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Apresentação desta Edição Especial 

 

Escrito por José Carlos Paes de Almeida Filho e Fidel Armando Cañas 

Em outubro de 2013 a Sociedade Internacional para o Ensino de PLE, a SIPLE, 

realizou seu evento internacional em Salvador da Bahia e uma das mesas, justamente 

a de abertura, tratou do tema de políticas para o Ensino do Português para 

estrangeiros. Foi nessa ocasião que brotou a ideia de reunir artigos para um número 

especial da Revista SIPLE. É dessa tarefa que tratamos neste volume, depois de 

longo tempo para reunir autores, textos e revisores. A preparação de um número 

especial com produção em boa medida induzida não é empreendimento ligeiro, mas 

neste momento o apresentamos com grande alegria aos leitores e associados da 

Sociedade. 

Este volume especial abre com reflexões situadoras, vistas do alto, organizadoras, de 

Almeida Filho, o mesmo coordenador da mesa inspiradora deste número especial. O 

autor situa teoricamente o lugar em que se inserem as políticas linguísticas no âmbito 

da Linguística Aplicada. O autor já escrevera em 2001 sobre essa questão que parece 

experimentar um revival nos últimos anos, colocando-se firmemente no escopo de 

diversos linguistas aplicados do Brasil e além-fronteiras. Assim, Almeida Filho reflete 

sobre políticas, vinculando-a à história com a qual trava um diálogo fertilíssimo e 

entendendo-a como ações desencadeadas segundo um plano e ideário, e que pode 

ser explicita ou implicitamente concebida. 

Quando implícita, afirma o autor, só pode ser reconhecível pela natureza dos fatos 

que gera e a sua desvantagem reside na ausência de ações esperadas, na presença 

errática ou esporádica de ideias concretizadas. Se explícita, uma política tem agenda, 

plano de desembolso e metas cobráveis pelo corpo profissional e pela sociedade. 

Desse modo, salienta Almeida Filho, uma verdadeira política para o ensino de línguas 

nos franquearia um arrazoado de justificativas educacionais, culturais, psicológicas, 

linguísticas e práticas nos currículos escolares, universitários e formativos dos 

professores de idiomas, além de levantar os critérios com os quais definir quantas, 

quais línguas e quando poderiam preencher a disciplina Língua Estrangeira. 

O presente número especial conta com o artigo de Leurquin e Celedônio, que tem por 

objetivo apresentar a trajetória da implementação de Português como Língua 

Estrangeira (PLE) na Universidade Federal do Ceará (UFC). O processo de 

implantação de que já tratamos neste Revista em número anterior, é um caso de 

política de ensino do PLE. Para isso, as autoras abordam as iniciativas feitas e os 

desafios encontrados ao longo das três últimas décadas. Concluem que é preciso um 

investimento político da própria instituição e a regulamentação das ações 

profissionais. 
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Malaguti, por outro lado, nos brinda um texto que versa sobre os fenômenos do 

bilinguismo, multiliguismo ou multiculturalidade em relação aos resultados atuais das 

pesquisas científicas. O ensino de línguas no mundo combina com a maioria de países 

que partilham contextos de bilinguismo ou multilinguismo. De acordo com esse 

estudo, o fenômeno do bilinguismo é visto, portanto, como natural, enquanto o 

monolinguismo é a exceção. A autora analisa a situação e desafios políticos de 

introdução e desenvolvimento da Língua Portuguesa aprendida no exterior . 

No contexto europeu, Pinto afirma que a política portuguesa de PLE resulta da 

democratização e da adesão à União Europeia. De acordo com a constituição da 

nação lusa, essa política é composta por três áreas tuteladas pelo Instituto Camões 

(ICL). Com a integração europeia, todo o ensino de línguas da iniciativa do estado 

português ficou regido por um único documento europeu. O autor analisa 

especificamente no artigo as implicações dessa decisão. 

De Portugal vamos à China, e de lá Jatobá apresenta um panoramada situação do 

ensino de línguas estrangeiras (LEs) naquele país gigante da Ásia e examina algumas 

das políticas linguísticas adotadas no país nos últimos anos. O autor faz um breve 

histórico do ensino de línguas estrangeiras na China desde 1911 e, em seguida, 

examina como o ensino de línguas é adotado nos ensinos primário, secundário e 

terciário. Logo, analisa a Língua Portuguesa ao nível da graduação na China bem 

como o crescimento do mercado para falantes de LP para, por fim, analisar e refletir 

como as LEs e o acesso ao ensino dessas LEs têm sido tratadas nas políticas 

linguísticas dirigidas ao Ensino de Línguas e na política externa adotada pela China. 

Vidotti traz uma resenha importante do livro Política linguística e ensino de língua, de 

Djane Correa. Livros e artigos sobre políticas de Ensino de Línguas não são comuns 

em nosso cenário, daí o interesse pelo título recente.A autora da publicação afirma 

que a coletânea trata de temas relevantes no ensino de línguas na dimensão 

multilíngue e multicultural, da língua e sua função social, pedagogia da escola pública, 

conteúdos para a formação inicial e continuada, discursos hegemônicos de língua, 

implicações políticas de ser professor, atos de fala na educação e recursos 

sociolinguísticos, e destaca a discussão da dimensão política nas questões de língua 

em ambientes multiculturais e sociolinguisticamente complexos, a globalização como 

reivindicadora de ajustes e deslocamentos do olhar, além da urgência da visão de 

língua heterogênea. 

Esperamos que as reflexões aqui contidas possam contribuir na construção do edifício 

teórico de ideias que deem suporte a práticas renovadoras e que fortaleçam o campo 

do Ensino de Línguas (e de PLE) integrante da macro-área de Linguística Aplicada. 

Boa leitura e boas ideias aos nossos leitores, associados e apoiadores. 

José Carlos Paes de Almeida Filho       Fidel Armando Cañas 

Editor-chefe da Revista SIPLE         Editor Executivo da Revista SIPLE 
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Política Editorial 

Foco e Escopo 

A Revista SIPLE, fundada em 07 de outubro de 2010, publicação semestral da 

Sociedade Internacional para o Português Língua Estrangeira – SIPLE –  tem por 

objetivo divulgar textos inéditos na área de concentração de ensino e pesquisa de 

português como língua estrangeira e segunda língua, em âmbito nacional e 

internacional, redigidos em língua portuguesa em quaisquer das normas ortográficas 

vigentes nos países de língua e expressão portuguesas. 

São aceitos artigos em versões digitalizadas de autoria de pesquisadores, 

professores de graduação (incluindo leitores), pós-graduação, mestres e 

doutorandos, professores de programas de extensão e centros binacionais ou 

culturais. Textos de alunos mestrandos apenas serão aceitos se submetidos em co-

autoria com seus orientadores doutores. 

Indicamos os seguintes temas de interesse para publicação na Revista: 

Ensino e aquisição/aprendizagem de PLE nas salas de aula: 

• aquisição de português como L2 ou LE 

• formação de professores  

• formação de alunos de PLE 

• ensino de PLE frente às culturas nacionais 

• formação de terceiros agentes relevantes para o PLE 

• cultura e ensino-aprendizagem de português como língua não-materna 

• análise de abordagens e competências 

• ensino do Português como L2 e LE 

• especialidades do PLE: português língua de herança, português para fins 

específicos, português em contextos bilíngues (de escola, fronteira, indígena), 

português para trabalhadores imigrantes 

• história do ensino de PLE 

• ética no ensino de PLE 

• políticas linguisticas para o PLE 

• ensino de aspectos comunicacionais da gramática 
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• estudo da estrutura de aulas e aquisição 

• planejamento de cursos 

• produção e avaliação de materiais didáticos 

• dicionários pedagógicos e seu uso 

• avaliação e ensino de línguas 

• estética da linguagem e ensino de línguas 

• ensino da escrita e da oralidade 

• discurso no ensino-aprendizagem do PLE 

• tradução no ensino-aprendizagem de PLE 

• terminologia/lexicografia aplicadas 

• relações sociais mediadas pela língua portuguesa 

Política de Acesso Livre 

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de 

que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona 

democratização mundial do conhecimento. 

Políticas de Seção 

São aceitos para publicação apenas textos inéditos resultantes de pesquisa aplicada 

e de discussão teórica, traduções de artigos seminais para divulgação em língua 

portuguesa, além de resenhas de obras atuais relevantes ou de alto interesse 

histórico para a área de PLE e entrevistas com personalidades científicas da Área de 

PLE.  Não nos obrigamos, contudo, a incluir todos os diferentes tipos de seções num 

único número. 

Processo de Avaliação por Pares 

Os textos submetidos terão os nomes de seus autores apagados para envio à 

avaliação cega por pares, envolvendo dois pareceristas, sendo um membro da equipe 

interna e o outro do Conselho Editorial ou consultor ad hoc. Para que sejam 

publicados, os textos precisam receber dois pareceres favoráveis. Caso um dos 

pareceres seja contrário, o texto será enviado a outro parecerista. 

No caso dos textos produzidos por autores convidados, a avaliação cega por pares é 

realizada por membros do Conselho Editorial ou consultores ad hoc. 
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Depois da análise, cópias dos pareceres serão encaminhadas aos autores juntamente 

com instruções para modificações, quando for o caso. Antes de serem publicados, 

todos os textos serão submetidos à revisão pelos autores segundo as recomendações 

dos pareceristas que sugerem implementações de forma. 

Caso haja mais trabalhos aprovados do que possam ser publicados em determinado 

número da Revista, poderão ser escolhidos aqueles que tiverem obtido as melhores 

avaliações iniciais pelos pareceristas. 

Arquivamento 

Esta revista utiliza o sistema LOCKSS para criar um sistema de arquivo distribuído 

entre as bibliotecas participantes e permite às mesmas criar arquivos permanentes 

da revista para a preservação e restauração. Saiba mais... 

Corpo Editorial (Interno) 

EDITOR-CHEFE 

José Carlos Paes de Almeida Filho 

Corpo Editorial (Interno)              

Marilena Somavilla Bomfim de Andrade 

Fernanda Silva Medeiros Caetano 

Francisco Deivison Sousa Carvalho 

Cristhiane Miranda Vaz 

Carlos Alberto Gonçalves Pavan 

Conselho Editorial (Externo) 

Maria José dos Reis Grosso – Universidade de Lisboa 

Nelson Viana – Universidade Federal de São Carlos 

Lucia Maria de Assunção Barbosa – Universidade de Brasília 

Edleise Mendes - Universidade Federal da Bahia 

José Carlos Cunha – Universidade Federal do Pará 

Ana Catarina Nobre de Mello – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Vivaldo Andrade dos Santos – Universidade de Georgetown 

Liliana Gottheim – Universidade Estadual de Campinas 

Rosane de Sá Amado – Universidade de São Paulo 

Ricardo Moutinho – Universidade de Macau 

Kleber Aparecido Silva – Universidade de Brasília 

Revisão 

Equipe da Comissão Editorial 

http://lockss.org/
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Normas para Publicação 

 

Ao submeter um artigo para publicação na Revista SIPLE, queira observar os 

seguintes requisitos: 

1 - Os trabalhos submetidos para publicação na página da SIPLE deverão ser 

enviados via correio eletrônico – corr-el -  na forma de um arquivo anexado para o 

endereço jcpaes@unb.br, Este endereço de end-el está protegido contra spambots. 

Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. no formato Word for Windows. 

2 - O trabalho poderá conter imagens, gráficos ou tabelas, desde que essas sejam 

disponibilizadas pelo autor, em formato JPG, com definição de 72 dpis. Essas 

imagens deverão ser designadas como figuras, com numeração sequencial e 

indicação da fonte de onde foram extraídas. 

3 - O texto deverá ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho do papel A4, 

corpo 12, com espaço entre-linhas de 1,5 linha. Artigos e entrevistas deverão ter entre 

12 e 15 páginas, incluindo imagens e referências bibliográficas. Resenhas deverão 

ter entre 3 e 5 páginas. Casos especiais, com justificativa aceitável, poderão ser 

considerados para publicação. 

4 - A formatação do texto deverá obedecer às seguintes recomendações: 

4.1 - Título no alto da página, todo em maiúsculas e centralizado; 

4.2 - Nome do autor duas linhas abaixo do título, alinhado à direita e com as iniciais 

em maiúsculas; 

4.3 - Instituição a que o autor é vinculado logo abaixo do nome do autor, alinhada à 

direita e com as iniciais em maiúsculas; 

4.4 - Os trabalhos serão precedidos de um resumo com palavras-chave; e de um 

abstract (em inglês) com suas respectivas keywords. Ambos os resumos deverão 

conter por volta de cem palavras e as palavras-chave serão no mínimo três. Estes 

resumos com suas respectivas palavras-chave devem vir duas linhas abaixo da 

instituição a que o autor é vinculado, em corpo 11, com alinhamento justificado e 

espaço simples entre linhas; 

4.5 - O corpo do texto deverá vir duas linhas abaixo do abstract e receber alinhamento 

justificado; 

4.6 - No corpo do texto, os parágrafos deverão ter recuo de 1,25 cm, formatado com 

a tecla TAB; 

mailto:jcpaes@unb.br
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4.7 - As citações maiores do que três linhas deverão ser destacadas do texto, com 

distância de 2,5 cm da margem esquerda, e digitadas em corpo 11, sem aspas; 

4.8 - As notas explicativas deverão se restringir ao mínimo indispensável; 

4.9 - As referências bibliográficas de citações textuais deverão ser feitas no próprio 

texto, entre parêntesis, conforme o seguinte modelo: 

No interior da cidade planificada destacava-se, portanto, uma cidade letrada que 

"compunha o anel protetor do poder e o executor de suas ordens" (RAMA, 1985, 43), 

não deixando de constituir, ela própria, também uma forma de poder. 

4.10 - As referências bibliográficas do trabalho deverão ser indicadas de modo 

completo ao final do texto, obedecendo ao seguinte padrão: 

Publicações impressas 

Publicações em livros 

BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 

Artigos em livros 

NEVES, Margarida de Souza. Uma escrita no tempo: memória, ordem e progresso 

nas crônicas cariocas. In: CANDIDO, Antonio et al.  A crônica - o gênero, sua 

fixação e suas transformações no Brasil . Campinas: Editora da Unicamp, 1992, 

p.75-92. 

Artigos em publicações periódicas 

MARQUES, Reinaldo. Meio de campo. Margens/Margenes- Revista de Cultura . 

Belo Horizonte, n.1, 2002, p.86-89. 

Documentos eletrônicos disponibilizados na Internet 

Monografias consideradas no todo 

CARROL, Lewis. Aventuras de Alice. 21  Ed. São Paulo, 1994. Disponível em: 

www.bn.br Acesso em: 8 mar. 1997. 

Monografias consideradas em parte 

ALENCAR, José de. O guerreiro. In: _____, Ubirajara . [s.n.t.] cap. 3. Disponível em: 

www.vestibaboom.com.br . Acesso em: 30 nov. 2000. 

Periódicos considerados no todo 

JOURNAL OF TECHNOLOGY EDUCATION. Blacksburg(Va): Virginia Polytechnic 

Institute and State University, 1989. Disponível em: gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte. 

Acesso em: 15 mar. 1995. 

Artigo de periódico on-line 

PRICE-WILKIN, John. Using the World Wide Web to Deliver Complex Eletronic 



8 
Revista SIPLE 

 

Documents: Implications for Libraries. The Public? Acess Computer Systems 

Review, v.5, n.3, p.5-21, 1994. Disponivel em: gopher://info.lib.uh.edu.70/e 

journals/pacsreview/n3/pricewil.5n3.Acesso em:28 jul. 1994 

Para os casos omissos, consultar: FRANÇA, Júnia Lessa. Manual para 

normalização de publicações técnico-científicas . 6. ed. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2003. 

4.11 - As referências mencionadas no item acima deverão ser formatadas com espaço 

entre-linhas simples e precedidas pela expressão "REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS", sendo que esta deverá ser colocada duas linhas após o final do 

texto; 

4.12 - O trabalho não deverá conter nenhum outro tipo de formatação, além dos aqui 

mencionados. Casos omissos podem merecer consulta aos editores. 
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1. Receber ou Implantar Políticas de Ensino de 

Línguas 

Escrito por José Carlos Paes de Almeida Filho (Universidade de Brasília-UnB) 

 

1.      Situando políticas de ensino de línguas 

Interessam-nos aqui dois pontos: primeiro, a localização da área de Políticas de 

Ensino de Línguas na grande operação de ensino e aprendizagem de línguas 

reafirmando pressupostos, e, segundo, delinearmos uma minuta de política para 

orientar e inovar o ensino de línguas nas escolas brasileiras.  O quadro da instrução 

escolar de idiomas, vamos resumir, é preocupante, possui especificidades 

importantes e sofre, em boa medida, com os males da educação como um todo. Os 

desígnios de uma política de ensino de idiomas no país estão inscritos como uma das 

cinco dimensões em que se discutem a formação e atuação de professores e 

aprendizes no contexto escolar e universitário. São elas (1) o contorno e raízes de 

uma tradição espontânea na forma de uma cultura de ensinar e aprender idiomas, (2) 

o confronto da tradição de crenças e memórias com uma teoria relevante de ensino 

de línguas e de formação de professores, (3) a interpretação da história de ensino e 

aprendizagem de línguas no país, (4) a construção de um código de ética orientador 

da profissionalidade e suas práticas e, (5) a operação de uma política de ensino de 

línguas, esta última objeto específico deste trabalho. Vejamos no gráfico a seguir os 

fatores incidentes na formação de agentes e ensino-aprendizagem de línguas. 

                 

Uma política de ensino de línguas poderia ser parte orgânica de uma política 

linguística, se houver uma instalada. Entendo por política linguística uma intervenção 

informada, deliberada e sistemática concebida e acompanhada por especialistas da 

área da Linguagem (linguistas e linguistas aplicados) nas questões afeitas à 

convivência entre línguas e o status relativo delas no espaço nacional. Arnoux (1999) 

reconhece que: 

O estudo das políticas lingüísticas constitui um campo complexo em 
que a descrição e a avaliação de situações sociolinguísticas são 
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estimuladas por necessidades sociais e, em grande medida, tende a 
propor linhas de intervenção”.  Por isso mesmo, aqueles que se 
interessam por política linguística “devem aderir a certos princípios 
políticos, éticos, ideológicos que vão orientar sua pesquisa e suas 
propostas” (Arnoux, 1999, p. 13). 

O termo indica, portanto, uma operação sistemática e explícita para propor soluções 

consistentes e estáveis a problemas envolvendo línguas em contato num país ou 

região e tentar alcançar objetivos envolvendo o uso público de recursos em iniciativas 

institucionais. Os traços distintivos de uma política são (1) a intervenção, (2) a 

explicitude, (3) os fins políticos, sociais e econômicos, (4) a escolha entre alternativas 

e, (5) a institucionalização.  Uma intervenção dessa natureza costuma começar por 

tratar do status e das funções de uma língua ou mais línguas na sociedade de um 

país, de mudanças necessárias ou meramente de exercer influência no código de um 

idioma. 

Segundo Bićanić (1967, apud RUBIN, 1971, p. 236), para se chegar ao plano de uma 

política linguística são recomendáveis ações em quatro estágios: o de levantamento 

de dados, a especificação da política propriamente dita, a implementação da política 

adotada e, finalmente, o da avaliação ou controle dos resultados. 

O caso do Brasil ilustra bem a categoria de um país grande sem planejamento 

explícito regular, nomeado e deliberado de política geral de língua. Não é discernível 

igualmente uma política de oferta e gestão de idiomas no sistema escolar além da sua 

introdução e algumas providências básicas. Estou me orientando pelo texto de 

Bangbose (2003) para analisar o quadro brasileiro. Quando não há planejamento 

linguístico geral ou de suas partes, podem ocorrer instâncias de medidas e ações 

ocasionais que se acumulam por decisões pontuais motivadas por urgências e 

eventualidades. Isso acaba sendo a política que se tem no 

país.                                                             

Nosso grande interesse no campo das questões de Planejamento Linguístico diz 

respeito ao cenário da escola. No Brasil, não é de praxe tratar sistematicamente as 

questões de acesso à L nacional, o Português, a exceção de casos de grupos 

minoritários autóctones que ainda preservam suas línguas nas aldeias em sítios 

geralmente mais remotos, a educação bilíngüe (salvo em alguns pontos de fronteira), 

a luta por direitos lingüísticos de minorias, a escolha da língua que será o meio de 

instrução escolar, as questões da língua através do currículo (na interface com as 

outras disciplinas) e da oficialização do status de variantes nacionais do Português. 

Mesmo a questão estratégica de fortalecimento do uso do Português na vida nacional 

não tem merecido políticas, mas essa questão pode ser mais bem tratada por políticas 

de ensino de línguas no país, seja em contextos escolares, seja na cultura, na ciência 

e no âmbito do trabalho. Ocasionalmente podemos assistir a arremedos de propostas 

de ações de política linguística como no episódio mal colocado e mal resolvido dos 

estrangeirismos na língua portuguesa no Brasil ocorrido no Congresso Nacional na 

década passada. 
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2.      Planejamento linguístico e planejamento da oferta e do ensino de línguas 

Planejamento linguístico e planejamento da oferta e do ensino de línguas são 

iniciativas relacionadas, mas não idênticas. O primeiro termo é mais abrangente e 

inclui o segundo.  Planejamento indica, como afirmamos antes, premeditação e 

explicitação de ideais e medidas concretas propostas na implementação de uma 

política aprovada. No âmbito do ensino de línguas em contextos escolares, para que 

ocorra aquisição de novos idiomas em condições otimizadas, recorre-se a um 

planejamento que pode ser oficial em nível de estado nacional ou regional, estadual, 

municipal ou institucional (escolas, redes particulares, empresariais, pessoais). 

