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 A formação de professores de línguas tem sido uma das preocupações fun-
damentais das instituições de ensino superior e dos professorados, visto que o 
multilinguismo global é uma realidade que impõe a esses sujeitos saberem plane-
jar e agir na complexidade, porque são obrigados a enfrentar cotidianamente no-
vos desafios políticos, profissionais e pedagógicos, em seus diferentes ambientes 
de atuação profissional. Nesse contexto, os professores de português língua es-
trangeira / segunda língua (PLE/PL2) têm um papel fundamental, pois são os re-
sponsáveis por promover e difundir a língua em variados espaços no mundo, cada 
um deles com suas diferenças, especificidades e desafios. 
 Para dar conta dessa complexidade, eles precisam pensar o português e o 
seu ensino em uma nova chave, mais ampla, integradora e participativa, que o 
compreenda como meio de interação de muitos, multifacetado e presente em dif-
erentes espaços geopolíticos e culturais. O português, língua pluricêntrica que é, 
além de abarcar a grande diversidade característica dos diferentes grupos sociais 
que a falam, também convive com muitas outras línguas, em espaços marcados 
pelo multilinguismo e pela superdiversidade. Desse modo, os professores de PLE/
PL2 precisam enfrentar o desafio de se prepararem para atuar em contextos cada 
vez mais complexos, que exigem uma formação não apenas em relação ao seu ob-
jeto de ensino, a língua, mas também em relação à capacidade de formar cidadãos 
para conviverem e transitarem em ambientes multilíngues. 
 Assim, foi com o objetivo de propiciar a interação entre professores, pesqui-
sadores e estudantes e promover o encontro e a aproximação de ideias e práticas 
que são desenvolvidas na área de português como língua estrangeira, em difer-
entes contextos e em diferentes partes do mundo, que o XI Congresso Internac-
ional da SIPLE - XI CONSIPLE foi realizado, sob o tema geral Formação de profes-
sores de PLE/PL2 no contexto do multilinguismo global.
 
 Em sua essência, o XI CONSIPLE representou um ambiente propício para a 
promoção do debate em torno de tema tão relevante e emergente no contexto 
brasileiro e internacional, momento em que vivenciamos um grande interesse pela 
língua portuguesa no mundo, assim como assistimos a movimentos de fomento 
do ensino e da formação de professores de PLE/PL2 em diversas universidades 
brasileiras. 



10 11

 Com essa perspectiva, foram objeto de debates no evento os diversos con-
textos em que o português é língua de uso, de ensino e de formação de profes-
sores como língua estrangeira/segunda língua, em toda a complexidade que es-
sas denominações abarcam, congregando apresentações e discussões de muitos 
pesquisadores, professores e estudantes interessados na área. 

 Desse modo, é com grande satisfação que os organizadores dos ANAIS DO 
XI CONSIPLE apresentam os textos das comunicações, palestras e conferências 
realizados no evento, com o objetivo de compartilhar com todos os participantes, 
e com a comunidade de PLE/PL2 em geral, as importantes e relevantes discussões 
que foram geradas em mais um grande evento da SIPLE.  

Desejamos uma boa leitura!

Edleise Mendes
Manuelle de Oliveira Inácio

Murillo da Silva Neto
Vanessa Araújo

A COMPOSIÇÃO DE UM CORPUS ORAL – A ETAPA DE TRANSCRIÇÃO DA 
INTERAÇÃO NA SALA DE AULA DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL

                                                                                                   Cláudia Lima Pimentel 
                                                (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)

ABSTRACT 

Studies on Portuguese as an Additional Language have assumed a prominent position in the 
current Brazilian environment. A corpus of learners of PAL is being collected at PUCRS .This 
study presents a transcription for this spoken language, in an interface with the Conversational 
Analysis (CA) and Corpus Linguistics (CL) methodology. 

RESUMO
 
Os estudos de português como língua adicional (PLA) vêm assumindo uma posição de destaque 
no cenário brasileiro atual. O UPLA (Uso e Processamento de Língua Adicional) é um projeto 
da PUCRS, coordenado pela Professora Cristina Becker Lopes Perna, que tem como objetivo 
desenvolver a competência linguística em PLA de estudantes estrangeiros que estão em mobi-
lidade acadêmica. A interação em sala de aula pode fornecer um novo tipo de dado, revelando 
insights sobre a relação entre os padrões de interação, o uso da linguagem e a aprendizagem. 
Um corpus de aprendizes de PLA está sendo coletado na PUCRS para servir como base para a 
análise desses dados.  Como contribuição para o projeto, este trabalho tem como objetivo apre-
sentar uma proposta de transcrição para a interação oral nesta área. A metodologia adotada é a 
de John DuBois, professor da Universidade da Califórnia, que criou um sistema de símbolos es-
pecíficos para a transcrição da interação. A transcrição da linguagem falada pode fornecer uma 
ampla gama de informações em muitos aspectos da linguagem, com implicações para a gramáti-
ca, aspectos semântico-pragmáticos, interação social e da cultura. Esta pesquisa também irá 
permitir o desenvolvimento de materiais para o ensino e o aprendizado do Português Acadêm-
ico, tanto para aprendizes de português como língua adicional como para falantes nativos. Em 
uma interface com a Teoria da Análise da Conversação  (AC) e a Linguística de Corpus s (LC), a 
transcrição oral do Português Acadêmico não só irá refletir nossa visão da língua, mas também 
apresentar padrões de linguagem existentes neste gênero, destacando alguns fenômenos rele-
vantes a serem analisados através do próprio ato de transcrever. 

INTRODUÇÃO

 A presente pesquisa abordará as questões de interação em sala de aula de português como 
língua adicional (PLA). Visto que os estudos de PLA vêm assumindo uma posição de destaque 
no cenário atual, este trabalho visa contribuir com os estudos do projeto UPLA (Uso e Processa-
mento de Língua Adicional), que tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento da competência 
linguística em PLA de estudantes estrangeiros que estão em mobilidade acadêmica na PUCRS. 
 Sendo assim, esta pesquisa apresenta uma proposta de transcrição para elaboração de 
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um corpus oral de aprendizes de português acadêmico. Como os dados coletados são pro-
duções orais resultantes da interação em sala de aula de português como Língua Adicional, a 
metodologia é apresentada em uma interface entre aAnálise da Conversação (AC) e a Linguísti-
ca de Corpus (LdC). 
 A AC se preocupa em analisar detalhadamente como a fala-em-interação é conduzida, 
em uma atividade por si só e como instrumento para o arranjo da ação social. Essa teoria visa 
demonstrar que a conversa não é uma ação caótica e que as pessoas se organizam socialmente 
através da fala. A combinação da LdC com a AC nos permite analisar itens lexicais em contexto 
e verificar os padrões da linguagem acadêmica, sendo que estudos nessa interface poderão ser 
desenvolvidos utilizando os dados coletados e registrando-os de forma adequada. 
Como proposta para o registro da produção oral dos aprendizes e da elaboração do corpus oral 
do português acadêmico, apresentamos a transcrição criada pelo Professor John W. Du Bois, 
da Universidade da Califórnia, em Santa Barbara. O projeto Transcription in Action, coordenado 
pelo professor Du Bois, tem como objetivo coletar e disseminar informações sobre a transcrição 
da fala-em-interação, incluindo métodos, teorias, ferramentas e pesquisas na área. O site do 
projeto dá especial atenção à transcrição em linguística, mas também tem como objetivo ser útil 
para transcritores em outras disciplinas e profissões.  
Encontramos na metodologia de Du Bois a forma mais coerente de transcrever os dados coleta-
dos pelo nosso grupo, pois essa teoria leva em conta a interação, estabelecendo uma interface 
positiva com as outras teorias deste estudo: a AC e  LdC. 1

1. O PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL   

 Os estudos de português como língua adicional vêm assumindo uma posição de destaque 
no cenário brasileiro atual, pois há uma procura maior por parte dos estrangeiros que buscam 
convênio e acordos de cooperação em diferentes áreas acadêmicas nas universidades. Existe 
um aumento significativo na entrada de estrangeiros em universidades brasileiras devido a fa-
tores socioeconômicos, políticos e culturais que estão dando destaque ao país.
Como resultado desse intercâmbio, o idioma Português está se tornando cada vez mais valor-
izado como um objeto de atividades educacionais, metodológicas e científicas (Santos, 2015). 
O Português é a terceira língua europeia mais falada no mundo, com mais de 2502  milhões de 
falantes. 
 Assim, com o aumento significativo da entrada de estudantes no país, é preciso estabe-
lecer e desenvolver uma área de pesquisa dedicada ao Português para Fins Acadêmicos, com 
materiais didáticos específicos nessa área, que auxiliem na produção acadêmica do estudante 
de português e que facilitem a sua aprendizagem.  
 

1  http://www.linguistics.ucsb.edu/projects/transcription/
2 http://instituto-camoes.pt/lingua-e-cultura/

2.  LINGUAGEM ACADÊMICA  

 Ao ingressar na universidade, esse aluno estrangeiro, que carrega toda uma bagagem 
cultural, uma linguagem própria, uma identidade própria, entra em contato com uma nova real-
idade, uma nova cultura, um meio acadêmico que exige dele uma postura diferente no que diz 
respeito ao seu posicionamento nos vários tipos de interação.  

É preciso, portanto, que o aluno aprenda o “código acadêmico”, que envolve: 
Um número de elementos, dependendo do nível de educação, isto é, graduação, pós-graduação, 
pesquisa, etc. Pode incluir adaptação a um novo sistema acadêmico, dentro de ambiente cultur-
al, que possui suas próprias convenções. Pode também envolver observar a natureza das relações 
entre o pessoal acadêmico e estudantes e entre os próprios estudantes. Essas relações envolvem 
atitudes e expectativas, algumas das quais são expressas pela linguagem (JORDAN, 1997, p. 67) .3

 A linguagem acadêmica, de acordo com Jordan (1997) na definição apresentada em “in-
glês para propósitos acadêmicos” (EAP, sigla em inglês), pode ser definida como as habilidades 
de comunicação requeridas para o estudo em sistemas formais de educação. É o tipo de lin-
guagem utilizada no ambiente acadêmico e para qual se espera que o aluno tenha competência 
(MORO, 2014). Esta pode ser tanto escrita (textos utilizados em aula, provas, trabalhos escritos 
produzidos por alunos, ensaios, teses e artigos) como falada (o discurso do professor, trabalhos 
orais apresentados por alunos – comunicações individuais, apresentação de pôsteres).
 Ou seja, a linguagem acadêmica é aquela produzida no âmbito da universidade, aquela  
que é usada na apresentação de um trabalho, em uma reunião com um orientador, em um grupo 
de estudos, na sala de aula  para tirar dúvidas ou debater sobre um assunto. Tendo em vista os 
diferentes âmbitos em que é produzida, essa linguagem pode apresentar diferentes níveis de 
formalidade, adequados de acordo com o tipo de interação. 
 Por esse motivo, é importante que mais estudos sejam desenvolvidos nessa área, para que 
possam auxiliar os alunos no aprendizado do Português para fins acadêmicos. É o que o grupo 
UPLA vem fazendo, pois tem por objetivo analisar padrões de linguagem utilizados para fins 
acadêmicos no PB via teoria linguística com base em estudos de corpora escrita e oral, tomados 
a partir de produções de estudantes e professores universitários nativos. Consequentemente, o 
objetivo é desenvolver práticas educativas nos cursos de Português para fins acadêmicos com 
base em pesquisa linguística. Essas práticas vão desde a análise de livros didáticos existentes, o 
desenvolvimento de planos e atividades de aula à elaboração de métodos de avaliação da com-
petência linguística acadêmica de estudantes estrangeiros no Brasil.

3. ANÁLISE DA CONVERSAÇÃO 

 Há uma forte interface entre sintaxe, semântica e pragmática no estudo das línguas, pois 
conhecer o léxico e ser capaz de interpretá-lo não é suficiente para compreender o significa-
3 Minha tradução



14 15

do implícito de uma língua. É preciso, ainda, conhecer as intenções do falante no ambiente da 
enunciação (Santos, 2015). 
 Os estudantes precisam tomar consciência sobre certos aspectos da língua que não são 
percebidos facilmente. Nesse sentido, é importante ressaltar a relevância dos estudos sobre 
o desenvolvimento pragmático. Segundo Bardovi-Harlig e Mahan-Taylor (2003), ensinar prag-
mática na sala de aula é necessário porque, através dela, os estudantes são levados a interpretar 
o uso da linguagem. 
 Levinson (1983, p. 21) propõe uma das definições de pragmática como dependentes 
do contexto, sendo então a pragmática “o estudo das relações entre a linguagem e o contexto 
que são básicas para a descrição do entendimento da linguagem”. Para o autor, a compreensão 
de um enunciado está associada ao entendimento das inferências realizadas entre o que foi 
dito com aquilo que foi mutualmente assumido, ou com o que foi dito anteriormente. Ou seja, 
a pragmática encarrega-se do estudo das inferências necessárias para a compreensão de um 
enunciado. 
 A Análise da Conversação (AC) tem como foco as tomadas de turno no processo de 
interação e procura observar como os participantes estabelecem e mantêm a organização e a 
sequência da fala para atingir o objetivo da comunicação (O’KEEFFE, WALSH, 2012). 
 A AC fornece informações sobre detalhes microscópicos da interação, como pausas, to-
madas de turno, entonação, sobreposições na fala, entre outros, nos permitindo, assim, analisar 
a língua em uso através de dados reais, coletados em sala de aula, ambiente ideal para a inter-
ação.  
 Como o propósito da AC é verificar como os participantes colaboram na construção e na 
identificação de ações coerentes, devem ser gravadas as interações que ocorrem naturalmente, 
por isso os dados coletados deste tipo de interação são chamados de dados reais. 

4. LINGUÍSTICA DE CORPUS  

 A Linguística de Corpus (LdC) é uma metodologia em crescente expansão. 
Ela é definida como uma área que:

[...] ocupa-se da coleta e da exploração de corpora, ou conjunto de dados linguísticos textuais 
coletados criteriosamente, com o propósito de servir para a pesquisa de uma língua ou variedade 
linguística. Como tal dedica-se à exploração por meio de evidências empíricas, extraídas por  
computador (BERBER SARDINHA, 2004, p. 03).

 Com o surgimento do computador e a posterior popularização e sofisticação de equipa-
mentos, ferramentas e programas, a LdC ganhou força, possibilitando o estudo dos mais varia-
dos aspectos da linguagem em dados que mostram os usos reais da língua (PIMENTEL, 2008). 
 Os corpora têm uma larga escala de usos, podendo ser usados para o ensino de línguas, 
visto que fornecem informações sobre o funcionamento da língua, sobre padrões discursivos, 

sobre posicionamentos e hedges. Serve, também, para observarmos diferenças entre uma lín-
gua e outra; auxiliar tradutores; pois permite que verifiquem como as palavras são traduzidas de 
uma língua para outra e serve, ainda, para estabelecer normas de frequência no uso da língua, e 
para a investigação de atitudes culturais expressas através da linguagem (PIMENTEL, 2008).
 A LdC nos permite verificar os padrões da língua, entretanto, não nos permite chegar 
mais perto da interação e ver como ela realmente funciona. Para tanto, faz-se necessário esta-
belecer neste estudo uma interface entre a LdC e a AC, pois a primeira é quantitativa e nos per-
mitirá verificar o léxico nas combinações e na concordância; e a segunda, qualitativa, permitindo 
o foco na interação, no contexto e na troca (WALSH, O’KEEFFE, 2012). 

5. TRANSCRIÇÃO

 A transcrição do discurso pode ser definida (DU BOIS et al, 2014) como um processo 
em que uma representação gráfica é criada para registrar um evento de fala, tornando-o, assim, 
possível para análise.
 Uma transcrição é realizada para que os pesquisadores possam lê-la. Como os pesquisa-
dores fazem a leitura dessas transcrições, é importante que elas apresentem não apenas o que 
é necessário, mas que sejam, também, de fácil compreensão.
 A transcrição (DU BOIS et al, 2014) descreve e documenta o uso da linguagem. Apesar 
de o discurso escrito ser mais fácil de ser coletado e analisado e não necessitar de transcrição, 
ele se difere da fala em estrutura. O registro da fala, por exigir grande esforço (precisa ser tran-
scrito) não vem sendo documentado. 
 Esse registro da fala-em-interação é de suma importância, pois através da transcrição 
podemos analisar aspectos relacionados à gramática, ao significado e ao léxico. É na fala que o 
processo de produção de linguagem se torna mais evidente para o pesquisador. As hesitações, 
as pausas, os turnos de fala, entre tantos outros fenômenos são observados na produção oral. 
São esses fenômenos que oferecem pistas sobre os participantes, o modo como eles organizam 
o discurso, como produzem seus enunciados, como participam e constroem a interação.   
Além disso, a prosódia e a entonação, presentes na fala, podem fornecer indicadores impor-
tantes sobre o fluxo de informação do discurso. 
 É nesse sentido que a transcrição se torna uma metodologia fundamental e importante 
para os futuros trabalho do UPLA, por permitir que estudos sejam feitos com base em produção 
oral, com a análise de aspectos relevantes que possam futuramente auxiliar no ensino de PAL, 
na elaboração de materiais didáticos adequados que apresentem a linguagem real do mundo 
acadêmico, possibilitando ao professor elaborar exercícios que aprimorem o vocabulário do alu-
no e sua produção oral. 
 A justificativa deste estudo reside exatamente no fato de que, tanto no próprio ato de 
transcrever quanto na transcrição resultante desse ato, o resultado é sempre positivo, pois a 
aprendizagem se torna bilateral, não apenas os estudantes de PAL se beneficiam deste estudo, 
mas os próprios colaboradores e responsáveis pela construção do corpus também aprendem 
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sobre a própria língua. 
 Com base no sistema de símbolos criado por Du Bois, que são mais específicos para a 
fala-em-interação, é apresentada, a seguir, uma faixa de transcrições que exemplifica algumas 
características adotadas pelo linguista para realizar a transcrição, e que, inclui, também, o siste-
ma de símbolos selecionados neste trabalho. 
  O exemplo mostrado é baseado no sistema presente em Transcription Design Principles 
for Spoken Research (Du Bois, 1991, p. 77).  
 Figura 1 – Exemplo de transcrição

 

     Fonte: Transcription Design Principles for Spoken Research (DU BOIS, 1991, p. 77)

 No exemplo acima, a identificação do falante é apresentada através do nome em letras 
maiúsculas no meio de parênteses duplos. As sobreposições na fala são indicadas através do 
uso de colchetes, com os colchetes da esquerda verticalmente alinhados. Dois casos separados 
de sobreposição em sucessão distinguem-se um do outro pelo uso de um versus dois colchetes, 
pausas de vários tipos são apresentadas através do uso de três pontos finais, com as durações 
das longas pausas apresentadas entre parênteses. Palavras truncadas são apresentadas por um 
hífen no final da palavra. As unidades de entonação são marcadas por um carriage return, isso 
significa que cada linha contem uma unidade de entonação, e as entonações de contorno são 
amplamente classificadas, de acordo com as suas “continuidades transicionais”, por uma vírgula, 
ponto, ou ponto de interrogação no final da linha. 
 No caso das transcrições deste estudo, que têm como objetivo registrar a fala-em-inter-
ação de aprendizes de PAL, pode ser necessário incluir traduções livres, uma vez que estamos 
nos reportando a falantes não nativos de português. Além disso, as transcrições podem apre-
sentar dados contextuais gerais sobre os participantes do evento de fala, sobre a situação, a 
gravação do evento e a própria transcrição. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Tendo definido a metodologia de transcrição, abre-se a porta para os estudos da inter-
ação em sala de aula de português como LA. Isso permitirá não apenas uma análise qualitativa 
dos dados registrados, mas também, uma avaliação de como a língua portuguesa é utilizada 
pelos estrangeiros, que tipos de construções eles produzem, o tipo de vocabulário e, principal-
mente, onde residem suas dificuldades, para que, assim, materiais didáticos possam ser elabo-
rados atendendo às necessidades reais desses alunos. 
 E quando falamos sobre materiais que atendam às necessidades desses aprendizes, es-
tamos falando de língua em uso, ou seja, materiais que capacitem o aluno à competência na 
linguagem acadêmica, melhor dizendo, que permitam que esse aluno adquira, produza, e que 
saiba utilizar essa linguagem ao se posicionar na sala de aula, ao escrever um artigo, ao elaborar 
e apresentar uma palestra.  
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ABSTRACT 

This paper aims to provide reflections and discussions on the training of Portuguese Language 
Teachers (PLE) in an extension project, in which theoretical and methodological knowledge and 
reflections on the practice are mobilized. It is observed that the project provides opportunities 
for study, research and pedagogical experience teaching PLE during the initial training of licens-
ing in Teacher Portuguese.

RESUMO

O presente trabalho visa oportunizar reflexões e discussões sobre experiências de formação de 
professores de Português como Língua Estrangeira (PLE) dentro do projeto de extensão ENSI-
NO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (PLE) PARA ESTRANGEIROS falantes 
de outras línguas e a luso-falantes de outros países, predominantemente, intercambistas de 
cursos de graduação e pós-graduação que frequentam os cursos de PLE no Centro de Línguas 
da Faculdade de Ciências e Letras CEL/FCLAr, UNESP, campus de Araraquara. Com relação à 
formação para o ensino de PLE, para o futuro professor, licenciando do curso de Letras e partic-
ipante do projeto, a mais significativa contribuição refere-se às leituras e discussões teóricas e 
metodológicas, nas quais refletimos sobre ser docente de língua estrangeira considerando ser a 
língua portuguesa nossa língua materna, sobre os procedimentos didáticos realizados em sala de 
aula; sobre os livros didáticos disponíveis no mercado brasileiro e internacional e a elaboração 
de material didático de PLE; sobre as aulas ministradas e as dúvidas dos bolsistas e voluntários; 
entre outros aspectos que surgem no desenvolvimento do projeto, dentro de uma abordagem 
crítico-reflexiva para o ensino de línguas. Deste modo, busca-se mobilizar conhecimentos teóri-
cos e reflexões sobre a prática, em uma inter-relação indissociável, realizando leituras de texto 
na área de Linguística Aplicada ao ensino de língua estrangeira, especificamente ao ensino de 
PLE, assim como textos sobre metodologia de ensino de línguas estrangeiras. Para os alunos do 
curso de Letras, o projeto proporciona oportunidades de estudo, pesquisa e experiência ped-
agógica de ensino de PLE durante sua formação inicial. Convém esclarecer que na atual grade 
deste curso de Letras não há formação específica na área de PLE. Deste modo, o projeto tem 
sido um espaço rico para que alunos da graduação possam ter acesso à leitura e pesquisas nesta 
área ainda nova no Brasil e que muito precisa ser enfocada tendo em vista o crescente processo 
de internacionalização do país e das Universidades.

INTRODUÇÃO

 Tendo em vista a crescente demanda pelo ensino e aprendizagem de Português como 
língua estrangeira (PLE), verificou-se a necessidade de criar espaços para as áreas de ensino e 
pesquisa sobre PLE durante a formação acadêmica de alunos da graduação e da pós-graduação 
do curso de Letras. Para os alunos do curso de Letras da Faculdade de Ciências e Letras (FCL) da 
UNESP, campus de Araraquara, futuros professores, o projeto de extensão Ensino de Português 
como língua estrangeira (PLE) para estrangeiros tem proporcionado, desde 2012, oportunidades 
de estudo, pesquisa e experiência pedagógica de ensino de PLE durante sua formação inicial. 
Convém esclarecer que na grade deste curso de Letras não havia formação específica na área de 
PLE. Deste modo, o projeto tem sido um espaço rico para que os alunos da graduação possam 
ter acesso à leitura e pesquisas nesta área ainda nova no Brasil e que muito precisa ser enfocada 
tendo em vista o crescente processo de internacionalização do país e das Universidades. 
 Deste modo, este texto objetiva oportunizar reflexões e discussões sobre experiências 
de formação de professores de Português como Língua Estrangeira (PLE) dentro do projeto de 
extensão “Ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE) para Estrangeiros” falantes de 
outras línguas e a luso-falantes de outros países, predominantemente, intercambistas de cursos 
de graduação e pós-graduação que frequentam os cursos de PLE no Centro de Línguas da Fac-
uldade de Ciências e Letras CEL/FCLAr, UNESP, campus de Araraquara.
 Os participantes do referido projeto de extensão (bolsistas e voluntários) se reúnem, 
semanalmente, com as coordenadoras e com os professores colaboradores do projeto para dis-
cutirem questões teórico-metodológicas e para planejarem oficinas de PLE a estrangeiros falan-
tes de outras línguas e a luso-falantes de outros países oferecidas pelo do Centro de Línguas da 
FCLAr, na modalidade de cursos de extensão semestrais. Os bolsistas também participam, men-
salmente, das discussões e seminários realizados pelos grupos de estudo e pesquisa GPEALE 
(Grupo de Ensino e Aprendizagem de Língua Estrangeira) e GPFPL (Grupo de Estudo e Pesqui-
sa sobre Formação de Professores de Línguas), os quais têm por objetivo promover leituras e 
pesquisas sobre as principais metodologias e abordagens de ensino e aprendizagem de línguas, 
com enfoque tradicional e contemporâneo; as teorias de aquisição/aprendizagem de línguas; 
as diferentes formas de avaliação no ensino e aprendizagem de línguas; e a formação de pro-
fessores de línguas na atualidade. Na formação inicial dos futuros professores de Português do 
referido curso de Letras, estes têm sido os únicos momentos de formação teórico-metodológica 
específica na área de ensino de Português como Língua Estrangeira, até o presente momento, 
pois a partir de 2017 será oferecida uma disciplina semestral (30h) sobre Português Língua 
Estrangeira, sob a responsabilidade do Departamento de Linguística do Curso de Letras da Fac-
uldade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara/SP, sendo uma importante conquista para 
esta área. 
 Dentro do paradigma da formação crítico-reflexiva para o ensino de línguas (VIEI-
RA-ABRAHÃO, 2004; WALLACE, 1991; ZEICHNER, 1996), nas reuniões com os participantes 
do projeto, temos procurado discutir os conceitos de língua, linguagem, discurso e texto defini-
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dos em relação às diferentes linhas teórico-metodológicas sobre ensino e aprendizagem de lín-
guas e como estes conceitos se materializam em práticas de sala de aula. Especificamente sobre 
ensino e formação docente em PLE temos focalizado no projeto a relação indissociável entre 
língua e cultura. Muitos estudos que abarcam o ensino da língua-cultura e das questões inter-
culturais estão presentes na linguística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras (KRAMSCH, 
1993; MENDES, 2004, 2011; 2009; ROCHA, ZANCHETTA, 2016, entre outros). Grande par-
te desses trabalhos tem tratado de questões relativas à educação intercultural (KRAMSCH, 
1993); à abordagem intercultural (MENDES, 2004) e à competência comunicativa intercultural 
(BYRAM, 1997). Dentro da abordagem comunicativa intercultural, torna-se necessário desen-
volver uma competência comunicativa intercultural (CCI). Para Byram (1997), a competência 
intercultural refere-se à habilidade dos falantes se comunicarem em suas próprias línguas, com 
outras línguas e culturas. A competência intercultural, somada às outras competências, como a 
linguística, a sociolinguística e a discursiva, compõe a competência comunicativa intercultural.
 De fato, promover a competência intercultural tem sido o objeto mais geral do projeto de 
extensão que nasceu com o objetivo de promover duas ações fundamentais. Por um lado, ofere-
cer oficinas de PLE a estrangeiros falantes de outras línguas e a luso-falantes de outros países 
e, por outro, oferecer uma formação inicial ao aluno do curso de Letras sobre a práxis docente 
em ensino e aprendizagem em PLE. Inicialmente, para atender à primeira meta, as oficinas foram 
ministradas por licenciandos do curso de Letras, propiciando o desenvolvimento da competên-
cia comunicativa-discursiva e o contato com aspectos culturais e interculturais aos estrangeiros 
estudantes nas Unidades da UNESP, a saber: Faculdade de Ciências e Letras, Faculdade de 
Farmácia, Faculdade de Odontologia, e Instituto de Química, além de estrangeiros moradores na 
região. A posteriori, alunos da pós-graduação (mestrandos e doutorandos) passaram a colaborar 
nestas oficinas e a participar ativamente das atividades. Por sua vez, para atender à formação 
inicial dos licenciandos em Letras como futuros professores em PLE realizamos reuniões e dis-
cussões semanais sobre leituras teórico-práticas e metodológicas sobre ser docente em PLE, 
assim como sobre a prática docente dos bolsistas e voluntários nas aulas e atividades em PLE, 
sempre sob a orientação e supervisão das professoras responsáveis pelo referido projeto de 
extensão. 
 Hoje, o projeto de extensão Ensino de Português como língua estrangeira (PLE) para es-
trangeiros propõe um programa de atividades sociais e linguísticas dentro e fora da sala de aula, 
que possa integrar o aluno estrangeiro no contexto social da UNESP e da cidade e região e, ao 
mesmo tempo, garantir-lhe oportunidades de desenvolver habilidades linguístico-discursivas, 
pragmáticas e interculturais. Neste sentido, nosso objetivo mais amplo é criar espaços e mo-
mentos de convivência e aprendizagem em que o aluno estrangeiro possa adquirir competência 
no uso do PLE na universidade e fora dela. Nosso contexto específico continua a abranger as 
4 unidades da UNESP de Araraquara/SP e nosso público-alvo são os alunos intercambistas 
dos cursos de graduação e dos programas de Pós-graduação dessas unidades, assim como es-
trangeiros da comunidade externa. Temos recebido, em média, 60 estrangeiros por semestre, de 
várias nacionalidades. 

