade. Em 
outras palavras, o aluno que, ao falar com uma pessoa do interior de Minas Gerais, consegue identificar que 
seu falar é o “mineirês”, não só se identifica com o interlocutor - por já conhecer previamente seu universo, 
ainda que em parte - como também compreende a postura de alguém que não é de Minas e opta por 
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categorizar o falante. Assim, o aluno acessa as diferentes perspectivas que são inerentes ao brasileiro 
“padrão”, divisando nosso pensar a partir de dentro de nossa sociedade, e não de fora, a partir da perspectiva 
do estrangeiro.  

Cabe ainda mencionar o desenvolvimento da capacidade de compreensão oral dos alunos, que é 
estimulada com tais vivências. Assim, os alunos capazes de identificar e interagir com as particularidades do 
falar caipira, do “gauchês”, do “carioquês”, do “recifês”, estão enriquecidos não apenas de uma perspectiva 
democrática do idioma, mas também de toda a bagagem cultural, histórica, social e regional a que ela remete.  

Se por um lado identificar as variantes é acessível a alunos de todos os níveis, por outro, formalizar 
reflexão sobre o assunto já exige estruturas linguísticas mais complexas. Ao sugerirmos os seminários, demos 
ao aluno a oportunidade de, assumindo os papéis de pesquisador e docente, produzir seu próprio conteúdo 
oral e consolidar a construção desse conhecimento. Contudo, quando propusemos que o conteúdo falado se 
desdobrasse numa reflexão escrita sobre o português no mundo, os alunos se depararam com mais dificuldade 
de discorrer sobre o tema na linguagem escrita.  

A pesquisa para o seminário já havia exigido muito investimento dentro e fora da sala de aula e, também 
em função disso, a adesão ao texto escrito foi recebida como um “excesso” de atividades. Por esse motivo, 
muitos alunos, alguns de nível A2+ (então o nível mais avançado do CCB Tel Aviv), desistiram de realizar a 
redação, mesmo tendo excelente participação nas atividades propostas pelo Centro Cultural e realizando o 
seminário sobre o tema e a variante escolhida. Outros já optaram por realizar uma produção escrita 
informativa, à semelhança de verbetes de enciclopédias, em que a criatividade e a expressão do próprio 
pensamento não foram constatadas. Essa resposta já era, de certa maneira, esperada: o tema já é 
extremamente complexo para os próprios brasileiros, tanto mais para quem estuda português como língua 
estrangeira. Tanto debatemos sobre a complexidade do tema que decidimos torná-lo tangível através da 
exposição realizada, que associamos ao nosso roteiro de atividades para os alunos. 

Finalmente, a dimensão política do tema deve ser discutida entre os colegas de trabalho. Os traços do 
falar brasileiro, em comparação com outras variantes, devem ser respeitados e assim passados adiante. Trata-
se uma prática didática despida de preconceitos que apenas corroborariam a famosa “síndrome de vira-lata”, 
de que o conhecimento brasileiro não merece ser valorizado. Devemos abandonar os livros didáticos de PLE 
que utilizam a gramática prescritiva como se fosse uma variante falada do português, pois o que se prescreve 
neles não é o que se verifica na prática.  

Como professores, precisamos evitar formar alunos que falarão como “gringos”, ou seja, uma fala 
possivelmente normativa, mas artificial, pois limitada na sua comunicabilidade e na sua leitura do contexto. 
Nós, professores, muitos sem livros didáticos que corroboram nossa língua natural, devemos confiar na nossa 
própria gramática intuitiva ao ensinar, pois ela bem nos orienta e traduz nos diversos ambientes que 
frequentamos em um só dia - o supermercado, o consultório médico, o colégio dos filhos, as notícias e a 
universidade. Aproveitando esse espaço para saudar uma figura emblemática brasileira, fruto da necessidade 
aliada à flexibilidade, consideramos que se nos pautarmos em ensinar a língua que realmente se fala, e não a 
que se prescreve, formaremos alunos mais “malandros” do que “gringos”. E quem melhor navegaria no 
universo lusófono? 
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