A Área de Aquisição com Ensino de Línguas precisa de ambos, política e 

planejamento, acoplando à deliberações de uma política as ações instauradoras e 

reguladoras ao nível da implementação. Não praticar isso implica perdas em vários 

sentidos: no desperdício de recursos, no atraso nacional pela incapacidade do 

manuseio de idiomas de contato internacional, nos negócios que não se consumam, 

na incompleta educação linguageira dos cidadãos, entre outros. Mas, há sempre 

espaço para adiantarmos ou, pelo menos, incentivarmos essas ações sem políticas 

e, em alguns casos, até para substituirmos o planejamento e as políticas oficiais. Tem 

sido assim no Brasil: não se paralisa, avançam-se medidas isoladas, mas os 

resultados podem ser muito menores do que os desejados e bem mais dispendiosos 

e lentos no cômputo final. Veja-se, por exemplo, as contorções para driblar as 

limitações nas línguas por parte de alunos universitários no Programas Ciência Sem 

Fronteiras desde 2004. 

3.      Políticas pontuais            

Alguns casos de indução de pontos de uma política de ensino de línguas são 

possíveis, ainda que com resultados apenas parciais. Por exemplo, o governo já 

implementa, através de órgão específico, uma política de exames nacionais em 

massa no âmbito do INEP. Especialistas da área de AELin, via de regra mal 

representada nas questões de políticas,  se aproximam do órgão num jogo não muito 

previsível e oferecem possibilidades de melhoria da prova de línguas estrangeiras do 

exame nacional ENEM. Pode-se agir também através do emprego de recursos 

próprios para implantar a oferta de uma nova língua estrangeira em demanda nas 

escolas num outro país. A iniciativa privada pode atender a demanda por uma língua 

em que ocorre flagrante ausência de cursos dessa língua no sistema público. Por 

exemplo, os países sul americanos não criam sozinhos as condições para oferta do 

PLE nas escolas e de programas de licenciatura voltados para a formação inicial e 

continuada de professores dessa língua nas suas universidades. Muitas vezes o 

poder público e as universidades não avançam por si mesmas e há necessidade de 

associações e ativistas manterem a chama acesa até que algo coordenado possa ser 

implantado muitos anos depois. No caso das línguas estrangeiras, associações 
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profissionais podem ajudar a manter o espírito profissional aceso por anos e décadas 

a fio até que sobrevenham medidas adequadas com a chancela oficial. 

4.      Para uma política de ensino de línguas 

Subsumidas no rótulo maior de política linguística, podemos agora reconhecer as 

seguintes modalidades ou categorias de planejamento de ações concernentes às 

línguas no país orientadas por governos e autoridades: 

- a língua nacional e oficial do Estado, seu fortalecimento e sua gestão,  

- as questões afeitas às línguas e culturas de etnias brasileiras no que se refere ao 

bilinguismo e apoio a línguas maternas minoritárias, 

 - a questão das culturas e línguas estrangeiras de grupos imigrantes minoritários, 

- a questão das línguas estrangeiras inseridas no sistema escolar e universitário (o 

Inglês e o Espanhol), 

 - a questão da língua nacional ofertada no país e no mundo como língua estrangeira 

e língua segunda ( o Português Língua Estrangeira ou Língua Segunda), 

 - as questões lingüísticas do Português tratadas em âmbito supranacional na CPLP 

e no IILP e os projetos de cooperação intrabloco. 

Alguns desses temas aparecem na primeira coletânea de estudos de que temos 

registro publicada no Brasil com organização da linguista paulista Eni Pulcinelli 

Orlandi, da Universidade Estadual de Campinas: Orlandi (1988). Vamos assumir aqui 

que uma política completa de ensino de idiomas deve se dirigir a pelo menos sete 

questões ou perspectivas.  Vejamos essa configuração no gráfico a seguir. 
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No importante documento denominado Carta de Pelotas, que reproduzimos como 

apêndice a este texto, estão definidos de modo premonitório pelo corpo profissional 

conclamado pela Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB) os pontos 

constitutivos de uma agenda programática de tópicos, os seus sentidos afirmativos e 

balizadores para compor uma futura política de ensino de línguas no país. Trata-se do 

texto denominado "Carta de Pelotas", produzido a partir de discussões levadas a cabo 

no II Encontro Nacional de Política Lingüística (II ENPLE) ocorrido na Universidade 

Católica de Pelotas(RS) em novembro de 2000. Esse evento se configura como sui 

generis no cenário de eventos brasileiros de Linguística Aplicada por voltar-se 

exclusivamente para as questões macro-constitutivas de uma anunciada ou 

pretendida política alicerçadora das decisões e ações para todo o ensino de línguas 

no Brasil. 

A peça resumidora das decisões a que chegaram os participantes é precedida de uma 

seção de considerandos que tece os antecedentes e pressupostos básicos a partir 

dos quais as proposições são depois levantadas, após terem sido discutidas e 

finalmente aprovadas em sessão plenária ao término do evento.  A carta se reveste 

de especial importância por conter um diagnóstico global arguto da situação do ensino 

de línguas nas escolas brasileiras traçado por profissionais experientes e graduados 

do ensino de línguas de todo o país atrelados aos mais diversos contextos e níveis, 

da escola pública às escolas de línguas, do ensino fundamental ao de pós-graduação. 

A discussão e divulgação do teor da Carta precisa se dar no plano dos gestores 

públicos, mas também na esfera profissional das escolas e nos bancos formadores 

das licenciaturas nas universidades. O texto poderá perfeitamente se prestar à leitura 

solitária dos professores e demais profissionais da educação, à leitura para discussão 
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grupal em reuniões de professores, semanas de planejamento, sessões de estudo 

por membros de grupos espontâneos de professores em formação continuada, em 

classes de alunos de Letras, principalmente de licenciandos, e por professores em 

jornadas, seminários e congressos científico-profissionais. Neste documento, seu teor 

é levado em conta para as proposições a serem colocadas. 

Seguem ideias iniciais para o início das discussões sobre uma Política de Ensino de 

Línguas para o País. Elas se apresentam sucintamente nesta seção no formato de 

dez pontos para com eles compor uma política de ensino de línguas para o país. Fica 

pressuposto um coordenador geral constituinte e um Comitê Assessor de seis 

membros para a fase inicial de desenho de uma Política a ser submetida à apreciação 

da Comunidade Profissional e de Pesquisadores ao ser concluída a fase no período 

de sessenta dias aproximadamente. 

1. A Política de Ensino de Línguas será coordenada pelo MEC (SEB, SESU e INEP) 

através de dois mecanismos: (a) uma Câmara de Conselheiros Especialistas da Área 

de Aprendizagem e Ensino de Línguas Estrangeiras nas escolas brasileiras e de 

Português como Segunda Língua e Língua Estrangeira e (b) um Assessor Técnico 

Especialista do quadro de funcionários de carreira do MEC, designado especialmente 

para acompanhar e cobrar a formulação e implementação da Política aprovada para 

a área. 

2. Um Plano Geral, talvez decenal, para orientar as realizações e providências 

escalonadas a longo, médio e curto prazos. Do Plano constam as Línguas de Oferta 

nas escolas, incluindo os Centros de Ensino de Línguas onde houver essa rede, os 

tempos de estudo, e a orientação metodológica para estimular a aquisição de uma 

capacidade de uso da nova L e cultura(s) associada(s), incluindo-se as tecnologias 

digitais.  A esse Plano se agregarão documentos específicos de orientação que 

comporão o conjunto dos dispositivos de formulação da nova política de gestão da 

excelência nas línguas. São eles 

2.1. Um plano para melhoria crescente dos livros didáticos nacionais; 

2.2. A definição de níveis finais de aquisição que podem ser 

progressivamente atingidos; 

2.3. A introdução de exames nacionais de proficiência nos diferentes 

níveis para alunos e professores; 

2.4. Um plano de formação continuada de professores em exercício e 

de aperfeiçoamento de aprendizes no trato da aquisição das línguas; 

2.5. Um plano de aperfeiçoamento permanente do instrumental de 

linguagem na língua-alvo para professores no país e no exterior; 
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2.6. Um plano de carreira valorizador do trabalho com bons resultados 

e não apenas do tempo de serviço em si mesmo; 

2.7. Um plano orientador de boas práticas nas escolas de línguas e 

centros binacionais; e 

2.8. Diretrizes para a formação inicial de professores das línguas nos 

Cursos de Licenciatura. 

  

5.      Concluindo 

Estabelecer políticas tem a ver com visão de país, com projeto nacional e com 

capacidade de gestão. Políticas não são obras de políticos na política partidária 

nacional. Políticas são projetos discutidos, aprovados com detalhamento e dotados 

de meios ou recursos para serem levados a bom termo. Neste artigo propusemos que 

uma política de ensino de línguas tem suas peculiaridades e é muito distinta de política 

linguística ou planejamento linguístico. Mostramos ao longo do texto as partes ou 

aspectos que configuram uma política de ensino de idiomas num país. 

Uma política resulta de uma decisão tomada em alguma instância de poder a que se 

faculta lançar chamada para que se constitua uma equipe com diretrizes. Um plano 

de metas pode escalonar iniciativas em etapas numa ordem que seja orgânica e 

factível para o orçamento. Metas de curto, médio e longo prazos são uma estratégia 

racional para avançar em mais de uma frente simultaneamente ou numa sequência 

mais ágil. 

O conhecimento da História do Ensino de Línguas no país será instrumental para a 

proposição de políticas e sua argumentação. 
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APÊNDICE 1 

Documento Síntese do II Encontro Nacional sobre 

Política de Ensino de Línguas Estrangeiras 

CARTA DE PELOTAS 

Os participantes do II Encontro Nacional sobre Política de Ensino de Línguas 

Estrangeiras - II ENPLE, realizado na Universidade Católica de Pelotas, RS, de 4 a 6 

de setembro de 2000, compreendendo professores do ensino fundamental, médio, 

pós-médio, universitário, autoridades educacionais e representantes de associações 

de professores de línguas, após analisar, em assembléia, os problemas do ensino de 

línguas no Brasil, reiteram o documento elaborado durante o I ENPLE, realizado em 

novembro de 1996, em Florianópolis, SC, e consideram que: 

·        todo cidadão brasileiro tem direito de ser preparado para o mundo 

multicultural e plurilíngüe por meio da aprendizagem de línguas estrangeiras; 
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·        há um anseio da sociedade contemporânea em adquirir o conhecimento 

lingüístico necessário para interagir com o mundo intra e além fronteiras; 

·        a sociedade brasileira não deseja o monopólio de um idioma estrangeiro; 

·        a aprendizagem de línguas não visa apenas a objetivos instrumentais, mas 

faz parte da formação integral do aluno; 

·        o aluno tem direito a um ensino de línguas de qualidade; 

·        o ensino regular não tem sido capaz de garantir o direito à aprendizagem de 

línguas, direito esse que acaba sendo usufruído apenas pela camada mais 

afluente da população; 

·        a falta de professores e a falta de capacitação de muitos professores não têm 

permitido atender às necessidades do país em termos de uma aprendizagem de 

línguas de qualidade; 

·        há direitos e deveres na formação contínua de professores para que reflitam 

e eventualmente reconstruam sua própria ação pedagógica; 

·        a Lingüística Aplicada, concebida como área de domínio próprio que visa ao 

estudo de aspectos sociais relevantes da linguagem colocados na prática 

(relações sociais mediadas pela linguagem, ensino de línguas, tradução e 

lexicografia/terminologia); 

·        as autoridades educacionais e governamentais não compreendem e nem 

reconhecem a complexidade  e a importância do ensino de línguas na educação; 

·        há profissionais e especialistas no país no ensino de línguas com 

competência para conceber e implementar projetos regionais e nacionais de 

inovação curricular ou de formação profissional. 

Propõem  que: 

·        sejam elaborados planos de ação para garantir ao aluno o acesso ao estudo 

de línguas estrangeiras, proporcionado através de um ensino de qualidade; 

·        seja incentivado o estudo de mais de uma língua estrangeira; 

·        a língua estrangeira tenha o mesmo status das disciplinas do núcleo comum; 

·        o estudo da língua estrangeira seja gradualmente estendido às séries iniciais 

do ensino fundamental; 

·        as línguas estrangeiras a serem incluídas no currículo sejam definidas pela 

comunidade na qual se insere na escola; 
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·        se criem e se mantenham centros de ensino público de línguas sem prejuízo 

da inserção já garantida das línguas estrangeiras nas grades curriculares das 

escolas; 

·        haja pluralidade de oferta de línguas nos processos de acesso ao ensino 

superior; 

·        sejam valorizados os conhecimentos especializados produzidos por 

pesquisadores brasileiros na concepção e execução de projetos regionais e 

nacionais; 

·        se aprofundarem estudos, publicações e ações implementadoras nas áreas 

de novas tecnologias e ensino a distância; 

·        se explicite, através de ampla discussão dentro na ALAB, a constituição de 

um perfil do profissional de ensino de línguas; 

·        sejam incluídos nos currículos dos cursos de Letras conteúdos que 

contemplem com destaque as áreas de Lingüística Aplicada e Ensino de 

Português como Língua Estrangeira; 

·        se constituam no âmbito da Associação de Lingüística Aplicado do Brasil, 

Comissões para discutir a avaliação de línguas estrangeiras e interferir na política 

de implementação dos exames nacionais de ensino básico e superior e na política 

de criação e avaliação de Cursos de Letras nos níveis de graduação e de pós-

graduação; 

·        as autoridades brasileiras que atuam junto ao Mercosul exijam reciprocidade 

para o ensino do Português como Língua Estrangeira no mesmo nível das 

iniciativas do ensino do Espanhol no Brasil; 

·        sejam oferecidas oportunidades para o ensino bilíngüe em comunidades 

cujos membros façam uso constante de outras línguas  que não o Português; 

·        sejam criados planos e projetos para a qualificação e formação contínua de 

professores no âmbito dos estados e municípios; 

·        sejam elaborados e projetos de integração entre as escolas, Secretarias de 

Educação e Universidades para a educação contínua de professores; 

·        sejam garantidas soluções que permitam o afastamento temporário do 

professor da sala de aula ou redução de carga horária para a formação contínua, 

inclusive para a participação em eventos; 

·        a profissão seja exercida exclusivamente por pessoas legalmente 

habilitadas, incluindo a contratação de professores pelos cursos particulares de 

línguas; 
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·        haja prova específica de proficiência no uso da língua em concursos para 

admissão de professores de línguas; 

·        as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação fiscalizem e coíbam a 

terceirização do ensino de línguas estrangeiras nas escolas públicas e particulares 

de ensino regular; 

·        os professores das diferentes línguas dinamizem as atividades das 

associações já existentes e incentivem a criação de novas associações, no âmbito 

dos estados, que representem os profissionais e promovam sua formação 

contínua; 

·        se promova a melhoria salarial do professor. 

(Comissão de redação: Profs. Maria Helena Vieira Abrahão (Universidade Estadual 

Paulista em Rio Preto, José Carlos Paes de Almeida Filho (Universidade de Brasília) 

e Hilário I. Bohn (Universidade Católica de Pelotas)) 

Moção aprovada na mesma sessão: 

Nós, lingüistas aplicados e professores de línguas, reunidos neste II Encontro 

Nacional sobre Política de Ensino de Línguas Estrangeiras para discutir os caminhos 

do ensino das línguas estrangeiras e da língua portuguesa como língua não-materna, 

considerando a condição estratégica da preparação de professores para o ensino do 

Português, a língua nacional, como Língua Estrangeira, vimos reafirmar a urgência 

da inclusão de conteúdos de Ensino de Português - LínguaEstrangeiras nos cursos 

de Letras com o fim de sensibilizar e iniciar profissionais do ensino de línguas nesse 

campo de trabalho. 

Pelotas, 6 de setembro do ano 2000. 

  

APÊNDICE 2 

CARTA DE LONDRINA 

Nós, pesquisadores, professores e estudantes em formação na área da linguagem, 

preocupados com questões de ensino-aprendizagem de línguas e da formação de 

agentes, reunidos neste primeiro Forum da Profissionalização Docente, nos dias 29 

e 30 de setembro de 2014, na Universidade Estadual de Londrina, temos as seguintes 

considerações a fazer e decisões a reafirmar, a partir das análises e projeções de 

especialistas e participantes reunidos nesse evento. 

Considerando que 
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 - no sentido da profissionalização, os estudos e pesquisas brasileiros têm focalizado 

de modo proeminente as teorias de formação e de ensino-aprendizagem de línguas e 

de modo insuficiente a história, políticas e ética profissional; 

- há um caráter desafiador e complexo na prática de formação e ensino de línguas 

nas escolas; 

- teorias formais e informais não bastam para se atender essa complexidade 

desafiadora, carecendo de aportes da história, das políticas de ensino de línguas e da 

ética profissional; 

decidimos 

(1) que a História do Ensino de Línguas precisa ser um componente curricular nos 

cursos de licenciatura para a formação de novas gerações de professores; 

(2) garantir na formação a discussão de critérios de escolha de livros didáticos para o 

universo do ensino básico; 

(3) demandar a elaboração de uma política educacional para o ensino de línguas 

estrangeiras para educação infantil, básica, universitária e tecnológica, com a 

participação das comunidades envolvidas nesses contextos; 

(4) é urgente que se criem condições para que programas de pós-graduação, no 

âmbito do ensino de línguas, fomentem pesquisas que formem o professor 

pesquisador e o especializem para uma atuação transformadora em seu contexto de 

trabalho; 

(5) reivindicar que se reconheça nas agências financiadoras a área aplicada que nos 

congrega, distinta em objeto e metodologia de pesquisa, das irmãs epistêmicas da 

Linguística e Teoria Literária e despoderizada, acarretando sérios prejuízos para a 

escolarização; 

(6) incluir na agenda da política de avaliação nacional a discussão da produção de 

exames de proficiência em línguas estrangeiras para professores e alunos, 

instrumentos esses elaborados pela própria comunidade científica nacional; 

(7) criar condições para a instituição de um código nacional de ética profissional para 

ensino de línguas, garantir a ética profissional por meio de mecanismos adequados e 

a ética na pesquisa em disciplinas ou atividades nos currículos dos cursos da área da 

Linguagem (Letras). 

Texto aprovado em plenário pelos participantes do evento I FORUM DA 

PROFISSIONALIZAÇÂO DOCENTE NO ENSINO DE LÍNGUAS/ HIISTÓRIA, 

POLÍTICAS E ÉTICA 
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Equipe de redação: José Carlos Paes de Almeida Filho( Universidade de Brasília), 

Simone Reis (Universidade Estadual de Londrina) e Laura Mícolli (Universidade 

Federal de Minas Gerais). 

Londrina, 30 de setembro de 2014. 
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2. Por uma Política de Implementação de 

Português Língua Estrangeira na Universidade 

Federal do Ceará 

Escrito por Eulália Vera Lúcia Fraga LEURQUIN - Meire CELEDONIO 

 

Resumo 

Este artigo tem por objetivo apresentar a trajetória da implementação de portuguesa 

língua estrangeira (PLE) na Universidade Federal do Ceará (UFC). Para isso, 

tratamos das iniciativas feitas e dos desafios encontrados ao longo das três últimas 

décadas. Os dados foram coletados em entrevistas realizadas e em questionários 

aplicados durante os semestres 2013-2 e 2014-1, na referida instituição. Mas também 

foi fundamental a pesquisa bibliográfica e documental para recuperar essa trajetória. 

Observamos que vêm acontecendo tentativas, há décadas, de ofertar PLE na UFC. 

Todavia, é preciso um investimento político da própria instituição e a regulamentação 

das ações professorais. 

Palavras-chave: pesquisa, ensino e aprendizagem, Português língua estrangeira. 

Português Língua Estrangeira na Universidade Federal do Ceará: por caminhos antes 

trilhados? 

O ensino e a aprendizagem de Português Língua Estrangeira (doravante, PLE), em 

situação de formação de professores ou não, carece de muitas reflexões, pois em 

muito precisamos avançar. É provável que nossos passos lentos decorram da própria 

constatação de que também é necessário ver a língua portuguesa falada no Brasil 

como uma língua estrangeira (LEURQUIN, 2013). Certamente apenas com base em 

constatação dessa ordem; em investimento no material utilizado em sala de aula; em 

uma proposta de formação de professores para atuar na sala de aula de PLE, e em 

demais questões, já levantadas por pesquisadores brasileiros ao longo dos muitos 

anos de estudo, que a política de internacionalização da língua portuguesa no nosso 

país pode ser levada a sério. 

Para este artigo, nosso objetivo é apresentar, através de dados de pesquisas 

realizadas na Universidade Federal do Ceará, em projetos desenvolvidos e em 

desenvolvimento, a trajetória da implementação do PLE nessa instituição. As 

pesquisas aqui mencionadas acontecem no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Linguística Aplicada (GEPLA) e do Grupo de Estudos Política de 

Internacionalização da Língua Portuguesa (PLIP), todas financiadas pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela 
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Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNCAP). No nível de graduação, temos os trabalhos desenvolvidos na Iniciação 

Científica; no nível de pós-graduação, temos pesquisas realizadas em estágios de 

pós-doutorado, Plantin, 2011-2012, e Leurquin, 2012-2013, doutorado e mestrado 

(ver Quadro 1 e Quadro 2). 