 Os participantes do projeto de extensão correspondem a: 2 bolsistas e 10 voluntários 
(alunos da graduação e de pós-graduação em Letras). Todo o grupo, mas, especialmente os bol-
sistas e voluntários, dedicam-se ao planejamento e execução das atividades sociais e linguísti-
cas fora da sala de aula como encontros, eventos, visitas, palestras; 1 docente coordenadora e 
2 docentes colaboradoras: com funções de coordenar e auxiliar, respectivamente, nas tarefas 
de acompanhar o processo de ensino de PLE durante o desenvolvimento do projeto, realiza-
do pelos bolsistas e voluntários, orientando-os e supervisionando seu percurso docente; re-
alizar reuniões semanais com as bolsistas e voluntários; promover debates on-line na plataforma 
Moodle entre estrangeiros e bolsistas/voluntários, bem como entre coordenador, colaborador e 
bolsistas/voluntários; participar do processo de avaliação contínua e pontual. 

MATERIAL E MÉTODOS

 Metodologicamente, o projeto desenvolve as seguintes atividades: a) diagnóstico: en-
trevista inicial com os estrangeiros para saber expectativas, necessidades, interesses e conhe-
cimento sobre a língua portuguesa e cultura brasileira e prova escrita para avaliar habilidades 
de compreensão e produção discursivo-comunicativas; b) formação de turmas de acordo com o 
conhecimento de língua portuguesa, seguindo os níveis de proficiência orientados pelo QECR; 
c) seleção e preparação dos bolsistas; d) elaboração de plano de curso de PLE para estrangeiros 
de acordo com as indicações observadas no diagnóstico de cada turma formada; e) oficinas de 
PLE oferecidas semestralmente; f) planejamento e realização de atividades sociais e culturais; g) 
reuniões semanais com a equipe.
 Com relação à área de ensino e aprendizagem de PLE, para o futuro professor, licen-
ciando do curso de Letras e participante do projeto, a mais significativa contribuição refere-se 
às leituras e discussões teóricas e metodológicas, nas quais refletimos sobre ser docente de 
língua estrangeira considerando ser a língua portuguesa nossa língua materna, sobre os proced-
imentos didáticos realizados em sala de aula; sobre os livros didáticos disponíveis no mercado 
brasileiro e internacional e a elaboração de material didático de PLE; sobre as aulas ministradas 
e as dúvidas dos bolsistas e voluntários; entre outros aspectos que surgem no desenvolvimento 
do projeto, dentro de uma abordagem crítico-reflexiva para o ensino de línguas.
 Deste modo, busca-se mobilizar conhecimentos teóricos e reflexões sobre a prática, 
em uma inter-relação indissociável, realizando leituras de texto na área de Linguística Aplicada 
ao ensino de língua estrangeira, especificamente ao ensino de PLE, assim como textos sobre 
metodologia de ensino de línguas estrangeiras. 
 No que diz respeito às Oficinas de PLE, estas têm como objetivo específico o desenvolvimento 
da competência discursivo-comunicativa dos alunos estrangeiros intercambistas, e, para este público-al-
vo, têm como metas: desenvolver habilidades linguístico-comunicativas e culturais em Português como 
Língua Estrangeira (PLE); desenvolver habilidades de compreensão e produção discursivo-comunicativas 
em nível básico e intermediário e avançado; trabalhar as estruturas linguístico-discursivas de uso e fun-
cionamento de PLE; mostrar a diversidade histórico-cultural do mundo lusófono por meio da expressão 
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de vários gêneros discursivos, dentre eles a música brasileira representativa de cada região do Brasil; de-
senvolver a produção de textos escritos e orais em língua portuguesa falada no Brasil, especificamente, 
textos de nível acadêmico quando necessários; desenvolver uma atitude de reflexão e autonomia frente 
à diversidade intercultural que se poderá observar em cada grupo de alunos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 De fato, nos anos de 2015 e 2016, ampliamos e diversificamos nosso público-alvo e as 
atividades oferecidas à comunidade acadêmica e externa, de modo que atendemos não somente 
alunos intercambistas dos cursos de graduação e dos programas de Pós-graduação das 4 uni-
dades da UNESP de Araraquara, como também estrangeiros moradores de Araraquara e região. 
Em média, recebemos 60 estrangeiros por ano. Convém ressaltar que, no segundo semestre de 
2015, recebemos 37 estrangeiros de 15 nacionalidades diferentes para os cursos de graduação 
nas 4 unidades da UNESP. Destes estrangeiros, os orientais como os chineses e sul-coreanos 
vieram em maior número. Em segundo, os latino-americanos e, em terceiro lugar, os europeus. 
Para os cursos de pós-graduação, recebemos, no segundo semestre, também 37 estrangeiros 
para os programas PECG-AREX e para o programa PROPG (Programa de Pós-graduação). Para 
atender nosso público-alvo, contamos com 1 docente coordenadora e duas docentes colabora-
doras, 2 bolsistas e mais de 10 voluntários (alunos da graduação e de pós-graduação em Letras) 
que recebem das docentes formação teórico-prática e metodológica para atuarem nos cursos 
de PLE. O projeto também atende o Centro de Línguas da FCLAr, oferecendo cursos de PLE a 
estrangeiros da comunidade interna e externa. No Centro de Línguas, contamos com mais 02 
bolsistas e 04 voluntários. De fato, desenvolvemos as atividades e ações de modo integrado 
entre o projeto de extensão e o Centro de Línguas, como ações conjuntas e compartilhadas. 
 Com relação às atividades oferecidas aos estrangeiros, além dos Encontros Interculturais 
promovidos todo semestre, nos anos de 2015 e 2016, de modo geral, foram: cursos on line e 
presenciais, organizado na plataforma Moodle; grupos de debates nas redes sociais entre os 
bolsistas, voluntários e estrangeiros, também entre as coordendoras e os bolsistas e voluntári-
os para divulgar e difundir eventos, cursos e questões referentes à área de PLE; encontros de 
bate-papo como o Clube da Conversa, elaborado e organizado por uma intercambista (colombi-
ana) que realiza doutorado no Programa de Pós-graduação em Lingüística e Língua Portuguesa 
da FCLAr, a qual inicialmente cursava as oficinas de PLE, este Clube que tem por objetivo a 
troca de experiências e apoio para as possíveis dificuldades linguísticas e/ou culturais que os 
estrangeiros possam encontrar, além de proporcionar a aprendizagem da língua, umas vez que 
as conversas são feitas em Língua Portuguesa. No que se refere especificamente aos chineses, 
falantes de mandarim, organizam-se aulas específicas sobre o exame Celpe-Bras, utilizando as 
instruções disponíveis no site do Inep. Essas aulas funcionam como preparatório para a real-
ização do exame. Recentemente estamos organizando um curso on line preparatório para o 
Celpe-Bras a ser disponibilizado aos estrangeiros em 2017. Desde 2012, realizamos ainda o 
Encontro Intercultural Brasil-Mundo, no qual, estrangeiros e brasileiros (bolsistas, voluntários 

e convidados) compartilham comidas, danças e práticas culturais de seus países. No primeiro 
semestre de cada ano, o tema do Encontro Intercultural é festa junina, na qual realizamos a 
quadrilha e o casamento junino, além de integrar os estrangeiros em toda a festa. No segundo 
semestre, focalizamos danças regionais, incluindo minicurso de forró aos estrangeiros e a todos 
que estejam participando do Encontro, deste modo, este espaço tem sido um lugar de encon-
tros de culturas esperado e compartilhado por todos. Em alguns momentos realizamos viagens 
turísticas tanto fora de Araraquara como na cidade, por exemplo, a Bueno de Andrada, para 
comer a famosa coxinha de Bueno ou a São Paulo para conhecer monumentos históricos e cul-
turais. 
 E finalmente, relacionando a extensão ao ensino e à pesquisa, temos como resultado 
do projeto a participação ativa da equipe de PLE em eventos e congressos da área, esta par-
ticipação tem sido um diferencial na formação dos licenciandos, pois eles têm percebido a im-
portância e relevância na área de pesquisa e atuação docente de PLE. No ano de 2015, por 
exemplo, membros do grupo apresentaram trabalhos relacionados ao projeto em eventos na-
cionais e internacionais como o V SIMELP – Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa 
na cidade de Lecce – Itália, ocorrido nos dias 8, 9, 10 e 11 de outubro em que foi apresentado 
o trabalho “Ensino de Português Língua Estrangeira: práticas docentes no interior do estado 
de São Paulo – Brasil”. Outro evento internacional foi o X EIDE – Encontro Ibero-americano 
de Educação, ocorrido de 10 a 14 de novembro na UNESP - Faculdade de Ciências e Letras, 
Campus de Araraquara em que apresentamos o trabalho “A prática pedagógica de um professor 
de Português Língua Estrangeira (PLE) em contexto de imersão e não-imersão” com dados de 
nossa experiência do projeto na FCLAr e com dados sobre ensino de PLE em outros contextos. 
O grupo apresentou trabalho também em eventos locais importantes como o 8º.   Con-
gresso de Extensão da UNESP em outubro na FCLAr e no Mostre UNESP- Mostra dos Trabalhos 
de Extensão organizado pelo Instituto de Química de Araraquara em novembro do presente 
ano. 
 Em 2016, apresentamos os seguintes trabalhos: Ensino de português língua estrangeira 
(PLE) em um Centro de Línguas no interior do Estado de São Paulo: repensando a formação 
docente, apresentado por bolsistas do projeto, no II Encontro do Centro de Línguas da FFLCH/
USP; A formação de professores de PLE em um projeto de extensão de ensino de PLE para 
estrangeiros, no XI Congresso da SIPLE e Ser professor de português língua estrangeira (PLE) 
hoje: uma análise discursiva, ambos apresentados por uma das colaboradoras, a qual também 
ministrou a oficina Português língua estrangeira: viajando por meio de músicas pela cultura bra-
sileira, no III Encontro dos Centros de Ensino de Línguas da UNESP; neste mesmo evento foram 
apresentados as seguintes comunicações, O Centro de Línguas da FCLAr: reflexões e avaliações 
e A dança como componente intercultural no processo de ensino e aprendizagem de PLE em 
contexto de imersão. Além dos trabalhos citados, houve em 2016, uma parceria do projeto de 
PLE com o Centro de Línguas da UNESP de Botucatu, no qual, uma colaboradora e os licen-
ciandos envolvidos no projeto organizaram e ministram um minicurso de PLE no curso Winter 
School, organizado pela Profa. Dra. Silke Weber, coordenadora do CEL de Botucatu. 
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 Na pós-graduação tivemos a primeira defesa de um estudo na área de PLE no Programa 
de Pós-graduaçao em Linguística e Língua Portuguesa, de mestrado em 2014: Aspectos culturais 
como fio condutor de interações em tandem na aprendizagem de Português Língua Estrangeira: 
interculturalidade, estereótipos e identidade(s), elaborado por Heloísa Bacchi Zanchetta, a qual 
está regularmente cursando doutorado com projeto também na área de PLE; em 2016, foram a 
defesa do mestrado de Ana Maria del Pilar Altamirano Robles, com a dissertação Interferências 
linguísticas e Interlíngua: A aprendizagem de Português Língua Estrangeira por hispanofalantes , 
de Leonardo Arctico Santana, trabalho intitulado A Variação Pronominal Tu/Você e Nós/A gente 
em Livros Didáticos de Português como Língua Estrangeira  e de Érika Martiza Maldonado Bar-
reto, com a tese: Exames Celpe-Bras e DELE, as tarefas propostas para a produção escrita;  por 
outro lado, atualmente temos quatro (4) doutorandas estudando questões referentes ao ensi-
no e aprendizagem de PLE no referido programa de Pós-graduação. Neste mesmo programa, 
desde 2014, estamos oferecendo a disciplina intitulada: Tópicos em ensino e aprendizagem de 
Português Língua estrangeira, organizada e ministrada pelas responsáveis pelo projeto de PLE. 
Também contamos com várias pesquisas na área de PLE a nível de Iniciação à pesquisa. Deste 
modo, consideramos que estamos realizando uma importante contribuição na formação de pro-
fessores de PLE, articulando os quatro pilares da Universidade: ensino, extensão, pesquisa e 
internacionalização. 

CONCLUSÃO

 No âmbito acadêmico, temos cumprido nosso papel com um número crescente de li-
cenciandos interessados em atividades de pesquisa e ensino na área de PLE na formação do 
futuro professor do curso de Letras. No entanto, nossa maior dificuldade é a falta de docentes 
e pesquisadores que tenham o PLE como área de especialização para formar professores para 
atender o número crescente de estrangeiros no Brasil e contribuir para a cooperação entre a 
universidades brasileiras e as universidades estrangeiras. Para tanto, é preciso reconhecer o PLE 
como uma área de atuação em si mesma, para que deixe de ser uma atividade a que docentes 
e discentes se dedicam paralelamente a suas áreas de atuação propriamente ditas. Finalmente, 
a avaliação que realizamos em conjunto com os participantes deste projeto nos leva a crer 
na urgência e importância do desenvolvimento deste projeto, o qual tem contribuído para a 
divulgação da língua portuguesa e cultura brasileira, e também para os estudos em ensino e 
aprendizagem de língua estrangeira.

REFERÊNCIAS

BYRAM, M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: 
Multilingual Matters, 1997.

KRAMSCH, C. Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 
1993.

MENDES, E. Abordagem Comunicativa Intercultural: uma proposta para ensinar e aprender 
língua no diálogo de culturas. Tese de Doutorado em Lingüística Aplicada do Programa de 
Pós-graduação em Lingüística Aplicada. Instituto de Estudos da Linguagem. Unicamp, Campi-
nas, 2004.

MENDES, E. Diálogos interculturais: Ensino e formação em português língua estrangeira. 
Campinas, SP: Pontes Editores, 2011.

ROCHA, N.A.; ZANCHETTA, H.B. Ações e reflexões no ensino de Português como Língua 
Estrangeira no interior do Estado de São Paulo: focalizando a cultura. In: GONÇALVES, L. 
Fundamentos do ensino de Português como língua estrangeira. Rosevelt/NY: Boavista Press, 
p. 481-496, 2016.

VIEIRA ABRAHAO, M.H. Prática de Ensino de Língua Estrangeira: Experiências e Reflexões. 
Campinas: Pontes e Arte Língua, 2004.

ZEICHNER, K. M. A Formação Reflexiva de Professores, Idéias e Práticas. EDUCA, Lisboa, 
1993.

WALLACE, M. J. Training foreign language teachers: a reflective approach. Glasgow: Cam-
bridge University Press, 1991.      

 



26 27

A INTERNACIONALIZAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NA UFV: CRIAÇÃO 
DE PORTAL PEDAGÓGICO PARA ENSINO E APRENDIZAGEM DE PORTU-
GUÊS DO BRASIL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA E COMO LÍNGUA DE HER-
ANÇA (PBLH) 4

Idalena Oliveira Chaves 
(Universidade Federal De Viçosa-MG)

ABSTRACT

The article deals with the proposal for the creation of a virtual learning portal of Portuguese for 
Foreigners and the people whose parent speak Portuguese as their mother tongue. Although 
Portuguese language is ever more being internationalized, we lack e-learning programs of Por-
tuguese for children that cater to Brazilian parents residing abroad. This article explains the 
necessity and relevance of the proposal. 

RESUMO

Esta proposta está em consonância com o processo de internacionalização da educação supe-
rior que vem sendo discutida nas universidades brasileiras, especificamente, a partir da década 
de 90.  Trata-se da produção de um portal para o ensino de português na modalidade “educação 
à distância” (EAD), inicialmente contendo duas seções. A primeira voltada para o ensino de 
português para estrangeiros e a segunda, para o ensino e a aprendizagem do português como 
língua de herança. A UFV mantém convênio com mais de 100 instituições de diversos países, 
e o seu credenciamento em julho de 2015, para aplicação do exame Celpe-bras, demandou 
a necessidade de uma preparação dos estrangeiros para a realização do exame. Tal deman-
da veio motivar este projeto de criação de um portal educativo para o ensino de português 
para estrangeiros à distância, que visa a preparar os estudantes   que pretendem ingressar nos 
programas oferecidos pela universidade, bem como obter o certificado de proficiência em lín-
gua portuguesa- Celpe-bras. A produção do Portal para aprendizagem de PBLH é resultado de 
pesquisas que vem sendo realizadas pelo Gruppelhe, grupo de pesquisas em português como 
língua estrangeira e línguas de heranças, da Universidade Federal de Viçosa e teve início com 
a ideia de elaborar atividades de português para crianças brasileiras, em fase de alfabetização, 
que residem no exterior, focalizando o contexto de ensino da língua materna no Brasil. Esse 
grupo foi formado a partir de uma experiência com o ensino de português na Coreia do Sul 
no ano de 2014 e a constatação da ausência e até mesmo da não valorização do português do 
Brasil pelos brasileiros residentes neste país com filhos na idade de 5 a 10 anos. O grupo busca 
então, conhecer sobre estas diferentes realidades do português do Brasil, observando que os 
contextos de PBLH vem se ampliando, perpassando por questões de identidade, sociais, lin-
guísticas, políticas e ideológicas, as quais pedem uma abordagem interdisciplinar. Desta forma, 
nossas investigações buscam entender como as comunidades de fala se estabelecem fora do 

4 Este trabalho foi apoiado pela Fundação de apoio à pesquisa de Minas Gerais- Fapemig

país, quais as escolhas linguísticas feitas pelos brasileiros da diáspora ao se relacionar com os 
filhos e o impacto deste contexto e do familiar na transmissão do conteúdo de língua português 
próprio para as crianças em idade escolar e que possam retornar ao Brasil e serem inseridas nas 
escolas regulares brasileiras.

1. INTRODUÇÃO

 Esta proposta está em consonância com o processo de internacionalização da educação 
superior que vem sendo discutida nas universidades brasileiras, especificamente, a partir da 
década de 90. Trata-se da produção de um portal para o ensino de português na modalidade 
“educação à distância” (EAD), inicialmente contendo duas seções:  a primeira voltada para a 
aprendizagem de português por estrangeiros (PLE) e a segunda, para o ensino e a aprendizagem 
do português como língua de herança (PLH). Esta  destina-se ao ensino para crianças de nacion-
alidade brasileiraou filhos de brasileiros, nascidas ou residentes fora do Brasil.   Este trabalho faz 
parte das atividades do Gruppelhe (Grupo de pesquisa em português para estrangeiros e línguas 
de herança) grupo de pesquisa do CNPQ, criado em abril de 2015 e vinculado à UFV, tendo por 
objetivo estudar línguas de herança e desenvolver material didático para apoiar os professores 
que residem e trabalham com a língua portuguesa fora do Brasil. A seguir tratarei, especifica-
mente, de cada uma das propostas. 

2. SOBRE O ENSINO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS  

 A internacionalização da língua portuguesa (ILP) é parte fundamental do cenário maior 
que compõe a internacionalização dentro das universidades brasileiras, onde são implementa-
das ações em todas as áreas do conhecimento com a presença de professores e estudantes es-
trangeiros nas universidades: programas PVE – professor visitante do exterior –, PEC-G – Pro-
grama de Estudante-Convênio de Graduação – e PEC-PG – Programa de Estudante-Convênio 
de Pós-Graduação5 . A ILP também inclui concessões e projetos de pesquisas cooperativados e 
associados a instituições internacionais, envolvendo consultoria para universidades estrangei-
ras, como relatado em Moroni ( 2006, p. 115). 
 O Brasil, através do Ministério das Relações Exteriores, desenvolve políticas de promoção 
5 “O Programa Professor Visitante do Exterior (PVE) tem por objetivo selecionar candidaturas 
com vistas a incentivar a realização de visitas de curta, média e longa duração a Instituições de Ensino 
Superior (IES) brasileiras e a Institutos ou Centros de Pesquisa e Desenvolvimento públicos brasilei-
ros, por professores e por pesquisadores atuantes no exterior, em todas as áreas do conhecimento, cuja 
formação e experiência profissional representem uma contribuição inovadora para cursos de doutora-
do brasileiros”. PEC-G (Programa de Estudante-Convênio de Graduação) e PEC-PG (Programa de Es-
tudante-Convênio de Pós Graduação) são atividades de cooperação entre o Brasil e outros países em de-
senvolvimento, cujo objetivo é a formação de recursos humanos, a fim de possibilitar aos cidadãos desses 
países com os quais o Brasil mantém acordos educacionais ou culturais realizarem estudos universitários 
no país. Para mais informações sobre os programas, ver http://portal.mec.gov.br/pec-g?ativo=531 (aces-
sado em 07/12/2015)
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da língua e da cultura brasileira através da Divisão de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP), 
responsável pelos leitorados, centros culturais e Centros de Estudos Brasileiros no exterior. A 
criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a constituição do Mercosul 
fortaleceram a promoção da língua, pois o português passou a ser uma das línguas oficiais e se 
tornou obrigatória nas escolas oficiais de todos os países-membros.6  
 Falar português é altamente recomendado para todos aqueles que desejam estudar ou 
trabalhar no Brasil. De acordo com Carvalho e Schlatter (2011, p. 274), a nossa língua já ocupa 
o 5º lugar entre as línguas mais faladas no mundo. O português é a língua de cerca de 230 mil-
hões de pessoas concentradas nos oito países da comunidade lusófona oficial: Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomas e Príncipe e Timor Leste. É uma 
língua internacional e faz parte de dois grandes blocos político-econômicos: da União Europeia 
(português é oficialmente declarada língua internacional junto com o francês, inglês e espanhol) 
e do Mercosul, onde, além do espanhol, o português também tem status de língua oficial.
 Temos observado que mais e mais  estrangeiros estão querendo aprender português e 
muitos querem aprender antes de vir para o Brasil. Nos últimos anos temos observado o cresci-
mento do número de estudantes estrangeiros que procuram as instituições brasileiras através 
dos programas de convênio. De acordo com o edital destes programas, no caso dos estudantes, 
para ingressar em uma Instituição de Ensino Superior brasileira (IES) é necessário que se tenha a 
certificação de proficiência em língua portuguesa através do exame Celpe-bras (Certificado de 
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros). Este exame, desenvolvido pelo Ministério 
da Educação (MEC) avalia a capacidade dos estudantes estrangeiros para participar das ativi-
dades acadêmicas nas IES, é aplicado no Brasil e no exterior com o apoio do MRE (Ministério das 
Relações Exteriores), e sob a responsabilidade do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira). Além de ser exigido para o ingresso nas universidades brasilei-
ras, o Celpe-bras também é utilizado para validação de diplomas de profissionais estrangeiros 
que pretendem trabalhar no país. Um exemplo é o Conselho Federal de Medicina, que exige o 
certificado para a inscrição de médicos estrangeiros desde 2001.   Isso justifica o au-
mento da procura por este exame desde a sua primeira aplicação em 1998.7   Segundo dados de 
Carvalho e Schllater (op.cit), na edição de 2000, foram 1.155 inscritos e em 2010 esse número 
se ampliou para 6.139 estrangeiros realizando o exame Celpe-bras. De acordo com o Inep, a 
primeira edição de 2015 teve 5.197 inscrições homologadas.   As provas foram aplicadas 
em 23 postos credenciados no Brasil e em 61 no exterior, em 34 países. Novos postos foram 
credenciados em 2015, passado para 25 postos no Brasil (incluindo a UFV) e 65 no exterior. A 
tendência é de um constante aumento ano após ano. 
 No caso dos estudantes-convênio, mesmo com essa exigência, percebe-se que muitos 
6 Mais informações sobre estas políticas podem ser consultados em http://dc.itamaraty.gov.br/
divisao-de-promocao-da-lingua-portuguesa-dplp-1 (acesso em 29/01/2016)

7 Para saber mais sobre o Celpe-bras: Dell´Isola, Scaramucci et al. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/rbla/v3n1/10.pdf. Acesso em 09/02/2016.

chegam ao Brasil sem nenhum conhecimento da língua, apresentando dificuldades para acom-
panhar as disciplinas nas universidades. A oferta de um curso à distância, em que eles pudessem 
estudar português ainda no próprio país, poderia facilitar esse processo de aprendizagem da 
língua, que aliado à necessidade de adaptação no Brasil, auxiliaria no desempenho acadêmico, 
alvo de muitas reclamações de professores da UFV e até dos próprios estudantes estrangeiros. 
A relevância desta proposta é ressaltada pelo ineditismo8  da iniciativa, pois há uma procura 
crescente por cursos de português online e falta a oferta de cursos de PLE na modalidade EAD, 
tanto regulares quanto preparatórios para Celpe-bras e sem custo para o estudante. 