Nossas reflexões se pautam num contexto maior que endossará uma discussão muito 

abrangente a respeito da política de implementação de PLE em universidades 

brasileiras, e, dessa forma também problematizará a questão do seu espaço nessas 

instituições que, inclusive, são responsáveis pela formação de professor. 

Em nossa instituição, ofertar a língua portuguesa aos estudantes estrangeiros que a 

ela chegam é uma prática que vem se realizando há muitos anos. Cada uma das 

propostas implementadas na instituição tem seu perfil a depender do coordenador do 

projeto. Essas propostas traduzem cooperações realizadas com instituições 

estrangeiras e isso vem, cada vez mais, permitindo a mobilidade acadêmica de muitos 

estudantes das universidades envolvidas, em nível de graduação e de pós-

graduação. 

A busca por universidades brasileiras se dá por muitas razões e muitos são os olhares 

sobre isso. É fato que o Brasil vem sendo muito procurado por estudantes 

estrangeiros. Há, por exemplo, informações básicas constantes em sites de 

universidades americanas que investem na propaganda de cooperação de 

universidades brasileiras com universidades americanas. Dentro dessa demanda e 

real interesse pelo Brasil, cresce então o interesse pela língua portuguesa falada no 

Brasil. 

Encontrar as origens e percorrer em suas trilhas demandou uma pesquisa cuidadosa 

para que tivéssemos acesso a documentos e artigos publicados. Foi necessário 

também aplicar questionários, manter correspondências e realizar algumas 

entrevistas com os envolvidos na história do PLE na UFC. Para garantir tal propósito, 

a coleta dos dados teve a duração de um semestre de intensa pesquisa, com os 

diferentes agentes. A seguir faremos um percurso breve e objetivo que dividimos em 

três fases constitutivas da história do PLE na UFC. O norte do nosso percurso tem 

como referência os cursos desenvolvidos. Começaremos pelo curso proposto pelo 

Departamento de Letras Estrangeira; depois pelo curso proposto pelo Departamento 

de Letras Vernáculas; e, por fim, pelo curso proposto pela Casa de Cultura 

portuguesa. 

A fim de melhor apresentar as trilhas do PLE, organizamos um diagrama que segue. 

Em sua parte superior, mostramos a origem das iniciativas de ensino de português 

para estrangeiros e na parte inferior, apresentamos os cursos realizados e em 

realização. Cada etapa será retomada durante o percurso deste artigo. A primeira 

iniciativa é centrada nos alunos de língua inglesa, devido ao fato de as coordenadoras 

serem professoras dessa língua; os Cursos oriundos do Departamento de Letras 
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Vernáculas têm dois perfis: a primeira iniciativa atingiu alunos de língua alemã e a 

segunda, alunos, de qualquer nacionalidade, e a comunidade em geral. A última 

iniciativa apresentada oferta o curso de PLE na Casa de Cultura portuguesa e atende 

a alunos de todas as nacionalidades.   

A primeira iniciativa de implementação de PLE na UFC foi de responsabilidade de 

duas professoras do Departamento de Letras Estrangeiras. Esse trabalho tinha um 

planejamento com três etapas. A primeira era um curso (realizado por duas 

professoras do Departamento de Letras Estrangeiras, para estudantes americanos). 

Este Curso traduzia uma parceria com universidades americanas[1] e resultados das 

experiências foram apresentados em eventos da área. A segunda etapa seria a 

realização de uma pesquisa avaliativa dos métodos de ensino para o contexto de 

Português Língua Estrangeira (ALMEIDA e VASCONCELLOS, 2002). A terceira etapa 

estaria relacionada à elaboração e publicação de material didático que subsidiasse 

alunos e professores de PLE de maneira mais funcional. Apenas a primeira etapa foi 

realizada[2]. Segue, portanto o gráfico da trajetória já anunciada. 

Gráfico 01 – As três fases de PLE na UFC 

 

Ao resgatar o percurso das tentativas de implementação de PLE na UFC, 

constatamos que todas as propostas decorrem de um projeto de extensão e que não 

existe documentação que nos permita melhor compreender as concepções que 

subjazem ao agir professoral. Todavia, há registro em publicações feitas sobre essa 

experiência que nos ajudaram. Por esse motivo trataremos melhor desse quesito 

quando focalizaremos os dois últimos cursos. 

Portanto, uma vez mostradas as etapas do PLE em nossa universidade, passamos a 

tratar de cada uma dela. 
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O curso de PLE: a proposta do Departamento de Letras Estrangeiras 

O Departamento de Letras Estrangeiras foi pioneiro no ensino de PLE, porque uma 

professora deste departamento atuou como leitora, na Universidade do Tenenesse, 

nos Estados Unidos e ao retornar as suas atividades docentes, ela propôs um curso 

de verão na UFC para estudantes americanos de graduação[3]. 

Além das aulas, estava prevista a ida de professores e alunos para universidades no 

exterior e a vinda de alunos e professora para a UFC. Em salas de aula de PLE, os 

professores brasileiros realizaram experiências americanas. Para participar do curso 

brasileiro, os alunos estrangeiros deveriam estar inscritos em um curso de graduação 

na universidade de origem. Não há registro do seu tempo de duração. De acordo com 

uma das professoras colaboradoras entrevistadas, o curso começou no início da 

década de 1980 e se prolongou até 2008 ou 2009, pouco depois de a coordenadora 

dele ter se aposentado. O não acesso à precisão desses dados decorre do fato de 

que o curso era de responsabilidade da professora-coordenadora e ela não deixou 

nenhum registro na instituição. 

Quanto ao perfil dos estudantes, observamos certa homogeneidade[4] na medida em 

que todos eram de nacionalidade americana. No entanto, não podemos falar em 

homogeneidade em relação à proficiência na língua alvo. Segundo Montenegro 

(1994), para tentar agrupar os estudantes com níveis próximos de 

capacidadeslinguísticas em língua portuguesa, os professores realizavam “um pré-

teste compreendendo as habilidades de ouvir-ler-falar-escrever, a fim de poder 

agrupar os estudantes da maneira mais homogênea possível e verificar o estado de 

competência comunicativa em língua portuguesa de cada estudante”.  Havia no 

grupo, portanto, estudantes com diferentes níveis; alguns nada falavam nesse idioma 

e outros já haviam desenvolvido um bom nível de conhecimento da língua portuguesa, 

dessa forma os estudantes eram divididos em níveis de acordo com suas capacidades 

linguísticas em língua portuguesa. 

Os cursos de verão tinha o mesmo formato do curso americano. Sua duração era de 

seis semanas de intensa atividade no curso e de tarefas extras sala de aula, com o 

objetivo de propiciar situações em que os estudantes pudessem melhor conhecer a 

cultura brasileira, principalmente, a cultura cearense. Eles estavam em uma situação 

de total imersão. Ficavam hospedados em casa de família, principalmente para 

manter um contato mais direto com a língua em situações reais de uso. Isso é relatado 

por Almeida e Vasconcellos (2002) 

“Na deçada de 80, surgem,  através do empenho e interesse da 
Professora Odirene Almeida pela área os elementos vitais para 
a institucionalização do primeiro Programa de Ensino de PE  na 
UFC. Com o apoio do então reitor da UFC, Prof. José Esmeraldo 
Anchieta, e demais professores do Departamento de Línguas 
Estrangeiras, dentre eles Ignácio Montenegro, Aurineide Penha, 
Marcus Dodt e Tereza Bezerra, o programa College Semester 
Abroad - CSA, um empreendimento da School for International 
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Training - SIT, da Universidade de Vermont (1985 - 1992) foi 
trazido à UFC através de seu dirigente no Brasil e o Prof. Cláudio 
Pereira, naquela ocasião, representante local do 
Experimento INTERNACIONAL LIVING ABROAD, da mesma 
escola.  As negociações resultaram na assinatura oficial de um 
acordo entre a Reitoria da UFC (através de sua Coordenadoria 
de Assuntos Internacionais) e a School for International Training 
- University of Vermont,  Brattleboro, VT. O programa foi então 
transferido de sua base original em São Paulo para Fortaleza. 
Ele acontecia duas vezes por ano (em janeiro e setembro) e os 
estudantes eram hospedados por famílias voluntárias, 
contactadas pela Coordenadora do Programa e do 
representante local do Experimento for Internacional Living. 

Havia um acordo entre universidades americanas e a UFC que consistia na ida de 

professores brasileiros para universidades americanas desenvolver atividades de 

ensino e aprendizagem de português. Esses professores, a maioria, pertenciam ao 

Departamento de Letras estrangeiras – DLE, mas havia também professores do 

Departamento de Letras Vernáculas[5]. 

Segundo professoras colaboradoras do projeto, a finalidade principal dele era 

oferecer ao estudante de PLE americanos a oportunidade de desenvolver sua 

proficiência na língua portuguesa em ambiente de total imersão e descontração, 

vivendo a cultura e o povo brasileiro. Em segundo lugar, os estudantes deveriam, com 

o curso,  cumprir os requerimentos formais de complementação de créditos e estudos 

em línguas estrangeiras determinados por suas universidades. Além disso, 

dependendo da universidade de origem desses estudantes, eles poderiam se engajar 

em estágios não-remunerados[6], em atividades voluntárias extensionistas e em 

atividades de pesquisas.  Nestes contextos, alguns estudantes realizaram atividades 

relacionadas à antropología, à sociologia entre outras áreas de interesse. No tocante 

à metodología do curso, constatamos que eles receberam influencia de várias 

abordagens de ensino de uma língua estrangeira. Ao tratar dessa questão, Almeida e 

Vasconcellos (2012) afirmaram que:  

A metodologia de ensino adotada pelo programa da UFC, assim como 
no ensino de línguas estrangeiras em geral, já viveu sua fase 
"audiolingualista" e sua flexibilidade quase que inevitável para se 
adotar métodos mais heterogêneos, o que ensejou também a adoção 
das chamadas práticas baseadas em “abordagens científicas 
modernas” que significavam a aplicação do suporte teórico 
das  descrições linguísticas no planejamento de cursos e materias. 
(grifos das autoras) 

E continuam 

Como herança do que prevalecia nas décadas de 70 e 80, o ensino 
de PSL da UFC também utilizou métodos oriundos de abordagem 
centrada na forma "linguística", consolidada na prática de padrões ao 
estilo behaviorista e acrescida no final de materiais e procedimentos 
contendo nomeclatura “nocional-funcional”. Os conceitos de 
“comunicação” e “competência comunicativa” do início dos anos 90 
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abriram, logo em seguida, tanto no nível teórico quanto no prático, 
novas possibilidades de compreensão dos processos 
interdependentes de aprender e ensinar línguas.  Nesse sentido, a 
visão contemporânea de ensino de PLE da UFC revelou nesse 
momento uma preocupação maior com o próprio aluno como sujeito 
ou agente do processo de formação através da nossa língua e cultura. 
Isso significou diminuir a ênfase no ensino, na forma, no ensino da 
forma e aumentar a ênfase naquilo que faz sentido profundo ao aluno 
e naquilo que o faz crescer como pessoa. 

Percebemos que esse espaço, embora não tenha deixado muitas pistas no âmbito da 

pesquisa[7], se configurou também como espaço de formação e de reflexão para os 

professores de línguas, revelando assim o papel assumido pela UFC nessa área do 

conhecimento. 

A metodologia utilizada era flexível e ajustável aos objetivos gerais das propostas de 

cada universidade.[8] Ao observar o “programa de curso”[9] de português organizado 

para o verão de 2005 para estudantes da University of Arizona,constatamos a seleção 

de conteúdos  e habilidades a serem focalizadas em cada semana e nas aulas. Vimos 

que havia no cronograma aulas intituladas de gramática, conversação, Música 

Popular Brasileira, Leitura e Produção de texto, Cinema Brasileiro e discussão de 

Contos. O curso teve a duração de mais de uma década sob a responsabilidade do 

Departamento de Letras Estrangeiras. Ele teve a sua continuidade no Departamento 

de Letras Vernáculas sob a coordenação do professor Alber Uchôa e, desde 2012, é 

coordenado pelas professoras Eulália Leurquin e Rosemeire Plantin, com objetivos e 

formato diferentes. 

Curso de Português para Estrangeiros: as propostas do Departamento de Letras 

Vernáculas 

Há três trabalham que endossam a iniciativa de implementação de PLE na UFC 

geridas pelo Departamento de Letras Vernáculas. A primeira decorreu imediatamente 

pela extinção do curso de PLE no Departamento de Letras Estrangeiras. A segunda 

acontece desde 2012 pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada 

(GEPLA), liderado pela professora Eulália Leurquin. A terceira teve inicio em 2013 e 

é realizada pelo Grupo de Estudos de Políticas Linguísticas para a Internacionalização 

do Português, liderado pela professora Rosemeire Platin. Os dois últimos projetos 

trabalham conjuntamente. Há alguns objetivos específicos que merecem destaques 

oriundos de cada proposta. Tais destaques serão dados no curso deste artigo. 

a-      Uma continuidade do curso anterior? 

No DLV, o primeiro curso foi coordenado pelo professor Alber Uchoa[10] e, como ele 

mesmo afirma, trabalhou com ênfase na fonologia, frase e sintaxe. Diferente do 

projeto anterior, pois atendia a estudantes de todas as nacionalidades e as aulas não 

eram cursos de verão. A sua ideia de ofertar um curso de PLE na UFC surgiu ao 

retornar, em 1986, da Alemanha, onde ele atuou como professor leitor na 

Universidade de Colônia. Neste curso havia uma colaboradora, a professora Teresa 
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Bezerra[11] ,do Departamento de Letras Estrangeiras. Além dos dois professores 

acima referidos, participavam também estudantes bolsistas do curso de Letras que se 

encontrassem nos últimos semestres do curso de graduação. A professora Teresa 

Bezerra participou apenas de um período. Não há número exato de bolsistas que 

desempenhavam atividades no curso, mas dados das entrevistas realizadas apontam 

que haviam aproximadamente dez bolsistas, todos da graduação. O curso 

coordenado pelo professor Alber Uchoa era intitulado de Curso de português para 

Estrangeiros - CPE[12]. Ele era ofertado em duas modalidades[13]: um curso básico 

de português[14]  para  iniciantes e um curso de revisão em nível intermediário para 

um público que já tinha algumas capacidades em língua portuguesa.  O curso básico 

era destinado aos falantes de outras línguas que eram principiantes, ou seja, não 

tinham nenhum domínio de português. Esse curso básico de português para 

estrangeiro era ministrado em caráter intensivo com aulas de segunda a quinta com 

quatro aulas por dia, com duração de um semestre. 

O Curso de português para estrangeiro – revisão em nível - intermediário , com 60 

horas-aula divididas em dois módulos (04 horas semanais), tinha como objetivo geral 

levar estrangeiros que já se comunicavam em português, inclusive estudantes e 

professores vinculados à UFC, a melhorar seus desempenhos linguísticos, 

proporcionando-lhes também conhecimentos de civilização brasileira. O conteúdo 

abordava a gramática e também a pronúncia, numa perspectiva funcional, com base 

em leitura, conversação, produção de textos e exercícios para a fixação de padrões 

estruturais, tendo como tema principal a vida quotidiana no Brasil. Era ofertada, a 

cada semestre, pelo menos uma turma para 06 a 15 alunos. 

O estudante estrangeiro deveria estar em situação de imersão no país, com o visto de 

estrangeiro regular no Brasil e que tencionasse adquirir ou melhorar suas habilidades 

linguísticas em português. Havia uma grande heterogeneidade quanto à 

nacionalidade[15] e ao nível de escolaridade[16]. O quesito que deveria ter um caráter 

mais ou menos homogêneo seria o grau de habilidade[17] em língua portuguesa. 

Havia uma preocupação com o ensino de Gramática, léxico e pronúncia. Para o 

ensino desses conteúdos, os professores realizavam atividades de leitura, 

conversação, produção de textos e faziam exercícios para a aquisição de padrões 

úteis à interação competente em português brasileiro. De acordo com o coordenador 

do curso, o grande objetivo era a abordagem comunicativa da língua. Para ele, “não 

interessa a nomenclatura gramatical brasileira, mas a funcionalidade e uso da língua 

em situações reias de comunicação”. 

O material didático utilizado o livro didático falar... Ler...escrever...português um curso 

para estrangeiros, nas turmas de principiantes e Português via Brasil utilizado para o 

nível intermediário. Esses livros serviam mais como um guia para os professores 

planejarem as aulas e terem um material didático propriamente dito que pudesse ser 

seguido pelos professores e alunos. Além desse material, também haviam as 

atividades produzidas pelo grupo de professores que compunham o projeto. Apesar 
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de serem livros didáticos ancorados na abordagem comunicativa, segundo seus 

autores, possuem diálogos simples e incoerentes com a proposta anunciada na 

apresentação da obra. 

Não há registros de quando se encerraram as atividades desse projeto. A conclusão 

dele se justifica por motivos acadêmicos principalmente por parte do professor 

coordenadorque alegou falta de apoio humano, de apoio pedagógico e de incentivos 

aos acadêmicos. 

I-                   O curso oferecido pelo grupo de estudo GEPLA[18] 

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada (GEPLA) conta com sete 

pesquisadoras. É cadastrado no CNPq desde 2006. Cada uma tem sua equipe 

formada por seus orientandos, em torno, evidentemente, da pesquisa maior do 

orientador que acopla as pesquisas de seus orientandos. O Curso de Português 

Língua Estrangeira: língua e cultura brasileiras é um projeto de extensão da 

professora Eulália Leurquin e assumido por ela e por sua equipe. Esta equipe possui 

três grandes ações: o Curso de PLE, traduções de livros da área e o Fórum de 

Linguística Aplicada e ensino de Línguas (FLAEL). 

No seu campo de atuação, a equipe investiga o ensino e aprendizagem em situação 

de formação de professores ou não. Por essa razão, são de seu interesse investigar 

o agir professoral, através da análise do discurso do professor na sala de aula e sobre 

ela; e o material didático utilizado. Para analisar o discurso do porfessor, ela se remete 

ao quadro teórico do Interacionismo sciodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2008) para 

interpretação do agir professoral e para preparar as atividades de leitura e de 

produção textual; aos estudos da Interação verbal  proposto por Kerbrat-Orecchioni, 

para compreender a sala de aula e os papeis em interação, aos estudos de Vanulle 

(2011) e de Leurquin (2013) para entender os saberes mobilizados e aos estudos de 

Cicurel (2011) para compreender o repertório do professor e à cultura do aprender. É 

portanto com essas lentes, que podem ser alargadas a depender dos objetivos das 

pesquisas, que o objeto de investigação é visto. 

 Mas, como diz Camões “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” e assim 

acontece com a política de implementação do PLE na UFC. O curso de PLE é 

oferecido, semestralmente, pelo GEPLA, desde o primeiro semestre de 2012. Em sua 

origem, faziam parte dele uma doutoranda, professora com dupla licenciatura em 

Letras, com Mestrado na área de PLE; uma professora com licenciatura em Letras 

língua portuguesa, mestre e doutor em Linguística; e uma professora com licenciatura 

dupla, especialização em Francês Língua Estrangeira com mestrado e doutorado em 

Didática de línguas, pesquisadora na área de PLE, professora da instituição e 

coordenadora do projeto em questão. No quadro atual -2014- a equipe de docentes é 

constituída pela professora coordenadora do projeto, uma doutoranda (com pesquisa 

na área), uma mestranda (com pesquisa na área) e um professor de PLE. Além 

dessas três pessoas, contamos também com três alunas bolsistas voluntárias da 
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graduação que dão suporte na preparação de material didático, acompanham as 

aulas durante o semestre letivo (retomaremos a essas questões) e participam das 

reuniões de preparação do material e análise das aulas. 

O Curso de Português Língua Estrangeira: língua e cultura brasileiras é um espaço 

de ensino, de pesquisa e de extensão. Estão envolvidos nele mestrandos, 

doutorandos e alunos da graduação em Letras, como vimos. Funciona como um 

espaço de formação, pois tem estrategicamente atividades e leitura sobre temas tais 

quais: aquisição de língua estrangeira, produção de material didático e formação de 

professores). É um espaço de pesquisa, pois além de ministrar as aulas, preparamos 

o material didático (todos os encontros são filmados e posteriormente retomamos 

após as aula para analisar nosso trabalho) a coleta dos dados acontece na sala de 

aula e fora dela (com aplicação de questionários, entrevistas e sessões de 

autoconfrontações, instrução ao sócio e grupo focal). É um projeto de extensão, pois 

foi planejado e registrado na Pró-reitoria de extensão, assegurando que a UFC 

assuma seu papel na sociedade, propondo aula para os alunos estrangeiros que aqui 

chegam e também para a comunidade geral, em um percentual de vagas previamente 

estipulado. 

O curso oferta os três níveis. A divisão é realizada com base no resultado da prova 

que todos os alunos fazem no primeiro dia de aula. Acontece nas salas de aula da 

Pós-graduação em Linguística pelo fato de ele ser uma atividade da Linha de 

Pesquisa Linguística Aplicada. O material utilizado é ofertado pelo Departamento de 

Letras Vernáculas (DLV). Seu público alvo é o estudante de mobilidade 

acadêmica[19] que está na UFC, geralmente, para estudar um semestre de seus 

cursos de graduação iniciados nos seus países de origem. 

Durante o período de inscrição dos estrangeiros, é enviado para a Coordenadoria de 

Assuntos Internacionais[20] (CAI) o horário do curso. Os estudantes se matriculam na 

disciplina Tópicos de Português Língua Estrangeira, assegurando o seu vínculo no 

Departamento de Letras Vernáculas.  O estudante pode ficar até um ano[21] de 

intercâmbio de acordo com as normas da universidade e depois das negociações 

legais. Há a divulgação na página inicial da UFC sobre a oferta do curso e as 

exigências necessárias para realizar a inscrição. Antes das primeiras aulas a 

coordenadora reúne-se com os demais membros do grupo a fim de realizar um 

alinhamento geral e o teste de nivelamento. Esse teste acontece no primeiro dia de 

aula, através de uma entrevista oral e da produção de um texto escrito. Em seguida, 

o grupo analisa as produções orais e escritas desses estudantes e classifica–os em 

três níveis (básico, intermediário e avançado), de acordo com as capacidades de 

linguagem já adquiridas em português. A turma é constituída a partir do nivelamento 

em língua portuguesa. Dessa forma temos estudantes de diferentes nacionalidades. 

O objetivo do curso  é ampliar as competências comunicativas nos alunos 

estrangeiros da UFC de forma que eles possam melhor interagir na sala de aula e fora 

dela. Focalizamos as quatro habilidades, a depender do nível da turma nós a 

file:///C:/Users/bamorim/Desktop/Nova%20pasta/SIPLE%20PoliÌ�ticas_/03%20Leurquin%20e%20CeledoÌ�nio.docx%23_ftn19
file:///C:/Users/bamorim/Desktop/Nova%20pasta/SIPLE%20PoliÌ�ticas_/03%20Leurquin%20e%20CeledoÌ�nio.docx%23_ftn20
file:///C:/Users/bamorim/Desktop/Nova%20pasta/SIPLE%20PoliÌ�ticas_/03%20Leurquin%20e%20CeledoÌ�nio.docx%23_ftn21


33 
Revista SIPLE 

 

enfatizamos. No nível um, trabalhamos a oralidade na compreensão e produção. No 

nível dois trabalhamos a oralidade e a compreensão escrita, no nível três trabalhamos 

todas as habilidades. A seleção dos alunos da comunidade acontece a partir dos 

mesmos critérios. O curso é organizado levando em conta as teorias de ensino e 

aprendizagem que utilizam os gêneros como instrumentos para ensino de línguas, 

com base na visão deste dentro do aporte teórico metodológico do Interacionismo 

Sócio Discursivo. Partimos do ensino de língua em uso, seguindo orientações 

bakhtiniano para quem a língua é adquirida nas interações verbais concretas e vivas 

e não apenas um sistema fechado e mobilizado por si mesma. 

Hoje, também decorrente desse curso, o GEPLA  já conta com as 

seguintes  pesquisas concluída e em conclusão:   

Quadro 01 – pesquisas desenvolvidas pelo GEPLA na área de PLE 

PESQUISADOR TEMA 

Gondim (Dissertação 

concluída em 2012) 

Análise do material didático utilizado para o ensino de português 

para Estrangeiro 

Sousa (Dissertação 

concluída em 2013) 

O agir do professor no ensino de gramática em português para 

estrangeiros 

Araújo (Tese em 

conclusão para 2014) 

O trabalho do professor de português língua estrangeira: análise 

do agir no discurso 

Celedônio 

(Dissertação em 

conclusão para 2014) 

Os mecanismos de textualização em produções textuais em 

Português Língua Estrangeira 

Leurquin (Estágio 

Sênior na França 

2012 -2013) Sorbonne 

3 Paris Nouvelle 

O agir do professor de línguas em situação de formação de 

professores: ensino e aprendizagem e saberes docentes 

Gondim (Tese em 

andamento em 2012-

2016) 

O processo de construção do material didático de português 

língua estrangeira em foco 

Sousa (Tese em 

andamento para 

2017) 

O discurso do professor na realização da transposição didática 

para o ensino de gramática em sala de aula de português língua 

estrangeira. 
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Decorrentes de experiências do curso, as discussões no GEPLA são motivadas e 

publicadas em revistas e eventos da área. Decorrentes das atividades desenvolvidas 

no curso, é importante registrar as palestras proferidas sobre formação de professores 

de PLE, na Universidade de Bordeaux 3, em 2013, por Leurquin e as oficinas 

ofertadas na Associação Argentina de Professores de Português, ministradas por 

Gondim, em 2014, durante seu estágio de doutorado sanduíche. 

No ano seguinte à origem de curso ofertado pelo GELPA, foi implementado outro sob 

a coordenação da professora Rosemeire Plantin, também do Departamento de Letras 

Vernáculas. 

II-                O curso oferecido pelo grupo de pesquisa sobre Políticas Linguísticas pela 

Internacionalização da Língua Portuguesa (PLIP) 

O curso oferecido pelo grupo de pesquisa PLIP é coordenado pela professora 

Rosemeire Plantin. Seu interesse surgiu a partir da experiência dela na França como 

leitora na université Sthendal, em Grenoble. Segundo ela, o interesse pelo ensino do 

português como língua não materna surgiu quando voltou ao Brasil criou o grupo de 

pesquisa PLIP  que tem por objetivos a internacionalização da língua portuguesa. 

Dentro desse projeto são desenvolvidas  atividades de pesquisa, de ensino e 

extensão. As pesquisas são desenvolvidas na pós-graduação com as orientações de 

dissertações e teses (ver quadro 02); as atividades de ensino estão voltadas 

relacionadas a disciplina Tópicos de Português para Estrangeiros ofertada na 

graduação; e em relação à extensão estão as atividades da oferta do curso de PLE. 

Assim, nesse projeto de pesquisa são desenvolvidas as seguintes ações: elaboração 

de dicionário de expressões idiomáticas, constituição de um glossário temático de 

termos chaves na área de ensino de PLE adicional, o curso de extensão e a pesquisa. 

O grupo desenvolve ações em parceria com o grupo GEPLA e conta também com a 

colaboração dos graduandos que estão matriculados na disciplina Tópicos de Ensino 

de Português para estrangeiros. Esses estudantes, durante a disciplina, estudam 

sobre PLE, preparam aulas e material didático  e ministram as aulas. 

O curso atende a comunidade externa que estão morando no Brasil em situação legal. 

No entanto, nos últimos dois anos, vem havendo uma procura por um público mais 

diferenciado formado por estudantes de mobilidade acadêmica. Dessa forma, os 

objetivos do curso são ajustados de acordo com os objetivos dos estudantes. Em sua 

proposta focaliza a cultura brasileira. Também atende aos alunos dos três níveis. Há 

aulas segunda e quarta ofertadas por um grupo (PLIP) e quinta e sexta por outro grupo 

(GEPLA). As coordenadoras fazem as inscrições dos alunos nas turmas, a depender 

do horário deles. Todo o processo de seleção é feito com as duas professoras. Há 

uma diferença na proposta dos cursos: o primeiro privilegia a cultura brasileira e o 

outro também trabalha a língua e os elementos linguístico-discursivos em interação, 

nas diversas formas de gêneros textuais. 
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A seguir mostramos as pesquisas já desenvolvidas e em desenvolvimento no grupo 

de pesquisa PLIP sobre o PLE. 

Quadro 02 – Pesquisas desenvolvidas no grupo de pesquisa PLIP[22] 

Pesquisador Tema 

 Carvalho ( Dissertação concluída em 

2013) 

As unidades fraseológicas no ensino de 

português língua estrangeira: os últimos 

serão os primeiros. 

 Martins (Tese concluída em 2013) 

 Estratégias de compreensão de 

expressões idiomáticas por falantes de 

português como língua não materna 

 Silva (Tese em andamento) 
Políticas linguísticas para o ensino de 

português para estrangeiros. 

 Silva Neto (Mestrado em andamento )  Português como língua de herança. 

 Cardoso (Tese em andamento) 

Influências da Interlíngua na 

aprendizagem do português como língua 

adicional. 

III-             A proposta da Casa de Cultura Portuguesa[23] 

 A terceira e última tentativa de implementação de PLE é da Casa de Cultura 

Portuguesa. Em 2011-2 ela ofertou um curso de português para estrangeiros, mas 

não teve êxito[24]. Em 2014,-2 retoma o projeto. Desta vez, atendendo gratuitamente 

a comunidade em geral. Foram abertas trinta vagas. Na primeira tentativa, o aluno 

deveria efetuar o pagamento da inscrição. As aulas têm foco na gramática tradicional. 

Trata-se de professores do nível médio de ensino. Não há registro do primeiro curso. 

O professor utilizou livro didático de PLE já existentes. 

Retomando para continuar 

Os dados obtidos em documentos da Coordenadoria de Assuntos Internacionais da 

Universidade Federal do Ceará mostram que o número de estudantes estrangeiros 

na UFC cresceu significativamente. No ano de 2005, estudaram nessa instituição 

UFC quatorze estudantes, entre eles nove alemães e cinco americanos. Em 2012, 

esse número passou para cem estudantes, de dez nacionalidades quando houve o 

maior número de estrangeiros no programa de mobilidade acadêmica dessa 

instituição. 
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O trajetória das tentativas de implementação de PLE na UFC soa como um eco que 

ouvimos nas universidades brasileiras. É preciso avançar e institucionalizar a situação 

sob pena de estarmos sempre à deriva. É impossível fugir dos questionamentos sobre 

qual é a proposta da UFC com relação à política de ensino e à aprendizagem de PLE, 

sobre o material didático viável para ensinar e aprender a língua portuguesa a 

estrangeiros, sobre a própria política de internacionalização da instituição. Ao 

repensar essa trajetória, constatamos a gangorra na oferta do curso e instabilidade 

no propósito da oferta. 

É preciso investir na formação de professores para atuar na área; na ofertar 

regularmente o curso de PLE nos três níveis, pelo menos; na tentativa de garantir que 

a instituição se torne um centro aplicador do exame de proficiência Celpe – Bras. Isso 

traduz um projeto sólido de internacionalização da Universidade Federal do Ceará. 

Percebemos que em todas as tentativas de implementação de PLE na UFC, os 

coordenadores primam pela excelência na qualidade do ensino. Todos pensam na 

formação do professor, no tipo de material didático, mesmo utilizando LD produzidos 

para esse fim, todos pensam em complementar e mais ousadamente elaborar seus 

próprios materiais que atinjam os objetivos do curso, dos professores e dos alunos 

como uma forma de manter as representações que cada um dos sujeitos actantes 

compartilhem seus conhecimentos. 

Constatamos que, embora todas as três tentativas realizadas tenham acontecido na 

UFC, não há uma ligação explicita entre elas, apesar de indiretamente estarem 

relacionadas. Vários foram os encaminhamentos teórico e metodológico adotados 

nesse período pelos três cursos, cada um atrelado, provavelmente as teorias 

linguísticas em voga em cada período, que atendessem aos interesses desses 

estudantes e dos proponentes. O desenho de cada curso pelo que vemos diz muito 

sobre a formação e a filiação de cada um dos professores em relação a uma 

determinada corrente teórica. No final esses cursos se sustentam e convergem para 

um objetivo maior e mais amplo o de inserir a UFC na promoção e na 

internacionalização da língua portuguesa. 
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[1]  O trabalho foi apresentado na 55º Kentucky Foreign Language Conference – University of 

Kentucky – Lexington, KY – USA em 2002. 

[2]Essa afirmação tem base na inexistência de publicações científicas que comprovariam a 

execução das duas últimas fases propostas pelas pesquisadoras e também pelo fato de em 

nenhum momento elas se reportarem a ele em suas entrevistas e conversas 

espontâneas.  Seria uma forma de divulgar e contribuir dessa forma para essa área de estudo 

dentro da linguística aplicada. 

[3] As informações contidas nesse artigo sobre o curso coordenado pela professora Odirene 

Almeidaforam coletadas nas entrevistas realizadas com professores colaboradores, 

ministrando aulas (Ignácio Monteiro e  Manolisa Vasconcellos, do DLE da UFC); no artigo 

publicado pelas professoras Manolisa Vasconcellos e pela professora Claudiana Almeida, da 

CCB da UFC, na 55th  KENTUCKY FOREIGN LANGUAGE CONFERENCE UNIVERSITY OF 

KENTUCKY – LEXINGTON, KY –USA APRIL 18 – 20, 2002foi o texto de Ignácio Montenegro, 

referendado na bibliografía. 

[3]A professora Odirene não deu retorno positivo ao encontro marcado. 

[4]Embora segundo a Professora Odirene Almeidana entrevista concedida a nós poucas 

vezes tinha estudantes, geralmente, mexicano que estudava em uma universidade 

americana, mas a maior parte eram americanos. 

[5] Importante destacar nesse ponto a participação do professor Alber Uchoa, ministrando 

aulas. 

[6] Como é o caso dos estudantes de Engenharia da UIL e de Agronomia da UNM. 

[7]Esse texto foi disponibilizado pelas colaboradoras do curso. 
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[8]Segundo Almeida e Vasconcellos (2002) algumas questões de preparação e organização 

do curso como a carga-horária e o conteúdo gramátical e funcional do curso determinadas 

pela orientação da universidade de origem. 

[9]No material impresso ao qual tivemos acesso está denominado como programa de curso, 

mas na verdade trata-se de um cronograma do curso. 

[10]  Além da entrevista realizada com o professor, ele nos disponibilizou alguns materiais 

impressos, como relatórios, programas dos cursos e materiais didáticos utilizados pelos 

professores. 

[11]A professora Teresa Bezerra e o professor Alber Uchoa ministraram aulas no primeiro 

curso.   Este não era registrado na Pró reitoria de extensão – segundo a professora 

colaboradora Manolisa, enquanto o segundo era registrado na pro reitoria de extensão. 

[12]Nomenclatura retirada do relatório anual de atividades do curso de CPE referentes ao ano 

de 2004. 

[13] O professor sugere que houvesse um outro nível mais avançado, mas não disponibiliza 

informações mais relevantes sobre essa modalidade. 

[14]Sobre essa modalidade/ nível do curso,  não temos muitas informações, pois ainda não 

tivemos acesso a nenhum dos relatórios desse nível e por haver um certo tempo de realização 

e termino das atividades desse curso, o professor Alber Uchoa não dispõe de muitas 

informações além das oficiais. 

[15]As nacionalidades mais recorrentes eram a alemã devido ao convênio entre a UFC e a 

Universidade de Colônia, franceses, italianos, espanhóis, mas havia alunos de outros países 

com menor número de participantes. 

[16]Utilizamos a terminologia utilizada por Stern (1972)  para quem língua materna é a língua 

adquirida na infância no seio da vida familiar. 

[17]Para aferir o nível de habilidade com a língua portuguesa, eram realizados testes orais e 

escritos. Em relação a metodologia desse teste não tivemos acesso. 

[18] Grupo de Estudo e Pesquisa em Linguística Aplicada, coordenado pela professora 

doutora Eulália Leurquin. 

[19]A mobilidade acadêmica é o processo que possibilita ao discente matriculado em uma 

IES estudar em outra e, após a conclusão dos estudos, a emissão de atestado de 

comprovante de estudos, registro em sua instituição de origem. Informação disponível em: 

http://www.cai.ufc.br/mobilidade.htm. 

[20]É o órgão oficial da UFC que cuida dos trâmites legais de assuntos ligados aos 

estrangeiros que chegam ao Brasil para estudar. 

[21]  De acordo com as informações exibidas no site dessa  instituição e do CAI. 

[22]As informações contidas nesse quadro foram coletas do Lattes da professora Rosemeire. 
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[23]A CCP foi criada em 1965 através de Resolução do Conselho Universitário para funcionar 

vinculada à Faculdade de Letras, existente naquela época, e estabelecer o intercâmbio 

cultural com Portugal. No ano de 1992, a CCP passa por algumas modificações com a 

chegada dos professores do ensino fundamental e do ensino médio (antigos 1º e 2º graus), 

pois ela perde seu vínculo com o Departamento de Literatura, ficando anexada, 

definitivamente, a Coordenação Geral das Casas de Cultura Estrangeira. O Curso de 

Português da CCP é composto de 240 horas/aula distribuídas em 4 semestres letivos e seu 

foco programático é direcionado às relações que se estabelecem entre as palavras e os 

conectivos, entre estes e as frases que formam o parágrafo e entre os parágrafos que forma 

o texto. Assim, o estudo da gramática passará a ser uma estratégia para a compreensão, a 

interpretação e a produção de textos coerentes e coesivos (sic) . Ao final de seu curso, o 

aluno da CCP é capaz de ler e produzir textos com coerência e precisão na língua Portuguesa. 

[24]Todas as informações disponibilizadas nesse tópico foram concedidas pela professora 

Heloisa Calazans coordenadora e professora da CCP. 
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3. Bilinguismo e o aprendizado do português no 

exterior: vantagens, desvantagens e mitos 

Escrito por Dr. Simone Malaguti - Universidade Ludwig-Maximilians Munique, Alemanha 

 

Resumo: 

O artigo versa sobre os fenômenos do bilinguismo, multiliguismo ou multiculturalidade 

em relação aos resultados atuais das pesquisas científicas. De acordo com esses 

estudos o fenômeno do bilinguismo é visto como natural, enquanto o monolinguismo, 

como exceção. A situação da Língua Portuguesa aprendida no exterior será 

explicitada à luz desses resultados. 

Abstract:This work studies concepts of biliguism, polyglosia or multilinguism related 

with recents cientifics results. According to this studies second language learning is a 

natural process whereas monolinguism has been seen as an exception. This article 

analyses for Portuguese as a Foreigner Language in relation of this results and of the 

multicultural environment. 

Palavras-chaves: bilinguismo, multiculturalidade, Língua Portuguesa, língua 

estrangeira 

 

1.      Introdução 

O bilinguismo é um conceito multidimensional. Sua definição depende de uma série 

de perspectivas ou dimensões (cf. BAKERr & JONES, 1998) e tem sido pesquisado 

mais recentemente sob o nome do multilinguismo ou multiculturalidade (ROCHE, 

2013). A seguir, exemplos que esclarecem essa multidimensionalidade: bilíngue é a 

criança que aprendeu dois idiomas simultaneamente desde seu nascimento 

(bilinguismo natural), bilíngue é a criança que aprendeu nos primeiros seis anos um 

idioma e, em seguida, um novo idioma (bilinguismo consecutivo); bilíngue é o falante 

que estudou um idioma estrangeiro na idade adulta e o domina perfeitamente 

(bilinguismo circunstancial ou por opção), bilíngue é também o surdo-mudo que 

aprendeu a língua oficial do país e a de sinais. Falantes de uma comunidade que, 

além da língua oficial do país, usam um dialeto específico de uma região, são também 

bilíngues. Se dentro desses fenômenos três ou mais línguas estão envolvidas, trata-

se, então, de multilinguismo ou poliglosia. 

Contudo, todos esses termos  ̶  bilinguismo, multilinguismo ou poliglosia  ̶  referem-se 

ao mesmo fenômeno: a capacidade de falar ou entender mais do que um idioma.  Os 

pesquisadores tem estudado essa capacidade sob a luz de disciplinas, como p. ex. 

da linguística, da cognição, do desenvolvimento, da sociedade; ou a partir de 1) 
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critérios internos do sujeito falantes, como por exemplo, da idade da aquisição, da 

proificiência nos idiomas, da competência discursiva, da influência, da organização, 

do contraste com a primeira língua e 2) critérios externos relacionados à ecocultura, 

ou seja, à dinâmica linguística e social; por exemplo, recursos e prestígio (FLORY 

2008, 229). Neste artigo o termo bilinguismo será usado e, especificamente, no 

sentido do bilinguismo infantil e natural, ou seja, do falante fluente em um ou mais 

idiomas por tê-los aprendido até antes da alfabetização. 

2 - O contexto bilíngue 

Nas últimas décadas as perguntas mais frequentes de pesquisadores e pais a cerca 

do contexto bilíngue são: Quais as possíveis consequências do crescer bilíngue no 

desenvolvimento da criança? Quais são as vantagens e as desvantagens? Os mitos 

acerca do bilinguismo infantil são comprovados cientificamente? No contexto dos 

falantes de português, a pergunta é: Quais as perspectivas hoje para o falante bilíngue 

que fala português? 

Às vezes, alguns pais dão voluntariamente o primeiro passo em direção ao 

bilinguismo de seus filhos. A importância dos idiomas no mundo globalizado leva 

muitas famílias a matricularem seus filhos em escolas bilíngues. Alguns país não têm 

escolha, seja por motivos pessoais, profissionais ou políticos, e seus filhos nascem 

ou são colocados muito cedo em um ambiente de contexto bilíngue. Flory (FLORY, 

2008, 230) adverte, contudo, que esse contexto não está acima do sujeito falante, 

pois é o sujeito quem faz a reequilibração dos idiomas ao longo do seu 

desenvolvimento. Por tanto, as vantagens e as desvantagens dependem de tanto de 

fatores individuais como das características do meio social.   

No primeiro caso, o bilinguismo adquirido secundariamente (bilinguismo consecutivo) 

se desenvolve a partir do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, numa 

condição estruturada e sistematizada e goza, sem muitos “poréns”, de aceitação 

familiar e social. Assim, tem-se um controle sobre o ambiente e sobre o conteúdo 

daquilo que a criança aprende. Nesse caso, são os educadores quem mais se 

preocupam em proporcionar um ambiente tal que transforme a aprendizagem do 

idioma estrangeiro o mais próximo possível da aquisição natural. Entende-se por 

aprendizagem um processo estruturado e transformador: o indivídio recebe 

informações do meio-ambiente e as transforma em conhecimento por meio de um 

esforço intelectual. Em contrapartida, a aquisição é o desenvolver de habilidades 

funcionais atráves da assimilação natural, intuitiva e inconsciente nas situações reais 

e concretas de ambientes de interação humana. 