3. SOBRE O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE HERANÇA 

 O segundo ponto desse portal, também faz parte das políticas de ILP e diz respeito ao 
ensino de português para os filhos de brasileiros nascidos ou residentes no exterior. É o que 
denominamos língua de herança. ¬¬O aumento de famílias brasileiras, com filhos em fase de 
aprendizagem, morando em outro país, seja para trabalhar ou para estudar, e que têm prazo 
para retornar ao Brasil, aponta para um problema em relação ao ensino da língua portuguesa e 
os conteúdos atuais das escolas brasileiras. Emigrar para outro país com filhos em idade esco-
lar inquieta os pais que lutam para manter a língua materna viva, mesmo que seja com esforço 
próprio. Alguns países (EUA, Alemanha, Bélgica, Japão, entre outros) oferecem ótimos progra-
mas de ensino do português do Brasil para crianças, através das associações brasileiras no ex-
terior, fundadas, muitas vezes, por mães preocupadas com a manutenção da língua9 . Segundo 
dados oficiais de relatórios consulares, enviados anualmente pelas embaixadas brasileiras para 
o MRE, cerca de três milhões de brasileiros estão residindo no exterior (sem contar aqueles que 
evitam ser identificados por estarem em situação irregular). Desse total, 4,4% é representado 
pelos filhos de brasileiros na idade de 0 a 14 anos.10 Diante desse número, vem crescendo o 
interesse pelo ensino de português como língua de herança (doravante PLH). Como e onde es-
tudam estas crianças? Elas estudam português?
 A minha experiência como mãe, vivendo na Coreia do Sul, e ainda como professora de 
português no exterior, acrescidas às discussões com os pais preocupados em ensinar português 
para os filhos, despertou-me o interesse por esse projeto: desenvolver um programa de ensino 
de português à distância, para crianças de 5 a 10 anos, que vivem fora do Brasil. A proposta é 
ensinar a língua materna dos familiares, isto é, a língua de herança do aprendiz, mas com o ol-
har voltado para um possível retorno dessas crianças ao contexto escolar brasileiro. Propõe-se 
um trabalho multidisciplinar para a aquisição da escrita e leitura em português, desenvolvendo 
8 Fonte: www.dri@ufv.br
9 Há um portal de PLE, mantido pelo Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP), mas 
este é especificamente direcionado ao professor de PLE: Portal do Professor de Português Língua Es-
trangeira (PPPLE) - http://www.ppple.org/o-portal. Diferente deste, aqui proposto, que terá como foco 
o estudante.
10 Para saber mais: http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-comunidade/associa-
coes-brasileiras-exterior



30 31

atividades organizadas em torno dos eixos que constituem o ensino e a aprendizagem da língua 
portuguesa ensinada no Brasil: a valorização da cultura e da língua, os aspectos linguísticos, 
a produção escrita, a leitura e a oralidade. Busca-se com este projeto contribuir para a diver-
sificação de materiais didáticos voltados para essas crianças e colaborar com as pessoas que 
ensinam o PBLH em vários lugares do mundo. Moroni e Gomes (2015) mostram que há um 
desenvolvimento intenso de PLH em vários países, como no Japão, na Espanha (na região da 
Catalunha), Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, entre outros. As autoras destacam o en-
sino no Japão como um caso especial, pois é um país onde funcionam escolas em português 
reconhecidas pelo MEC. 
 Mendes (2014)11  afirma que “um dos ambientes mais fortes e expressivos no desen-
volvimento do ensino de português em contexto de herança tem sido os EUA”. É lá que encon-
tramos a maior parte das iniciativas para a implantação de programa de ensino de PLH. Como 
exemplos, há a Associação Brasileira de Cultura e Educação – ABRACE, na Virgínia, dirigida por 
Ana Lúcia Lico, o Instituto Brasil de Educação e Cultura – IBEC, na Califórnia, dirigido por Valéria 
Sasser, a Fundação Vamos Falar Português, na Flórida, dirigida por Cristiane Martins e Beatriz 
Cariello, o Movimento Educacionista dos EUA, em Massachusetts, dirigido por Arlete Falkowski, 
e, ainda, o trabalho pioneiro no ensino do Português nos Estados Unidos desenvolvido pela Es-
cola Ada Merritt, na Flórida. Além disso, existem organizações culturais, como Brasil em  Mente 
(BEM), fundada  em 2009 por Felícia Jennings-Winterle. Mesmo com essas iniciativas, em meio 
a fatores como prestígio linguísticos e multilinguismo, destacam-se a dificuldade advinda da 
carência de recursos materiais para o ensino e dos preços altos dos livros. 
 O principal mérito desse trabalho é buscar aproximar as metodologias atuais do ensino 
do português brasileiro para crianças, do ensino desenvolvido, empiricamente, como língua de 
herança pelo mundo. Pretende-se elaborar um material didático multidisciplinar que contem-
ple os conhecimentos linguísticos, a literatura, a música, o meio ambiente, a matemática e as 
artes plásticas, para ser disponibilizado na modalidade à distância e, assim, facilitar o acesso em 
qualquer lugar do mundo. Cada vez mais se percebe que a sala de aula não se resume mais ao 
espaço físico determinado nas instituições escolares, e que a tecnologia tem mudado as manei-
ras de aprender e ensinar. Também temos percebido que a língua portuguesa se universalizou e 
rompeu fronteiras. Entre os desafios do processo de internacionalização da educação superior 
e o ensino da língua portuguesa há que considerar os efeitos que podem advir de se propor um 
trabalho multidisciplinar para aprendizes específicos. Nestes dois novos contextos de deman-
das linguísticas (PLH/PLE), pretende-se contribuir para a difusão do português do Brasil como 
veículo de cultura, educação, informação e acesso ao conhecimento científico e tecnológico.  A 
ideia central é produzir e desenvolver um portal educativo, em parceria com a Coordenadoria 
de Educação Aberta a Distância (CEAD) e o Departamento de Letras (DLA) da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV), com atividades interativas para o trabalho com leitura e produção em 
língua portuguesa para os estudantes estrangeiros e atividades interativas para o trabalho com 

11 Entrevista publicada no Blog do IILP https://iilp.wordpress.com/2014/04/12/entrevista-edlei-
se-mendes/)

o ensino e aprendizagem do português como língua de herança com conteúdos dos anos iniciais 
do ensino fundamental.
 A proposta metodológica que norteará a produção do portal seguirá os parâmetros 
das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (nTICs) para a elaboração de atividades 
acadêmicas na modalidade a distância. Pretende-se envolver várias áreas do conhecimento, 
conforme citado acima, proporcionando ao aprendiz contato com o português praticado dire-
tamente no Brasil através de materiais autênticos, como áudios, vídeos e artigos de jornais e 
revistas brasileiras, adequados ao público alvo. 

4. CRIAÇÃO DO PORTAL EDUCATIVO

 De acordo com Santos, os portais na área educacional surgiram, nos anos 90, com a 
finalidade de difundir o uso de novas tecnologias. O principal objetivo era “Levar informações 
atuais aos estudantes e professores e possibilitar uma aprendizagem diferenciada e inovadora 
em formato hipermídia” (Santos,2009, p.60). Ainda, segundo a autora, o espaço de um portal 
é muito importante na elaboração, planejamento, criação e inovação tecnológica na educação. 
Junior e Coutinho (2009, p. 2) afirmam que “um portal educacional deve ser capaz de proporcio-
nar um ambiente colaborativo para o desenvolvimento, a avaliação e partilha de materiais e re-
cursos educativos ...”. A CEAD/UFV desenvolve portais especiais, em parceria com pró-reitorias, 
departamentos e grupos de professores, proporcionando o seu acesso livre e gratuito a todos os 
usuários.12 No caso do portal deste projeto o usuário terá acesso liberado após cadastro individ-
ual.  A ideia é criar, inicialmente, duas seções distintas para a aprendizagem do português, dentro 
do mesmo portal, cuja produção e desenvolvimento se darão em dois momentos: inicialmente 
os trabalhos serão concentrados na preparação do material para o ensino de português como 
língua de herança para crianças de 5 a 10 anos que residem no exterior.  E depois a preparação 
do material adulto voltado para o estrangeiro que queira aprender português. A elaboração dos 
materiais será baseada na proposta das “Capacidades linguísticas para a alfabetização- Ceale/
FAE/UFMG-2005” (ler e escrever, falar e ouvir com compreensão em diferentes situações co-
municativas), e possibilitará ao aprendiz desenvolver as habilidades necessárias para a aquisição 
da língua portuguesa. Em relação ao aspecto multidisciplinar da proposta, nos baseamos no 
conceito de multidisciplinaridade, apresentado em Fiorin (2008, p.5). Segundo este autor, 

Na multidisciplinaridade (ou pluridisciplinaridade), várias disciplinas analisam um dado obje-
to, sem que haja ligação necessária entre essas abordagens disciplinares. O que se faz é pôr 
em paralelo diferentes maneiras de enfocar um tema, que são coordenadas com vistas ao 
conhecimento global de uma determinada matéria.

 
 A redação das atividades linguísticas a partir dos textos pré-selecionados já está sendo 
desenvolvido desde o início de 2015 através do grupo de pesquisa Gruppelhe, com o tema 

12 https://www2.cead.ufv.br/cead/files/professor/novos_portais.pdf
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“animais”, justificado pelo fato de este sempre despertar interesse e curiosidade em crianças de 
qualquer faixa-etária. Através desta temática pode-se contemplar várias áreas do conhecimen-
to, como ciências, matemática, geografia, história, artes plásticas, e, claro, a língua portuguesa. 
Foram selecionados 14 textos, cada um contemplando um animal: cachorro, cavalo, cobra (ji-
boia), elefante, gato, girafa, jabuti, jacaré, macaco, papagaio, sapo, siri, tatu e urso. A partir das 
características destes animais serão explorados os conteúdos das outras disciplinas. 

4.1  FORMATO DAS ATIVIDADES

a) Contexto de PLH:
  Os temas serão dispostos em unidades, mas não sequenciadas, para que possam ser uti-
lizadas em qualquer contexto de PLH. Estas unidades serão identificadas pelo nome do animal: 
ex. “unidade do Cachorro”. Cada unidade será alimentada com atividades focadas em conteúdos 
de língua portuguesa, como leitura, produção de texto, oralidade, conhecimentos linguísticos e 
compreensão auditiva numa perspectiva multidisciplinar com as outras áreas do conhecimen-
to. Cada unidade ficará postada durante um mês, depois ficará armazenada em um ícone de 
memória. O portal será alimentado com os conteúdos previamente organizados pelo grupo de 
pesquisa. Um estagiário treinado manterá o portal atualizado durante a vigência do projeto.
b) Contexto de PLE:
 Para a preparação do material relacionado à aprendizagem de português para estrangei-
ros, o  foco será na preparação para o exame Celpe-bras (Certificado de proficiência em língua 
portuguesa). Pretende-se apoiar os estudantes estrangeiros que desejam estudar na UFV, elab-
orando um material de preparação para o exame Celpe-bras que eles possam acessar no próprio 
país e se prepararem antes de chegarem na universidade. Como este exame consiste na aval-
iação sobre “o uso adequado da língua para desempenhar ações no mundo”13 as atividades dis-
ponibilizadas estarão em consonância com o contexto brasileiro de uso da língua em diferentes 
situações comunicativas, tendo em vista os interlocutores envolvidos, com quem o estrangeiro 
interage quando está no país e os textos que circulam na mídia nacional. A metodologia adotada 
nesta parte terá como base o material do INEP (Guia do participante e Manual do examinan-
do- 2013), de acordo com as seguintes características do Celpe-bras: a) ênfase no uso da língua 
em uso, b) uso de textos autênticos e c)  avaliação integrada de compreensão e produção oral e 
escrita.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para finalizar ressalto que embora o trabalho envolva duas produções distintas, seguem 

13 Guia de capacitação para examinadores da parte oral do Celpe-Bras: Certificado de Proficiência 
em Língua Portuguesa para Estrangeiros. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira, 2013.

um mesmo propósito de proporcionar o aprendizado da língua português em conectado com 
a realizada brasileira. Os textos selecionados tanto para o contexto de PLH  quanto  de PLE   
abordarão assuntos discutidos na mídia brasileira e serão acompanhados de atividades enfati-
zando os conhecimentos linguísticos (gramática), pronúncia, vocabulário (adequação lexical) e 
gêneros do discurso na modalidade escrita e oral. O portal será alimentado com os conteúdos 
previamente organizados por um estagiário treinado que manterá o portal atualizado durante a 
vigência do projeto.  Espera-se assim, contribuir para a aprendizagem da língua portuguesa além 
das fronteiras. 
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 Por outro lado, desde que comecei a trabalhar e investigar que me conheço ligada a 
questões do PLE/PL2. Fui bolseira do projeto Português Fundamental,2 no Centro de Linguística 
da Universidade de Lisboa, e lecionei alguns cursos de PLE na Faculdade de Letras de Lisboa, no 
então Curso para Estrangeiros. Posteriormente e já contratada pela UA, fiz uma pós-graduação 
e iniciei o doutoramento em Grenoble III,3 no Centre de Didactique des Langues (Étrangères), 
sob a orientação da Professora Louise Dabène. Nessa altura, as preocupações com a integração 
das crianças imigrantes em França começavam a ter já repercussões a nível da investigação e 
Grenoble era uma cidade multicultural, com uma elevada percentagem de alunos imigrantes, 
em particular oriundos do Magreb e da Europa do Sul (Itália, Espanha e Portugal). Por sua vez, 
o Centre de Didactique des Langues, nos seus cursos de pós-graduação (Diplôme d’Études 
Approfondies e Doutoramento), contava com um vastíssimo número de estudantes estrangei-
ros, provindos de vários pontos do globo: Madagáscar, Japão, Colômbia, Chile, Brasil, Magreb, 
Grécia, Kuwait, Portugal, Espanha, Itália, Irlanda – estou apenas a referir os países donde eram 
originários os meus colegas. 
 Todas estas vivências linguísticas e (inter)culturais foram convertendo a lexia  langue 
d’accueil, designação de Lüdi e Py  (1986), utilizada para o contexto migratório suíço, num corpo 
e,  depois, num conceito que fui lentamente trabalhando: o de ‘língua de acolhimento’. É certo 
que este ‘corpo’ só ganhou alguma forma/matéria, no decurso de questões migratórias muito 
precisas em Portugal, sobretudo, quando espelhadas nas escolas portuguesas, com as quais 
trabalhava através, essencialmente, dos meus alunos estagiários. 
 É, pois, nesse sentido que apresento algumas reflexões sobre a produtividade do con-
ceito língua de acolhimento na Educação em Português, no quadro da paisagem socioeducativa 
portuguesa. 

2. CONCEPTUALIZAÇÃO DO CAMPO ‘EDUCAÇÃO EM PORTUGUÊS’ 

 Entendo a Educação em Português como um campo bastante abrangente que, indubitav-
elmente, inclui a vertente Formação de Professores de Português (FPP), sem se esgotar nela (cf. 
Quadro 1). Além disso, assumo a dificuldade na sua conceptualização sem recurso ao conceito 
língua de acolhimento que me parece ser o seu foco. Senão, vejamos:

2 No âmbito das línguas fundamentais e assentando em critérios de frequência de emprego, este 
projeto pretendeu elaborar o vocabulário mais usado no PE, assim como e uma gramática de base. 
Concebido como um instrumento de trabalho para professores de PL2 e de PLE, destinava-se a apoiar 
a construção de materiais didáticos, como manuais, para uma primeira fase de aprendizagem (200-300 
horas letivas). Este projeto foi coordenado, numa fase inicial pelo Professor Lindley Cintra, tendo sido 
seguido até ao final do projeto pelo Professor Malaca Casteleiro (AA.VV, 1984).
3 Posteriormente defendido em Aveiro, a pedido da Direção do Departamento, uma vez que seria 
a primeira tese de doutoramento em Didática do Português apresentada em Portugal
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ABSTRACT

The concept of ‘host language’, because it is dynamic and adapts to times and places, presents 
itself as productive in Portuguese Education. It crosses, thus, the sociodidactic, constructed 
from the surrounding sociopolitical contexts, in a very close relation between contexts and lan-
guages. In Portugal, it is clear that the host language fits the issue of immigrants and refugees, 
with a view to ‘hosting’ as a shelter.

RESUMO

O conceito ‘língua de acolhimento’, por ser dinâmico e se adaptar a tempos e lugares, apre-
senta-se como produtivo na Educação em Português. Cruza, assim, a sociodidática, construída a 
partir dos contextos sociopolíticos envolventes, numa relação muito estreita entre contextos e 
línguas. Em Portugal, é evidente que a língua de acolhimento enquadra a questão dos imigrantes 
e refugiados, perspetivando o ‘acolhimento’ como abrigo.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 No convite que me foi endereçado pela Profª Doutora Edleise Mendes e a quem volto a 
agradecer, constavam certas focalizações a seguir na minha ‘fala’ (termo emprestado ao PB, bem 
mais expressivo do que o equivalente em PE), são elas: formação de professores em contexto de 
migrações, língua de acolhimento, língua de integração. 
 Com efeito, as minhas preocupações profissionais e investigativas, desde há muito, que 
se situam na confluência destas questões. Pertenço a um departamento de formação de pro-
fessores (FP) que se abriu, nas últimas duas décadas, à formação específica para profissionais 
do Ensino Básico (6-14 anos),1 para além da formação para o Ensino Secundário (15-17 anos), já 
existente deste o início da UA (final dos anos setenta do século passado). Os cursos de formação 
de professores foram, entretanto, adequados, num primeiro momento, às exigências de Bolonha 
e, seguidamente, em 2014, reajustados, de acordo com o novo regime jurídico da habilitação 
profissional para a docência na Educação Pré-Escolar e nos Ensinos Básico e Secundário (Decre-
to-Lei, 79/2014, de 14 de maio).
 

1 A formação de Professores para os dois primeiros ciclos do Ensino Básico era ministrada pelos 
Institutos Politécnicos e não pelas Universidades.
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        LP=língua de acolhimento

Quadro 1–  Educação em Português e contextos socioeducativos

 A Educação em Português percorre diferentes contextos socioeducativos, tendo como 
denominador comum a LP. No caso específico e com finalidades próprias, destaco dois contex-
tos: i) o contexto LP e Sociedade, ou seja, as interações entre comunidades existentes (nativas 
e não nativas), através da língua e com propósitos sociais específicos (comunicar, realizar deter-
minados atos…) mas, onde, naturalmente, também, ocorre a aquisição da LP; ii) LP e Formação: 
as interações em contextos mais ou menos formais, nos quais a língua tem uma função dupla 
(não só de veículo mas ainda de objeto de reflexão). Em ambos os contextos, a LP é/deverá ser 
percecionada como língua de acolhimento e de integração, sendo inegável que é esse o pa-
pel/“missão” da Educação em Português. 
 No âmbito dos contextos socioeducativos de formação, é dada particular atenção aos 
contextos socioeducativos mais formais, que incluem a certificação em LP (ensinar português, 
aprender português, …), as diferentes modalidades de formação profissional (formação inicial, 
contínua ou continuada…) até à formação e investigação em contexto académico. Neste último 
caso, focarei a FPP na UA, na sequência do Decreto Lei/DL 79/2014. 
Com o Processo de Bolonha, a FPP é realizada no âmbito de Mestrados profissionalizantes. 
Estes Cursos incluem dois anos curriculares, sendo o segundo dedicado ao Estágio Pedagógico, 
numa Escola em/perto de Aveiro, e ao Seminário, do qual sairá o Relatório de Mestrado (“Dis-
sertação”), e ainda duas Unidades Curriculares/UCs (disciplinas, na terminologia de Bolonha) 
opcionais.
 Na UA, os Mestrados profissionalizantes, que habilitam o futuro professor para o ensino 
da LP, em diferentes ciclos de escolaridade, são os seguintes:
• Mestrado em Ensino de Português e de uma LE [Alemão, Espanhol, Francês] no 3ºCEB e 
Ensino Secundário (Curso de que sou Diretora); 
• Mestrado em Ensino do Português e de outras áreas: de Português e História/Geografia 
no 2º CEB e generalista no 1ºCEB [Português e outras áreas];

• Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática no 2º ciclo do Ensino Básico e generalista 
no 1ºCEB [Português e outras áreas];
• Mestrado em Educação Pré-Escolar e 1ºCEB [Português e outras áreas]. 
 De registar que o último contexto socioeducativo de formação, designado por mim, For-
mação e Investigação em contexto académico não respeita completamente o DL atrás referido. 
Neste DL foi suprimida a palavra Investigação dos planos curriculares de qualquer dos cursos 
em ensino, dado que, no entendimento dos legisladores da altura, esta dimensão não parecia 
fundamental na FP. O entendimento da escola de Aveiro, muito na linha do pensamento da 
Professora Isabel Alarcão (2001), não é exatamente esse… No entanto, as designações das UCs 
sofreram algumas alterações, veja-se o caso dos Seminários de Investigação, – UC fundamental 
na qual se elabora o Relatório de Mestrado, construindo-se no 1º semestre o quadro teórico e 
no 2º semestre implementando uma pequena intervenção didática, com contornos de investi-
gação-ação. Esta UC passou a ter uma designação muito genérica, de forma a ‘omitir’ a inves-
tigação (propósito para o qual tinha sido concebido anteriormente o Seminário): Seminário de 
Orientação Educacional (em Línguas, no caso do Mestrado em Ensino de Português e de LE). 
 Em qualquer dos Cursos atrás mencionados, existe uma UC de Didática do Português, 
não obstante as designações distintas, consoante o Mestrado e o nível de escolaridade a que 
se destina. Tratando-se do Mestrado em Ensino de Português e LE (3º CEB4/Secundário), a sua 
designação é Didática e Desenvolvimento Curricular de Português/DDCP, da minha responsa-
bilidade. 
 Como qualquer Didática do Português, a DDCP tem um papel preponderante na FPP, 
abrindo-se a novos conceitos e novos conteúdos e aprofundando outros, e ainda, tentando 
fazer a ponte com a prática docente futura. Nesta linha, a DDCP está atenta às atuais socie-
dades multiculturais e aos contextos sociopolíticos, no quadro da globalização e das migrações, 
cujos efeitos se traduzem na dupla contradição de uma formação de professores de Português, 
LM/ língua materna: i) a LP não é língua LM de todos os formandos; ii) os formandos não vão 
encontrar na escola alunos só com PLM. Deste modo, o espaço curricular da DDCP tem sido 
perspetivado de uma forma mais abrangente, incluindo uma vertente de ensino do Português 
Língua Não Materna/PLNM.
 Esta DDCP, UC semestral (3 horas x 14 semanas), grosso modo, numa primeira fase, pre-
tende que os mestrandos desenvolvam competências linguísticas e sociolinguísticas, através da 
pesquisa e reflexão sobre certos temas, como: Diversidade Linguística no Mundo; Português, 
Língua Global e Variedades Geográficas; Diversidade Linguística em Portugal (da sociedade à 
escola). 
 Numa segunda fase, a preocupação recai sobre o desenvolvimento de competências 
didáticas e interculturais por parte dos estudantes, devendo estes apropriar-se e operacional-
izar alguns conceitos, como: Língua de Acolhimento (ver próxima secção); Consciência Metalin-

4 O 3º CEB/ 3º Ciclo de Ensino Básico compreende o 7º, 8º e 9ºanos de escolaridade, isto é, dos 
12 aos 14 anos
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guística; Culturas de Aprendizagem.5

 Pelo facto de este Curso não ter sido criado com a finalidade de ensino do PLNM, não 
impede que uma abrangência de visões esteja presente, por forma a poder responder às situ-
ações reais da escola, onde se cruzam crianças/jovens das mais variadas proveniências a quem 
a LP deve ser ensinada.

3. PORTUGUÊS, LÍNGUA DE ACOLHIMENTO 

 Nesta secção centrar-me-ei no conceito de Português, língua de acolhimento, traçando 
alguns percursos, quer pessoais, quer oficiais (legislação e documentos do Ministério da Edu-
cação/ME).

3.1. Percursos pessoais pela língua de acolhimento

 Tendo muito presente a leitura feita de Lüdi e Py (1986) e na sequência da publicação, 
em Diário da República, do Artigo 8º, do Decreto-Lei 6/2001, que reconhecia o Português como 
Língua Segunda, comecei a trabalhar a lexia “língua de acolhimento” (ANÇÃ, 2002), a qual se 
foi convertendo em conceito e, desta forma, especificando o ensino da LP a alunos não nativos 
(ANÇÃ, 2003…).
 O conceito de língua de acolhimento, pela sua flexibilidade, apresentava-se como pro-
dutivo nos campos sociais e educativos, levando a redimensionar o papel da LP no território 
português e na escola portuguesa, como única língua. A forte e visível presença de outros, ci-
dadãos/alunos estrangeiros, veio desmistificar o monolinguismo que, na verdade, nunca existiu 
em Portugal. Veja-se o caso do Romani-Caló, língua dos ciganos portugueses e espanhóis, que 
vivem na Península Ibérica há 500 anos, – caso flagrante de invisibilidade, e do Mirandês, língua   
asturo-leonesa, só reconhecida em 1999. Com efeito, foi necessário repensar o lugar da LP, de 
forma a que esta língua fosse, de facto, um lugar de acolhimento, entendendo ‘acolhimento’ no 
seu duplo sentido literal e simbólico, tal como se encontra nos dicionários (Dicionários de Mo-
rais e Dicionário Priberam):

Acolhimento, s.m. (de acolher), acolhida, refúgio em casa, forte, cidade, praça (MORAIS SILVA, 
1949, p.275) 
(ANÇÃ, 2003).

5 Designação que aparece no Francês, língua segunda e língua de escolarização, em França, 
sobretudo a propósito do caso dos aprendentes asiáticos. Focalizando o sujeito-aprendente, no âmbito 
de uma educação intercultural, considera a modalidade de transmissão dos saberes e apropriação dos 
conhecimentos, logo a aprendizagem de uma língua, numa determinada cultura. Cada cultura priv-
ilegiará a aprendizagem por mediação/imitação; utilizará um tipo de discurso explícito/metafórico, 
dedutivo/indutivo; com recurso prioritário à escrita/oralidade (LECONTE & MORTAMET, 2005). A 
função heurística da linguagem, de Dabène (1994), recobre, de algum modo, o conceito de ‘cultura de 
aprendizagem’.

Acolhimento, s. m. Acto de acolher; refúgio; amparo; hospitalidade.
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2008- 2013)  
(ANÇÃ, 2016).

 Para a definição de ‘acolhimento’ foram escolhidos dois Dicionários com características 
muito diferentes, quer em termos temporais (1949 e 2008-2013), quer em termos de suporte 
(publicação em papel e virtualmente), no entanto, em ambos se encontra esta leitura simbóli-
co-literal, possibilitando a abertura/partilha/inclusão do diverso.
 Desta leitura simbólico-literal nasceu o conceito que serviu de pressuposto a uma can-
didatura a um projeto de investigação, em 2004, na área das Ciências da Educação (CED), sub-
metido à Fundação para a Ciência e a Tecnologia/FCT. Este projeto, iniciado em março de 2005, 
intitulou-se: Aproximações à Língua Portuguesa: atitudes e discursos de não nativos, residentes 
em Portugal (POCI/CED/56110/2004). Teve como finalidade a análise das atitudes face à LP 
(atitudes linguísticas, sociolinguísticas e didáticas) de sujeitos das comunidades cabo-verdiana, 
ucraniana e chinesa, em Lisboa e Aveiro, – comunidades significativas, quer na altura do projeto, 
quer ainda nos dias de hoje.
 A língua de preenchimento do formulário de candidatura à FCT era (e continua a ser) o 
Inglês, apenas para o resumo e para as palavras-chave é permitida a LP, a par do Inglês. Sendo 
a primeira palavra-chave Língua de Acolhimento, desde logo se colocou a questão da tradução 
para Inglês. A escolha de shelter language adveio de uma doutoranda minha (Ana Luísa Oliveira), 
com formação em Ensino do Português e do Inglês. 
 À distância de 12 anos e refletindo agora sobre a tradução para shelter language, sinto 
que foi a opção adequada, porque shelter language (língua ‘abrigo’) apresenta traços semânticos 
específicos que não existem na tradução, posteriormente registada em host language6  (língua 
‘anfitriã’). Implica, por exemplo, uma relação mais profunda entre quem abriga e quem é abriga-
do, logo integrado.
 Ora, este exercício duplo de tradução, ou tradução/retroversão, de ‘língua de acolhi-
mento’ para shelter language e desta para ‘língua abrigo’, ocorreu-me, muito recentemente, no 
decurso da Conferência da Professora Helena Araújo Carreira, da Universidade de Paris 8, ao 
Congresso Internacional Exodus: migrações e fronteiras, em Aveiro, a propósito da tradução 
para Francês de alguns textos literários portugueses. O exercício de dupla tradução, segun-
do Carreira (2016), permitiria testar a adequabilidade de algumas palavras/expressões. É, sem 
dúvida, o caso da ‘língua de acolhimento’, no contexto em que o perspetivo.

6 Como se pode verificar em Grosso (2010) e em Dissertações de Mestrado por ela orientadas 
(Cabete, 2010, por exemplo).
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3.2. A LÍNGUA DE ACOLHIMENTO NOS DOCUMENTOS OFICIAIS

 Antes de sobrevoar os três únicos registos que encontrei nos documentos do Ministério 
da Educação/ME/MEC, gostaria de referir que a terminologia Português Língua Segunda (docu-
mentos, legislação), a partir de 2005,  deu lugar a PLNM, designação mais lata, muito provavel-
mente pelo facto daquela não dar conta da multiplicidade de situações  de aprendizagem da LP 
por não nativos.
 Como assinalado, apenas encontrei nos documentos oficiais três registos do termo “lín-
gua de acolhimento”. O primeiro registo, datado de 2001, encontrava-se no Currículo Nacional 
do Ensino Básico. Competências Essenciais, documento anulado em 2011, por ter sido consid-
erado “desajustado”. Este referia apenas que a LP era língua de acolhimento para as “minorias 
linguísticas”: 

“[…] No espaço nacional, o Português é a língua oficial, língua de escolarização, língua materna 
da esmagadora maioria da população escolar e a língua de acolhimento7  das minorias linguísti-
cas que vivem em Portugal (…)” (ME, 2001, 31).

 O segundo registo encontra-se em Os Novos Programas de Português do Ensino Básico, 
de 2009, que aproxima esta lexia da integração, mas que omite quaisquer considerações sobre 
os alunos e a LP, pois, é entendido que “noutro espaço específico” serão dadas orientações 
próprias:

“[…] Naturalmente que são diferentes as vivências dos alunos que não têm o Português como lín-
gua materna, alunos cuja integração na língua de acolhimento se processa em termos que, como é 
óbvio, são distintos e para os quais existem orientações (…)” (ME, 2009, 6).

 O terceiro, de outra natureza, completamente direcionado para PLNM, Propostas de ori-
entações programáticas de PLNM para os Ensino Básico e Secundário (s/d), apresenta a língua 
e cultura de acolhimento como sinónimo de língua de escolarização:

“[…] Se forem cuidadosamente planificados e tiverem em conta os interesses, características e 
necessidades de aprendizagem dos alunos de PLNM, os projetos e atividades extracurriculares 
poderão constituir excelentes oportunidades para os motivar, levá-los a alargarem o seu conhe-
cimento da língua e da cultura de acolhimento e de origem e promover a sua efetiva integração 
escolar (…)”(MEC, s/d, 16-17).

 Este documento tem por base um estudo, de índole descritiva, encomendado pelo ME a 
um grupo de investigadores (Madeira et al., 2014), com o objetivo de fazer o ponto da situação 
do PLNM em Portugal, depois da publicação de variadíssimos documentos do ME e de legis-
lação específica: Estudo de caracterização e avaliação de impacto da aplicação do Português 

7 Destaque meu.

Língua Não Materna (PLNM) no ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e no ensino secundário. O 
estudo em questão foi apresentado na Conferência Internacional sobre o PLNM no Sistema 
Educativo, em 6 de maio de 2014, em Lisboa, do qual fui avaliadora/comentadora nessa mesma 
Conferência.
 Este percurso pelos documentos oficiais demonstra, então, que a ‘língua de acolhimento’ 
não surge enquanto conceito, mas apenas como um dos termos associados ao campo do PLNM, 
sem grande suporte teórico.  

4. OS NOVOS APRENDENTES NA LINGUA DE ACOLHIMENTO E A SOCIODIDÁTICA 

 Do meu ponto de vista, o conceito ‘língua de acolhimento”, por ser dinâmico, vai-se mol-
dando aos tempos, às situações e aos contextos, e é verdadeiramente na vertente mais inclusi-
va, que o (re)configuro: língua de acolhimento, shelter language, língua abrigo. 
 No caso de Portugal, é bem evidente que o Português, língua de acolhimento, enquadra 
a questão dos refugiados sírios, iraquianos ou outros que começam a chegar a este país (Ançã, 
2016), no quadro de uma Europa que se pretende solidária. 
 Com efeito, coloca-se, sobretudo à Europa, o problema do acolhimento dos refugiados, 
na sequência da crise mais grave depois da Segunda Guerra Mundial. Em 2015, entraram na 
União Europeia mais de um milhão e meio de refugiados, que fugiam de guerras, perseguições, 
terrorismo e instabilidade política. Ora, este drama humanitário está, no presente, a dividir a 
Europa quanto à receção destes imigrantes, continuando a Europa do Sul, sobretudo a Grécia 
e Itália, a receber refugiados nas condições possíveis, enquanto outros fecham as suas portas. 
Portugal, ainda durante o governo de Passos Coelho, foi solidário com esta iniciativa, tendo 
acolhido os primeiros refugiados. O atual Primeiro-Ministro, António Costa, igualmente se com-
prometeu a acolher até 10 mil refugiados, acima da quota comunitária prevista. 
 No âmbito do acolhimento de refugiados, é de destacar ainda a PAR/Plataforma de 
Apoio aos Refugiados (www.refugiados.pt), uma plataforma de organizações da sociedade civil 
portuguesa.8 Esta dá apoio aos refugiados, quer ainda na Grécia (linha da frente Grécia), quer 
já em Portugal. Em Portugal tem a dupla missão de ‘acolher’ e ‘integrar’, entendendo a PAR por 
‘acolhimento’ a disponibilização de alojamento às famílias, e por ‘integração’ o apoio nas áreas 
alimentação, saúde, inserção no mercado de trabalho, formação em LP e educação. 
 Em fevereiro de 2016, a UA estabeleceu com a PAR um protocolo, do qual se salienta a 
disponibilização de formação em LP para refugiados acolhidos na região de Aveiro (selecionados 
previamente pela PAR), assim como a criação de linhas de investigação em torno da temática 
dos refugiados e afins, no âmbito dos interesses investigativos da comunidade universitária. 
Desta forma, estão a desenhar-se linhas de investigação/formação no âmbito da saúde, do ter-
ritório e ainda da educação. Esta última linha está a ser perspetivada pelo CIDTFF, no que diz 

8 Citam-se alguns dos membros fundadores desta plataforma: Serviço Jesuítas aos Refugiados, 
Cáritas Portuguesa, Comissão Nacional para a Justiça e Paz, Comité Português para a UNICEF, Comu-
nidade Islâmica de Lisboa, Comissão Nacional para os Refugiados…
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respeito à construção de materiais de sensibilização às línguas (LP e línguas dos aprendentes) e 
ao ensino da LP (sob minha coordenação).
 Da minha parte, a preocupação com o ensino da LP a refugiados começou a ter alguma 
materialidade a partir de um estudo piloto realizado em final de março de 2016. Este pequeno 
estudo pretendeu diagnosticar a perceção de futuros professores de Português/mestrandos, 
sobre estas questões, durante um Seminário de Didática do PLNM (3 horas), dinamizado por 
mim numa instituição pública de ensino superior. Como a temática dos refugiados era muito 
recente, a identificação dos conhecimentos que tinham aqueles mestrandos sobre o assunto 
e a forma como se posicionavam como futuros professores de crianças refugiadas, parecia-me 
essencial. Depois de eu ter introduzidos alguns conceitos e algum desenvolvimento sobre a 
imigração em Portugal, o Português, língua de acolhimento, o ensino do PLNM e legislação e 
a recém-chegada de refugiados, foi visionado um documento sobre a situação dos refugiados: 
“E se fosse eu? Fazer a mochila e partir” (https://www.youtube.com/watch?v=heDm_-ZNCMs), 
da responsabilidade conjunta da PAR com a DGE/Ministério da Educação, o Alto Comissariado 
para as Migrações e o Conselho Nacional de Juventude. Com este vídeo, lançava-se o repto a 
todas escolas do Ensino Básico e Secundário para que, no dia 6 de abril de 2016, fosse pedido 
aos estudantes que se pronunciassem sobre como arrumariam as suas mochilas se tivessem que 
fugir da guerra, sair da sua casa e deixar o seu país.
 Antes do visionamento do documento, os mestrandos demonstraram um conhecimento 
superficial da realidade política, cultural e linguística destes novos aprendentes, tendo ainda 
manifestado um certo constrangimento em se pronunciarem sobre a temática em questão e 
sobre a posição favorável de Portugal na sua receção. Contudo, ao serem confrontados com 
o vídeo referido e pelo efeito “e se fosse eu?”, houve mudanças significativas de postura, pela 
implicação dos próprios formandos na situação e pela sua tomada de consciência do que era 
longínquo (notícias da Síria, Turquia, Grécia) se tornava real e possível ali, hoje, amanhã, em cada 
sala de aula. Compreendemos como o desconhecimento e o alheamento das questões políticas 
e culturais da sociedade (e do mundo) pode ser prejudicial, o que nos leva a colocar de novo 
o enfoque quer na FPP (formando professores) quer na Educação em Português (formando ci-
dadãos).
 Por outro lado, relativamente aos conteúdos de língua a ensinar, os mestrandos apre-
sentaram, desorganizadamente, algum léxico do domínio da sobrevivência diária, mas também 
do domínio da solidariedade, sem nenhum critério científico para a sua seleção, revelando pou-
ca reflexão linguístico-didática para o PLE. Este último dado veio consolidar a minha tese de 
que, de facto, é necessário dotar quaisquer formandos de conhecimentos sobre a aprendizagem 
de uma LE (os cursos mais generalistas não apostam nas LEs, nem tão pouco no PLNM) e ainda 
de uma boa formação em linguística portuguesa, para estarem aptos a lidar, enquanto profissio-
nais, com esta nova realidade e com este novo público, ou melhor, para lidar com este público 
no meio de outros públicos: crianças portuguesa (ciganas ou não ciganas), crianças estrangeiras 
e imigrantes (ANÇÃ, 2016). 
 Do meu ponto de vista, a abordagem sociodidática pode fornecer uma resposta ao novo 

enquadramento social que Portugal vive, com a chegada de novos aprendentes de LP. A socio-
didática, epistemologicamente situada entre a didática das línguas e a sociolinguística, usa os 
métodos de investigação da sociolinguística, de natureza qualitativa (BLANCHET & CHARD-
ENET, 2011) e no âmbito de uma investigação-ação. Nesta linha, Le Gal e Vilpoux (2012, s/p) 
evidenciam a forte componente da ‘intervenção’ na sociodidática: (…) la sociodidactique se situe 
plus dans une dynamique d’action qu’elle ne présente un nouveau champ disciplinaire. Desta 
forma, será mais prudente perspetivá-la como uma abordagem contextualizada, pela importân-
cia dada aos contextos, e não tanto como uma disciplina, considerando ainda o facto de se 
se tratar de uma área emergente, mas que já suscitou algumas controvérsias (cf. BLANCHET, 
2016). 
 Esta abordagem também chamada “de terreno” (BLANCHET, 2016; RISPAIL & BLAN-
CHET, 2011) e “interventiva” (LE GAL & VILPOUX, 2012; RAZAFIMANDIMBIMANANA & 
BLANCHET, 2011), estabelece uma relação entre a(s) língua(s) e os contextos sociopolíticos que 
as enquadram, havendo, portanto uma relação muito estreita entre esses contextos e as línguas 
(língua de acolhimento e línguas/culturas de origem). Como afirmam Clerc e Rispail (2009), as 
didáticas mudam, variam, tal como as línguas, em particular porque os contextos políticos, soci-
olinguísticos e históricos, nos quais se inserem, também mudam.9 
 É, com efeito, este reajustamento permanente que a FFP deve realizar para responder às 
constantes demandas da sociedade e dos terrenos educativos.
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“A NOSSA LÍNGUA AGORA É DELES” - O ENSINO DE PORTUGUÊS PARA IMI-
GRANTES HAITIANOS NA CIDADE DE SANTA ROSA – RS

Maristela R. S. Gripp 
Paula C. Reis 
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ABSTRACT

The arrival of Haitians in Brazil at the end of 2014 forced many institutions to offer the teaching 
of Portuguese to foreigners as a way of welcoming these foreigners. The following article is an 
account of the experience lived in the Polo of Santa Rosa-RS with a group of Haitian students 
with the teaching of PLE.

RESUMO

O terremoto no Haiti em 2010 obrigou muitos haitianos a saírem do seu país de origem em bus-
ca de melhores condições de vida. O Brasil foi um dos primeiros países a oferecer asilo político 
aos desabrigados da tragédia. À medida em que os primeiros acolhidos iam chegando ao país, 
outras necessidades foram surgindo como emprego e habitação, mas, principalmente, ensinar 
a essas pessoas a língua falada no Brasil para que pudessem integrar-se o mais rapidamente 
possível à sociedade. É interessante observar como uma situação tão adversa como um terre-
moto, criou novas oportunidades de ensino de português para estrangeiros num movimento 
até então nunca visto nessas proporções. Ongs, pastorais, igrejas e universidades ofereceram 
abrigo, ainda que temporário, e alguns cursos de ensino de português do Brasil para atender a 
enorme demanda que se criara. Uma das cidades que recebeu haitianos foi Santa Rosa no RS. 
Ali, num dos Polos de Ensino a distância da Uninter, a comunidade criou um projeto de ensino 
de português para estrangeiros para auxiliar os haitianos que foram trabalhar nos frigoríficos da 
região. Nosso objetivo, é relatar como esse trabalho tem se desenvolvido e os resultados dessa 
ação. O ensino de português como L2 tem sido fator decisivo na aceitação desses estrangeiros 
e tem sido um fator fundamental de inclusão. As aulas acontecem uma vez por semana no Polo.
  
 Nos últimos anos, temos observado que o Brasil tem sido o destino de refugiados e imi-
grantes em busca de novas oportunidades de vida, estudo ou trabalho. De acordo com a Agên-
cia da ONU para refugiados (ACNUR), os dois termos referem-se a situações bem diferentes. 
Os refugiados são pessoas que fogem de conflitos armados, perseguições a que são expostas 
ou a situações tão intoleráveis que levam essas pessoas a cruzarem as fronteiras internacionais 
em busca de segurança. Ao fazerem isso, passam a ser considerados no país de acolhida como 
refugiados, ou seja, são sujeitos de direito e devem ser assistidos pelos Estados e por outras 
organizações.
 Sendo assim, o direito internacional protege e define uma legislação que protege os ref-
ugiados e lhes concede asilo quando solicitado. A ONU, na sua convenção de 1951, já prevê 
algumas situações que são tratadas no Estatuto dos Refugiados. Além disso, no protocolo de 
1967, assim como a declaração de Cartagena de 1984, a ONU delimita os direitos básicos que 
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os Estados devem garantir aos refugiados, inclusive, a certeza de que não serão expulsos ou 
devolvidos a situações em que suas vidas e liberdades estejam em perigo. 
Por outro lado, legalmente, no caso dos imigrantes, o deslocamento não é ocasionado por uma 
ameaça direta de perseguição ou morte, mas, sim, com o intuito de buscar uma melhoria de vida 
que está relacionada ao trabalho, a educação, por ajuntamento familiar ou por outros motivos. 
Sendo assim, o imigrante, diferente do refugiado, não tem nada que o impeça que, caso deseje, 
retorne ao seu país de origem. Por isso, os imigrantes, permanecem recebendo a proteção do 
seu governo. 
 Essas diferenças são levadas em consideração no tipo de tratamento que os governos 
dão a cada tipo de situação: os imigrantes são tratados de acordo com a legislação e proced-
imentos relacionados à imigração; enquanto os refugiados são tratados a partir das normas 
sobre refúgio e à proteção dos refugiados. O Brasil, desde 1951, regulamentou a acolhida a ref-
ugiados, com a criação do Estatuto dos Refugiados, e, em 1997, com a sanção da Lei No. 9474. 
 Todo o processo migratório que temos vivido hoje no mundo tem modificado o enfoque 
a respeito do ensino de línguas. No Brasil, essa realidade não tem sido diferente. Nos últimos 
anos, as instituições de ensino, centro de línguas e ONGs envolvidas com o acolhimento aos 
estrangeiros, têm procurado dar ao ensino do português, um caráter mais dinâmico e prático, 
isto é, como uma língua de acolhimento. 
 De acordo com o dicionário linguístico de Xavier e Mateus (1990) uma das primeiras 
conceituações sobre a língua é a de língua materna. De acordo com os autores, a língua materna 
é definida como sendo a língua nativa do indivíduo que é adquirida naturalmente ao longo da 
infância. Por outro lado, a língua estrangeira é definida como a língua não nativa do sujeito, ou 
seja, aquela que é apendida por ele com um maior ou menor grau de eficiência. Nesse caso, a 
língua estrangeira não é entendida como a língua da primeira socialização, mas, sim, como uma 
outra língua ou a língua do outro, muitas vezes aprendida por necessidade e exigência do mo-
mento. 
 Independente do motivo, os estrangeiros que chegam ao país precisam de um acolhi-
mento linguístico que possibilite a ação autônoma desse indivíduo. Segundo Grosso (2010) é 
muito raro alguém deixar seu espaço de afetos se não for por fortes motivações que passam 
muitas vezes, pela sobrevivência e pela melhoria das condições de vida. Esse deslocamento afe-
ta todas as áreas da vida de quem se desloca, já que as condições entre o país de origem e o da 
língua alvo são diferentes. 
 Diante disso, temos uma abordagem de ensino da língua, mais especificamente, o portu-
guês do Brasil, como uma língua de acolhimento, cujo objetivo é antes de tudo, a inserção social 
dessas pessoas. Ainda segundo Grosso (2010), o ensino da língua no contexto de acolhimento 
está previsto como um direito consagrado na Carta social europeia de 1996 em países como 
Portugal, por exemplo. Ou seja, cabe aos Estados favorecer e facilitar o ensino da língua nacion-
al aos trabalhadores imigrantes e aos membros das suas famílias.  
 Sendo assim, uma língua de acolhimento é orientada para a ação que irá contribuir com 
aspectos reais da vida cotidiana do aprendiz estrangeiro. Os objetivos estão voltados para áreas 
que promovam o conhecimento sociocultural, o saber profissional, a consciência intercultural, 
as relações interpessoais, além de favorecer o compartilhamento de saberes. 
 Portanto, o conceito de língua de acolhimento diferencia-se do de língua estrangeira, na 
medida em que está associado ao conceito imigratório voltado, geralmente, para um público 
adulto, que precisa aprender o português não como uma língua veicular de outras disciplinas, 

mas por necessidades diferentes, relacionadas muitas vezes a resolução de questões de so-
brevivência urgentes. Nesse caso, a língua de acolhimento é o único elo de interação afetivo e 
social e a primeira forma de integração para a inserção desse estrangeiro a nova cultura. 
 Com base nos conceitos tratados até aqui, queremos relatar o trabalho que tem sido re-
alizado por professores de língua portuguesa na cidade de Santa Rosa-RS no Polo da UNINTER. 
Há cerca de um ano a cidade recebeu vários imigrantes haitianos que foram enviados aquela 
região para trabalharem nos frigoríficos da região. Incialmente apenas os homens vieram, mais 
tarde as famílias seriam reunidas novamente. 
 Durante os primeiros meses, os haitianos se comunicavam apenas em francês e estavam 
tendo muitas dificuldades para compreender os comandos dados durante o trabalho. Foi nesse 
momento que um dos professores do Polo percebeu a dificuldade que os haitianos estavam ten-
do. Observou que muitos deles tinham curso superior e, por isso, as dificuldades não estavam 
relacionadas com a função exercida no trabalho, mas, sim, com a dificuldade de compreender a 
nova língua, o português. Surgiu dessa observação, a ideia de solicitar ao Polo da Uninter que 
oferecesse aulas de português para esse grupo de estrangeiros, sugestão que foi muito bem 
recebida pela coordenação do Polo. 
 Os professores logo perceberam que as necessidades dos alunos eram muitas: ir à polí-
cia federal periodicamente, abrir contas em bancos, alugar imóveis, saber o endereço, se apre-
sentar, enfim, coisas do dia a dia que naquele momento eram urgentes. Por isso, viram que as 
aulas deveriam começar por esses temas. De um modo muito simples, as aulas foram organiza-
das e iriam acontecer duas vezes por semana, com 2 horas de duração e seriam gratuitas.  
 O projeto foi um sucesso! Logo, outros grupos que também haviam sido enviados para a 
mesma região, ficaram sabendo das aulas e vieram se matricular. Um dos frigoríficos da cidade 
ofereceu um ônibus para levar os alunos até o Polo nos dias de aulas. A direção da Escola Supe-
rior de Educação-ESE da Uninter colocou a tutoria do curso de Letras para dar uma assessoria 
aos professores e indicar materiais de PLE que pudessem ser utilizados pelos alunos. 
 Atualmente, esse projeto já tem 1 ano e meio e cerca de 40 alunos regulares. O próximo 
passo agora é dividi-los em níveis e continuar o trabalho que já vem sendo realizado pela equi-
pe de professores com total êxito. A cada dia, os alunos estão mais independentes e muitos já 
conseguem se comunicar em português, além de já estarem se inserindo à nova comunidade.  
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ATIVIDADES HÍBRIDAS E PRESENCIAIS NA PROMOÇÃO DO MULTILINGUIS-
MO NO ENSINO DE PLE: EXPERIÊNCIAS COMO FLTA NA JOHNS HOPKINS 
UNIVERSITY - SAIS E NA YALE UNIVERSITY COM MESAS DE CONVERSAÇÃO, 
ATIVIDADES CULTURAIS E RECURSOS TECNOLÓGICOS

Vanessa Cristina Revheim Cunha 
University of MississippiABSTRACT

In response to the challenges faced by the multilingualism in the USA (SPOLSKI, 2004), this 
article presents activities from the Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) program based 
on the intercultural focus teaching approach (MENDES, 2008), promotion of 21st Century skills 
(NETP, 2010) and use of technology (KNIGHT; STEED, 2012).

RESUMO

Os Estados Unidos assimilam um grande número de imigrantes a cada ano e, conforme aponta-
do por Spolski (2004), são um exemplo de sociedade multilíngue. Entretanto, é preciso criar um 
diálogo de culturas em um país notoriamente segregado. Essa é a proposta do programa For-
eign Language Teaching Assistant (FLTA) promovido pela comissão Fulbright, que busca ampliar 
a consciência linguística e cultural de alunos(as) universitários(as) estadunidenses e bolsistas 
participantes. Mendes (2008) defende que aprender uma língua-cultura é um processo que 
engloba toda a rede de aspectos socioculturais, cognitivos, afetivos e psicológicos que carac-
teriza o uso da linguagem. Assumimos, portanto, que os professores de línguas têm o desafio 
de ensinar alunos(as) a comunicarem-se de maneira efetiva na língua estrangeira, compreen-
dendo o seu contexto cultural. No mundo globalizado em que vivemos, o pensamento crítico e 
o trabalho colaborativo também são fundamentais. Em 2010, foi lançado nos Estados Unidos 
o NETP (the U.S. Dept. of Education National Education Technology Plan), o qual defende que 
a aprendizagem deve desenvolver a criticidade, solução de problemas e colaboração, sendo 
essas as competências necessárias para se sobreviver em um ambiente competitivo e multicul-
tural. Knight e Steed (2012) apontam que a tecnologia educacional é capaz de desenvolver tais 
habilidades, além de promover interação. Atividades com o uso de tecnologia e mídias sociais 
podem ser usadas hibridamente, pois complementam a aprendizagem em sala. Com base no en-
sino defendido por Mendes (2008), que promova engrandecimento do indivíduo como sujeito 
histórico, cultural e cidadão inserido no contexto do multilinguismo, e que atenda às demandas 
apontadas pelo NETP, selecionamos atividades que não somente promovessem aprendizado 
linguístico, mas também trouxessem reflexão cultural por meio de interação real e crítica na 
língua-alvo. Analisamos as mesas de conversação e atividades híbridas realizadas durante nossa 
experiência enquanto FLTA na Johns Hopkins University - SAIS (2011-2012) e na Yale Universi-
ty (2013-2014). Como resultado, verificamos que as mesas de conversação proporcionaram um 
contato com uma linguagem real e com todos os aspectos tangíveis da língua-alvo (sintaxe, fon-
ologia, léxico, sociolinguística e estudos culturais), uma vez que alunos(as) interagiam com out-
ros(as) estudantes, professores(as) e membros da comunidade para discutir diversos assuntos. 
Nas atividades híbridas, as redes sociais e sites escolhidos são usados por falantes nativos(as), 
proporcionando aos/às alunos(as) uma imersão linguística e reflexão cultural. Nesse sentido, ao 
instigar a interatividade ativa dos(as) alunos(as), essas atividades possuem grande potencial de 
desenvolver suas competências discursivas, comunicativas e interculturais.