No segundo tipo, o bilinguismo natural está presente desde o nascimento ou é 

adquirido pela criança bem cedo. O desenvolvimento deste tipo de bilinguismo é 

complexo e, por consequência, a exposição das crianças às suas línguas pode se 

diferenciar enormemente conforme o ambiente familiar e social. Devido à essa 

complexidade e à falta de familiaridade com o bilinguismo infantil, educadores, 
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especialistas em primeira infância e, principalmente, pais não habituados ao contexto 

bilíngue podem talvez expressar dúvidas a respeito desse tipo de bilinguismo. Eles 

chegam a esperar consequências negativas provenientes de crianças aprendendo 

duas ou mais línguas durante os anos pré-escolares. Tais preocupações são 

especialmente comuns em comunidades onde a maioria das crianças cresce 

monolíngue e, como resultado, membros adultos da comunidade consideram normal 

o monolinguismo e anormal o bilinguismo infantil. Contudo, hoje, estudiosos 

acreditam que o monolinguismo seja um fenômeno com menos ocorrência do que o 

bilinguismo, a ponto de considerá-lo um estado “anormal” (RIEHL, 2013). 

As interpretações errôneas do desenvolvimento bilíngue decorrem da aproximação 

desleal do bilinguismo infantil com dos parâmetros monolíngues. Em geral, a 

“anormalidade” é medida a partir do comportamento linguístico de falantes bilíngues, 

que diferente dos monolíngues, podem conforme De Rosa (De ROSA, 2007, 42-55): 

1) falar mais tarde, 

2) praticar o “code switching” (troca de idiomas), 

3) inventar palavras novas, 

4) inventar um novo idioma para determinadas atividades e 

5) tomar palavras emprestadas de um idioma e adaptá-los no outro. 

Tais comportamentos, tão usuais nas falas bilíngues, já foram entendidos como 

confusão entre sistemas linguísticos ou até como distúrbios da personalidade. Hoje 

sabe-se que no aparelho cognitivo os saberes, dentre deles o linguístico, convivem 

no cérebro humano. Portanto, os idiomas aprendidos ao longo da vida não estão 

separados como em gavetas numa cômoda. Assim como uma cor ou um odor pode 

remeter à lembranças da infância, uma palavra pode remeter à outra, mesmo sendo 

essa outra em outro código. 

Não existe consenso quanto à idade ideal para iniciar a aprendizagem de uma língua 

estrangeira, mas considerando-se estudos científicos que comprovam que a 

assimilação natural está mais intimamente ligada aos processos cognitivos do ser 

humano na infância, deduz-se que é sempre vantajoso aprender um idioma o quanto 

mais cedo possível. Os educadores buscam, por isso, criar em jardins-de-infância um 

ambiente ideal, parecido com o das crianças que crescem expostas ao bilinguismo 

natural. O mesmo vale para algumas técnicas de ensino de língua estrangeira para 

adultos, como a imersão, durante a qual o aprendiz é colocado num ambiente 

circundado pela língua estrangeira.   

3 - Os mitos em torno do bilinguismo 

O mito de que aprender duas ou mais línguas na infância é difícil e pode resultar em 

atrasos no desenvolvimento da língua ou em problemas de identidade já foi 
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cientificamente superado. Conforme Flory (FLORY, 2013, 30-38) verificou, o 

bilinguismo era, até início dos anos 60 do século passado, interpretado como um 

fenômeno social negativo e prejudicial ao falante ou ao meio-ambiente. Essa crença 

é resultado de testes feitos entre as décadas de 20 e 40 do século passado que 

apontaram para dificiências linguísticas, confusão de identidade e quocientes de 

intenligência mais baixo nos bilíngues. Flory (FLORY, 2013) relaciona essas 

conclusões a falhas nos testes que não consideravam critérios externos ao falante 

bilíngue, tal como o papel da imigração em massa, dos discursos racistas e de leis 

migratórias. É claro que nesse cenário os filhos dos imigrantes viviam em um 

ambiente onde suas línguas e culturas eram desvalorizadas, induzindo-os, 

consequentemente, à baixa produção intellectual. 

A fase do mito de que o bilinguismo é um fenômeno positivo inicia-se em 1962 com 

as pesquisas dos canadenses Elizabeth Pealand Wallace Lambert. Eles compararam 

crianças que partilhavam as mesmas condições sócio-econômicas e não sofriam de 

discriminação cultural. Para a época o resultado foi surpreendente, pois as crianças 

bilíngues se saíram melhor em 15 dos 18 testes de QI aplicados. De fato, houve uma 

exaltação do bilinguismo e, com o tempo, criou-se o mito de que o bilinguismo 

aumenta a inteligência. Afirmar isso é tão perigoso como afirmar que o bilinguismo 

distorce a personalidade, pois os mitos ou os dicursos em torno do bilinguismo são, 

até hoje, sempre motivados por convicções políticas. 

Em geral, os estudos atuais sobre bi e multilinguismo repudiam atribuir vantagens ou 

desvantagens absolutas ao bilinguismo infantil; afirmam, contudo, a possibilidade de 

se desenvolver tais vantagens dependendo do contexto bilíngue e do prestígio que as 

línguas gozam nele (DE ROSA 2007; BRIZIC,2007). Desta forma, um falante bilíngue 

de inglês e alemão que, adicionalmente, aprende e fala fluentemente francês terá 

muito mais sucesso profissional do que um exilado político na Europa, que fale 

francês, árabe e curdo. Atualmente as pesquisas interpretam o bilinguismo e o 

multiculturalismo como um capital humano e cultural muito rico, independente da 

idade da aquisição ou da proificiência, cujo reconhecimento social e econômico ainda 

não foi totalmente explorado (ROCHE, 2013, 180). Fala-se que o bi ou o 

multilinguismo é o fenômeno “normal” (RIEHL, 2013) das sociedades, porém a 

estrutura social dessas está toda organizada para um modo monolingual de viver. 

Será, portanto, a estrutura social e, talvez, a ideologia política, que emperra o 

desenvolvimento à altura de bi e multilíngues? Conforme Kramsch (KRAMSCH, 2009, 

192-194) a resposta pode ser “sim”, pois; já nas bases sociais, como na a educação 

escolar, tudo é pensado em torno do trio “uma língua = uma cultura = uma nação”, 

suprimindo o pensamento plural, diversificado e ambíguo. 

Concluímos que o bilinguismo tem influências sobre o desenvolvimento, não de forma 

unilateral e simples. É importante ter cuidado com generalizações e lembrar que se 

há desvantagens, elas não são vinculadas ao bilinguismo em si, mas a determinados 

contextos nos quais o bilinguismo se dá. 
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4 - As capacidades adquiridas mais cedo 

Desde os estudos pionerios de Ellen Bialystock (Bialystock, 1987a e 1987b) , as 

recentes descobertas dentro daNeurociência (Bialystock 2011) acerca da cognição e 

do trabalho cerebral em bilíngues que comprovam  uma ativação cortical mais intensa 

nesses falantes. Em consequência, há um aumento cognitivo das seguintes 

capacidades: 

1)      Controle inibitório: aumento dos impulsos nervosos que agem para 

atenuar ou parar uma atividade específica ou uma resposta. Há um aumento 

do direcionamento da concentração ou pela procura do “foco” para onde a 

atenção deve ser dirigir. Por exemplo, o envio de mensagens do cérebro para 

cessar com o esvaziamento espontâneo da bexiga. Trata-se também de 

situações cujo objetivo principal não é usar uma resposta automatizada. 

2)      Uso do pensamento divergente: quando a situação demanda apenas uma 

resposta correta, falamos em pensamento convergente. O pensamento 

divergente é um estilo de pensamente alternativo, mas livre, eclético e criativo, 

aberto para novas conclusões. Os bilíngues superam os monolíngues 

conforme a fluência, originalidade e elaboração de conceitos. 

3)      Habilidade metalinguística: o bilíngue tem mais sensibilidade para 

entender como funciona uma língua ou um código. Crianças bilíngues 

compreendem mais cedo que, p. ex., um objeto pode ter vários nomes 

dependendo da língua que usa. 

4)      Antecipação da entrada do pensamento operatório: o pensamento 

operatório está ligado ao real, às relações perceptíveis e ao simbólico. É um 

modo de pensar pragmático, que foca o factual, diminuindo o processo 

inconsciente de representação. Ele possibilita o sujeito a lidar com os 

conhecimentos de maneira mais organizada, pois contrói operações 

reversíveis, nos quais alguns de seus elementos se conservam enquanto 

outros podem ser variáveis. Com a entrada do pensamento operatório, em 

geral em torno dos 7 anos de idade, a criança, passa a compreender que o 

mundo muda, é instável e que as situações podem ser transitórias. Ela passa 

a fazer seus julgamentos quando percebe conflitos entre a percepção e o 

raciocínio. O bilinguismo antecipa e suporta esse processo. Por isso, alguns 

pesquisadores afirmam hoje (Riehl 2013, Brizic 2007) que os falantes bilíngues 

são mais tolerantes ou flexíveis. A tese dos pesquisadores pode perder sua 

válidade ao se considerar o prestígio de determinada língua e o contexto 

bilíngue. 

Vale lembrar que nem sempre todas essas características são observadas no mesmo 

indivíduo na mesma proporção e os fatores individuais contam tanto como o valor 

atribuído às linguas que o bilíngue fala e aprende. Bilíngues não dominam os idiomas 

de forma igual, uma língua pode ser mais predominante do que outra na capacidade 
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oral ou escrita. Ao considerar, em especial, o bilinguismo infantil, deve-se ter em 

mente sempre o desenvolvimento geral da criança. A descoberta da fala e seu uso 

está intimamente ligada ao desenvolvimento de atividades sensoras e motoras. 

Agora vamos ver os motivos pelos quais o bilinguismo deve ser cultivado e 

incentivado nas crianças teuto-brasileiras. 

5 - Perspectivas: ensino e aprendizado do português no exterior 

A língua portuguesa sobressai-se não só por sua beleza e musicalidade, mas cada 

vez mais por sua relevância em termos demográficos e políticos. Presente nos 4 

cantos do planeta, falada em 8 países e por mais de 250 milhões de pessoas, a língua 

portuguesa se afirma como uma língua com um número representative (RETO et al, 

2012). No mundo ocidental é a terceira língua mais importante depois do inglês e do 

espanhol. No Oriente, a China tem sido o país-chave para o português, pois lá o 

interesse pelo idioma cresce incessantemente. Na América do Sul, o Brasil desponta 

com país-chave por abrigar muitas reservas naturais, filiais de empresas de todo o 

mundo e o maior número de habitantes dos países de língua portuguesa. Nesse 

contexto, o Brasil tem também alguns produtos culturais e sociais, como o carnaval, 

o futebol, a música, a telenovela, o culto pela beleza e uma alegria contagiante que 

contam de forma muito vigorosa para a causa internacional da língua portuguesa 

como instrumento estratégico. 

Diante desses dados, abre-se uma série de oportunidades profissionais, culturais e 

científicas para o falante de português no exterior. A ele poderá caber não só o papel 

técnico da área de sua formação como também o de mediador cultural, tradutor e 

intérprete. 

Depois de um período de pouco reconhecimento e investimento dentro da própria 

comunidade, os primeiros passos para a revalorização e promoção da língua 

portuguesa foram dados em torno de 1980. Criou-se o Instituto Internacional da 

Língua Portuguesa, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a Sociedade 

Internacional de Português como Língua Estrangeira. Implantou-se tambem o 

Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa e o Prêmio de Promoção da Língua 

Portuguesa. O número de leitorados foi quase duplicado em somente 25 anos: no final 

da década de 70 os leitorados eram 65; no final dos anos 90 eram 160. Desde a 

aprovação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em 1990 e sua concretização 

no Brasil, o maior país com falantes de português, tem-se realizado conferências 

internacionais sobre o futuro da língua portuguesa no mundo. Um dos objetivos 

dessas conferências é juntar forças para introduzir a língua portuguesa como língua 

oficial em alguns órgãos internacionais e oficiais (p.ex. ONU), tornar mais sólidos os 

vínculos entre os países e povos de língua portuguesa e dar a terceiros um acesso 

mais amplo ao patrinônio cultural da língua portuguesa. Desse empenho, resulta a 

maior visibilidade da língua nos centros de tomada de decisões. Isso torna as 
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perspectivas para o ensino e o aprendizado do português no exterior bem mais 

vantajosas do que há 30 anos atrás. 

Mesmo diante essa conjuntura positiva para desenvolver a política linguística e 

ampliar a representatividade do português no mundo, os recursos governamentais 

para tal continuam precários. Até hoje não existe um instituto cultural português como 

o Institut Goethe ou Instituto Cervantes. Os centros culturais e de pesquisas no mundo 

que se ocupam com os estudos da Ámerica Latina ou dos países de língua portuguesa 

não são financiados e, em raros casos, apoiados pelos governos de língua 

portuguesa. Até mesmo as subvenções do governo português para o ensino de 

português nas escolas comunitárias no exterior foram reduzidas a partir da União 

Europeia. A falta de recursos para centros de estudos, de formação e de pesquisa 

tem um efeito avalanche: se o curso de português não é oferecido em escolas 

públicas, não-falantes pouco se interessam pelos assuntos dos países lusófonos; se 

há poucos recursos para o ensino e a cultura da língua portuguesa, é desinteressante 

pensar no português como instrumento de trabalho e de pesquisa. 

Em contrapartida, com a migração ininterrupta desde a segunda guerra mundial, a 

comunidade dos falantes de língua portuguesa têm se preocupado e se organizado 

cada vez mais para suprir a falta de oferta cultural para a nova geração de falantes de 

língua portuguesa não escolarizadas em português. Seja com ajuda voluntária ou 

numa estrutura auto-suficiente, há vários núcleos de encontros e de ensino de 

português como língua estrangeira ou língua de herança. Um dado relevante dessa 

conjuntura é o perfil do professor e educador de português no exterior. Se for falante 

nativo, ele tem, em geral, formação superior e se transfere para o exterior já com 

experiência professional na área de ensino. Alguns desses profissionais podem até 

ter absorvido um curso de especialização de português para estrangeiros. Portanto, 

há ótimos profissionais de língua e cultura de português no exterior. 

No artigo “Português, lengua de la globalizacion!” Roberto Moreno (MORENO, 2011, 

10-12) lembra que, além de todas essas perspectivas, em geral positivas, há “algo de 

muito especial na língua portuguesa”, que permite um rápido acesso a outros idiomas, 

como ao espanhol, italiano e francês, mesmo sem tê-los aprendido antes. Esse algo 

conta muito a favor da atual discussão acerca da multiculturalidade (ROCHE, 2013; 

SIEBERT-OTT 2013)como ferramenta básica na formação de atores na era da 

globalização. Talvez esse seja um argumento importante ao se divulgar o quanto se 

pode ganhar com a aprendizagem do português: “Grande promoção da Língua 

Portuguesa: aprenda uma língua e leve duas e meia.” Inspirador desse slogan é 

escritor português Fernando Pessoa (MEDEIROS, 1997, 73) que chegou afirmar que: 

“Só há três línguas com um futuro popular – o inglês (que já tem uma larga difusão), o 

espanhol e o português.” (op. cit.). Mas ele mesmo alerta para o fato de que isso só 

será possível se as circunstâncias ajudarem. 
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4. Política Portuguesa de Ensino de Português no 

Estrangeiro 

Escrito por Paulo Feytor Pinto - Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 

 

Resumo 

A política portuguesa de PLE resulta da democratização e da adesão à União 

Europeia. De acordo com Constituição, esta política é composta por três áreas, 

tuteladas pelo Camões ICL. Com a integração europeia, todo o ensino de línguas da 

iniciativa do estado português ficou regido por um documento europeu. 

Palavras-chave: política linguística, ensino de PLE, Portugal 

Abstract 

The Portuguese PFL policy results from democratization and EU membership. 

According to the Constitution, this policy consists of three areas overseen by Camões 

ICL. With the European integration, all language teaching provided by the Portuguese 

state became to be regulated by an European document. 

Keywords: language planning, teaching Portuguese foreign language (PFL), Portugal 

  

Apesar de Portugal ter uma política explícita de ensino de Português Língua 

Estrangeira em universidades fora do país desde a década de 1930, é difícil, hoje, 

falar isoladamente de uma política portuguesa de ensino do português a estrangeiros, 

no estrangeiro. A história recente do país, em especial a instauração do regime 

democrático a partir do 25 de abril de 1974 e a adesão à então Comunidade 

Económica Europeia, a 1 de janeiro de 1986, fez lentamente convergir para a política 

de PLE duas novas realidades e modalidades de ensino do português no estrangeiro: 

o ensino como língua de escolarização a alunos com uma língua materna diferente ou 

não, em países de língua oficial portuguesa, e o ensino a filhos de emigrantes 

portugueses em países onde o português não é língua oficial. Aliás, as três 

modalidades que, no caso português, configuram a política de ensino de PLE são, 

todas elas, imperativos constitucionais. 

A constituição democrática aprovada em 1976, e tendo presente o novo contexto pós-

colonial em que Portugal regressou às suas fronteiras europeias do século XV, afirma 

que “Portugal mantém laços privilegiados de amizade e cooperação com os países 

de língua portuguesa” (artigo 7º, parágrafo 4). Na atualidade, toda a cooperação 

portuguesa, incluindo o ensino do português, é exclusivamente destinada aos seis 

países que eram colónias portuguesas em 1974: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
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Moçambique, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Com a primeira revisão 

constitucional, em 1982, o estado português ficou obrigado a “assegurar aos filhos 

dos emigrantes o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura portuguesa.” 

(artigo 74º, alínea i). Este ensino presencial de português no estrangeiro é atualmente 

garantido nos países com maiores comunidades da diáspora portuguesa, na Europa, 

África Austral, América do Norte e Venezuela. Por fim, a segunda revisão 

constitucional, em 1989, definiu que é tarefa fundamental do estado “assegurar o 

ensino e a valorização permanente, defender o uso e promover a difusão internacional 

da língua portuguesa.” (artigo 9º, alínea f). Foi assim reconhecida, ao mais alto nível, 

a atividade há muito consolidada de ensino de PLE, a adultos estrangeiros, no 

estrangeiro. 

Desde 2012, o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua (Camões ICL), do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, é o organismo responsável pela execução da 

política portuguesa de ensino da língua no estrangeiro, em todas as modalidades, em 

todos os níveis de educação, ensino e formação, de todos os sectores da cooperação 

e da ajuda ao desenvolvimento. O Camões ICL é herdeiro do Instituto para a Alta 

Cultura, fundado em 1936 para promover o ensino de PLE e a investigação científica 

portuguesa em universidades estrangeiras. Antes de adotar o nome do poeta 

português em 1992, designava-se Instituto de Língua e Cultura Portuguesa, já sem a 

tutela da investigação científica. Além das diferentes designações, durante as 

primeiras quatro décadas de regime democrático, o instituto também mudou cinco 

vezes de tutela, entre o Ministério da Educação, a Secretaria de Estado da Cultura e 

o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Até 2009, o organismo antecessor do 

Camões ICL ocupava-se unicamente do ensino de PLE no ensino superior, estando 

o ensino do português em escolas básicas e secundárias, no estrangeiro, sob 

responsabilidade do Ministério da Educação. 

Com efeito, na sequência do 25 de abril, o estado português reconheceu “os direitos 

educacionais dos cidadãos portugueses e seus descendentes no estrangeiro” (Lei nº 

74/1977), dando origem à criação, em 1979, do Gabinete do Ensino Português no 

Estrangeiro, no Ministério da Educação, responsável pela rede de ensino de Língua e 

Cultura Portuguesa como atividade extracurricular do ensino básico e secundário para 

crianças e jovens portugueses e lusodescendentes, residentes em países que não 

têm o português como língua oficial. Estas aulas têm sido asseguradas por 

professores portugueses e incluem a aprendizagem da língua, da história, da 

geografia e da cultura portuguesa em geral. 

Ao longo da última década, tem-se assistido a um debate em torno do futuro desta 

modalidade muito específica e onerosa de ensino da língua no estrangeiro. Por um 

lado, a sua designação oscila entre Ensino Português no Estrangeiro (ênfase na 

nacionalidade/cultura portuguesa) e Ensino do Português no Estrangeiro (ênfase na 

língua portuguesa), por outro lado, em vez do caracter extracurricular deste ensino, 

defende-se a necessidade da sua integração na oferta de línguas estrangeiras do 

currículo regular dos países de acolhimento. Em ambos os casos, está em causa o 
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público e os objetivos desta modalidade de ensino a crianças e jovens. No primeiro 

caso, que tem sido a opção desde os anos 1970, o EPE é um ensino de língua e 

cultura dirigido a portugueses residentes no exterior, que têm o português como língua 

de herança, isto é, como língua materna que não é a língua dominante por ser utilizada 

quase só na oralidade espontânea, em contexto privado muito restrito, com um 

número reduzido de falantes. No segundo caso, que se procura agora privilegiar, o 

EPE é um ensino de PLE dirigido a estrangeiros falantes de outras línguas, residentes 

em países em que o português não é língua oficial. Porém, pressupõe-se que as aulas 

de PLE no ensino básico e secundário sejam também frequentadas por crianças e 

jovens portugueses ou lusodescendentes. Aliás, a intenção de garantir esta oferta 

centra-se nos países onde a emigração portuguesa é mais relevante, excluindo os 

países da CPLP. Atualmente, a designação EPE integra também o ensino superior. 