1 INTRODUÇÃO

 Os Estados Unidos assimilam um grande número de imigrantes a cada ano e, conforme 
apontado por Spolski (2004), são um exemplo de sociedade multilíngue. Entretanto, é preciso 
criar um diálogo de culturas em um país notoriamente segregado. Essa é a proposta do progra-
ma Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) promovido pela comissão Fulbright, que busca 
ampliar a consciência linguística e cultural de alunos(as) universitários(as) americanos(as) e bol-
sistas participantes. Mendes (2008) defende que aprender uma língua-cultura é um processo 
que engloba toda a rede de aspectos socioculturais, cognitivos, afetivos e psicológicos que car-
acteriza o uso da linguagem. Assumimos, portanto, que os professores de línguas têm o desafio 
de ensinar alunos(as) a comunicarem-se de maneira efetiva na língua estrangeira, compreen-
dendo o seu contexto cultural. No mundo globalizado em que vivemos, o pensamento crítico e 
o trabalho colaborativo também são fundamentais. Em 2010, foi lançado nos Estados Unidos 
o NETP (the U.S. Dept. of Education National Education Technology Plan), o qual defende que 
a aprendizagem deve desenvolver a criticidade, solução de problemas e colaboração, sendo 
essas as competências necessárias para se sobreviver em um ambiente competitivo e multicul-
tural. Knight e Steed (2012) apontam que a tecnologia educacional é capaz de desenvolver tais 
habilidades, além de promover interação. Atividades com o uso de tecnologia e mídias sociais 
podem ser usadas hibridamente, pois complementam a aprendizagem em sala. Com base no en-
sino defendido por Mendes (2008), que promova engrandecimento do indivíduo como sujeito 
histórico, cultural e cidadão inserido no contexto do multilinguismo, e que atenda às demandas 
apontadas pelo NETP, selecionamos atividades que não somente promovessem aprendizado 
linguístico, mas também trouxessem reflexão cultural por meio de interação real e crítica na 
língua-alvo. Analisamos as mesas de conversação e atividades híbridas realizadas durante nossa 
experiência enquanto FLTA na Johns Hopkins University - SAIS (2011-2012) e na Yale Universi-
ty (2013-2014). Como resultado, verificamos que as mesas de conversação proporcionaram um 
contato com uma linguagem real e com todos os aspectos tangíveis da língua-alvo (sintaxe, fon-
ologia, léxico, sociolinguística e estudos culturais), uma vez que alunos(as) interagiam com out-
ros(as) estudantes, professores(as) e membros da comunidade para discutir diversos assuntos. 
Nas atividades híbridas, as redes sociais e sites escolhidos são usados por falantes nativos(as), 
proporcionando aos/às alunos(as) uma imersão linguística e reflexão cultural. Nesse sentido, ao 
instigar a interatividade ativa dos(as) alunos(as), essas atividades possuem grande potencial de 
desenvolver suas competências discursivas, comunicativas e interculturais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 A análise deste artigo foi baseada na discussão dos desafios do multilinguismo, política de 
estado por Clinton (2000), onde buscou-se ampliar em todo o território americano o número de 
pessoas de origens diversas. Havia uma preocupação com a manutenção da posição econômica 
do país como líder mundial e, portanto, buscou-se preparar os alunos americanos línguistica e 
culturalmente para que os Estados Unidos pudessem continuar a competir na economia global 
e manterem-se como líderes.
 Spolski (2004) aponta os EUA como um exemplo de uma sociedade multilíngue, que 
constantemente assimila voluntariamente grande número de imigrantes. Entretanto, o multi-
linguismo está fortemente ligado à história dos Estados Unidos, passando por momentos de 
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restrições e adaptações, os quais contrubuiram para um para um sentimento incerto do país em 
relação às vantagens da diversidade linguística (NAIDITCH, 2006). Spolski (2004) defende que 
tais circunstâncias históricas promoveram diversos tipos de misturas multilíngues, tendo como 
resultado um conflito linguístico.
 Portanto, verifica-se a necessidade de um diálogo de culturas em um país notoriamente 
segregado. Essa é a proposta do programa Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) promov-
ido pela comissão Fulbright. O programa tem como objetivo incrementar o ensino de português 
nas universidades norte-americanas e estreitar as relações bilaterais entre os dois países. O 
participante deve possuir bacharelado ou licenciatura em língua portuguesa e ou língua ingle-
sa. Cada universidade anfitriã determina quais serão as atividades realizadas pelo bolsista no 
âmbito da universidade, como ministrar aulas ou trabalhar como professor assistente, promover 
atividades culturais em sala e no campus, iniciar clubes e promover mesas de conversação, entre 
outras atribuições. Os bolsistas são considerados embaixadores não oficiais de seu país e são 
também responsáveis de promover sua língua e valores culturais enquanto receptores dessa 
bolsa.
 Para a promoção da competência cultural, baseamos nossas discussões na proposta de 
Mendes (2008) acerca do ensino de línguas estrangeiras. Na valorização de uma abordagem 
intercultural, Mendes (2008) indica que o processo de ensino-aprendizagem é dependente de 
contexto, onde “deve-se valorizar a interação entre sujeitos-mundos culturais diversificados” 
(p.58). Assim, o ensino de língua estrangeira deve contar com atividades interativas nas quais a 
dimensão intercultural seja abordada. Na abordagem do ensino intercultural (AI), busca-se um 
diálogo entre culturas, ou seja, por meio da interação, alunos são incentivados a assumirem uma 
postura com respeito às diferenças e avaliação crítica de seus posicionamentos e atitudes. 
 Por fim, Mendes (2008) dialoga sobre a necessidade de familiarizar aprendizes com as 
estruturas concretas de uma língua, em vez de apresentar um sistema abstrato. Dessa forma, 
a autora defende a língua como a própria cultura, denominando-a língua-cultura, que existe 
a partir de um contexto social de uso de seus falantes e envolve ambos fatores linguísticos e 
extralinguísticos. Para promover a competência linguística-comunicativa, a AI enfatiza o foco 
no sentido, uso de material autêntico, integração das competências gramatical, sociolinguística, 
estratégica e intercultural, além do diálogo entre culturas. Em suma, o ensino-aprendizagem de 
uma língua estrangeira deve englobar todos os aspectos cognitivos do uso da linguagem.
As considerações feitas por Mendes (2008) dialogam diretamente com as demandas educacio-
nais do mundo globalizado. Lançado em 2010, o NETP (the U.S. Dept. of Education National 
Education Technology Plan) indica que a competência cultural faz parte de um conjunto de ha-
bilidades necessárias para a formação de futuros cidadãos globais, que respeitem a diversidade 
e dialoguem de forma eficaz com diferentes culturas. O NETP (2010) ainda detalha a mudança 
necessária de paradigma que deve ocorrer na educação básica para atender às necessidades 
do mundo contemporâneo: engajar e capacitar os alunos, desenvolvendo as competências que 
eles precisam para sobreviver em um ambiente competitivo, como o pensamento crítico, res-
olução de problemas complexos, colaboração e comunicação como o uso das multimídias. O 
NETP (2010) introduz um modelo de aprendizagem impulsionado pela tecnologia para motivar 
e inspirar o perfil do aluno de hoje. Conforme apontado pelo modelo, o ensino associado à 
tecnologia ajuda os alunos a se tornarem membros mais produtivos na força de trabalho atual. 
No entanto, o documento aponta também as dificuldades enfrentadas por professores para en-
contrar maneiras de usar a tecnologia a fim de desenvolver o pensamento crítico, resolução de 

problemas e colaboração. O NETP (2010) afirma que o maior desafio para o sistema educacional 
é criar experiências de aprendizagem envolventes, relevantes e personalizadas que reflitam a 
vida diária dos alunos e a realidade do seu futuro.
 Knight e Steed (2012) apontam que a tecnologia educacional possa desenvolver as 
competências citadas no NETP (2010), uma vez que a tecnologia pode promover o trabalho 
colaborativo em equipe. Segundo eles, a tecnologia ajuda a desenvolver habilidades cruciais, 
como dedução lógica, personalização e liberdade de criação, proporcionando ao educador a 
oportunidade de ajudar os alunos a desenvolverem habilidades que serão exigidas no merca-
do de trabalho. As mídias sociais, por exemplo, podem ser usadas para promover interação na 
língua estrangeira com forte apelo à personalização. Os autores ainda defendem que educa-
dores vivem um momento muito emocionante na educação, uma vez que as novas tecnologias 
estão transformando o aprendizado. Por meio de atividades online, a aprendizagem passa a ser 
colaborativa, móvel e seus resultados tomam muitas formas. Para os alunos, a aprendizagem 
é caracterizada por maior personalização, criatividade e engajamento, uma vez que os alunos 
interagem ativamente na realização das tarefas. Assim, o professor deixa de ser o transmissor 
do conhecimento e assume o papel de mentor. Os professores têm agora à sua disposição uma 
gama maior de recursos, não só para apoiá-los na sua apresentação de informação, mas também 
para facilitar a aprendizagem. O uso de mídias sociais e outros sites na língua-alvo também 
permitem uma imersão no universo cultural da língua estrangeira. Dessa forma, o professor 
de línguas estrangeiras pode contar com a tecnologia em sala de aula para criar atividades que 
desenvolvam a competência comunicativa e intercultural, contato com linguagem autêntica e 
aspectos culturais.
 Conforme será abordado neste artigo, as atividades promovidas no ensino de português 
foram embasadas nas proposta de NETP (2010), Knight e Steed (2012), com o intuito de desen-
volver a competência intercultural e alcançar os objetivos propostos por Mendes (2008). 

3 METODOLOGIA

 Para o desenvolvimento deste trabalho, verificamos os desafios apontados por Spolski 
(2004) em relação ao contexto de multilinguismo nos Estados Unidos e relacionamos as necessi-
dades de ensino de língua apontadas por Mendes (2008), NETP (2010), e Knight e Steed (2012) 
a fim de implementar soluções na atividade docente dos participantes do programa FLTA.
 Para isso, serão apresentadas atividades promovidas com o objetivo de promover uma 
troca cultural entre alunos e bolsistas participantes. Para a nossa análise, foram exemplificadas 
atividades e projetos realizados por meio das mesas de conversação na Johns Hopkins Univer-
sity - SAIS (2011-2012) e atividades híbridas na Yale University (2013-2014).

4 MESAS DE CONVERSAÇÃO E ATIVIDADES HÍBRIDAS NO ENSINO DE PLE NOS EUA

 Conforme explicitado no tópico anterior, as análises deste artigo foram realizadas com 
o objetivo de promover um ambiente de ensino-aprendizagem favorável para trocas culturais e 
desenvolver a competência intercultural dos alunos (MENDES, 2008), com forte apelo às com-
petências apontadas pelo NEPT (2010) e o uso da tecnologia (KNIGHT; STEED, 2012) segundo 
os eixos (1) Mesas de Conversação na Johns Hopkins University – SAIS e (2) Atividades Híbridas 
na Yale University.
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4.1 MESAS DE CONVERSAÇÃO NA JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - SAIS

 O SAIS (School of Advanced International Studies) é um programa de pós-graduação 
em Relações Internacionais que engloba comunicação, desenvolvimento internacional, geren-
ciamento estratégico, entre outras áreas de atuação. O programa conta com 38% de alunos 
internacionais, representando mais de 74 países. Há mais de 17 cursos de idiomas no SAIS, 
entre eles o Português. O programa de Português existe há mais de 35 anos e oferece cursos do 
nível iniciante a pós-proficiência, com média de 4 a 12 alunos por turma, totalizando 30 alunos 
matriculados por semestre. O programa passou a receber bolsistas do FLTA em 2011.
 Conforme informado anteriormente, o contrato FLTA pode incluir diferentes atividades 
a serem realizadas pelo bolsista, entre elas a promoção de mesas de conversação. No 1° se-
mestre como TA no SAIS, o bolsista atua como assistente do programa de Português; realizan-
do também desenvolvimento de material para o programa e atualização da plataforma virtual 
blackboard.  Já no 2° semestre, o bolsista realiza TA sessions - cumprimento de office hours, 
com atendimento individual (presenciais e por skype); organização da Portuguese Conversation 
Table e outras atividades culturais. As mesas de conversacão aconteciam toda sexta-feira na 
cafeteria da universidade no horário de almoço, como oportunidade de praticar o idioma de 
maneira descontraída e mais espontânea. Na ocasião, os alunos compartilhavam experiências 
e tiravam dúvidas sobre aspectos do idioma e da cultura. O objetivo principal era promover um 
ambiente de alteridade cultural, onde alunos conheciam outros estudantes e membros da co-
munidade falantes e/ou aprendizes da língua portuguesa. A livre conversação proporcionava a 
verdadeira troca cultural, com cinco minutos finais reservados para uma possível troca de infor-
mações na língua materna, principalmente para aqueles que estavam em níveis mais básicos do 
português. Conforme apontado por Mendes (2008), essas atividades auxiliam na aprendizagem 
do português de forma integrada com uma construção de significados para um diálogo entre 
culturas, suscitando um comportamento comprometido com a alteridade, ou seja, respeito ao 
outro e às diferenças. “É o esforço para a promoção da interação, da integração e cooperação 
entre os indivíduos de diferentes mundos culturais.” (MENDES, 2008, 60)
As mesas de conversação, portanto, promovem uma sensível interação intercultural que não 
foca somente a cultura de um grupo específico, mas dos diversos grupos que participam do 
programa e comparecem às mesas de português.

4.2 ATIVIDADES HÍBRIDAS NA YALE UNIVERSITY 

 A universidade de Yale possui um programa bastante desenvolvido para ensino de lín-
guas. Conforme aponta o site da instituição, são ensinadas 56 línguas estrangeiras na universi-
dade, sendo a língua portuguesa uma delas. 
 Conforme explicitado na fundamentação teórica deste artigo, o bolsista FLTA exercia 
papel de professor assistente e representante do Brasil. Em Yale, a participante atuou como 
professora titular, responsável também por elaborar o syllabus, atividades, quizzes, projetos e 
exames finais em parceria com uma professora mentora. Os cursos de idiomas apresentavam 
carga horária diária de 50 minutos, e eram ministrados de segunda à sexta-feira. 
 No papel de representante do Brasil, a bolsista realizou dois projetos híbridos com o 
intuito de desenvolver a competência intercultural. Atualmente, existem diversos softwares ed-
ucativos no processo de aprendizado de línguas estrangeiras capazes de promover um ambi-

ente de aprendizagem online eficaz. Muitos podem ser usados hibridamente, pois as atividades 
propostas online complementam a aprendizagem em sala. O objetivo dos projetos desenvolv-
idos foi, portanto, promover o aprendizado de língua, cultura e comunicação. Na utilização de 
atividades colaborativas online, os professores são capazes de: construir um senso de comuni-
dade entre alunos, pois as atividades exigem colaboração e trabalho em grupo; promover o uso 
da tecnologia e ensinar termos relacionados à internet; colocar os estudantes em contato com 
linguagem autêntica, uma vez que as atividades contam com websites reais usados pelos falan-
tes da língua-alvo; ensinar aspectos culturais, uma vez que estes sites são usados por nativos, 
desenvolvendo, assim, a competência intercultural. Além disso, os alunos entram em contato 
com todos os aspectos do idioma (sintaxe, fonologia, léxico, sociolinguística e estudos culturais) 
na participação destas atividades. 
 O primeiro projeto híbrido foi a realização de um amigo secreto com o website http://
www.amigosecreto.com.br. Primeiramente, a bolsista fez uma apresentação sobre as diferenças 
culturais entre o amigo secreto feito no Brasil e o Secret Santa nos Estados Unidos. O site é 
apresentado e a bolsista propõe a atividade à classe. Em seguida, ela envia os convites on-line 
para todos os alunos, orientando-os durante todo o processo de cadastro. Os alunos realizam 
a sua inscrição no site, completam seus perfis, escrevem uma breve descrição pessoal e lis-
tam possibilidades de presentes. Outros alunos podem ler e fazer comentários. Todas as infor-
mações compartilhadas devem ser escritas na língua-alvo. Na data selecionada, o próprio site 
realiza o sorteio e cada aluno recebe um e-mail do site na língua-alvo revelando o nome de seu 
amigo. O aluno deve entrar no site para verificar quais presentes seu amigo secreto gostaria de 
receber. Em uma data escolhida pelo grupo, os alunos farão a troca de presentes. Como tradição 
no Brasil, o aluno deve fazer uma descrição de seu amigo secreto para que todos tentem ad-
ivinhar quem ele(a) é. Essa atividade proporciona aos alunos a possibilidade de investigar ou 
revisar vocabulário de acordo com os presentes escolhidos, aprender como se cadastrar em um 
site brasileiro, interagir de forma colaborativa com outros colegas na língua estrangeira, revisar 
a gramática e vocabulário usados na descrição física e psicológica, além de aprender aspectos 
culturais na realização do amigo secreto e sua importância para os brasileiros. Ao final da ativi-
dade, os alunos dialogam sobre informações do site que chamaram a atenção, como sugestões 
de presente oferecidas no site, items mais comprados por brasileiros, entre outros aspectos 
culturais que causam dúvida ou estranhamento. Nesse momento, ocorre uma reflexão acerca 
das diferenças culturais entre os dois países.
 O segundo projeto híbrido para promover uma reflexão cultural foi a realização de um 
concurso de vídeo entre os estudantes. A proposta do projeto era escrever um diálogo e adicio-
nar algum elemento cultural brasileiro. Para isso, os alunos receberam opções de sites, blogs, 
vídeos e podcasts, além de poder consultar estudantes ou amigos brasileiros. A bolsista con-
versou previamente com donos de restaurantes brasileiros locais e, assim, o grupo vitorioso 
ganhou um jantar em um restaurante brasileiro.
 Como resultado, ambas atividades proporcionam aos alunos uma imersão em um ambi-
ente colaborativo, contato com uma linguagem real e participação ativa dos alunos e professor. 
Podemos verificar que, conforme apontado por Knight e Steed (2012), atividades com o uso da 
tecnologia permitem que os alunos desenvolvam suas competências discursivas, comunicativas 
e interculturais. Além disso, os alunos aprendem ativamente na realização das atividades, de-
senvolvendo também o pensamento crítico e o trabalho colaborativo. (NEPT, 2010)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Neste artigo, enfocamos a importância da busca por atividades que promovam o 
aprendizado da língua estrangeira por meio de atividades comunicativas e interculturais com 
forte apelo colaborativo e autônomo, para formar comunicadores competentes, pois sabemos 
que aprender uma língua significa comunicar-se em situações concretas de convívio social com 
pessoas de diferentes nacionalidades e culturas, apresentando domínio das regras de uso. 
 A utilização de atividades colaborativas online ajuda o professor a incorporar as regras 
gramaticais em função de seu uso, fazendo com que os alunos pratiquem os conceitos adquiri-
dos na interação com os colegas. Assim, a aula deixa de ser focada na memorização de regras 
gramaticais e socioculturais, passando a trabalhar nos alunos a habilidade de aplicar esse con-
hecimento. Na promoção das mesas de conversação, os alunos aprendem a fazer o uso efetivo 
da língua em um ambiente intercultural sensível, uma vez que se encontram em situações de 
comunicação real com membros de diferentes culturas.
 Com base nas atividades realizadas pelas bolistas FLTA em Yale e Johns Hopkins Univer-
sity - SAIS, verificamos que as propostas educacionais defendidas por Mendes (2008), NEPT 
(2010), Knight e Steed (2012) podem promover uma efetiva troca cultural de forma verdadeira-
mente integrada. 
 Por conseguinte, essas atividades ajudam a solucionar os desafios enfrentados pela políti-
ca de multilinguismo (SPOLSKI, 2004), promovendo um ambiente de ensino-aprendizagem lin-
guístico e cultural em universidades norte-americanas. 
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“COMBINAÇÕES DE PALAVRAS” EM AULAS DE PL2E: APROXIMAÇÕES, DE-
SCRIÇÃO E ENSINO
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

ABSTRACT

Certain words combine with each other in a common way, without any specific explanation. In 
some cases, words can get associated by sharing a connection in a real life. This article intends 
to enlist some largely known combinations with the verb “pegar”, aiming to show the relevance 
of the “collocations” study on the PL2E teaching.

RESUMO

Estudos sobre o ensino de português brasileiro para estrangeiros costumam enfatizar a ne-
cessidade, na prática docente, de atividades que desenvolvam tanto a competência linguística 
quanto a competência comunicativa. A organização didático-pedagógica, contudo, nem sem-
pre contempla fenômenos linguístico-discursivos, próprios da língua em uso e relevantes para 
as competências imprescindíveis à proficiência em uma língua estrangeira (MEYER, 2013). Há 
materiais didáticos e aulas de PL2E que apresentam descontextualizadamente estruturas lin-
guísticas que acabam sendo privilegiadas em relação a fenômenos e eventos que, de igual ou 
maior complexidade, compõem o universo dos usos da língua e que interessam para a ampliação 
da competência comunicativa do aluno estrangeiro. Dentre tais estruturas e seus contextos de 
uso, ainda são pouco investigadas e tratadas nos materiais didáticos específicos as combinações 
lexicais, típicas do português do Brasil. Na contramão, pode-se identificar no contexto da pro-
dução de materiais didáticos para o ensino de outras línguas estrangeiras como o inglês, por 
exemplo, o quanto é produtivo o ensino de “combinações lexicais”. Há materiais que exploram 
exaustivamente o assunto, quando apresentam, por exemplo, o verbo to get e trazem uma gama 
de alternativa de usos desse verbo a partir de combinações lexicais diferentes (get angry, get 
divorced, get lost, entre outras). Combinações lexicais, no entanto, não são exclusivas da língua 
inglesa, mas o relevo que lhes é dado serve aqui de inspiração para um olhar mais atento a pos-
sibilidades de usos similares no português do Brasil (RODRIGUES, 2004). Há que se esclarecer, 
contudo, que este trabalho não propõe a busca por equivalência entre a língua inglesa e a por-
tuguesa seja na proposição e realização da pesquisa seja na elaboração de propostas didáticas. 
Parte, sim, da crença de que há uma relação intrínseca entre descrição e ensino. Como objetivo 
principal, apresentar resultados parciais de um levantamento de dados sobre combinações, feit-
as especialmente com o verbo pegar em português do Brasil, em construções como: “pega mal à 
beça”,  “pegou geral na festa”, “pegar o ônibus 435...” etc. Investigando a explicitação desse tipo 
de estrutura em livros didáticos, propõe uma reflexão sobre o uso de “blocos de combinações 
multivocabulares” (GARRÃO, 2006), extensiva a outros verbos e combinações, reconhecen-
do-os como facilitadores do processo de aprendizagem de português por estrangeiros. Um dos 
maiores desafios para o aprendiz estrangeiro está em fazer escolhas lexicais adequadas. Este 
trabalho apresenta e discute uma alternativa didático-metodológica com vistas a essa dimensão 
do ensino de PL2E. 
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INTRODUÇÃO

 Dentre os diversos assuntos da língua portuguesa, um dos que apresenta muita dificul-
dade e grande complexidade para os aprendizes de português como segunda língua é o que 
trata das combinações ou colocações, assunto que ainda carece de muito estudo e mais ainda 
de pesquisas.
 A ideia de olhar a gramática como os “ossos” e o vocabulário como a “carne” da língua 
não se restringe somente aos professores de língua inglesa (HILL, 1999, 162). Essa ideia foi e 
ainda é transmitida a muitos professores de língua portuguesa também. Esse ‘esqueleto’, segun-
do Hill, serve para mostrar que a língua é amplamente constituída de chunks of lexis - blocos 
lexicais - e que por isso é de suma importância o estabelecimento da relação entre as palavras. 
Ainda, de acordo com o autor:  
 Every word has a collocational field, i.e. that range of other words with which it collo-
cates. Very often the difference between words of similar meaning is defined partly by their 
different collocational fields. How many teachers have tried to explain the difference between 
wound and injury? The two do share some collocates (nasty, fatal, serious, etc), but some are 
very strongly linked to one or other (internal + injury, but bullet, stab, knife, gunshot, self-inflict-
ed, gaping and deep + wound). It seems that when we have checked the meaning of a word in a 
conventional dictionary, we have only started on the process of knowing it.
Ou seja, quanto maior for o nível de conhecimento dessa relação mais fácil será combiná-las de 
forma adequada, principalmente quando se tratar de palavras que possuem significados pare-
cidos.
 Já (LEWIS, 1996, apud MATTE, 2009, 56) afirma que quanto maior for a sua quantidade 
de itens lexicais armazenados no seu léxico mental, bem como a sua capacidade de recuperar 
esses termos da memória com rapidez na comunicação, mais eficaz será a sua fluência. Esse 
repertório de palavras viabilizará a identificação automática da palavra ou expressão que pre-
tendemos usar ao falar ou escrever – produção, e/ou ao ouvir ou ler um texto - recepção.
 É importante ressaltar que fluência não é sinônimo de conhecimento de regras gramat-
icais nem de memorização do conteúdo dos livros didáticos nos cursos de português para es-
trangeiros. Para que o aprendiz tenha maior chance de memorizar, de criar seu repertório, é 
fundamental que ele entenda as palavras de forma contextualizada. Segundo (RICHARDS,1994, 
apud MATTE, 2009, 56), o sentido das palavras é estabelecido através de suas relações com 
outras palavras, e é compreendendo estas ligações que chegamos ao seu entendimento. 
 As declarações acima confirmam a importância e a relevância de uma pesquisa bem apro-
fundada sobre o assunto. Para iniciarmos o presente trabalho é fundamental começarmos pela 
definição do termo. 

 
DEFINIÇÃO DO TERMO

 O termo collocation foi introduzido por J. R. Firth para designar casos de co-ocorrência 
léxico-sintática, isto é, casos de palavras que normalmente “andam juntas”. 
 Para corroborar com a ideia de que conhecer a gramática ou decorar lista de palavras 
não garante fluência ou conhecimento de uma língua, vou recontar o fato ocorrido com Tagnin, 
narrado pela própria em seu livro, O jeito que a gente diz, que aborda entre outros o tema deste 
trabalho: as colocações. A autora disse que em sua primeira vez nos Estados Unidos, por estar 
estudando inglês há seis anos e ter sido uma das melhores alunas, acreditava ter um bom domí-

nio da língua inglesa. Porém, num de seus primeiros encontros, expressou-se de forma a fazer 
com que seu interlocutor a olhasse como se ela tivesse cometido um erro gramatical gravíssimo. 
Tagnin perguntou se não estava certo o que ela tinha dito, ele disse que estava, só que não era 
daquele jeito que eles diziam. 
 Inclusive foi a partir desse episódio que ela tem se empenhado em descobrir e aprender 
no que consiste esse “jeito que a gente diz”, para não ser considerada como “falante ingênuo”. 
 O linguista americano Charles J. Filmore denomina “falante ingênuo” todas as pessoas 
que como Tagnin, não falam do “jeito que a gente diz” desconhecem a convenção, ou seja, aquilo 
que é aceito de comum acordo (TAGNIN, 2013, 17)  
 É importante ressaltar que há casos em que a co-ocorrência léxico-sintática dessas pa-
lavras que andam juntas têm uma ordem fixa, como por exemplo a palavra shrift em inglês que 
praticamente só acontece com o adjetivo short, na combinação short shrift, “tratamento frio, 
rude” (TAGNIN, 2013, 63).
 Em português temos como exemplo coroca que ocorre preferencialmente com velha; e 
de varrido (como intensificador), que ocorre com louco ou doido, formando louco/doido varrido. 
Categorização das colocações segundo Tagnin:

 Colocação: combinação lexical consagrada de duas ou mais palavras de conteúdo: por 
exemplo, dizemos red cabbage em inglês, mas repolho roxo em português; rocking chair em 
inglês é cadeira de balanço em português e não cadeira balançante. As colocações podem ser 
adjetivas, nominais, verbais e adverbiais.
 Colocações adjetivas têm estruturas do tipo Adj + S, tanto o adjetivo quanto o substanti-
vo podem ser convencionados. Podemos exemplificar mencionando silent movie em oposição a 
cinema mudo, em que as duas línguas elegeram adjetivos distintos para designar o mesmo tipo 
de obra cinematográfica. O mesmo se dá com açúcar mascavo e brown sugar.
 Exemplos de mais algumas colocações adjetivas que diferem entre as duas línguas:

 Colocações nominais: estão incluídas as colocações formadas por dois substantivos, dos 
quais pelo menos um, o colocado, é convencionado; por vezes os dois o são. 
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Colocações verbais: Existem substantivos que co-ocorrem naturalmente com determinados 
verbos, mas que podem ser distintos de uma língua para outra. Apesar de no inglês usarmos o 
verbo make tanto como date, arrangements, impression e joke, em português o similar de cada 
uma dessas combinações traz um verbo diferente:

 Os verbos nessas colocações também podem vir seguidos de preposição, apresentando 
a seguinte estrutura de V + Prep + N, como no exemplo a seguir:

 Dentro da categoria das colocações verbais ainda se incluem verbos seguidos de adje-
tivos. Nesse caso os exemplos existentes no português não equivalem a mesma estrutura em 
inglês:

 Colocações adverbiais: dividem-se em dois grupos, aquelas em que o advérbio modifica 
o adjetivo e aquelas em que o adverbio modifica o verbo:

 

 Mais um ponto relevante a ser comentado é a existência de colocações que ocorrem de 
preferência em determinadas formas, é o caso de estupidamente gelada, que acontece com uma 
frequência significativamente maior na forma feminina, por fazer parte de uma colocação maior: 
cerveja estupidamente gelada. Já a colocação semelhante, chopp estupidamente gelado, tem 
uma ocorrência dez vezes menor. 
 
 Todo esse cabedal de informações produzido por Tagnin é de suma importância não só 
para a elaboração desse trabalho, mas também para muitos alunos, professores e estudiosos 
de línguas pois ele é responsável também pelo desenvolvimento da competência linguística e 
comunicativa, especialmente para os aprendizes de português como segunda língua. Com base 
nessas considerações teóricas expostas até aqui, foi feito um levantamento de algumas combi-
nações consagradas do verbo pegar. Iniciaremos conforme citado com um exemplo que apre-
senta uma correspondência no plano da ideia, mas não da forma. É o caso da expressão “pegar 
leve com alguém” que em inglês se diz ‘go easy on somebody’. 

CORPUS
 Para este trabalho, procuramos os sentidos do verbo no dicionário. Porém, devido à es-
cassez de sentidos apresentados nos dicionários, buscamos outra maneira de recolher exemplos 
para formar uma lista de expressões com o verbo pegar.
 Após a busca nos dicionários, pensamos em formar o corpus perguntando às pessoas se 
elas conheciam as expressões escolhidas, se conheciam outros sentidos para aquelas e como as 
usariam numa frase. 
Expressões levantadas com o verbo pegar
pegar no tranco - pegar no colo - pegar firme - pegar no pé - pegar no sono - pegar leve pegar 
geral - pegar mal - pegar bem - pegar de surpresa - pegar desprevenido - pegar de jeito - pegar 
de primeira  – pegar uma doença – pegar no batente.
Separando por categorias temos:
Verbo + substantivo
             pegar uma doença – Ela ‘pegou’ uma gripe daquelas!
             pegar no batente – Ele largou aquela vida de boêmio e resolveu pegar no          
  batente!
             pegar no pé – Renato pega no pé de sua filha mais nova!
             pegar no sono – Juninho pegou no sono enquanto assistia televisão.
   pegar geral – Durval pegou geral na festa                                                                                                                                                                                
              pegar no colo – O avô pegou a netinha no colo.
V + Prep + N
pegar de primeira – Luiza pegou de primeira a logística do trabalho!
Verbo + advérbio
pegar pesado – O pai pegou pesado com o filho quando descobriu que ele tinha usado drogas 
pegar leve – O psicólogo disse para mãe pegar leve com sua filha pois ela só tem 6 anos.
pegar mal – Pega mal perguntar a idade de uma mulher
pegar bem – A roupa que Joana escolheu pegou bem para a ocasião.
pegar firme – Até que enfim Raul pegou firme no trabalho.
pegar de surpresa – Ninguém gosta de ser pego de surpresa.
pegar de jeito – Essa paixão me pegou de jeito!
Verbo + adjetivo 
pegar desprevenido – Sua gravidez me pegou desprevenido!
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 As expressões acima demonstram como o verbo pegar varia semanticamente, podendo 
assumir diversos sentidos. Podemos dizer que o que acontece com o verbo pegar é o mesmo 
que ocorre com os verbos have, get, made e do. Quando eles estão sozinhos não parecem pos-
suir um significado lexical próprio, entretanto, ao se colocarem com outra palavra passam a ter 
um significado específico. O verbo make por exemplo, assume um significado diferente em cada 
uma das seguintes expressões; make a cake, make a decision e make fun of. Dessa forma, é im-
portante ensinar esses verbos juntamente com seus colocados, ao invés de tentar identificar e 
distinguir significados básicos que, em alguns casos, pode ser difícil ou até mesmo impossível.
  As colocações podem ajudar a organizar o contexto em padrões principais, dos quais 
podemos nos utilizar para conhecer como a língua se comporta, assim como e quando utilizar 
palavras específicas no texto (SARMENTO 2008, apud MATTE, 2009, 59). 
 Apesar de não terem recebido a devida atenção, as combinações desempenham um pa-
pel importantíssimo no português e nos demais idiomas. São imprescindíveis na conversação, 
quando desejamos manifestar com mais exatidão um pensamento ou mesmo resumi-lo. A com-
preensão destas combinações faz toda diferença no aprendizado de uma segunda língua e até 
no total entendimento e domínio da nossa própria. Assim, concluímos que as colocações con-
tribuem para a identificação de expressões idiomáticas e combinatórias.
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DESCULPA, GENTE, EU TÔ CANSADA: A MODALIZAÇÃO DE ATOS IMPOSI-
TIVOS ENTRE PROFESSORA DE PORTUGUÊS E ALUNAS FALANTES DE ES-
PANHOL

Rodrigo Albuquerque
Universidade de Brasília (UnB)

ABSTRACT

This study aims to analyze the modalization resulting from the Brazilian Portuguese teacher’s 
apology and the effects of this speech in the Spanish speaking students. In the results, I find that 
the strategy presents, at the same time, a valuing and a mitigating factors.

RESUMO

Ao termos contato com a teoria de polidez, constatamos que o modelo de Brown & Levinson 
(1987), influenciado por seus antecessores (Goffman, 1967; Lakoff, 1973; Leech, 1983), incen-
tivou o olhar pancultural para o debate teórico, além do desenvolvimento de teoria sobre o as-
sunto. Em sintonia, sobretudo, com Austin (1975 [1962], Olshtain & Cohen (1983), Blum-Kulka 
& Olshtain (1984), Holmes (1995), e Kerbrat-Orecchioni (2006 [1943], nosso estudo objetiva, 
com base no olhar intercultural que permeia alunos falantes de espanhol e professora de portu-
guês para estrangeiros, analisar a negociação de atos impositivos entre esses sujeitos em torno 
do pedido de desculpas enunciado pela professora e dos efeitos gerados por esse ato de fala nos 
estudantes. Para guiar nossa investigação, selecionei a etnografia como ferramenta metodológi-
ca, em decorrência de sua oferta de instrumentos para microanálise das ações dos sujeitos, a 
saber: a observação participante, o visionamento e a reflexividade, o registro por meio de notas 
de campo, e as entrevistas semiestruturadas. Ao esquecer o antônimo do pronome ninguém, 
a professora Estela pediu desculpas aos estudantes por tal lapso e intensificou seu ato de fala 
ao mencionar que estava sendo sugada. As estudantes Nora e Flora buscaram, em um primeiro 
momento, ser solidárias com o desabafo da docente, sinalizando positivamente com a cabeça 
e produzindo entonação de pesar. Após a professora intensificar as desculpas (informar que 
estava sendo sugada), as estudantes tiveram, contudo, outra reação: desviaram o olhar para 
seus livros didáticos. Avalio que o pedido de desculpas apresenta, concomitantemente, caráter 
valorizador (reforçando a face positiva do outro) e mitigador (compensando invasão territorial 
prévia). A professora Estela, todavia, nos revelou que apenas desejava, com essa ação, preservar 
a própria imagem diante de tal esquecimento; as estudantes, por sua vez, avaliaram que a inten-
sificação do pedido de desculpas constitua ação desnecessária, dado que o esquecimento era 
algo natural. Destaco que o debate acerca das convenções de polidez, o que inclui o pedido de 
desculpas, necessita adentrar não só a agenda de pesquisas sociointeracionais/socioculturais, 
mas também a condução das atividades pedagógicas presentes no ensino de português como 
segunda língua.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 Os estudos de polidez, ancorados na esteira da pragmática, têm sua origem nos escri-
tos de Goffman (1967), Grice (2006 1975]), Lakoff (1973), Leech (1983) e Brown & Levinson 
(1987). Em suma, os sujeitos, quando inseridos em dada atividade interacional, realizam um 
pacto latente com seus interlocutores de preservarem e valorizarem suas faces, o que atender-
ia, respectivamente às faces negativa e positiva (GOFFMAN, 1967); e podem infringir máximas 
conversacionais, como a da qualidade (a enunciação deve ser verdadeira), em prol de serem 
polidos (GRICE, 2006 [1975]). 
 A referência mais direta aos estudos de polidez se estabelece nas três últimas obras cita-
das, cuja tônica sob o fenômeno era pancultural, ou seja, não havia preocupação (ou intuito) de 
investigar a manifestação cultural da polidez. No geral, os interlocutores devem oferecer opções 
ao outro, minimizando ações impositivas (LAKOFF, 1973); devem arcar com todos os custos da 
interação para si e beneficiar o seu interagente (LEECH, 1983); e devem evitar atos impositivos 
(ameaçadores à face do outro) e optar por atos valorativos (valorizadores da face do outro) 
(BROWN & LEVINSON, 1987). 
 Apesar de os estudos de polidez serem originários da pragmática, enquadro nosso 
trabalho na Sociolinguística Interacional, alinhando-me, evidentemente, às contribuições da 
Pragmática (e da Pragmática Intercultural) e dos Estudos Culturais. Além dos precursores já 
apresentados nos parágrafos anteriores, nossa investigação se ancora, especialmente, em Ker-
brat-Orecchioni (2006 [1943]), Austin (1975 [1962]), Searle (1981 [1969]), Olshtain & Cohen 
(1983), Blum-Kulka & Olshtain (1984) e Douglas (2008). 
 Frente ao quadro teórico exposto, nosso estudo objetiva, com base no olhar intercultur-
al que permeia as alunas falantes de espanhol e a professora de português para estrangeiros, 
analisar a negociação de atos impositivos entre esses sujeitos em torno do pedido de desculpas 
enunciado pela professora e dos efeitos gerados por esse ato de fala nas estudantes. 
 Na avaliação do pedido de desculpas, como ato de fala, não podemos chegar a nenhuma 
conclusão quanto à sua natureza sem que tenhamos analisado as ações em perspectiva sócio/
intercultural. Uma civilização X pode, em suas prática sociais, associar o pedido de desculpas, 
por exemplo, a atitude de humilhação, o que poderia colocar locutor e interlocutor em situação 
de constrangimento, e, por conseguinte, ameaçar a face negativa de ambos. Uma civilização Y, 
seguindo o caso hipotético, pode relacionar esse pedido com reconhecimento de erro do locu-
tor, o que promoveria à face do interlocutor certa valorização e, portanto, atenderia à sua face 
positiva.
 Nesse sentido, penso não ser suficiente estudar a polidez como fenômeno (perspectiva 
pancultural/universal), pois, assim como estabelece Kerbrat-Orecchioni (2004), o fenômeno é 
universal, mas sua manifestação, como (língua)gem em uso, é intercultural. Desse modo, não 
podemos estabelecer que práticas sociais aparentemente consensuais, tais como a de levantar 
a mão para solicitar o turno conversacional, sejam universais em todas as culturas, o que reforça 
a necessidade de estudos socioculturais e interculturais relativos ao uso de estratégias de (im)
polidez, o que inclui a avaliação do pedido de desculpas.
 Para a composição do artigo, seguiremos com ações e reflexões metodológicas, situan-

do as nossas escolhas epistêmicas e resumindo nosso percurso em campo; desculpa, gente, eu 
tô cansada, trazendo a análise dos dados de pesquisa em conjunto com reflexões teóricas; e 
considerações finais, buscando sintetizar os resultados encontrados e reunir as principais con-
tribuições para o ensino de português brasileiro como língua adicional. 

2. AÇÕES E REFLEXÕES METODOLÓGICAS

 Para guiar nossa investigação, de natureza qualitativa, selecionei a etnografia como fer-
ramenta metodológica, em decorrência de sua oferta de instrumentos para microanálise das 
ações dos sujeitos, a saber: a observação participante, o visionamento e a reflexividade, o reg-
istro por meio de notas de campo, e as entrevistas semiestruturadas. Em consonância com os 
princípios etnográficos, o intuito desta pesquisa não se volta exclusivamente para os meus in-
teresses investigativos, mas visa a oferecer aos atores sociais presentes no contexto de ensino 
de português brasileiro como língua adicional a oportunidade de refletir sobre as próprias ações 
e co-construir sentidos sob a ótica sociocultural e intercultural. Em outras palavras, a pesquisa 
etnográfica visa a “desvelar os significados que os atores sociais atribuem às suas funções” (AN-
GROSINO, 2009, 20).
 A fim de analisarmos os dados etnográficos oriundos da interação entre a professora 
de português e as alunas falantes de espanhol, amparei-me em dois princípios etnográficos 
fundamentais: o caráter êmico (a experiência da pesquisa do ponto de vista do colaborador), 
que propiciaria, posteriormente, o visionamento e a reflexividade das ações dos estudantes (as 
cenas da interação entre os atores sociais são assistidas e debatidas com o pesquisador e entre 
os sujeitos de pesquisa); e a triangulação de dados (os dados podem ser analisados por vários 
ângulos, e não necessariamente por três, como proposto originalmente), com interesse em val-
orizar, no caso de nosso trabalho, as contribuições do etnógrafo, das teorias sociointeracionais 
e pragmáticas, e das participantes do estudo (sem qualquer ordem de importância).
Como cenário de pesquisa, optei pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Es-
trangeiros (NEPPE), da Universidade de Brasília (UnB), por já ter atuado nesse curso de extensão 
como estagiário e professor. Ao ingressar em campo, solicitei a autorização de diversos sujeitos 
que integram o NEPPE: a coordenadora, a professora da turma e os estudantes de nível inter-
mediário. A análise da estratégia pedido de desculpas surgiu em uma interação entre Estela, 
Nora, Flora e Ayelén.10 
 Estela (27 anos) era a professora do curso de português para estrangeiros. Natural de 
Brasília e residente na capital, realizou o curso de Português do Brasil como Segunda Língua, 
promovido pela UnB, que a habilitava a atuar nesse segmento da educação. Tanto Flora (51 
anos) quanto Nora (17 anos), mãe e filha, eram venezuelanas e residiam em Brasília, à época da 
pesquisa, havia 4 meses. Ayelén (37 anos), por fim, era boliviana e residia em Brasília, havia 1 
ano.
 A cena interacional reuniu cinco interagentes: a professora e quatro estudantes.11

10 Os nomes utilizados na pesquisa são pseudônimos e visaram à preservação das identidades 
das colaboradoras do estudo. Maiores detalhes sobre a escolha dos nomes podem ser encontrados em 
Albuquerque (2015, p. 158).
11 Sumalee não era falante de espanhol e não fazia parte do público-alvo da pesquisa.
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 Ao esquecer o antônimo do pronome ninguém, a professora Estela pediu desculpas aos 
estudantes por tal lapso e intensificou seu ato de fala ao mencionar que estava sendo sugada.

Tabela 1: Excerto Interacional (transcrição dos dados de pesquisa)
 

 A partir da conversa realizada pelas interlocutoras, procedi com o visionamento das 
ações, a fim de ter acesso, por meio da triangulação de dados, à construção de sentido socio-
cultural realizada pelas nossas colaboradoras, com vistas a melhor compreender as razões que 
motivavam dadas convencionalizações no universo sociocultural destas e sensibilizá-las quanto 
às convenções brasileiras.

3. DESCULPA, GENTE, EU TÔ CANSADA

 Como ato de fala comportamental (AUSTIN (1975 [1962])) e expressivo (SEARLE (1981 
[1969])), o pedido de desculpas está, para Austin (1975 [1962]), associado à atitude e ao com-
portamento social e, para Searle (1981 [1969]), relacionado ao estado psicológico do interloc-
utor. Leech (1983, 125), extrapolando o viés meramente comportamental, considera o ato de 

desculpar-se como recurso que visa ao resgate do equilíbrio da interação diante de determinada 
instabilidade. Douglas (2008), em sintonia com Leech (1983), enxerga o pedido de desculpa 
como estratégia de resguardar a imagem do interlocutor.
 Estela, ao tentar se lembrar do antônimo de ninguém (linhas 9, 10 e 11), solicitou ajuda 
dos estudantes, pois, caso eles soubessem a resposta, poderiam ajudá-la. Ela, inclusive, utilizou 
a palavra senhor (linha 10), funcionando esse vocativo religioso como apelo, comumente em-
pregado nas situações em que desejamos muito ser ajudados. Nenhum estudante conseguiu, 
porém, auxiliá-la nesse sentido e, visando à manutenção de sua imagem social, a docente re-
solveu pedir desculpas, justificando com o fato de estar cansada. Em conversa informal com a 
professora, ela me relatou a exaustão do curso em si e das correções das atividades de produção 
de texto. 
 Com o intuito de legitimar o cansaço, a professora ratificou seu estado ao dizer que es-
tava sendo sugada (linha 23). Essa opção pela hipérbole, segundo Estela, ocorreu devido ao fato 
de somente Nora ter concordado com ela (linha 16) e Flora ter manifestado certa compaixão 
(linha 17). Estela, para ser mais persuasiva, preferiu utilizar esse recurso, com o propósito de que 
seu desempenho como professora de língua portuguesa não fosse avaliado negativamente.
 O pedido de desculpas apresenta interface com o ato de minimizar a imposição devido 
à necessidade do interlocutor em reparar determinada ação invasiva que foi, por conseguinte, 
avaliada como impolida. Em nosso excerto, não constatamos nenhuma ação invasiva; entre-
tanto, a professora sentiu necessidade real de reparo para preservação de sua própria imagem. 
Assim, com relação a essa demanda, Brown & Levinson (1987) elencaram quatro maneiras de o 
interlocutor desculpar-se com o locutor pelo ato ameaçador à face: admitir o conflito, indicar a 
relutância e, como Estela optou às linhas 15, 22 e 23, oferecer excessivas razões e pedir perdão 
(intensificação do ato de fala).
 Meier (1995, 385), por seu turno, revela certa fragilidade na teoria de Brown & Levin-
son (1987), quando eles, por exemplo, situam inadequadamente o ato de pedir desculpas no 
grande conjunto das petições e, em decorrência disso, nas estratégias de polidez negativa. Con-
lan (2005, 132) esclarece que as desculpas podem modificar o efeito do pedido, visto estarem 
em situação distinta da petição genérica. Para Meier (1995), essa ação está associada à soli-
dariedade (e, consequentemente, às estratégias de polidez positiva); na concepção de Holmes 
(1995), sinaliza respeito. Já nas palavras de Kerbrat-Orecchioni (2006 [1943]), constitui maneira 
de o locutor renegar a si próprio, rebaixando-se diante de seu interagente, ou seja, é a forma en-
contrada de enaltecer a face positiva do outro, assemelhando-se à concepção de Leech (1983): 
maximize os custos próprios e minimize os do interlocutor.
 Eu, porém, avalio que o pedido de desculpa apresenta características de ambas as es-
tratégias, pois ele, ao mesmo tempo, constitui ato valorizador (no reforço da face positiva do 
outro) e mitigador (na tentativa de compensar invasão territorial prévia da face negativa). Con-
tudo, Estela visou compensar certo débito de não se recordar do antônimo da palavra, procu-
rando, nesse caso, resguardar a própria face.
 Para Olshtain & Cohen (1983), integram o conjunto de atos de fala do pedido de descul-
pas as expectativas do ofensor e do ofendido com relação à gravidade da ofensa; à repreensão 
do ofendido, determinante para haver retratação; à interação entre o ofensor (ao pedir descul-
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pas) e o ofendido (na reação ao pedido de desculpas); e ao status social entre os interagentes. 
Em nosso excerto, Estela seria, de certo modo, a ofensora e os estudantes, os ofendidos. Apesar 
dessa representação, o status social entre os interlocutores favoreceu a professora, que não foi 
repreendida, mas apoiada em atitude solidária (linha 17).
 Intensificar ou não o pedido de desculpas faz parte da rotina dos interlocutores, e isso se 
relaciona plenamente com aspectos sociocognitivos e socioculturais. Ou seja, a intensidade do 
pedido de desculpa dependerá do mútuo acordo entre os atores sociais de dada comunidade de 
prática, e essa ação será, gradativamente, convencionada e agregada às rotinas e, consequent-
emente, ao repertório cultural dos sujeitos. 
 Em conversa com Nora e Flora, perguntei o que achavam desse esquecimento, e elas 
me revelaram que o curso intensivo era realmente muito cansativo, e isso poderia influenciar 
na memória não só da professora, mas de todos os alunos. Contudo, compreenderam o pedido 
de desculpas da professora e acharam natural tal ação, apesar de terem estranhado o exagero 
proveniente da expressão estou sendo su-ga-da.
 Blum-Kulka & Olshtain (1984, 206-7) mapeiam seis realizações linguísticas que os inter-
agentes selecionam estrategicamente, conforme suas intencionalidades, divididas em 1) pré-
condições (estar arrependido, pedir desculpa, pedir perdão) e em 2) ações (desculpar, perdoar, 
absolver), ordenadas em continuum da menor à maior imposição. Embora a professora fizesse 
uso da expressão estou sendo su-ga-da, a situação era compatível com o pedido de desculpas, 
pois não houve violação da face dos interagentes que justificasse um exagero próximo ao pedi-
do de perdão.
 A escolha da pré-condição e da ação dependerá de uma série de fatores, que incluem as-
pectos pessoais, socioculturais e contextuais (BLUM-KULKA & OLSHTAIN, 1984), responsáveis 
por influenciar na escolha da estratégia. Ações menos invasivas, como derrubar uma caneta no 
chão, por exemplo, não seriam, provavelmente, compatíveis com o pedido de perdão e a conse-
quente absolvição. Evidentemente que a escolha léxico-discursiva refletirá a percepção do ato 
invasivo, do processamento de tal ação e da seleção do agir mais apropriado na avaliação do 
interlocutor.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Avalio que o pedido de desculpas apresenta, concomitantemente, caráter valorizador 
(reforçando a face positiva do outro) e mitigador (compensando invasão territorial prévia da 
face negativa). A professora Estela, todavia, nos revelou que apenas desejava, com essa ação, 
preservar a própria imagem diante de tal esquecimento; as estudantes, por sua vez, avaliaram 
que a intensificação do pedido de desculpas constituía ação desnecessária, dado que o 
esquecimento era algo natural. 
 Destaco que o debate acerca das convenções de polidez, o que inclui o pedido de descul-
pas, necessita adentrar não só a agenda de pesquisas sociointeracionais/culturais, mas também 
a condução das atividades pedagógicas presentes no ensino de português como língua 
adicional. 
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DIFICULDADES SINTÁTICAS DE APRENDIZES DE LÍNGUAS TIPOLOGICAMENTE 
PRÓXIMAS: ENTRE ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES

Carla Gabriela Oliveira Castanha12 
(Graduação UFRRJ)

ABSTRACT

This research intends to analyze the linguistic production of five Spanish learners from UFRRJ 
languages graduation course whose grade point average is equivalent or close to 7,0. Our inten-
tion is to outline parameters for the teaching-learning process of languages so lexically close, 
but distant in some syntactic constructions. 

RESUMO

O presente trabalho é um estudo comparativo sobre a aprendizagem de línguas próximas, no 
caso, português e espanhol. Pretende-se analisar a produção linguística de cinco alunos do 
curso de licenciatura em Letras da UFRRJ, aprendizes de espanhol como língua estrangeira (E/
LE), em períodos e níveis diferentes, respectivamente, 2°, 5° e 8° períodos, cujo coeficiente 
de rendimento seja equivalente ou próximo a 7,0 pontos.  A mesma analise será realizada com 
cinco falantes de língua espanhola, aprendizes de português brasileiro (PB). Almeja-se, portan-
to, traçar parâmetros que norteiam a aprendizagem de línguas tão próximas lexicalmente e tão 
distanciadas em muitas construções sintáticas. Baseando-se nas pesquisas de HYMES (1972 
(trad.1996)), ORTÍZ (2002) e ROSA (2013), sob a orientação da Profª.DRª Viviane Conceição 
Antunes e da Profª Dr.ª Milena de Uzeda Garrão (UFRRJ),  objetiva-se: i) analisar o desenvolvi-
mento dos estudantes de E/LE e compará-lo com o desempenho dos estudantes de PB; ii) 
apontar singularidades do processo de aprendizagem de cada grupo, ora facilitado, ora dificulta-
do por diferentes concepções sobre a língua-alvo;  iii) refletir sobre possíveis estratégias que 
auxiliem os estudantes a aprendê-la, considerando o ambiente “não nativo”. Diversas pesquisas 
abordam os estudos de línguas próximas e, de um modo geral, concluem que, inicialmente, o 
estudante tem uma facilidade em aprender a LE, pois lexicalmente se pode ver uma semelhança 
considerável, caso do espanhol e do português. Todavia, em estágios intermediários o aprendiz 
se depara com dificuldades sintáticas, nas quais se observam claras interferências da língua na-
tiva na língua estrangeira. Algumas dessas interferências, quando recorrentes e não corrigidas a 
tempo, podem possibilitar que determinadas hipóteses construídas sobre a língua estrangeira se 
confirmem, prejudicando o avanço do aluno. Logo, justifica-se esta pesquisa pela necessidade 
de elucidar as ponderações aqui mencionadas, bem como por sua relevância à compreensão dos 
estudos tangentes à aprendizagem de línguas estrangeiras.