Constata-se, portanto, a dificuldade em definir claramente a(s) modalidade(s) de 

ensino do português europeu no estrangeiro tutelada(s) pelo Camões ICL. Pode ser, 

por exemplo, o ensino como língua materna e/ou como língua segunda numa escola 

moçambicana; o ensino como língua materna e/ou como língua de herança numa 

associação francesa de emigrantes portugueses; o ensino como língua estrangeira 

e/ou língua de herança numa escola oficial venezuelana; ou o ensino como língua 

estrangeira a estudantes adultos numa universidade japonesa. Para dar resposta a 

esta multiplicidade de públicos e de objetivos, em 2013, o Camões ICL tinha, a 

trabalhar no estrangeiro, 11 coordenadores de EPE e 419 professores a ensinar 

português em 65 países de todo o mundo: 4 países só com ensino básico e 

secundário[1], 12 países com ensino básico, secundário e superior[2], e 49 países só 

com ensino superior[3]. O Camões ICL é ainda responsável por Centros de Língua 

Portuguesa em 38 países, por 35 cátedras de linguística, literatura e outras artes, 

história ou estudos culturais em universidades estrangeiras, incluindo os países da 

CPLP, exceto o Brasil, e pelo sítio digital Centro Virtual Camões (CVC). Trata-se de 

uma plataforma dedicada ao ensino do PLE e da cultura portuguesa que inclui jogos 

didáticos digitais, bases temáticas, uma biblioteca digital, exposições virtuais, 

percursos digitais, atividades didáticas, baterias de textos, um programa curricular de 

cultura portuguesa, glossários terminológicos multilingues, recursos de tradumática e 

bases de dados de recursos linguísticos. Através do CVC, o Camões ICL oferece 

ainda regularmente cursos de ensino à distância. No presente ano letivo, são 

oferecidos 17 cursos de PLE e 8 cursos de formação contínua de professores de PLE. 

Em 2013, a dotação atribuída ao organismo português responsável pelo ensino do 

PLE, no Orçamento de Estado, foi de um pouco mais de 67 milhões de euros (cerca 

de 210 milhões de reais). 

Apesar da recente política de integração das diferentes modalidades de ensino de 

português no estrangeiro executada pelo Camões ICL, o estado português detém 

ainda 17 colégios privados nos cinco países africanos de língua oficial portuguesa, 

em Timor-Leste e Macau, que dependem da Direção de Serviços de Ensino e Escolas 

Portuguesas no Estrangeiro, do Ministério da Educação português. Estas escolas 

seguem o currículo do ensino básico e secundário português, mas as habilitações 
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conferidas só são válidas em Portugal mediante candidatura individual a processo de 

reconhecimento. 

Até aqui, ficou evidente o impacto do novo regime democrático português na política 

de ensino de PLE, especialmente ao nível da legislação, das instituições e dos cursos 

oferecidos, seja devido ao novo tipo de relação estabelecido com os países 

colonizados até 1974, seja pelo reconhecimento dos direitos linguísticos dos cerca de 

5 milhões de emigrantes portugueses. Estas duas novas realidades reconfiguraram a 

política de ensino de PLE encetada muitas décadas antes e centrada no ensino 

superior. Falta, portanto, analisar a influência igualmente determinante da adesão de 

Portugal à atual União Europeia, em 1986, de algum modo, a confirmação do regresso 

do país à casa europeia. A influência que este acontecimento histórico teve na política 

portuguesa de PLE fez-se sentir ao nível dos programas de ensino dos cursos 

tutelados pelas autoridades portuguesas e ao nível do sistema de certificação de 

competências linguísticas por via do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR). 

O QECR é o resultado, iniciado em 1991, do projeto “Políticas Linguísticas para uma 

Europa Multilingue e Multicultural”, do Conselho da Europa, uma organização 

internacional que atualmente integra todos os países do continente, exceto a 

Bielorrússia. Do ponto de vista da União Europeia, o interesse pela harmonização ou 

padronização do ensino de línguas resultava da instituição, em 1992, com o Tratado 

de Maastricht, da livre circulação de pessoas, o “fim das fronteiras”, e consequente 

mobilidade profissional. Foi com o mesmo tratado, fundamental no processo de 

integração europeia, que a Comunidade Económica Europeia deu lugar à União 

Europeia. Em 2001, Ano Europeu das Línguas, uma resolução da União Europeia 

recomendou a adoção do QECR pelos sistemas de ensino dos seus estados-

membros. Nesse mesmo ano, foi publicada a versão portuguesa do documento. Uma 

década depois, todo o ensino de línguas dependente do estado português está 

estruturado de acordo com o QECR: o ensino das línguas estrangeiras disponíveis no 

ensino básico e secundário – inglês, francês, espanhol e alemão –, o ensino de 

português língua não-materna, também no básico e secundário, o ensino de PLE nas 

universidades e politécnicos portugueses e até os programas de português língua 

materna do ensino básico e secundário. O mesmo acontece com as diferentes 

modalidades de ensino de PLE no estrangeiro. 

Dir-se-ia que o QECR alcançou plenamente os seus objetivos ao constituir-se como 

base efetiva para a elaboração de programas curriculares, de materiais didáticos e de 

instrumentos de avaliação de línguas em Portugal, tal como em toda a União 

Europeia. O documento apresenta uma matriz de análise do uso da língua e das 

competências linguísticas e uma escala para todos os aspetos de proficiência 

linguística numa dada língua. Considera, assim, os processos de comunicação 

linguística – planeamento, execução e controlo –, os domínios de uso ou contextos 

externos de utilização da língua, onze temas de comunicação, a competência lexical, 

gramatical, semântica, fonológica, ortográfica e ortoépica, e as competências 

sociolinguísticas, pragmáticas, plurilingues e interculturais. Propõe ainda 
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metodologias, estratégias, textos, tarefas e instrumentos de avaliação. A escala do 

QECR é constituída pelos seguintes seis níveis de proficiência: iniciação (A1), 

elementar (A2), limiar (B1), vantagem (B2), autonomia (C1) e mestria (C2). Para cada 

um dos seis níveis são apresentadas atividades linguísticas de produção oral (falar), 

produção escrita (escrever), compreensão do oral (ouvir), compreensão escrita (ler), 

interação oral, interação escrita, mediação oral (interpretação), mediação escrita 

(tradução) e de comunicação não-verbal. 

No domínio do ensino de PLE, o QECR está na base de dois importantes instrumentos 

da política linguística portuguesa: o Quadro de Referência para o Ensino Português 

no Estrangeiro (QuaREPE) e o Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira 

(CAPLE).  O QuaREPE, da responsabilidade do Ministério da Educação, foi adotado, 

em 2011, pelo Camões ICL como documento orientador do currículo de PLE para 

alunos do ensino básico e secundário, de sistemas escolares estrangeiros. O 

documento apresenta descritores de competência da compreensão oral, da 

leitura/compreensão, da produção/interação oral e da produção/interação escrita, nos 

cinco primeiros níveis do QECR e ainda fichas modulares organizadas por três temas 

(eu e a escola, tempos livres e higiene e saúde) e por três níveis etários (8-10 anos, 

11-14 anos, superior a 15 anos). Cada ficha inclui competências, conteúdos 

gramaticais, campos lexicais, exemplos de realizações linguísticas e textos. Para a 

operacionalização das propostas apresentadas nas fichas, o QuaREPE tem 

sugestões de trabalho com os respetivos materiais didáticos e recursos para a 

avaliação. Além das competências em língua, o documento institui competências 

relacionadas com outras áreas curriculares, em especial a história e geografia, de 

acordo com os documentos orientadores do currículo nacional vigente em Portugal. 

Por fim, o CAPLE, que entrou em funcionamento em 1999, ainda antes da adoção 

generalizada do QECR, é o organismo responsável pela certificação oficial de 

competências em português europeu como língua estrangeira. Trata-se de um 

consórcio do Ministério da Educação, do Camões ICL e da Universidade de Lisboa 

que gere uma rede de 98 centros de exames, 14 em Portugal e os restantes em 34 

outros países, incluindo três da CPLP: Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. O 

CAPLE certifica cinco dos seis níveis de proficiência do QECR: inicial (A2), elementar 

(B1), intermédio (B2), avançado (C1) e universitário (C2). Os exames são constituídos 

por três componentes: expressão e interação oral; compreensão do oral; 

compreensão da leitura e expressão escrita. Para os níveis A2, B1 e B2 está prevista 

a oferta de certificação específica para crianças e jovens. Os centros de exames a 

operar em Portugal destinam-se essencialmente à certificação de competências em 

português de candidatos à nacionalidade portuguesa (A2) e de estudantes 

internacionais do ensino superior (B1), exceto os oriundos de países da CPLP. 

Em síntese, a política portuguesa de ensino de português a estrangeiros, no 

estrangeiro, que remonta aos anos 1930, sofreu alterações profundas na sequência 

da democratização do país e da sua adesão à União Europeia. Esta política assumiu 

uma enorme importância formal ao ser consagrada e genericamente delineada em 
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três artigos distintos da Constituição da República Portuguesa vigente há quase 

quatro décadas. De acordo com os pressupostos nela definidos, a atual política de 

ensino de PLE é composta por três áreas de intervenção: o ensino de português língua 

segunda em países estrangeiros que têm o português como língua oficial; o ensino de 

português língua de herança a emigrantes portugueses; e o ensino de português 

língua estrangeira em universidades estrangeiras. Estas três modalidades de ensino 

de PLE são tuteladas pelo Camões ICL, desde 2012. Já a adesão ao projeto de 

integração europeia deu origem à adoção do QECR que, durante a primeira década 

do século XXI, se tornou na matriz de todo o ensino de línguas da iniciativa do estado 

português, tanto no país como no estrangeiro. O ensino de PLE passou a ser regido 

pelo QuaREPE e a certificação de competências em português europeu oficialmente 

coordenada pelo CAPLE. Ambos os instrumentos de política linguística têm por base 

o QECR. 
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5. Políticas Linguística e Externa Chinesa: um 

breve panorama do Ensino de LES E do PLE na 

China 

Escrito por Julio Reis JATOBÁ - Univ. de Estudos Estrangeiros de Cantão - GDUFS 

 

Resumo: 

O presente artigo apresenta um panorama da situação do ensino de línguas 

estrangeiras (LEs) na China e examina algumas das políticas linguísticas adotadas no 

país. Inicialmente, faremos um breve histórico do ensino de línguas estrangeiras na 

China desde 1911 para, em seguida, examinar como o ensino de LEs é adotado nos 

ensinos primário, secundário e terciário. Feitas estas considerações, passaremos a 

analisar a LP como graduação na China bem como o crescimento do mercado para 

falantes de LP para, por fim, analisarmos e refletirmos como as LEs e o acesso ao 

ensino destas LEs têm sido tratadas nas políticas linguísticas e na política externa 

adotada pela China. 

Palavras-chave: Políticas Linguísticas para Educação de LE. PLE na China. Política 

Externa Chinesa. China. 

Abstract: 

This paper presents an overview of the situation of foreign language teaching in China 

and examines some of the language policies adopted in the country. Initially, we will 

present a brief history of foreign language teaching in China since 1911 to then 

examine how the teaching of foreign language is adopted in the primary, secondary 

and tertiary education. After these considerations, we will analyze the Portuguese 

language as a bachelor degree in China and the growth of the market for Portuguese 

speakers to finally analyze and reflect how foreign language education have been 

dealt with in language policies and politics foreign policies adopted by China. 

Keywords: Foreign Language Education Policies. Portuguese as Foreign Language in 

China. Chinese Foreign Police. China. 

  

1. Introdução 

O ensino de línguas (LM, L2 e LE) na República Popular da China (China[1]) tem 

causado um forte impacto educacional e social desde a formação (1949). A decisão 

do putonghua[2] como única língua oficial (1956) trouxe a contingência da resolução 

do acesso à literacia e à problemática de definição e mapeamento da diversidade 
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linguística na China. Desde a formação da China pós-imperial (1911/1912), políticas 

linguísticas tiveram de ser criadas para atender sobretudo a três grandes questões: a 

estandardização do mandarim como língua padrão, a promoção do inglês como 

principal LE e o tratamento dado às línguas minoritárias. 

Desta maneira, para compreendermos melhor o ambiente em que se dá algumas das 

políticas que regem o ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras (LEs) na China, 

é importante, antes de mais nada, analisarmos o histórico do ensino de LEs e como 

o governo central tem definido as políticas linguísticas do país. Neste intuito, e para 

alcançarmos o objetivo deste artigo, faz-se necessário inteirar-nos sobre histórico do 

ensino de LE nos séculos XX e XXI para podermos refletir melhor sobre como a 

política externa adotada pela China e as políticas linguísticas para o ensino de línguas 

na China contribuem para a vertiginosa expansão do ensino universitário do PLE no 

território chinês.            

2.      Breve histórico do ensino de línguas na China 

Desde a fundação da República da China em 1912 até à vitória dos comunistas em 

1949, o ensino de línguas estrangeiras na China é caracterizado por uma 

descontinuidade (ROSS, 1992 apud XIAYU, 2012). Em 1914, o inglês foi declarado 

pelo Ministério da Educação chinês como a língua mais importante na maioria das 

regiões da China, mas a instabilidade política em que a China estava imersa neste 

período não contribuiu para o desenvolvimento de políticas consistentes e efetivas 

para o ensino de inglês ou outras LEs. Porém, apesar de nos interessar nesta 

pesquisa a China moderna, é interessante notar que as raízes do ensino de línguas 

estrangeiras na China – no caso o inglês – tiveram seus primeiros passos no período 

compreendido no fim da dinastia Qing (meados de 1800 até 1911), cujo tratamento 

dado pelo império às LEs era que “línguas deveriam ser ensinadas dissociadas de 

quaisquer implicações culturais e ideológicas, sobre o patrocínio e estrita supervisão 

do Estado”[3] (LIN, 2011:256). 

Nesta época, o status do ensino de LE estava associado ao utilitarismo do ensino do 

inglês, sendo a diretriz oficial do governo conhecimentos chineses como a base e 

conhecimento ocidental para a utilidade (中学为体、西学为用) (Cf. LIN, 2011:256). A 

fase final da dinastia Qing foi marcada por relações diplomáticas mais 

institucionalizadas entre a China e o Ocidente, pois com os acontecimentos passados 

no século XIX e para integrar-se e adaptar-se à nova ordem mundial, a China viu-se 

obrigada a revisar suas visões “Sino-centric, Geographical Self-centrednesse 

Civilizational Self-centredness”(ZHANG & XU, 2007:412),cuja política para assuntos 

estrangeiros foi um indicativo de mudança nas ideias e valores tradicionais da 

Dinastia Qing e deu um grande ímpeto para a revisão na política xenofóbica da 

dinastia (ibid:427). 

Apesar de na dinastia Qing já haver um posicionamento do governo para o ensino de 

línguas, foi apenas após a fundação da República Popular da China, em 1949, que 
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políticas específicas para as LEs e línguas minoritárias tiveram de ser mais explícitas 

para se alinharem à proposta ideológica do novo governo chinês. No começo da 

década de 50, e por questões que concernem à ideologia proposta pela revolução, o 

russo passou a ter um grande destaque na educação chinesa, tornando-se a LE mais 

importante, posto até então historicamente ocupado pelo inglês. 

Porém, ao passo que os chineses viam-se insatisfeitos com o tratamento que a Rússia 

dava à China, o inglês voltou a ocupar espaço de destaque no ensino de LEs e teve 

um crescimento em importância estratégica (FU, 1986; MAO & MIN, 2004; LAM, 

2005), pois “o sonho de achar um aliado na União Soviética foi despedaçado pela 

União Soviética não ter tratado a China como igual e não ter fornecido ajuda como 

havia prometido”[4] (LYNCH, 1998:115). 

Assim, no final dos anos 50 e começo dos 60 do século XX, a China começou a pensar 

no ensino do inglês como uma possibilidade de participar mais ativamente do cenário 

mundial e promover o desenvolvimento interno, o que se alinhava também a proposta 

de aproximar-se ao Ocidente. Porém, quando a China parecia mostrar-se pronta para 

estabelecer laços com o Ocidente, os eventos desencadeados na segunda metade 

da década de 60 culminaram na Revolução Cultural, um período lastimável da China 

moderna (LAM, 2005:3). 

O período da Revolução Cultural (RC), 1966 a 1976, foi um momento extremamente 

negativo para a educação, não sendoum tempo propício para nada estrangeiro, 

especialmente línguas estrangeiras (MAGNER, 1974:385). Este período da história 

chinesa foi caracterizado pela perseguição aos intelectuais e burgueses e por um forte 

sentimento nacionalista e, consequentemente, xenofóbico. Esta xenofobia estendeu-

se, inclusive, ao ensino de línguas estrangeiras. Nesta época, a ideologia estatal 

manifestava-se, dentre vários subterfúgios, por meio da difusão de slogans anti-língua 

estrangeiras, como, por exemplo, “é possívelfazer a revolução, mesmo sem aprender 

ABC”[5]. 

Sobre a situação do ensino durante a RC, de acordo com Lam (2005:6), o maior 

impacto que a RC teve na educação foi sentida na educação superior, na qual 

pesquisas foram desencorajadas e universidades foram fechadas. Mao Zedong 

apostou na reeducação dos estudantes para formar novos revolucionários a serviço 

da RC e tal estratégia causou uma enorme desestabilização na hierarquia 

educacional e social, pois os estudantes poderiam derrubar seus professores e outras 

pessoas no poder através de suas denúncias e críticas (Idem:3). Moffett & College 

(1983:13) nos descrevem o sombrio ambiente escolar durante a revolução cultural: 

As instalaçõesfísicas das escolas e universidades já não estavam adequadamente 

mantidas, alguns edifícios foram convertidos em prisões para os "contra-

revolucionários. Livros, instrumentos e equipamentos foram brutalmente destruídos. 

Pesquisas foram paralisadas. Formação de professoresde língua estrangeira, 

juntamente com a de muitas outras disciplinas, foram abolidas.[6] 
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Porém, na segunda metade da RC, entre 1971 e 1972, com as novas diretrizes 

tomadas pelo comitê do Partido Comunista Chinês, o rumo da situação do ensino de 

línguas estrangeiras começou a sair do caos e das ruínas (MAO & MIN, 2004:324), 

sendo alguns institutos de línguas estrangeiras reabertos e autorizados a abrir novas 

turmas e matricular novos estudantes. Porém, os anos de retrocesso no ensino de 

línguas estrangeiras na China só tiveram seu fim em 1976, ano marcado pela morte 

de Mao Zedong e pelo fim da RC. 

Com o fim da RC, deu-se início ao período da Política de Reforma e Abertura da China 

(Open Door Policy), dando ao ensino de línguas uma nova esperança e impulso. Com 

o retorno do Exame Nacional de Admissão ao Ensino Superior em 1977, amaioria das 

universidades retomaram efetivamente suas atividades em 1978 e, neste mesmo 

ínterim, Deng Xiaoping anunciou as 4 bases para a modernização da China 

(Agricultura, Indústria, Defesa Nacional e Ciência e Tecnologia). 

A fim de modernizar o sistema educacional e retomar os laços de cooperação 

internacional, especialistas estrangeiros foram convidados para a China e estudantes 

e professores foram enviados para universidades estrangeiras. É interessante notar 

que, apesardas experiências traumáticas da Revolução Cultural e outros movimentos 

políticos com os elementos anti-ocidentais, os chineses adotaram, com dedicação, o 

estudo do inglês – e outras LEs – nas últimas décadas. (cf. ADAMSON, 2004; XIA, 

2012). 

Ross (1992) argumenta que o ensino de LE na China moderna tem sido marcado por 

uma descontinuidade, mas o que percebemos através dos eventos históricos do 

século passado é que desde a fundação da República Popular da China (1949) tem 

havido um crescente esforço para a implementação do ensino de LE na China. Esta 

descontinuidade no ensino de LE na China refere-se, sobretudo, à lacuna criada pelos 

anos da RC. Assim, podemos dividir o ensino de LE na China moderna em 3 grandes 

períodos (antes, durante e depois da RC) e, apesar das especificidades concernentes 

a cada um destes períodos, o que notamos é que apenas durante a RC não houve 

desenvolvimento e fomento à promoção de LEs na China. 

Tabela 1 – Fases para o ensino de LEs na República Popular da China 

Período Histórico Fase do ensino de Língua Estrangeira Anos 

Antes da Revolução 

Cultural 

1.      Promoção do russo em relação ao 

inglês 

2.      Movimento de retorno ao inglês 

Começo dos anos 

1950 

1957-1965 

Durante a Revolução 

Cultural 

3.      Repúdio ao ensino/aprendizagem 

de LEs 
1966-1970 
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4.      Inglês para renovar laços com o 

Ocidente 

1971-1976 

Depois da Revolução 

Cultural 

5.      Inglês para modernização 

6.      Inglês para status internacional 

1977-1990 

Desde1991 

Fonte: Adaptado de Lam (2005:73) 

Além de levar em conta o histórico do ensino de LEs na China é importante 

percebemos o ambiente linguístico interno da China, pois como ressalta Lam 

(2005:18): 

A nível individual, a experiência linguística dos alunos na China certamente não é 

linguisticamente discreta; cada aluno tende a ser exposto a mais de um idioma ou 

dialeto. Portanto, uma abordagem multilíngue é absolutamente essencial para uma 

apreciação das realidades do ensino de línguas na China.[7] 

Feitas estas breves considerações sobre o histórico de ensino de línguas estrangeiras 

na China, passemos a tratar mais especificamente da atual situação do ensino de 

línguas estrangeiras na China.   