INTRODUÇÃO

 No processo de aprendizagem de uma segunda língua, muitas podem ser as dificuldades 
encontradas pelos alunos. Uma delas está na influência do uso das estruturas morfossintáticas 
da língua materna (LM) na língua estrangeira (LE). Inicialmente, os aprendizes de línguas próx-

12 Este trabalho não seria possível sem o auxílio da aluna Gabriele Cristina de Souza Silva (Grad-
uação UFRRJ), no que se refere à coleta de dados e às discussões travadas no Grupo de Pesquisa, sob a 
orientação da Profa. Viviane C. Antunes (UFRRJ).

imas, aqui destacamos o português e o espanhol, encontram facilidades de recepção da LE, 
devido à proximidade entre as duas. Nesse caso, o compartilhamento lexical que corresponde 
a cerca de 75% é uma das causas da falsa sensação de facilidade, denominada de “paradoxo do 
portunhol” por Capilla (2009, p. 151). 
 O presente trabalho tem o objetivo de: i) analisar o desenvolvimento dos estudantes de 
espanhol língua estrangeira (ELE) e compará-lo ao desempenho dos estudantes de português 
brasileiro (PB); ii) apontar singularidades do processo de aprendizagem de cada grupo, ora facil-
itado, ora dificultado por diferentes concepções sobre a língua-alvo;  iii) refletir sobre possíveis 
estratégias que auxiliem os estudantes a aprendê-la, considerando o ambiente “não nativo”.

1. A INFLUÊNCIA DA LM NA APRENDIZAGEM DE LE

 Diversos estudos apontam que, no processo de ensino-aprendizagem entre línguas tipo-
logicamente próximas, a LM passa a interferir de maneira negativa na evolução do aprendiz com 
o passar do tempo, quando esse não consegue discernir que as línguas não são equivalentes, 
isto é, que as estratégias de produção de sentido se acham diferenciadas no tocante às escol-
has morfossintáticas realizadas e às funções semântico-pragmáticas a que estão sujeitas. Isso 
causaria uma interlíngua, ou seja, uma língua intermediária – não é mais a LM e também não é 
a LE. Capilla (2009, p. 150) explica que “o apagamento das diferenças parece ser a origem de 
interlínguas com elevado grau de interferências e forte tendência à fossilização”. Não se pode 
pensar, porém, que todos os erros produzidos na aprendizagem são resultados das influências 
negativas da LM do aprendiz. Outros fatores podem ser pontuais para explicá-los, tais como: 
falsa generalização, aplicação incompleta de regras ou hipercorreção. Um fato interessante é 
que, segundo Almeida Filho (2004), a incidência da interlíngua parece ser maior entre os his-
panofalantes, aprendizes de português, em comparação aos lusofalantes, que aprendem espan-
hol. 
 Nesse contexto, dois processos são fundamentais para o desenvolvimento dessa inter-
língua como polos negativo e positivo do mesmo fenômeno: a transferência e a interferência. 
O processo de transferência pode ser explicado da seguinte forma: o aprendiz de LE utiliza os 
conhecimentos linguísticos e as habilidades comunicativas (seja da LM ou de qualquer outra 
língua adquirida previamente) na hora de produzir e processar discursos, explica Ortiz (2002). 
Por outro lado, o processo de interferência é uma forma de transferência ou projeção de el-
ementos ou propriedades da LM para a LE, tem-se que “nesse sentido, é considerada uma 
estratégia de aprendizagem universal que nos remete ao papel da LM como filtro, fonte de 
hipóteses e modelo para a aquisição da LE. Implica aceitar que a mente do aprendiz de LE não 
é uma tabula rasa, mas o cenário de muitos e diversos conhecimentos, aprendizagens prévias” 
(CAPILLA, 2009, p. 154). 
 Enquanto na transferência, o aluno testa as hipóteses da LE, tendo como base sua LM, 
comparando-as na interferência, assimila algum conhecimento da LE e a LM passa a prejudicar 
o desenvolvimento da aprendizagem. Logo, quando esse processo se torna recorrente e não é 
corrigido o aluno tende à fossilização.

2. COLETA E ANÁLISE QUALITATIVA DOS CORPORA

 Nesta pesquisa, propomos analisar a produção escrita de estudantes brasileiros, cuja LE 
é o espanhol. Para isso, contamos com a produção dos alunos de graduação da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), campus Nova Iguaçu, do curso de Letras – Espanhol, 
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entre o 6° e 8° períodos. 
 Os alunos selecionados responderam a um questionário para informar se eram profi-
cientes em outra língua que não fosse a LM, além do nível nas seguintes habilidades linguísti-
cas: compreensão escrita, compreensão oral, interação oral, produção oral e produção escrita. 
Também foi pedido aos voluntários que respondessem em que ano começaram a estudar espan-
hol, quantas horas estiveram expostos à língua em contexto formal, se o curso incluía disciplinas 
na área de culturas de países hispanofalantes, e se eles tinham contato com falantes de espan-
hol fora da sala de aula. 
 Os estudantes, além disso, produziram um texto escrito, de no máximo 20 linhas, no qual 
o tema era “Cidade, montanha ou campo? Meu povoado... meu cotidiano”. E a partir desse texto, 
foi feita uma análise de sua elaboração discursiva e se houve influência da LM em sua produção. 
 O primeiro estudante participante está no 7º período do curso de licenciatura. Tem con-
hecimento avançado de inglês e começou a estudar espanhol na universidade. Tem contato com 
falantes de espanhol e estuda em ambiente formal 4 horas por semana. O segundo começou a 
estudar espanhol como língua estrangeira (ELE) na antiga 5ª série (atual 6º ano), em 2001. Fez 
curso de espanhol instrumental entre 2012 e 2014. Tem pouco contato com falantes da língua 
e está no 6º período. 
 O terceiro aluno tem conhecimentos de francês e começou a estudar espanhol em 2010. 
Também tem pouco contato com falantes de LE. O quarto informante tem conhecimento inter-
mediário de inglês. Começou a estudar espanhol em 2009 e, atualmente, fica exposto à língua 
durante 6 horas por semana em ambiente formal. Está no 8º período e tem contato com diver-
sos falantes de espanhol.
 A partir das análises qualitativas, observamos algumas interferências do português bra-
sileiro (PB) nas estruturas utilizadas pelos aprendizes. A marcação do sujeito pelo uso pronom-
inal é mais forte e recorrente em PB, característica que foi aplicada como regra na estrutura da 
LE. Semelhantes fatores ocorreram, além de outras interferências da LM, houve uma general-
ização de regras. 
 Já entre os estudantes de PLE, há nativos de língua espanhola de diferentes cursos de 
graduação. Todos estão no nível B1 em português, de acordo com o Quadro Europeu Comum 
de Referência para Línguas (QECRL). Os dados aqui utilizados foram coletados pela Universi-
dade de Coimbra, resultantes do projeto Corpus de Produções Escritas de Aprendentes de PL2 
(PEAPL2),13 organizado pelo Centro de Estudos em Linguística geral e Aplicada (CELGA), com 
alunos que frequentavam o curso de Português para Estrangeiros na mencionada instituição. 
Chamamos a atenção para o fato de a variante linguística aprendida ser o português europeu 
(PE), ou seja, as escolhas feitas pelos aprendizes também podem ser explicadas pela forma mais 
usual naquela variante. Semelhantes fatores ocorreram, além da interferência da LM, houve 
uma generalização de regras do PE nas produções do corpus PEAPL2.  

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DIFICULDADES DOS RESPECTIVOS GRUPOS ELE/PLE: 
UMA ANÁLISE QUALITATIVA

 Encontramos em nossos dados, certa necessidade, por parte dos falantes de PB, de val-
er-se da retomada de itens por sintagmas nominais plenos e pronomes nominativos para que 
houvesse maior controle da continuidade discursiva. Estratégia pouco recorrente em espanhol, 
já que os falantes, ao retomar um termo dentro do texto, de uma forma geral, fazem uso de clíti-

13 Os dados completos do projeto podem ser acessados em http://www.uc.pt/fluc/rcpl2/dados

cos. A regra anteriormente mencionada utilizada no PB é transferida para o espanhol de forma 
“natural” pelos aprendizes. Como, por exemplo: “El traficante vendió el niño a una pareja que 
acabara de perder su niño”. 14

  No exemplo, além de outras questões que merecem destaque, temos uma repetição de 
termos não usual: “el niño/su niño”, pois não fazem referência à mesma criança. Tal recurso, 
ancorado no contexto discursivo e situacional, é muito comum em PB, algo que se distancia 
do espanhol, que, por ser uma língua de sujeito nulo, seus falantes se valem da substituição 
pronominal, da cliticização de maneira mais recorrente.  Para acabar com uma possível ambigui-
dade, podemos substituir o sintagma “su niño” por “al suyo”. 
 Percebemos que isso acontece porque o aprendiz de uma língua estrangeira tende a 
fazer uma correspondência entre os traços fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos 
da LE e da LM. Muitos aprendizes se apoiam na semelhança lexical, mas o número de falsos 
cognatos é grande, o que gera possíveis entraves na aprendizagem. Além disso, a mera tradução 
não é suficiente, pois o aluno deve entender que os vocábulos têm usos e sentidos diferentes 
em determinados contextos, de acordo com aspectos socioculturais. 
 Nos dois grupos de aprendizes, as inadequações mais encontradas foram o uso do léxico 
na LM, seja por desconhecimento ou por semelhança entre os termos (como em quasi); equívo-
cos de flexão verbal; uso de palavra intermediária entre a LM e a LE; troca do gênero das pala-
vras (palavras que em uma língua são femininas e na outra são masculinas e vice-versa); troca 
de preposições; uso do léxico na LE, inserido em um universo sintático característico da LM; e 
ainda o uso de termos com mudança de significado, ou seja, a grafia está correta, mas o valor 
semântico, empregado no contexto específico, é diferente de uma língua para outra. 
 O uso do objeto direto com a preposição a foi outro fenômeno observado, principal-
mente pelo grupo de aprendizes de PLE, sendo seu uso restrito ou incomum nessa língua. Entre 
os estudantes de ELE, um problema identificado foi a aplicação do infinitivo pessoal, algo que 
não encontra âncora em espanhol, sendo substituída pelo presente do subjuntivo.
 Ainda sobre a questão da grafia, o trabalho com textos precisa ser feito com atenção, 
pois a parte fonética pode atrapalhar nesse sentido, principalmente para os hispanofalantes ao 
aprenderem português, pois é frequente a mesma letra ter sons variados (como o x), ou o mes-
mo som ser representado graficamente de múltiplas formas (o fone [s] pode ser escrito com um 
s – sapato, ss – cassado, ç – caçado ou x – experiente). Podemos citar, além disso, o enfraquec-
imento das vogais postônicas cuja pronúncia reduzida pode confundir os aprendizes de PLE na 
produção textual.  
 A atenção à comparação deve ser levada em conta, pois o aluno deve ter claro que, 
ainda que sejam tão próximas, são línguas diferentes, com estruturas também diferentes. As 
proximidades não podem ser vistas como elementos norteadores dos aprendizes nas fases in-
termediária e avançada, uma vez que podem levar a sérias lacunas na produção de sentidos.  
 
4.  POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVER A COMPETÊNCIA INTERACIONAL DOS 
APRENDIZES 

 No processo de ensino-aprendizagem de qualquer LE, é necessário que o professor elab-
ore estratégias de correção de seus alunos, mas também que permitam a ampliação da ca-
pacidade comunicativa dos estudantes. Para não estagnarem em uma interlíngua e alcançarem 
um nível de proficiência na LE, propomos algumas atividades. Um dos exercícios é o cotejo de 
14 Exemplo retirado do texto de ANTUNES; GARRÃO. “A análise de dados de corpus de inter-
ferência sintática de falantes do PB aprendendo Espanhol como LE: o caso dos clíticos de 3ª pessoa.”
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gêneros discursivos para que os alunos tenham percepção das estruturas possíveis na LE e do 
léxico empregado nos mais variados contextos comunicativos. 
 Outra proposta é a reescritura de textos para aprimorar a produção textual e corrigir 
possíveis falhas. Isso faz parte de um processo de conscientização do aluno voltado para a au-
tocorreção que o ajuda a confirmar ou desfazer crenças sobre a LE, pois não é uma reprodução 
do material apresentado pelo professor.
 Para que o aluno reconheça, tenha mais atenção e reelabore a produção, podemos citar 
ainda: gravação e audição de áudios; tradução intersemiótica; correção coletiva do texto dos 
colegas; produção das tarefas de compreensão leitora dos textos trabalhados; ampliação do 
contato com a LE, união do objetivo da aprendizagem de LE com alguma atividade cotidiana, 
aproximação afetiva com a língua, contato com falantes, que tenham a LE como LM, fomento 
do uso da língua entre os estudantes, promoção grupos de conversação em redes sociais, de 
maneira não formal, aproximação do estudante em eventos culturais pautados na LE. 
 Assim como propõe Hymes (1972), deve-se levar em conta aspectos socioculturais, con-
textuais, cognitivos e linguísticos no ensino de língua. Dominar a estrutura, o vocabulário e a 
pronúncia não seria suficiente para garantir a habilidade de uso da língua em diferentes situ-
ações. Então, é válido destacar que o aluno precisa adquirir conhecimento interacional, não 
apenas o uso gramatical de sentenças. Saber quando falar ou não, o que falar, onde, quando, de 
que maneira, com que propósitos etc. são estratégias importantes na aprendizagem de uma LE.
 Atividades variadas para desenvolver a capacidade interacional são importantes para que 
os aprendizes tenham a oportunidade de compreenderem e utilizarem a LE. Isso não deve ser 
feito de forma meramente mecânica, mas com o estímulo à crítica, à ampliação de conhecimen-
tos socioculturais dos alunos, de forma que possam vivenciar a LE de maneira cada vez mais 
ativa e autônoma. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Podemos concluir que é essencial o entendimento dos processos que permeiam a 
aprendizagem de línguas estrangeiras tão próximas como é o caso do português e do espanhol. 
Compreender esses processos podem ajudar a otimizar o ensino e a desmistificar a ideia de 
facilidade na aprendizagem dessas línguas, além de traçar uma comparação entre os desafios 
encontrados pelos falantes ao aprenderem uma LE. Esses processos ajudam o professor a elab-
orar estratégias que permitam ao aluno avançar na aprendizagem. 

 A partir da investigação acerca do assunto e da análise do corpus percebemos que:

i) as interferências estruturais do PB na aprendizagem de ELE se tornam um desafio no que 
diz respeito ao ensino-aprendizagem; 
ii) os mitos que se criam em torno da ideia de proximidade e facilidade devem ser desmis-
tificados perante os alunos;
iii) o ensino de línguas próximas deve evidenciar as diferenças para melhor auxiliar os 
aprendizes ao tocante às peculiaridades de cada língua.
iv) Faz-se necessário que o professor elabore estratégias didático-pedagógicas de modo a 
incluir em suas práticas insumos integrados linguísticos, socioculturais, cognitivos, pragmáticos 
e interacionais.
Logo, o presente trabalho se mostra como mais uma ferramenta importante para se pensar no 
ensino-aprendizagem de espanhol/português como línguas estrangeiras. 
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ENSINANDO PLE NA UFLA ATRAVÉS DO AVA-AVANÇAR
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ABSTRACT

The offer of Portuguese as a Foreign Language courses, partially at a distance, is one of the 
recommendations of the Ministry of Education for the establishment of the Portuguese without 
Borders program, in the Brazilian Higher Education Institutions. In this context, we report a ped-
agogical proposal, carried out at UFLA, which uses AVA as pedagogical support.

RESUMO 

As disciplinas de Português como Língua Estrangeira, doravante PLE, foram criadas na Univer-
sidade Federal de Lavras (UFLA) há pouco mais de um ano. O uso de novas tecnologias para 
implementar e consolidar não só as disciplinas de PLE, mas também as de outros idiomas (inglês, 
francês, italiano, japonês), é uma das apostas do governo federal, juntamente com o Ministério 
de Educação (MEC), que tem direcionado a implantação dos cursos nas universidades federais. 
De acordo com a proposta do programa nacional Idioma sem Fronteiras, do qual o Português 
sem Fronteiras (PsF) participa, a implantação de cursos de idiomas, visando a internacional-
ização das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras, deve observar três diretriz-
es específicas. A primeira trata da criação dos cursos de PLE, especificamente. As outras duas, 
particularmente, dizem respeito à criação e oferta de cursos de PLE através de AVAs (Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem). A segunda diretriz aponta para a necessidade hodierna de utilização 
de recursos virtuais que complementem o ensino presencial de PLE. A terceira sugere a criação 
e oferta de cursos de PLE a distância, totalmente online. Seguindo essas diretrizes, a UFLA tem 
oferecido, desde a implantação dos cursos de PLE, em 2015, disciplinas que utilizam o AVA, 
denominado Avançar, como suporte pedagógico. As disciplinas, que atendem, atualmente, cerca 
de 70% dos alunos estrangeiros, regularmente matriculados em programas de pós-graduação 
na instituição, têm utilizado recursos tecnológicos como fóruns de discussão, chats, wikis, diári-
os, glossários, lições, questionários, entre outros recursos disponíveis no Moodle - e também 
fora dele (criação de blogs e de páginas na web) - para potencializar o ensino-aprendizagem de 
PLE na instituição. Em pouco tempo de implantação dos cursos, os resultados têm se mostra-
do bastante satisfatórios. Ao longo das disciplinas, é possível observar: o crescente aumento 
da motivação dos alunos, sua melhor interação, tanto online quanto nas aulas presenciais, a 
diminuição da inibição para se expressar oralmente e por escrito nos chats, fóruns, a auto-regu-
lação da aprendizagem, seja através da solução de problemas de forma individual e/ou coletiva, 
consolidação de input linguístico favorável para a aprendizagem. Enfim, a criação e a utilização 
de um ambiente virtual de aprendizagem, através do AVA-Avançar, para as aulas de PLE, além 
de estar em consonância com as diretrizes do MEC para a área, tem sido um diferencial na UFLA 
em termos de proposta pedagógica.

INTRODUÇÃO
 As disciplinas de Português como Língua Estrangeira, doravante PLE, foram criadas na 
Universidade Federal de Lavras (UFLA) há pouco mais de um ano. O uso de novas tecnologias 
para implementar e consolidar não só as disciplinas de PLE, mas também as de outros idiomas 
(inglês, francês, italiano, espanhol, japonês), é uma das apostas do governo federal, juntamente 
com o Ministério de Educação (MEC), que tem direcionado a implantação dos cursos nas uni-
versidades federais. De acordo com a proposta do programa nacional Idiomas sem Fronteiras, 
do qual o Português sem Fronteiras (PsF) participa, a implantação de cursos de idiomas, visando 
a internacionalização das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras, deve ob-
servar três diretrizes específicas. 
 A primeira trata da criação dos cursos de PLE, especificamente. As outras duas, par-
ticularmente, dizem respeito à criação e oferta de cursos de PLE através de AVAs (Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem). A segunda diretriz aponta para a necessidade hodierna de utilização 
de recursos virtuais que complementem o ensino presencial de PLE. A terceira sugere a criação 
e oferta de cursos de PLE a distância, totalmente online. 
 Seguindo essas diretrizes, a UFLA tem oferecido, desde a implantação dos cursos de 
PLE, em 2015, disciplinas que utilizam o AVA, denominado Avançar, como suporte pedagógico. 
As disciplinas, que atendem, atualmente, cerca de 70% dos alunos estrangeiros, regularmente 
matriculados em programas de pós-graduação na instituição, têm utilizado recursos tecnológi-
cos como preenchimento do perfil, fóruns de discussão, chats, wikis, diários, glossários, lições, 
questionários, entre outros recursos disponíveis no Moodle - e também fora dele (criação de 
tirinhas, gravação de áudio, criação de blogs e de páginas na web) - para potencializar o ensi-
no-aprendizagem de PLE na instituição. 
 A maioria dos alunos estrangeiros da UFLA é falante de espanhol como língua materna. 
Dessa forma, o AVA-Avançar tem sido utilizado como recurso pedagógico complementar às 
aulas presenciais de PLE, em todos os níveis. De acordo com o regulamento da instituição, até 
20% da carga horária das disciplinas presenciais podem ser ministradas em ambientes virtuais, 
o que corresponde a 12 horas. Cada disciplina de PLE tem 60 horas (04 créditos). 
 O livro didático Novo Avenida Brasil 1, ancorado na abordagem comunicativa, foi, ini-
cialmente, adotado nas disciplinas de Português como Língua Estrangeira 1 (PLE 1) e 2 (PLE 2), 
servindo como base para esta  proposta pedagógica. Embora o livro didático escolhido tenha 
sido o fio condutor das atividades desenvolvidas tanto em ambiente presencial, quanto em vir-
tual, outros recursos complementares foram utilizados em ambas as salas: a real e a virtual. 
Na sala real, além do Novo Avenida Brasil 1, atividades de mais dois outros livros, intitulados 
Bem-Vindo! e Nota 10, foram utilizadas como reforço, em momentos pontuais. Ambos os liv-
ros também seguem a abordagem comunicativa. Bem-Vindo! é destinado, especificamente, ao 
público falante de espanhol como primeira língua. Nota 10, publicado em Portugal, contempla 
a língua portuguesa falada no Brasil. Materiais didáticos, produzidos pela própria docente, fo-
cados particularmente nas recorrentes dúvidas dos discentes, foram adotados em ambas as 
turmas e em suas respectivas salas virtuais. 
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 O foco destas reflexões se direciona, especificamente, às atividades que foram desen-
volvidas para serem realizadas em ambiente virtual. É importante, no entanto, que os discentes, 
sobretudo aqueles em níveis iniciais de aprendizagem em língua estrangeira, tenham o livro 
didático como ponto de referência e apoio. Benson (2001) sugere que o livro didático, ao for-
necer um norte aos estudantes, evitaria que eles se sentissem desamparados. As atividades 
propostas e desenvolvidas no AVA-Avançar, ainda que sigam alguns temas enfocados no livro 
didático adotado, também propiciam outras experiências de aprendizagem, mais lúdicas e cria-
tivas. Além de terem se revelado ferramentas pedagógicas úteis para potencializar e consolidar 
o processo de ensino de PLE, as atividades realizadas no Avançar valorizam a autoria, fomen-
tam a autonomia e, consequentemente, deslocam os discentes para o centro do processo de 
aprendizagem. 
 Nesse ponto, cabe ressaltar que as atividades didáticas, elaboradas com recursos tec-
nológicos em (e para) ambientes virtuais não foram inteiramente direcionadas pelos esquemas 
e diálogos redutores, oferecidos pelo livro didático. Pelo contrário, estas atividades foram pen-
sadas considerando-se determinados suportes e estratégias (scaffolding), a partir das dúvidas 
recorrentes dos discentes. Scaffolding significa fornecer suporte contextual para o sentido 
através do uso simplificado da linguagem, de modelos de ensino, de elementos gráfico-visuais, 
da aprendizagem cooperativa e prática. (OVANDO et al, 2003). 
Para as turmas que estão em estágio inicial, como as de PLE 1 e PLE 2, é necessário fornecer 
o scaffolding como suporte. À medida que os alunos vão ficando proficientes na língua-alvo, 
a necessidade deste suporte vai sendo minimizada, conforme demonstram Diaz-Rico e Weed 
(2002). 
 De acordo com Bradley (2004), três tipos de scaffolding são particularmente efetivos 
na aprendizagem de uma língua estrangeira: (i) apropriar-se da linguagem simplificadamente, 
fazendo-se uso, sobretudo, de verbos no tempo presente; (ii) focalizar em exercícios que este-
jam estruturados na forma de completar (como os de preencher lacunas), mais do naqueles que 
demandam produção de informação; (iii) utilizar recursos visuais. Os três tipos de scaffolding 
mencionados foram empregados nas atividades virtuais desenvolvidas e propostas para as tur-
mas de PLE 1 e PLE 2. Abaixo é possível visualizar alguns exemplos: 

FIGURA 1 – ATIVIDADE CRIAÇÃO DE PERFIL – TURMAS DE PLE 1 E PLE 2  

Fonte: http://www.avancar.ufla.br 

 No exemplo acima, a atividade solicita o preenchimento do Perfil dos discentes no AVA-
Avançar e envolve habilidades de leitura e produção textual. As instruções para a realização da 
atividade são descritas de forma simples e direta, com os verbos no tempo Presente, do modo 
Indicativo. Tanto os alunos da turma de PLE 1, quanto os da de PLE 2 foram convidados a re-
alizar a mesma atividade, em seus respectivos AVAs. 
 Vale observar que uma mesma tarefa pode ser solicitada para turmas que estejam em 
níveis distintos de aprendizagem, desde que a atividade seja elaborada de forma mais com-
plexa. Assim, mobiliza-se a ideia da aprendizagem em espiral (DOLZ E SCHNEUWLY, 1996), 
evidenciando-se outro entendimento da noção de progressão, a partir de uma perspectiva soci-
ointeracionista. Isso significa que não é preciso, obrigatoriamente, trabalhar os conteúdos gra-
dativamente com os discentes, isto é, do menor para o maior grau de dificuldade. Logo, uma 
mesma atividade, como a exemplificada acima, pode ser trabalhada em diferentes momentos da 
aprendizagem, de forma distinta ou mais complexa. Assim, a aprendizagem em espiral valoriz-
aria as possibilidades de aprendizagem (nível de desenvolvimento potencial) e não somente as 
necessidades de aprendizagem (nível de desenvolvimento real), para concordar com Vygotsky 
(1962).

Na Figura 2, abaixo, é possível observar o uso de recursos visuais, como tirinhas, para exempli-
ficar pequenos diálogos introdutórios: 
Figura 2 – Atividade Leitura e Criação de Tirinhas – Turmas de PLE 1 e PLE 2 

  

Fonte: http://www.avancar.ufla.br

 A atividade exemplificada na Figura 2 sugere que, a partir do modelo apresentado, os 
alunos sejam capazes de criar suas próprias tirinhas, através do Pixton (www.pixton.com.br) ou 
do StripGenerator (www.stripgenerator.com). Novamente, habilidades de leitura e produção es-
crita são mobilizadas, estimulando a criatividade dos alunos, através do lado lúdico da proposta. 

http://www.avancar.ufla.br 
http://www.avancar.ufla.br
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Em seguida, foi proposta uma atividade de gravação de áudio, conforme ilustrado: 
Figura 3 – Atividade Gravação de Áudio – Turmas de PLE 1 e PLE 2 
 

Fonte: http://www.avancar.ufla.br

Nessa atividade, os alunos deveriam produzir um pequeno áudio, apresentando-se aos colegas. 
Sugeriu-se que gostos e hábitos pessoais fizessem fazer parte do texto a ser gravado. Primei-
ramente, os discentes foram orientados a escrever um breve roteiro, com o diálogo a ser ence-
nado, antes de realizarem a gravação definitiva. O diálogo foi corrigido e a pronúncia verificada. 
Em seguida, utilizou-se o Voki (www.voki.com), um serviço gratuito que permite a criação de 
personagens virtuais, capazes de repetir mensagens previamente gravadas. Os áudios produz-
idos foram compartilhados no AVA da disciplina. Depois, os alunos foram convidados a ouvir 
as apresentações produzidas pelos colegas e comentá-las no Fórum (Figura 4), aberto para tal 
finalidade. 
Todas as atividades que ilustram este relato foram realizadas com as turmas de PLE 1 e PLE 2, 
durante um semestre, e apresentaram variações quanto ao grau de complexidade exigido na 
elaboração dos diálogos e apresentações. 
Figura 4 – Fórum – Turmas de PLE 1 e PLE 2 

 
Fonte: http://www.avancar.ufla.br

 O apego incondicional ao livro didático pode ser uma forma de limitação. Faz-se 
necessário, portanto, apostar em atividades que transcendam a moldura (frame)  predetermi-
nada do livro e que sejam capazes de ir ao encontro de oportunidades de aprendizagem que 
aconteçam também fora da sala de aula. Nesse sentido, as atividades propostas no Avançar 
procuram incentivar a busca de modelos reais de comunicação, muitas vezes carentes nos livros 
didáticos. As atividades do AVA foram pensadas, em um primeiro momento, como recurso ped-
agógico adicional aos exercícios realizados presencialmente. No entanto, estas atividades foram 
capazes de transcender a sala de aula presencial, pois contribuíram, sobremaneira, para que a 
vida real dos alunos não fosse sentida como algo apartado do ambiente de aprendizagem, seja 
ele real ou virtual. Afinal, a vida está na língua e a língua é cheia de vida.  
 Ademais, atividades que incentivam a autonomia dos alunos, tornando-os aptos a ad-
ministrar a própria aprendizagem, revelam-se assaz produtivas. Entende-se por autonomia a 
capacidade multidimensional que se manifesta de diferentes formas em indivíduos distintos e, 
até mesmo, em um único indivíduo, em diferentes contextos de aprendizagem ou em épocas 
diferentes (BENSON, 2001). 