3.      LEs no sistema educacional chinês 

3.1.      LE nos ensinos primário e secundário 

O ensino primário chinês é caracterizado pelas 6 primeiras séries dos 9 anos da 

educação compulsória[8]. A educação compulsória na China é gratuita, sendo 

cobrada apenas uma espécie de taxa de administração escolar (学杂费xuezafei). 

Segundo dados do Ministério da Educação Chinês[9], na fase da educação 

compulsória os alunos devem ter uma carga horária de estudo de línguas (nacional e 

estrangeira) equivalente a aproximadamente 30% da carga total, sendo entre 20~22% 

da carga horária escolar total para o putonghua, e entre 6 e 8% para o ensino de 

língua estrangeira. 

Segundo o curriculum apresentado pelo Ministério da Educação Chinês[10], a 

disciplina de língua estrangeira deve começar a ser ensinada a partir do 3º ano do 

ensino primário, mas é cada vez mais comum as escolas começarem a ensinar 

LE[11] logo no primeiro ano do ensino primário ou até mesmo nas fases de pré-escola 

e jardim de infância. Isto se dá, entre outros motivos, pela pressão dos pais e como 

uma artimanha das escolas para “atrair” matrículas de fora[12]. 

O ensino secundário tem duração de 6 anos e é dividido em dois ciclos. O primeiro 

ciclo, designado chuzhong (初级中学– ensino secundário básico, em tradução literal), 
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tem duração de três anos e é equivalente às três séries finais do ensino compulsório. 

O segundo ciclo, designado gaozhong (高级中学– ensino secundário superior, em 

tradução literal), tem três anos de duração. O primeiro ano é comum a todos os 

alunos, mas a partir do segundo ano os alunos devem escolher em que área vão 

seguir: like (理科, exatas) ou wenke (文科, humanidades). 

É importante destacar que a escolha entre ciências exatas ou humanas tem grande 

peso na preparação do vestibular e há uma predileção dos alunos em escolherem as 

ciências exatas como curso principal durante a fase final do ensino secundário. 

Geralmente, a maioria dos alunos de graduação em LE foram alunos de humanidades 

durante o ensino médio. 

Portanto, a experiência obrigatória em aprendizagem de LE durante os ensinos 

primário e secundário é de pelo menos 10 anos, sendo cada vez mais comum escolas 

que ofereçam 12 anos de ensino em LE. Além dos 12 anos compreendidos entre o 

ensino primário e secundário, é comum que os alunos tenham aprendido inglês 

durante o jardim de infância e pré-escola, o que pode totalizar 15/16 anos de ensino 

de LE antes de ingressarem na universidade. 

3.2.            LE no ensino universitário 

O ensino universitário de LE na China é bastante difundido e os alunos estão divididos 

em dois grandes grupos majoritários, a saber: i) alunos com alguma LE como 

graduação (com especialização em línguas) e ii) graduandos de outros cursos que 

tenham uma LE como disciplina obrigatória (no caso, o inglês) ou uma segunda LE 

optativa (não especialização em língua estrangeira). 

3.3.      LE como disciplina obrigatória ou optativa 

O ensino de inglês é obrigatório para os estudantes universitários e tem uma duração 

média de 2 semestres (com carga horária semanal de 160 minutos). Em alguns cursos 

de graduação, os alunos além de estudarem inglês como disciplina obrigatória 

podem, eventualmente, escolher uma outra LE, mas neste caso ela será considerada 

uma disciplina optativa. 

Muitas universidades têm exigido o exame nacional de proficiência em inglês para 

universitários (CET) para liberar o diploma de algumas graduações. Além disso, vem 

crescendo o número de empresas que exigem para recém-formados comprovação de 

proficiência em inglês (CET4 ou CET6), mesmo que o trabalho não exija o uso de 

inglês. Para os alunos de inglês como graduação há exigência de um exame de 

proficiência específico (英语专业四级考试、八级考试, TEM-4, TEM-8) 

3.4.      LE como graduação 
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As graduações em LE estrangeiras na China têm a duração média de 4 anos e, 

geralmente, os dois primeiros anos são dedicados ao ensino da chamada parte de 

conhecimentos básicos da língua (fonética, gramática, audição e conversação básica) 

e os dois últimos são dedicados às disciplinas específicas ou avançadas, tais como 

História e Cultura, Literatura, Redação Técnica, Redação Oficial, Tradução e 

Interpretação. Muitas graduações em língua estrangeira adotam o sistema 3+1, no 

qual os estudantes realizam três anos de estudos na China e um ano de intercâmbio 

acadêmico no país da língua-alvo. 

Para os alunos graduandos em LE, a escolha de uma segunda língua estrangeira (二

外erwai) é obrigatória. Em muitos casos, os alunos de algumas graduações em língua 

estrangeira podem habilitar-se para conseguir diploma em uma segunda língua, 

geralmente o inglês. 

É interessante notar que a maioria das graduações em LE tem seu foco em formar 

profissionais de línguas para o mercado chinês, por isso, fora o caso do inglês, raros 

são os cursos que oferecem disciplinas de pedagogia e metodologia para 

ensino/aprendizagem de LE. Assim, grande parte dos professores de línguas a nível 

universitário não tiveram formação pedagógica para o ensino de línguas durante a 

graduação. 

4.      Português como graduação universitária 

Apesar da longa história das relações entre Portugal e China via Macau, o ensino e 

difusão da língua portuguesa na China ainda é considerado recente. A primeira 

graduação em língua portuguesa foi aberta no início dos anos 60 e até 2003 só havia 

3 universidades na China a oferecer graduação em LP. 

Após 2003, com a criação em Macau do Fórum para Cooperação Econômica e 

Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, com a ascensão do bloco 

do BRICs e com o aumento das trocas comerciais entre China e PLP, o português 

passou, em um espaço de 10 anos, a ser ensinado em mais de 20 universidades, 

sendo pelo menos, 14 como cursos de graduação[13]. 

Para entendermos melhor a situação da LP na China, descreveremos nos seguintes 

tópicos um breve histórico do ensino universitário de LP na China e as expectativas 

de emprego para os profissionais especializados em língua portuguesa no território 

chinês. 

4.1.      Breve histórico do ensino universitário de LP na China 

O ensino universitário de LP na China teve seu início em 1960 com a abertura do 

primeiro curso de licenciatura em Língua e Cultura Portuguesa no Instituto de 

Radiofusão de Pequim (atual Universidade de Comunicação da China). As origens do 

Instituto de Radiofusão de Pequim remonta o ano de 1959, pois a partir desta época 

o Partido Comunista Chinês (PCCh) começava a adotar uma política externa 
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independente em relação ao Partido Comunista da União Soviética (PCUS). Tal 

desejo de uma política externa livre em relação à União Soviética deu-se, sobretudo, 

pelas latentes divergências entre o PCUS e PCCh e pela China não mostrar-se 

satisfeita com o tratamento que esperava receber da Rússia. 

As divergências entre PCCh e PCUS tornaram-se abertas em 1960, quando ocorreu 

a retirada de especialistas e técnicos russos que trabalhavam na China; tal fato 

desencadeou uma emergente necessidade da China reforçar a formação de 

intérpretes e tradutores em outras línguas estrangeiras, pois até então a comunicação 

com os partidos comunistas de outros países era feita em sua maioria via intérpretes 

de russo, inglês ou espanhol (LI, 2012). 

Por tais motivos, deu-se a necessidade de abrir um curso específico em língua 

portuguesa, pois, apesar de Brasil e Portugal não manterem relações diplomáticas 

com a China naquele momento, crescia a necessidade de contatos diretos entre o 

PCCh e os partidos comunistas do Brasil e Portugal. Além disso, a China mostrava-

se interessada pelos países de “terceiro mundo” africanos. Sobre o interesse do 

governo chinês acerca dos países de LP, Li (2012:39), afirma: 

Segundo a teoria de “três mundos” de Mao, Portugal pertence ao “segundo mundo”. 

Entretanto, um dos importantes trabalhos na política externa do governo chinês 

daquela altura era apoiar os países e povos oprimidos e explorados, e a maior parte 

dos países de expressão portuguesa eram países africanos que não obtiveram a 

independência; por isso, o primeiro curso de licenciatura em língua portuguesa foi 

estabelecido no IRB[14]. 

A segunda universidade a abrir um curso em português foi a Universidade de Estudos 

Estrangeiros de Pequim (UEEB), universidade que goza de fama na China por sua 

longa história e por formar importantes diplomatas. A UEEB, segundo a teoria dos três 

mundos de Mao Zedong, deveria ser responsável pelo ensino das línguas mais 

tradicionais do mundo, incluindo russo e inglês. O curso de português da UEEB foi 

aberto 1960, em princípio como um curso intensivo de LP, tornando-se uma 

graduação somente no ano de 1961. 

Os primeiros anos da década de 60 foram muito importantes para a LP na China, 

porém na segunda metade da década de 60 deu-se a Revolução Cultural, sendo o 

IRB acusado de ser contrário à Revolução. Em tais circunstâncias, durante os 

primeiros anos da RC, os cursos do IRB e da UEEB foram suspensos, sendo o curso 

de LP da UEEB retomado em 1973, com o ingresso dos “melhores operários, 

camponeses e soldados” (LI, 2012) e o IRB retomou suas atividades somente em 

2000. 

Ao fim da Revolução Cultural, o governo chinês reestabeleceu o sistema de vestibular 

para ingresso no ensino superior e o UEEB passou a admitir novamente estudantes 

via vestibular. Em 1977, a Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, 
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tradicional universidade no ensino de línguas estrangeiras, abriu sua graduação em 

LP. 

Desde então, os contatos com os PLP têm sido cada vez mais constantes e após a 

retomada das relações diplomáticas com Brasil (1974) e Portugal (1979), a expansão 

do ensino de português na China tem aumentado progressivamente e vem sendo 

influenciado pelas trocas comerciais entre China e os PLP. Como veremos adiante, 

este crescimento é estimulado, principalmente, pelo grande interesse da China nos 

PALOPS e pela política chinesa de internacionalização de suas empresas públicas e 

privadas lançada em 2002, estratégia que vem sido referida como going global 

strategy (ALVES & SALDANHA, 2007:182-183). 

Outro ponto importante para nossa análise refere-se ao crescimento da oferta de 

graduações em LP e sobre o mercado para falantes de língua portuguesa na China. 

Para isso, passaremos nas seguintes subseções a abordar este tema. 

4.2.      Crescimento da oferta de PLE na China continental 

Como vimos anteriormente, até 2003 só havia 3 cursos de LP superiores na China. 

Porém, o que vemos é que a LP tem tido um crescimento vertiginoso e esta procura 

é reflexo das políticas externas chinesas para os PLP, e o crescimento das trocas 

comerciais entre China e PLP, com destaque especial para as trocas comerciais entre 

Brasil e China e o interesse chinês nos PALOP. 

Tabela 2 – Univ. e Inst. Sup. que oferecem graduação ou cursos optativos de LP 

Ano de criação do curso 

em LP 

Nome da Universidade ou Inst. Superior 

de Ensino 

Total de cursos na 

China 

1960 
Univ. da Comunicação da China (antigo 

IRB) 
1 

1961 
Univ. dos Estudos Estrangeiros de 

Pequim (antigo ILEB) 
2 

1977 
Univ. dos Estudos Internacionais de 

Xangai 
3 

2005 

Univ. dos Estudos Internacionais de 

Pequim 
6 

Univ. dos Estudos Estrangeiros de Tianjin 
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Univ. da Comunicação da China (Nanjing) 

2006 Univ. Sun Yat-sen 7 

2007 

Univ. de Pequim 

9 

Univ. dos Estudos Internacionais de Xi’an 

2008 

Univ. de Estudos Estrangeiros de Cantão 

  

13 

Univ. dos Estudos Internacionais de 

Dalian 

Univ. Normal de Harbin 

Instituto Huaqiao das Línguas 

Estrangeiras de Jilin 

2009 

Hunan College of Foreign Studies 

  

16 

Shijiazhuang Vocational College of foreign 

lang. transl. 

Univ. dos Negócios Internacionais (UIBE) 

2011 
Univ. de Língua e Cultura de Pequim 

(BLCU) 
17 

2012 / 2013 

  

Jiangxi College of Foreign Studies 

  

  

  

25 

Univ. Jiaotong de Pequim 

Univ. Jiaotong de Lanzhou 

Univ. de Estudos Internacionais de 

Sichuan 

Beijing City University 



65 
Revista SIPLE 

 

Hebei Institute of Communications 

Hainan Foreign Lang. College of 

Professional Educ. 

Univ. de Estudos Internacionais de 

Zhejiang 

2014 Hebei Foreign Studies University 26 

2015 (setembro) Universidade Normal de Fujian (Fuzhou) 27 

Obs:A Ocean University of China (Shangdong) anunciou que analisa a abertura de 

um cursode LP.  

Portanto, podemos observar que os cursos de LP tem crescido desde 2005 e, por esta 

busca de profissionais, os professores de LP dos novos cursos são em grande parte 

jovens e recém-formados e, provavelmente, graduados nas 3 primeiras universidades 

citadas na tabela 2. Das universidades citadas na tabela 2, apenas duas têm curso de 

mestrado em LP, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e a 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Xangai. 

4.3.      Mercado para falantes de LP na China 

Há uma demanda por profissionais especializados em língua portuguesa na China. 

Os alunos formados em LP na China têm uma vasta possibilidade de atuação 

profissional[15]. Dentre algumas possibilidades, os alunos trabalham em empresas 

estatais com atuação nos PLP, seguem carreira diplomática, trabalham como 

tradutores de empresas, são funcionários de bancos e empresas privadas com 

atuação nos PLP ou tornam-se professores. É destacável o crescente número de 

alunos dispostos a seguir os estudos de LP em programas de mestrado. 

Por ainda existir uma demanda de profissionais especializados em LP, é comum que 

os recém-formados tenham mais facilidade em buscar emprego em relação aos 

alunos formados em outras línguas tradicionais, tais como o inglês e espanhol. Além 

disso, é comum que o salário inicial seja um pouco superior em relação a esses outros 

alunos. Porém, com a abertura crescente de novos cursos superiores de LP, cogita-

se que a demanda de profissionais no mercado se estagnará ou, num quadro mais 

pessimista, decrescerá, diminuindo a aparente vantagem que os recém-formados em 

LP parecem ter sobre recém-formados em outras línguas estrangeiras. 

5.      Políticas Linguísticas para LEs e Política Externa Chinesa 

5.1.            Políticas Linguísticas para LEs 
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O ensino de línguas estrangeiras sempre esteve diretamente relacionado com os 

interesses da política externa chinesa e, apesar de nas últimas décadas o governo 

chinês salientar o ensino de LEs como parte essencial para a modernização e 

desenvolvimento da China, as decisões sobre as políticas linguísticas escapam aos 

interesses e necessidades de setores da sociedade como empresas, organizaçõese 

instituições com exigência de língua estrangeira para seus funcionários (LIN, 2011). 

Lin (2011:248), a respeito das políticas para línguas estrangeiras na China (PLEC), 

argumenta que, apesar das PLEC não serem ainda profundamente estudadas, pode-

se dizer que políticas linguísticas são um produto das ideologias do Estado, “e elas 

são informadas por uma interação do Estado com os vários atores acima e abaixo dos 

níveis do estado em um sistema-mundial moderno integrado”[16]. Ainda, para Lin 

(2011:246), este sistema-mundial moderno, baseando-se na perspectiva de 

Wallerstein (1974, 1989, 2004), tem como prioridade a acumulação de capital que, 

por sua vez, cria pontos de desequilíbrio e competição de forças no próprio Estado, 

produzindo uma hierarquia que se orienta e concentra do núcleo para a semiperiferia 

e periferias.Para Hu (2007:370), a viabilidade das políticas para LE na China tem sido 

posta em cheque, pois suas aplicações têm sido impostas sem quaisquer 

considerações sobre seus reais impactos nas escolas e alunos. 

As ideologias do governo estariam, assim, refletidas na PLEC não somente como 

afirma Lin (2011:245): 

 (...) uma maneira pela qual o Estado ganha consentimento, mantém a governança 

cultural e exerce hegemonia internamente, mas, também, mostra os traços da força 

combinada dos atores dominantes estando de cima como para baixo nos níveis do 

Estado.[17] 

Essas ideologias implíticas tenderiam a ser percebidas como naturais (Fairclough, 

1989), o que na perspectiva de Blommaert (2008) seria definido como “ideological 

hegemony”, ou para Bordieu (1991) o “symbolic power”, passando o discurso 

ideológico do governo chinês a ser percebido como não ideológico. 

5.2.            Política Externa Chinesa 

A partir de 2001, com a entrada na China na OMC e com uma maior atenção chinesa 

ao cenário mundial, a política externa do país passou a dar ainda mais importância e 

atenção ao ensino de línguas estrangeiras (HU, 2005; HU, 2007; LIN, 2011). Até 

então, o governo chinês dava atenção especial ao ensino da língua inglesa como uma 

das principais disciplinas do ensino secundário, ao lado de matemática e língua 

nacional. A ênfase dada ao inglês nas políticas chinesas para educação em LE era, 

segundo Lin (2011:260), percebida pela população com uma ausência de resistência 

ideológica corroborada pela percepção popular de que a ênfase dada ao ensino do 

inglês é benéfica e vantajosa, tanto a nível pessoal e individual como a nível nacional. 

Ou seja, como tratamos na subseção anterior, as ideologias do governo no que diz 
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respeito LE passaram a serem percebidas como não ideológicas ou como “ideological 

hegemony” (BLOMMAERT, 2008). 

Porém, recentemente o governo chinês tem demonstrado reconsiderar suas políticas 

para o ensino de LE e sinalizado por meio de suas recentes decisões e ações, a 

progressiva diminuição da ênfase dada ao inglês nos exames de admissão ao ensino 

superior. Contudo, isto não significa o enfraquecimento do status da língua inglesa na 

China; ao contrário, o inglês continua a ser um dos instrumentos que a China adota 

para promover sua internacionalização e globalizar-se, sendo, aos olhos do governo 

chinês, inquestionável a supremacia do inglês como língua global e língua 

internacional (Lin, 2011:260). Salientamos que fora os trabalhos de Hu (2007, 2008) 

e Feng (2009), ainda não há muitos estudos ou referências sobre esta aparente 

mudança de política linguística em relação ao inglês, mas em relação ao que essas 

tomadas de ações sugerem, o interesse do governo é justamente aprimorar o sistema 

de aferição de proficiência em língua inglesa. 

No que toca o interesse da política externa chinesa por outras LEs, destacamos, 

dentre vários motivos, o interesse chinês em internacionalizar suas empresas 

públicas e privadas. Porém, além deste interesse comercial há também um interesse 

político da China em relação à expansão de influência diplomática através de seu soft 

power[18]. Este interesse de exercer influência política não é recente e remonta aos 

tempos da Guerra Fria, período no qual a China já demonstrava seu interesse político 

sobre a África. Este interesse faz parte da estratégia de posicionamento internacional 

da China, dando a África e países em desenvolvimento apoio e suporte para atuar 

internacionalmente como “o protetor dos interesses comuns dos países em 

desenvolvimento e como o agente de uma nova ordem econômica internacional mais 

justa”[19] (SALDANHA & ALVES, 2011:193). 

Em relação aos PLP e PALOP, Saldanha & Alves (2011:191) observam que os 

interesses da China pelos PLP não se restringem apenas ao Brasil, um de seus 

maiores parceiros comerciais e PLP com o maior número de falantes de português, 

ou Portugal, uma porta para a China na União Europeia, mas, sim: 

O que realmente importa, de fato, é que os PALOP e Timor Leste, apesar de suas 

pequenas populações e economias quebradas, representam um grande conjunto de 

recursos naturais a serem explorados desde a pesca, agricultura, silvicultura e turismo 

até o gás natural, carvão, mineração e petróleo.[20] 

Como vemos, este interesse pelos PALOP não é meramente político-ideológico, mas 

um explícito interesse no aumento das trocas comerciais e pela busca de provedores 

de matérias primas. Com este propósito, a China vale-se de suas relações históricas 

com Portugal e tem feito de Macau o ambiente ideal para alcançar este objetivo. Neste 

aspecto, é altamente relevante a escolha de Macau para sediar o Fórum para 

Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa[21], criado em 2003 e realizado a cada 3 anos. 
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Ademais, com o retorno da soberania de Macau à China (1999), o governo central 

chinês tomou a iniciativa de aproveitar-se da identidade portuguesa de Macau para 

criar e desenvolver laços com os PLP e, assim, fomentar Macau como um canal 

especial e único para catalisar cooperações e investimentos entre PLP e 

China(ALVES & SALDANHA, 2007). 

A ênfase dada a Macau como plataforma entre China e PLP tem refletido também no 

fomento à língua portuguesa, uma vez que Macau é membro efetivo e apoiante da 

União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), participa da Associação 

de Universidades de Língua Portuguesa (AULP), abriga o Centro Pedagógico e 

Científico da Língua Portuguesa (CPCLP) e, em 2003, solicitou status de observador 

da CPLP. Este último fato é extremamente curioso se levarmos em consideração que 

durante o domínio português, e apesar de muitos esforços, a China nunca permitiu 

Macau entrar na CPLP (ALVES & SALDANHA, 2007:190). 

Enfim, servindo ao propósito da globalização e internacionalização da China, o 

governo central chinês tem feito esforços para –além do ensino de inglês a nível 

primário, secundário e terciário –fomentar o ensino universitário de outras línguas 

estrangeiras. A respeito disso, é notável o vertiginoso crescimento de instituição 

superiores de ensino que oferecem graduações ou cursos de português, ocorrendo 

justamente depois da entrada da China no WTO (2001) e do lançamento oficial em 

2002 da política de internacionalização chinesa, referida como Going Global Strategy 

ouGo Out Policy (走出去战略zouchuqu zhanlue), e sua política de introdução de 

vantagens de outros países(引进来yinjinlai)[22]. 

6.      Considerações finais 

Buscamos neste artigo examinar a situação geral do ensino de LEs na China. Para 

descrever a atual situação do ensino de LE, buscamos as raízes da educação de LE 

na China moderna a partir da fundação da China pós-imperial (1912). Apresentamos 

uma breve linha histórica desde a fundação da República Popular da China (1949), 

passando por momentos delicados como a Revolução Cultural, para que 

pudéssemos, em um segundo momento deste capítulo, apresentar como o ensino de 

LEs são tratadas nos ensinos primário, secundário e universitário. 

Buscamos tratar especificamente sobre o histórico e crescimento do ensino da língua 

portuguesa na China. Pusemos nossa atenção ao crescimento vertiginoso da língua 

portuguesa para sustentarmos o argumento de que parte deste crescimento é fruto 

de uma estratégia da política externa chinesa. 

Em resumo, conjecturamos que este crescimento da língua portuguesa na China é 

uma sinalização de dois desejos. O primeiro é o interesse da política externa chinesa 

para os PLP, com foco especial nos PALOP, na qual a China procura aliar seu soft 

power a um desejo de galgar uma posição de mais destaque e influência no cenário 

político internacional. Segundo, a China segue a tendência mundial de criação de 
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blocos transnacionais multipolarizados baseados, sobretudo, no interesse no 

incremento de suas trocas comerciais e de ampliação de mercados consumidores. 
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[1] Apesar de reconhecermos a influência positiva de Macau (RAEM) na promoção da LP na 

China continental, este artigo foca-se estritamente em dados sobre o ensino de PLE e LEs na 

China Continental, portanto não será considerado o contexto de ensino e promoção da LP em 

Macau. Assim, ao referir-se à China, infere-se tratar-se exclusivamente da China Continental. 

China e China Continental são termos intercambiáveis neste artigo para República Popular 

da China. 
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[2] O putonghua (普通话, língua comum em tradução literal), conhecido também como 

mandarim, foi criado com a necessidade de unificação da China e sua sintaxe foi baseada 

nos dialetos do norte da China e seu sotaque de prestígio como o de Pequim. 

[3]“languages were to be learnt divorced from any cultural and ideological implications, under 

state sponsorship and strict state supervision” 

[4]“[t]he dream of finding an ally in the Soviet Union was soon shattered because the Soviet 

Union did not treat China as an equal and did not provide the aid in the manner as promised” 

[5]Slogan original: “不学ABC,照样干革命”. Estudar o “ABC” é um termo que se refere ao 

ensino/aprendizagem de LE. 

[6]“The physical facilities of schools and universities were no longer properly maintained, some 

buildings having been converted into prisons for the “counter-revolutionary’’ faculty. Books, 

instruments, and equipment were wantonly destroyed. Research came to a standstill. Foreign 

language teacher training, along with that in many other disciplines, was abolished.” 

[7]At the individual level, the language experience of learners in China is certainly not 

linguistically discrete; each learner tends to be exposed to more than one language or mare 

than one dialect. Hence, a multilingual approach is quite essential for an appreciation of the 

realities of language education in China. 

[8]Cf. Compulsory Education Law of the People’s Republic of China. 

http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_2803/200907/49979.html 

[9] Disponível 

em http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_711/201006/xxgk_88602.

html, acessado em 19/11/2013. 

[10] Idem. 

[11]Atualmente o inglês, ainda que algumas escolas ofereçam outras línguas como opção. 

[12]O ensino compulsório na China é gratuito, porém a matrícula dos alunos deve ser 

registrada em escolas que estejam no mesmo bairro/distrito do registro de habitação dos pais 

(hukou). Porém, é fato comum que as escolas em bairros/distritos mais desenvolvidos tenham 

uma melhor reputação e melhores condições de preparo para o exame nacional de admissão 

no ensino superior (gaokao). Assim, não residentes nesses distritos poderão, em alguns 

casos, e mediante o pagamento de uma taxa (门槛费ou 择校费), matricular-se nessas 

escolas, mesmo que não tenham obtido a nota mínima nos exames de admissão ou tenham 

um hukou fora da área de abrangência dessas escolas. 

[13]Parte destes dados foram obtidos pelo site da Embaixada de Portugal em Pequim, 

disponível em 

http://www.portugalembassychina.com/sections/cul_sec.php?lng=, acessado em 

20/11/2013. 
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[14]Nota nossa. IRB, Instituto de Radiofusão de Pequim, na época era a universidade 

responsável por ensinar as línguas do “terceiro mundo”. 

[15]De acordo com um breve levantamento sobre a empregabilidade de finalistas e recém 

graduandos de LP de 6 universidades da China (Li, 2014), há uma tendência para que salários 

iniciais de profissionais de LP sejam um pouco maiores que profissionais de outras línguas. 

Há ainda uma tendência para que alunos de Pequim ocupem os postos mais cobiçados 

(serviço público, diplomacia e grandes empresas multinacionais), ao passo que formados em 

outras localidades trabalhem em pequenas e médias empresas chinesas.  

[16]“and they are informed by the state’s interaction with various actors both above and below 

state levels in the integrated modern world-system” 

[17]“(…) a way by which the state gains consent, maintains cultural governance, and exerts 

hegemony internally, but also shows the traces of the combined force of the dominant actors 

both from above to below state levels”. 

[18]Termo cunhado por Joseph Nye (2004) para se referir, por exemplo, à estratégia político-

económica em relação a outros países. 

[19]“the protector of the common interests of developing countries and the agent of a new 

international economic order hopefully fairer” 

[20]What does matter are, indeed, the African Portuguese speaking countries and East Timor, 

because despite their small population and broken economies, they do represent a large pool 

of under explored natural resources that goes from fisheries, agriculture, forestry and tourism 

to natural gas, coal, mining and oil. 

[21]São membros do Fórum a China e 7 PLP. São Tomé e Príncipe, por manter relações 

diplomáticas com Taiwan, não é membro efetivo do Fórum. 

[22]Yinjinlai(引进来) foi uma política lançada em conjunto à Going Global Strategy (走出去战

略). Estes termos foram cunhados pelo ex-presidente Jiang Zeming em seu conjunto de 

políticas lançadas entre 1998 e 2004 para acelerar o crescimento econômico e tecnológico 

chinês. O termo Yinjinlaise refere à política de abertura para importação de tecnologias de 

ponta e especialistas estrangeiros, ao passo que o termo zouchuqu zhanlue significa, 

literalmente, estratégia de saída.  
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6. Resenha de livro 

Escrito por Joselita Júnia Viegas Vidotti – Universidade de Brasília 

 

CORREA, Djane. (Org.) Política linguística e ensino de língua. Campinas, SP: Pontes 

Editores, 2014. 

Resumo: 

A coletânea trata de temas relevantes no ensino de línguas, qual sejam, a dimensão 

multilíngue e multicultural; língua e sua função social; pedagogia da escola pública; 

conteúdos para a formação inicial e continuada; discursos hegemônicos de língua; 

implicações políticas de ser professor; atos de fala na educação e recursos 

sociolinguísticos. 

Palavras-chave: política linguística; ensino de língua, formação de professores. 

Abstract: 

The collection deals with important issues in language teaching, which are the 

multilingual and multicultural dimensions; language and its social function; public 

school pedagogy; content for the initial and continuing education; hegemonic 

discourses of language; political implications of being a teacher; speech acts in 

education and sociolinguistic resources. 

Keywords: language policy; language teaching; teacher training. 

  

Considerações preliminares 

Djane Antonucci Correa dedica-se aos estudos críticos da linguagem escrita em 

âmbito transdisciplinar e reúne nessa obra elementos essenciais para provocar a 

discussão e possíveis encaminhamentos sobre ensino de língua na atualidade no 

âmbito da política linguística e ensino de língua. A professora defende que o 

conhecimento e reflexão dos processos históricos, socioculturais e linguísticos que 

envolvem a constituição das línguas e das práticas de linguagem propiciam maior 

autonomia para propor estudos, pesquisas, discussões e encaminhamentos 

pedagógicos, nos campos científico, social e educacional. 

Estrutura da Obra 

A questão política na língua, na sua forma e na sua função, é o tema abordado por 

essa obra, cujas linhas abastecem oito capítulos e que trazem em seu bojo discussões 

acerca do papel da linguagem escrita culta; as atuais exigências para o ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras; as práticas linguísticas do português, 
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considerando suas variações; os diversos aspectos multilíngues e multiculturais e 

questões curriculares. 

No Capítulo 1 – Por que os professores de língua estrangeira precisam ter uma 

perspectiva multilíngue e o que isto significa para sua prática de ensino[1], Kramsch 

defende que a natureza multilíngue e multicultural das sociedades tem se tornado 

mais visível nas salas de aula de línguas em virtude da globalização e mobilidade das 

pessoas, produtos e capital. 

De início, vem-nos à mente que, no Brasil, essa natureza multilíngue não se reflete 

nas salas de aula da forma como a autora descreve: “as salas de aula de língua são 

hoje compostas de alunos que não necessariamente compartilham uma língua 

nacional comum e que falam uma variedade de segunda língua, língua de imigrantes 

ou de tradição”.  Apesar de multilíngue – no sentido de que há 274 línguas indígenas 

no país – sem falar nas línguas de imigração, o Brasil tem a língua portuguesa como 

língua nacional comum, compartilhada pela maioria dos brasileiros. 

Todavia, a autora também argumenta que essa natureza multilíngue não apenas 

exprime o domínio de outro código linguístico, mas também diferentes perspectivas, 

educação e uma nova forma de socialização, hoje possibilitadas pela Internet, 

produzindo novos significados de comunicação, língua e cultura manifestados 

nos blogs, chats, facebook, youtube etc. O sujeito multilíngue, segundo a 

autora,  deve ser adotado como nosso ideal, o aluno que utiliza a tradução para 

compreender diferenças de significado, mentalidade e visão de mundo, aquele que 

‘opera entre as línguas’ a fim de adquirir ‘competência translinguística e transcultural’. 

Diante disso, destaco a proposta da autora de se ensinar línguas sob uma perspectiva 

multilíngue (e consequentemente multicultural)  e ‘desterritorializada’ que se 

manifesta nas mentes dos alunos e professores e, por conseguinte, nas salas de aula 

de línguas e as possíveis nuances pedagógicas inerentes a essa mudança de 

mentalidade. 

Nas seções subsequentes, a autora propõe modos e indica caminhos para se 

desenvolver a perspectiva multilíngue nas práticas de ensino: sensibilizar os alunos à 

escolha estilística e às traduções (compreendidas como transferências interculturais 

dos significados) através dos códigos linguísticos, estruturas de discurso, mídias e 

modalidades. 

Práticas linguísticas e ensino de língua: variáveis políticas, de Djane Antonucci 

Correa, toca numa questão da maior urgência, que são as práticas políticas nas 

questões linguísticas.  A autora defende que o professor precisa compreender de 

maneira clara e objetiva as diversas formas nas quais se configuram as práticas 

linguísticas, língua e função social da língua, para que ele possa lidar com as 

situações sociolinguisticamente complexas. Uma das variáveis políticas é a noção de 

língua imaginária (língua idealizada), resultada dos processos de colonização, que faz 

com que o professor ‘imagine’ que a língua portuguesa, por exemplo, é única, 

file:///C:/Users/bamorim/Desktop/Nova%20pasta/SIPLE%20PoliÌ�ticas_/07%20Vidotti.docx%23_ftn1


75 
Revista SIPLE 

 

desconsiderando suas variações. Em seguida, a autora tece considerações sobre a 

relação entre política linguística e prática escrita, salientando o caráter prescritivo 

(político) da primeira repercutindo na segunda e chama a atenção para a 

responsabilidade de todos os profissionais pela prática escrita, base sobre a qual são 

construídas as identidades de professores e alunos. Na direção de Kramsch, Correa 

propõe o rompimento com os modelos tradicionais centrados na transmissão de 

conhecimento, seja na dinamização dos currículos de Letras, seja na formação 

continuada. Conclui com a asseveração de que pensar e repensar sobre linguagem é 

uma forma de fazer política, assim como o é o pensar e agir. Por fim, enfatiza que é 

necessário compreender as estruturas sociais, culturais, históricas e políticas que 

sustentam as línguas, sendo a escrita “uma forma de exercitar o pensamento, a 

reflexão crítica e cumprir sua função social que é estabelecida politicamente”. 

O capítulo 3, Ensino da Língua na Escola Pública, de Eleusa Neves de Alencar Jabur, 

trata da questão da escrita e os desafios que a sua produção exige, sendo um deles 

a falta de oportunidades para o aluno produzir um texto oral ‘elaborado’,  dificuldade 

que se reflete na produção escrita, agravada pela disseminação das propriedades 

singulares da escrita virtual.  A autora propõe rever a política do ensino da língua por 

meio de uma prática pedagógica mais adequada às necessidades do aluno do século 

XXI, qual seja, um procedimento dinâmico que o permita ‘operar sobre a língua’ e 

desenvolver sua competência comunicativa. A autora defende a aquisição da norma 

culta como um direito do aluno, por se tratar de uma questão política de justiça social; 

propõe a quebra de mitos que perpetuam a ideia de que aprender Português é muito 

difícil, que é preciso ter ‘dom’ e ‘criatividade’ para escrever, e sugere uma didática 

estimuladora, por meio de estudo reflexivo e contextualizado, com a qual o 

professor  intervém na escrita do aluno acrescentando hipóteses e sugerindo novas 

possibilidades, apresentando diversos gêneros, auxiliando-o na descoberta do prazer 

pela leitura. 

Em Políticas linguísticas na formação do licenciado em Letras: uma 

discussão  introdutória – temática escolhida por Letícia Fraga para eixo do Capítulo 4, 

são expostas questões afetas à formação inicial e continuada do licenciado em Letras 

em contextos sociolinguisticamente complexos. A autora ancora-se em Kramsch para 

tratar da natureza multicultural do ambiente de sala de aula de língua, exemplificando 

com suas próprias experiências de tentar lidar com o ‘novo’ em cenários 

sociolinguisticamente diferentes, provocando reflexões acerca do papel do curso de 

licenciatura em Letras.  Os ambientes narrados pela autora incluem alunos de vários 

países, particularidade vista pela autora como oportunidade de conviver e aprender 

com estudantes-convênio, indígenas, alunos oriundos de colônias de imigrantes, 

incluídas aí  variedades da língua portuguesa. Nesses contextos, constatou-se que 

muitos professores pareciam estar desconfortáveis com o fato de que muitos alunos 

falavam ‘outro Português’,  revelando uma visão homogênea da língua, uma língua 

imaginária, estática, prescritiva. Por esse motivo, a autora focaliza e insiste na 

urgência de formar professores de língua que concebam seu objeto de estudo a partir 

de uma dimensão política, e sugere a oferta de uma disciplina dedicada à temática 
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sobre políticas linguísticas. Em seguida, apresenta um panorama dessas disciplinas 

já em curso em universidades brasileiras, mesmo que ainda incipiente, e sugere 

mudanças nas propostas das disciplinas para que sejam espaços de discussão. Por 

fim, a autora elenca tópicos que julga essenciais para os conteúdos para a formação 

inicial e continuada, sob o prisma da política linguística. 

Hegemonias, contradições e desafios em discursos sobre língua no Brasilé a 

problemática discutida por Joana Plaza Pinto no capítulo 5.  

Segundo a autora, os discursos sobre língua no Brasil são hegemônicos, ou 

seja,  constroem performativamente consensos, que operam o contexto prévio da 

ideologia nacionalista e monolíngue, e isso decorre de políticas linguísticas fixadas 

desde a chegada dos portugueses ao Brasil e que se estenderam pelo século 19, que 

é o caso da língua portuguesa e sua regulação. Todavia, tais discursos não são 

estáticos e estão expostos a deslocamentos e enfrentam nas práticas identitárias 

contemporâneas “forças contrárias à sua estabilização” (o consumismo e a 

textualidade digital), ameaçando a linearidade da escrita ao mesmo tempo em que 

persistem na escrita monolíngue padronizada. Por fim, a autora aponta um dos 

caminhos para enfrentar essa ideologia monolíngue que é nos perguntarmos: o que 

significa hoje falar ou escrever em língua portuguesa? 

Em O Professor de línguas e a suma importância do seu entrosamento na política 

linguística do seu país, Rajagopalan traz à tona questão de suma importância. Para o 

autor, a dimensão política (felizmente) vem conquistando espaço nas discussões 

sobre ensino de línguas, tanto materna quanto estrangeira. Historicamente, o poder 

político não apenas legislou sobre a forma da língua como também interveio 

na função das línguas na sociedade, denominadas política de corpus e 

de status respectivamente (CALVET, 1996). Essa política descendente (intervenção 

do Estado) possui desdobramentos que, segundo Rajagopalan, são capazes de 

‘remoldar’ a pessoa que aprende uma língua.  São, portanto, consequências 

duradouras de uma ação concreta que muda os rumos do ensino. Daí a importância 

do entrosamento do professor na vida linguística de seu país, no sentido de tentar 

influenciar a tomada de decisões. O  ensino de língua como um desdobramento da 

política linguística é, portanto, uma questão política (VIDOTTI, 2012) e o entrosamento 

do professor, proposto por Rajagopalan, vai muito além do direito e responsabilidade 

de saber as implicações políticas de ser professor (digo, linguista), mas diz respeito a 

buscar e exercer o seu papel na conduta da política linguística de um país. 

A pragmática encontra lugar no capítulo 7, intitulado Pragmática e educação: um olhar 

sobre documentos oficiais e seus atos de fala, escrito por Sandra Helena Dias de 

Melo, que estampa na primeira página: “fazer linguística é fazer política também”. A 

autora traz para o espaço de discussão sobre a escola pública os atos de fala que 

circundam a educação. Primeiramente, alicerçada na pragmática Austiniana e leituras 

de Rajagopalan (1990; 2010), a autora discorre sobre atos de fala, que dizem respeito 

a como a língua age performativamente, ou seja, no ambiente que motivou seu 
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uso.  Em seguida, tece considerações acerca dos dizeres em torno da escola pública, 

afirmando que muitas vezes o professor não possui clareza sobre qual seja o objeto 

de ensino e como suas práticas podem auxiliar na mudança social. Inicia a discussão 

tendo como recorte documentos oficiais do ensino público, ancorada numa leitura 

contra-hegemônica da pragmática dos atos de fala, analisando dois eixos que 

fundamentam o documento: o paradigma da solidariedade  e as competências, sendo 

o primeiro voltado a uma aprendizagem relacional, crítica, situada e conjunta, 

enquanto que o segundo remete à finalidade do estudante. Para a autora, as noções 

de consenso discursivo (escola pública como lugar de desprestígio) devem ser 

polemizados, podendo ser a escola pública pensada como um espaço público para a 

formação humana, posto que a sala de aula é espaço de luta. 

O capítulo Uma Crítica sobre Língua, Lingualização e Supervernáculo, de autoria de 

Sinfree Makoni, fecha a obra aqui resenhada. Nele o autor aborda a questão da 

nomeação das línguas e as ideologias possíveis ao se referir a elas. Partindo da noção 

de lingualização (construção de significados e conhecimentos sobre a língua), à luz 

dediversos teóricos, Makoni defende que a língua não se apresenta para estudo como 

uma cadeia de fenômenos homogêneos claramente isolados. Em seguida, apresenta 

algumas noções de supervernáculo como, por exemplo, “o uso disseminado dos 

recursos sociolinguísticos que não estão limitados à fixidez do território” como as 

mensagens de texto em celular e outros os códigos, mas que são baseados em 

noções convencionais de língua e, desse modo, as convenções da linguística 

tradicional são reintroduzidas na análise. O autor salienta que a noção de 

supervernáculo é ‘extremamente complicada’, talvez pela própria definição de 

vernáculo na sociolinguística e, por fim,  lista algumas categorias que estão se 

tornando um subcampo da sociolinguística e que merecem uma leitura aprimorada. 

Finalizando 

Entre as ideias principais destaco a discussão da dimensão política nas questões de 

língua em ambientes multiculturais e sociolinguisticamente complexos, a globalização 

como reivindicadora de ajustes e deslocamentos do olhar; a urgência da visão de 

língua heterogênea. Embora nutrida de reflexões sobre as práticas políticas nas 

questões de linguística, a obra silencia-se diante da questão das práticas políticas no 

âmbito da Linguística Aplicada, que é o caso, por exemplo, do ensino do Português 

do Brasil como Segunda Língua, com suas singularidades; do ensino de línguas 

estrangeiras como política linguística, tema tão bem sublinhado por Rajagopalan, já 

que é um braço da política linguística de status, no âmbito dos currículos das escolas 

e universidades. O mérito da obra está em reunir peças de um quebra-cabeças 

chamado Política Linguística e Ensino de Lingua, direcionando os holofotes para a 

dimensão política que circunda as questões afetas ao universo da língua e seu 

ensino.  
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