 Nunan (1997) sugere ser possível caminhar em direção à independência dos aprendizes, 
aos poucos, a partir da observância de alguns níveis, tais como: conscientização, envolvimento, 
intervenção, criação e transcendência. De certa forma, estes níveis ou etapas não são estan-
ques: acabam, muitas vezes, acontecendo simultaneamente e se sobrepondo, à medida que 
os discentes tornam-se autônomos em relação à própria aprendizagem. A partir de algumas 
atividades, selecionadas para exemplificar esta proposta pedagógica, é possível vislumbrar que 
estimulam a autonomia dos discentes, procurando contemplar todos os níveis sugeridos por 
Nunan. 
 Assim, a conscientização sobre a tarefa proposta (ler/ouvir as instruções referentes às 
atividades postadas no AVA), não se dissocia do envolvimento e da intervenção (ato de ler, ouvir 
e, consequentemente, criar pequenos diálogos, tirinhas, áudios). A criação decorre da ação de 
realizar a atividade. À medida que os discentes criam seus próprios exemplos e escolhem ima-
gens para ilustrá-los (foto do perfil, tirinhas, avatar no Voki), transcendem o processo de criação, 
imprimindo autoria à atividade realizada. Como se percebe, os níveis propostos por Nunan es-
tabelecem relação de casualidade entre si sendo, portanto, difícil dissociá-los na prática. 
 Nunan (1997) enfatiza que é importante complementar o livro didático com atividades 
adicionais, próximas da realidade dos alunos. Afinal, em contexto de imersão, a língua pode ser 
aprendida menos na sala de aula e mais em contato com a realidade extraclasse, já que seu 
aprendizado depende de seu uso. O ambiente virtual, de certa forma, pode potencializar a real-
idade extraclasse, por ser um espaço, teoricamente, menos controlado pelo professor.  
 O AVA-Avançar, além de propiciar o contato com a língua fora do ambiente da sala de 
aula real, mobiliza a questão da aprendizagem ubíqua, provando ser ferramenta virtual impre-
scindível nas aulas de PLE. A facilidade de acesso – o Avançar pode ser acessado também pelo 
celular – e a disponibilidade das atividades complementares impactou o rendimento e a produ-

http://www.avancar.ufla.br
http://www.avancar.ufla.br
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tividade dos alunos, em ambas as turmas de PLE, a 1 e a 2. 
Ao longo do semestre foi possível observar: o crescente aumento da motivação dos alunos, 
sua melhor interação, tanto online quanto nas aulas presenciais, a diminuição da inibição para 
se expressarem oralmente e por escrito nos chats, fóruns, a autorregulação da aprendizagem, 
seja através da solução de problemas de forma individual e/ou coletiva, a consolidação de input 
linguístico favorável para a aprendizagem. Enfim, a utilização do AVA-Avançar nas aulas de PLE, 
além de estar em consonância com as diretrizes do MEC para a área, tem sido um diferencial na 
UFLA, em termos de proposta pedagógica.   
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ABSTRACT

This article discusses the offers of the Extension Course Methodologies for the teaching of 
Portuguese as a second language for deaf students, from 2014 to 2016, for the basic education 
network teachers of Santa Catarina, as one of the UDESC - State University of Santa Catarina 
- Extension actions.

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo discutir as ofertas do Curso de Extensão Produção de recursos 
didáticos para o ensino de língua portuguesa como segunda língua para sujeitos surdos, ofereci-
do nos anos de 2014 e 2015 para a rede de educação básica de Santa Catarina, como uma das 
ações do Programa de Extensão Libras em Contexto: formação continuada para profissionais 
que atuam na educação inclusiva, da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.  A 
primeira edição do curso foi oferecida para a Grande Florianópolis e municípios do entorno, por 
solicitação da Prefeitura Municipal de Florianópolis. A segunda edição, em 2015, foi oferecida 
para o município de Joinville, em parceria com o Núcleo de Educação Especial da Prefeitura Mu-
nicipal deste município.  O objetivo principal dos cursos oferecidos é atender o que preconiza 
o Decreto 5.626 de 2005, em seu Artigo Art. 14. § 1º, no que diz respeito a promover cursos 
de formação de professores para o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para 
pessoas surdas. Com estes cursos, pretendeu-se reforçar através da formação continuada de 
professores que atuam na educação de surdos a importância do uso da língua portuguesa como 
segunda pela comunidade surda. Parte-se da perspectiva de que o surdo se constitui como um 
sujeito bilíngue, que deve ter como primeira língua a Libras e como segunda língua o portu-
guês escrito. Os dois cursos foram oferecidos no formato de oficina, com 16 horas presenciais 
divididas em dois encontros, um no começo e outro no final e 24 horas a distância pelo ambi-
ente virtual de aprendizagem moodle. Ao final da oficina, os participantes deveriam apresentar 
uma proposta didática na perspectiva do português como segunda língua para surdos. Como 
resultados, os participantes indicaram a importância de entender o processo de aquisição da 
linguagem por surdos, bem como as relações disso com a aprendizagem do português e a neces-
sidade de cursos de formação nesse formato, em que não apenas recebem as informações, mas 
as significam na tentativa de produção de recursos didáticos para surdos.  Além disso, os cursos 
suscitaram debates acerca da educação inclusiva e da educação bilíngue para surdos levantando 
questões às quais a maioria dos participantes não teve acesso durante sua formação inicial. Por 
outro lado, em ambas as edições, a adesão maior de participantes foi de professores das séries 
iniciais e de profissionais das salas multimeios, com poucos participantes da área de Letras.
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INTRODUÇÃO

 Este trabalho tem por objetivo discutir as ofertas do Curso de Extensão Produção de 
recursos didáticos para o ensino de língua portuguesa como segunda língua para sujeitos sur-
dos, oferecido nos anos de 2014 a 2016 para a rede de educação básica de Santa Catarina, 
como uma das ações do Programa de Extensão Libras em Contexto: formação continuada para 
profissionais que atuam na educação inclusiva, da Universidade do Estado de Santa Catarina - 
UDESC.  A primeira edição do curso foi oferecida para a Grande Florianópolis e municípios do 
entorno, por solicitação da Prefeitura Municipal de Florianópolis. A segunda e a terceira edições, 
em 2015 e em 2016, foram oferecidas para o município de Joinville, em parceria com o Núcleo 
de Educação Especial da Prefeitura Municipal deste município.  O objetivo principal dos cursos 
oferecidos é atender o que preconiza o Decreto 5.626 de 2005, em seu Artigo Art. 14. § 1º, no 
que diz respeito a promover cursos de formação de professores para o ensino da Língua Por-
tuguesa como segunda língua para pessoas surdas. Com estes cursos, pretendeu-se reforçar 
através da formação continuada de professores que atuam na educação de surdos a importân-
cia do uso da língua portuguesa como segunda pela comunidade surda. Parte-se da perspectiva 
de que o surdo se constitui como um sujeito bilíngue, que deve ter como primeira língua a Libras 
e como segunda língua o português escrito.
 Por isso se faz necessário possibilitar aos docentes e discentes a formação continuada 
em Libras como segunda língua, para a educação de surdos, bem como a formação continuada 
de docentes para o ensino de português como segunda língua para surdos. Para tanto, esses 
cursos têm como objetivo geral oportunizar conhecimento, aprimoramento e informações na 
área de inclusão de pessoas com surdez para discentes de graduação, profissionais de educação 
e comunidade, visando contribuir com o processo de construção de uma sociedade inclusiva e 
de respeito a Libras e a cultura surda a partir da promoção de formação continuada de profes-
sores das redes públicas de ensino no que concerne à educação de surdos.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 Os estudos das últimas décadas sobre a educação de surdos têm demonstrado a im-
portância de uma educação bilíngue para estes sujeitos. Esta perspectiva leva em conta o fato 
de que a comunidade surda apresenta uma diversidade linguística na qual o surdo tem como 
sua língua materna a Língua Brasileira de Sinais (doravante Libras), cuja aquisição ocorre de for-
ma natural, bastando para isso que o surdo tenha contato com sinalizantes de Libras. Ademais, 
o sujeito surdo tem a língua portuguesa (principalmente a modalidade escrita, mas também a 
falada), como segunda língua, cujo aprendizado se dá de forma não-natural. É nessa perspectiva 
de bilinguismo que se constitui a educação do sujeito surdo assumida aqui.
 O conceito mais amplo de bilinguismo tem como base a ideia de um indivíduo que fala 
duas línguas. No entanto, chamar de bilíngue uma pessoa que fala duas línguas pode estar asso-
ciado a diversas situações de aquisição/aprendizagem dessas duas línguas. Pode-se estar falan-

do, por exemplo, de uma criança que adquiriu duas línguas simultaneamente durante a primeira 
infância; pode-se ainda estar falando de uma pessoa que aprendeu a falar uma segunda língua 
em um processo de imigração, ou, ainda, através de ensino formal.
 Além disso, o bilinguismo pode ser individual ou social. O primeiro se refere a pessoas 
que falam duas línguas porque aprenderam/adquiriram em condições individuais e particulares. 
Por exemplo, quando um brasileiro aprende inglês em uma escola de idiomas com vistas a fazer 
uma viagem a um país de língua inglesa ou ainda por motivos profissionais, etc.
 Já o bilinguismo social é aquele que envolve uma determinada comunidade em que há 
duas ou mais línguas em contato. Segundo Appel e Muysken (1996, p. 10) quase todas as socie-
dades são bilíngues, embora existam diferenças quanto ao grau ou à forma de bilinguismo.  
 O bilinguismo social pode ser reconhecido ou não. Assim, há países que têm duas (ou 
mais) línguas oficiais, como o Paraguai, por exemplo, onde se fala Espanhol e Guarani. Por outro 
lado, existem comunidades bilíngues que não são reconhecidas oficialmente, como é o caso das 
comunidades de imigrantes que falam português/alemão, português/japonês no Brasil.
 Um caso particular de bilinguismo é o caso da Libras/Português, já que são línguas de 
modalidades diferentes, o chamado bilinguismo bimodal (cf. GROSJEAN, 2008); enquanto a 
primeira é visuo-espacial, a segunda é uma língua oral. A Libras passou a ser reconhecida como 
língua da comunidade surda brasileira através do decreto presidencial 5626, de 22/12/2005, 
que regulamenta a lei 10.436, de 24 de abril de 2002, a qual dispõe sobre a Língua Brasileira 
de Sinais - Libras, e o Artigo 18 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000). No entanto, a lei 
é clara quando afirma que a Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portu-
guesa (lei 10.236), uma vez que, a língua oficial do Brasil é o português, segundo o artigo 13 da 
Constituição Brasileira.
 A partir dessa regulamentação, outras ações governamentais foram tomadas no sentido 
de expandir o uso da Libras na comunidade brasileira, como por exemplo a criação dos cursos 
de licenciatura e bacharelado em Libras, oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina 
juntamente com outras universidades associadas.
 Assim, a Comunidade Surda brasileira é considerada bilíngue Libras/Português e muitos 
surdos têm a Libras como sua primeira língua e o português falado/escrito como sua segunda 
língua. Existem ouvintes que também são sinalizantes de Libras, como os familiares e amigos de 
Surdos e os intérpretes de Língua de Sinais, mas há uma boa parte da população brasileira que 
não sinaliza (incluindo ouvintes e surdos).
 Temos, portanto, um caso de bilinguismo social reconhecido em território nacional via 
legislação. Além disso, muitos estudos na área de educação de surdos têm demonstrado que 
uma educação bilíngue pode apresentar muitas vantagens para o ensino/aprendizagem des-
ta comunidade. (Cf. FERNANDEZ, 1999; GIORDANI, 2004; KARNOPP, 2004; dentre outros) 
Desta forma, segundo a proposta de educação bilíngue, o surdo deve adquirir a Libras como 
primeira língua e aprender o português brasileiro como segunda língua. Para tanto, e partindo 
de uma concepção inatista de aquisição da linguagem, ele deve ser exposto o mais cedo possível 
à língua de sinais, a qual vai adquirir naturalmente. Ao conviver com sinalizantes, a criança surda 
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vai desenvolver naturalmente sua capacidade e competência linguística na língua de sinais a que 
está exposta.
 A realidade nos mostra, entretanto, que como no Brasil muitos surdos nascem em famílias 
ouvintes, que não têm contato com a Libras; em muitos casos a criança surda só vai conviver 
com sinalizantes em escolas bilíngues ou em associações de surdos tardiamente, quando já 
passaram os primeiros anos da aquisição da linguagem, ou ainda, quando já se passaram alguns 
anos da vida deste indivíduo. A aquisição tardia da Libras certamente deixará prejuízos para o 
letramento deste indivíduo.
 Nesta proposta de educação bilíngue, também deve ser ensinado ao sujeito surdo o por-
tuguês brasileiro, língua da comunidade ouvinte na qual está inserido, em sua modalidade oral 
e/ou escrita. O português brasileiro deve ser ensinado com base nos conhecimentos adquiri-
dos por meio da língua de sinais. Assim, a Libras assume um caráter mediador e de apoio na 
aprendizagem da língua portuguesa, que assume o caráter de segunda língua, já que, partindo 
de uma proposta inatista da linguagem, esta língua será aprendida pelo surdo de maneira formal, 
e não adquirida naturalmente:
 O processo mais consciente da aquisição da leitura e escrita, isto é, a etapa mais metalin-
guística deste processo, é muito importante para o aluno surdo. Falar sobre a língua por meio da 
própria língua passa a ter uma representação social e cultural para a criança que são elementos 
importantes do processo educacional. (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 31)
Em relação à aquisição da escrita, repare que os indivíduos oralizados ouvintes fazem, num 
primeiro momento, uma transposição da fala para a escrita. Já os surdos não podem fazer isso, 
pois o que é dito em Libras não se relaciona diretamente com o processo de escrita em portu-
guês, pois a língua de sinais é visuoespacial, além de apresentar diferenças em relação à estru-
tura gramatical do português brasileiro.
 Além disso, no período em que a criança ouvinte começa a aprender a ler e a escrever, ela 
já possui fluência conversacional em sua língua materna, e transfere esse conhecimento para a 
leitura. Já a criança surda muitas vezes chega na escola sem uma base linguística do português. 
Muitas vezes chega inclusive sem conhecimento de Libras. Neste caso, ela é levada a aprender 
à estrutura da língua oral, a fala, a leitura, a escrita, e muitas vezes até a Libras, tudo ao mesmo 
tempo. A aprendizagem da escrita, portanto, deve ser relativizada e pensada de acordo com as 
necessidades e particularidades de cada grupo social.
 Além disso, as práticas de letramento realizadas em Libras deveriam ser tomadas como 
base para o aprendizado da escrita do português, pois é através da Libras que os alunos poderão 
atribuir sentido ao que leem, deixando de ser meros decodificadores da escrita. Ou seja, numa 
abordagem bilíngue, é através da comparação da Libras com o português que irão constituindo 
o seu conhecimento do português.
 Portanto, a condição do sujeito surdo é a de um sujeito bilíngue que tem, em princípio, a 
Língua Brasileira de Sinais como sua língua materna, adquirida de forma natural, e o português 
brasileiro, geralmente escrito, mas também falado, como sua segunda língua, ou seja, o acesso 
a esta língua ocorre por meio de aprendizado.

 No caso específico do surdo, para que ele viva plenamente sua realidade de bilinguismo 
bimodal, é necessário que ele transite livremente em ambientes de Libras e de português, pois 
sua competência linguística em ambas as línguas vai lhe permitir interagir em diferentes situ-
ações e ambientes em qualquer uma das línguas, mesmo que apresente mais habilidade em uma 
ou outra, em momentos diferentes.
 Assim, a condição de sujeito bilíngue está diretamente relacionada à de sujeito letrado.

2. METODOLOGIA E AVALIAÇÃO
 
A metodologia utilizada para realizar os cursos foi a que segue:
- Revisão e análise de metodologias utilizadas na literatura da área para o ensino de língua por-
tuguesa como segunda língua para sujeitos surdos;
- Promoção de oficinas para o público alvo com vistas à formação continuada na área da edu-
cação de surdos.
 As oficinas ministradas aos profissionais da educação, público alvo deste projeto, tra-
balham as seguintes temáticas:
1. Aspectos da aquisição da linguagem pelo surdo.
2. A Libras e o a língua portuguesa no processo de alfabetização do surdo;
3. A escrita do sujeito surdo;
4. Recursos e atividades para o ensino da língua portuguesa para surdos.
No projeto original, as oficinas oferecidas teriam carga horária de 20h/a com atividades presen-
ciais e a distância pelo ambiente virtual de aprendizagem Moodle. No entanto, ao montar o cur-
so, percebemos que os cursistas só teriam um bom aproveitamento da parte prática da oficina 
se o embasamento teórico sobre o assunto fosse discutido de forma mais ampla. Sendo assim, 
optou-se por fazer oficina de 40h/a com a mesma dinâmica presencial e a distância prevista no 
projeto.
 Sendo assim, os dois primeiros cursos oferecidos tiveram formato de oficina com 16 
horas presenciais divididos em 2 encontros de 8 horas cada, no começo e no final, e 24 horas a 
distância pelo Moodle. 
 As atividades realizadas compreenderam um fórum de discussão sobre educação bilíngue 
e educação inclusiva, uma atividade de Contextos de aquisição de Libras por sujeitos surdos e 
ao final da oficina, os participantes deveriam apresentar uma proposta didática na perspectiva 
do português como segunda língua para surdos.
 Na terceira edição do curso, por problemas de evasão de participantes, optamos por min-
istrar uma oficina de apenas 20 horas, uma vez que muitos participantes alegaram problemas de 
liberação nas escolas onde lecionam para participar das atividades do curso.
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 No primeiro encontro, realizamos uma sondagem para verificar quais as expectativas dos 
cursistas em relação à oficina. Selecionamos algumas como representativas das expectativas da 
grande maioria dos cursistas, as quais elencamos a seguir:
• “Na educação infantil, como inserir da melhor maneira a Libras, quais instrumentos lúdi-
cos podem ser utilizados?”
• “Durante o curso gostaria de aprofundar meu conhecimento a respeito da educação de 
surdos. Como ajudar meu aluno na aquisição da Libras? Esse mesmo aluno está inserido na es-
cola sem intérprete, como ajuda-lo em sua alfabetização já que não conhece ambas as línguas”. 
• “Compreender o método ou os métodos utilizados para ensinar a Língua Portuguesa para 
alunos com surdez”
• “Práticas que atendam às necessidades do aluno com surdez em sala de aula, tanto para 
a professora de sala de aula e professora do AEE”
• “Sensibilizar as comunidades escolares quanto às necessidades específicas dos surdos e 
deficientes auditivos”
• “Espero aprender bastante para conseguir repassar e ensinar meus alunos com surdez”
• “A minha angústia sobre a minha prática é fazer o português ter significado para criança 
surda além do seu próprio nome”. 

As expectativas apresentadas mostram a carência de formação dos profissionais em relação à 
educação de surdos. Sendo assim, buscamos proporcionar discussões acerca do sujeito surdo, 
dos profissionais envolvidos na sua educação e os papeis das línguas – Libras e Português – no 
processo de ensino e aprendizagem. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Como resultados, os participantes indicaram a importância de entender o processo de 
aquisição da linguagem por surdos, bem como as relações disso com a aprendizagem do por-
tuguês e a necessidade de cursos de formação nesse formato, em que não apenas recebem as 
informações, mas as significam na tentativa de produção de recursos didáticos para surdos.
Além disso, os cursos suscitaram debates acerca da educação inclusiva e da educação bilíngue 
para surdos levantando questões às quais a maioria dos participantes não teve acesso durante 
sua formação inicial.
 Por outro lado, nas duas primeiras edições, a adesão maior de participantes foi de pro-
fessores das séries iniciais e de profissionais das salas multimeios, com poucos participantes da 
área de Letras. 
 Já na terceira edição, tivemos a participação de estudantes de Letras, de pedagogia e de 
estudantes e profissionais da Computação. 
 Um dos grandes desafios que temos enfrentado é a evasão, principalmente na oficina 
de Metodologias do Ensino de Português como segunda língua para o público surdo.  No curso 
ministrado em 2014, obtivemos 46 inscritos mas apenas 15 concluintes. Já em 2015 foram 

25 inscritos e apenas 8 concluintes e em 2016 foram 29 inscritos e 11 concluintes. Uma das 
explicações para a evasão pode ser o fato de o curso ser realizado em formato de oficina em 
que os cursistas precisavam realizar atividades, pois muitos vêm no primeiro encontro mas não 
realizam todas as atividades propostas. 
 Por outro lado, os cursistas que frequentam o curso nos encontros presenciais e no Moo-
dle têm demonstrado muito interesse e uma participação ativa nas propostas apresentadas. 
Observamos também que parte dos cursistas mais interessados são de cidades do entorno de 
Florianópolis e de Joinville, e relataram a falta de oportunidades formativas na área de educação 
de surdos, como essa a que nos propusemos a oferecer. A quarta edição do curso já está pro-
gramada para acontecer para a região norte de Santa Catarina, em 2017.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM TIMOR-LESTE: O DESAFIO DA ESCRITA 
EM LÍNGUA PORTUGUESA

Joice Eloi Guimarães
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

ABSTRACT 

In this paper, we analyse the difficulties concerning the portuguese writing and monograph pro-
duction by students of UNTL. The main problem is the portuguese writing, witch demonstrate 
the student’s problems in take themselves as author-creator, in the sense of Bakhtin (2011), of 
their own production in portuguese, as non mother language. 

RESUMO

A língua portuguesa, a partir de 2002, passou a configurar como língua oficial e de instrução 
em Timor-Leste, juntamente com a língua tétum. Após os 24 anos de domínio indonésio e a 
proibição do uso do português em Timor durante esse período, atualmente a língua portuguesa 
está sendo reintroduzida no país, com ações que recaem, sobretudo, em mudanças nos currícu-
los escolares e na formação docente. Nesse contexto multilíngue, a experiência com a formação 
de professores e futuros professores do ensino básico de Timor-Leste permitiu-nos observar 
que entre as dificuldades que esses sujeitos apresentam no que diz respeito à língua portugue-
sa a produção de textos ocupa lugar de destaque. As fragilidades em termos de domínio desta 
competência linguística e comunicativa acentuam-se e tornam-se particularmente visíveis pelo 
fato de existir a obrigatoriedade de os estudantes universitários escreverem uma monografia 
em língua portuguesa como requisito para a conclusão de curso. Tendo em vista esse contexto, 
neste trabalho, analisamos as dificuldades com a produção e escrita da monografia em língua 
portuguesa de alunos concluintes do curso de Formação de Professores do Ensino Básico da 
Universidade Nacional de Timor Lorosa’e (UNTL). Os dados utilizados na análise aqui proposta 
foram recolhidos durante um curso de extensão cuja temática abordava o gênero monografia 
e a escrita científica em língua portuguesa. A análise dos enunciados produzidos pelos 28 cur-
sistas foi realizada tendo como referência a teoria do dialogismo de Mikhail Bakhtin, ressaltan-
do, como categorias para análise, os conceitos de cronotopo e entonação (BAKHTIN, 2011). A 
análise dos enunciados nos permite afirmar que a grande maioria dos sujeitos integrantes desta 
pesquisa aponta a língua portuguesa como maior obstáculo para a escrita da monografia. Con-
tudo, apesar dessa dificuldade, valora positivamente a obrigatoriedade da escrita desse gênero 
em português. Além disso, suas respostas conduzem à relação entre o domínio da linguagem e 
a capacidade de argumentação e sinalizam a dificuldade do sujeito sentir-se autor-criador, na 
acepção que confere Bakhtin a esse termo, de sua produção escrita em uma língua não materna.

I

INTRODUÇÃO

 A Língua Portuguesa, doravante LP, figura como língua oficial e de instrução em Ti-
mor-Leste, ao lado da língua Tétum, desde 2002. Contudo, ainda hoje é reduzido o número de 
timorenses proficientes em português.
 Para a mudança desse quadro, o governo de Timor tem feito ações para introduzir a LP 
nos contextos escolares, ações que demandam estratégias voltadas à formação inicial e contin-
uada de docentes timorenses. No âmbito da formação inicial há a exigência de uma monografia 
escrita em LP como requisito para a conclusão de alguns cursos oferecidos pela Universidade 
Nacional Timor Lorosa’e (UNTL). 15

 Os dados utilizados nesta pesquisa foram recolhidos durante um curso de extensão, re-
alizado na UNTL, cujas temáticas foram a produção da monografia e a escrita desse gênero em 
LP. Nossa análise, pautada em uma perspectiva histórica, buscou colocar em diálogo os enun-
ciados dos integrantes desta pesquisa e o contexto extraverbal de sua produção: os elementos 
sócio-históricos que dialogam com apropriação da LP pelos/as timorenses.

PRODUÇÃO DE TEXTOS EM LÍNGUA NÃO MATERNA

 Ensinar uma língua não materna exige estratégias diferentes daquelas utilizadas no ensi-
no de uma língua materna. Na crítica que realiza à orientação do pensamento filosófico-linguísti-
co denominada de objetivismo abstrato, Bakhtin [Volochínov] (2010, 104), apresenta algumas 
diferenças entre a língua materna e a língua não materna. Na acepção desse autor, “A palavra 
nativa é percebida como um irmão, como uma roupa familiar, ou melhor, como a atmosfera na 
qual habitualmente se vive e se respira. Ela não apresenta nenhum mistério.” Ou seja, o falante 
nativo de uma língua é capaz de compreender a palavra nessa enquanto signo linguístico, com 
as possibilidades de sentido e ideologias que manifesta. 
 No que diz respeito à língua não materna, para Bakhtin [Volochínov] (2010), não há, para 
o sujeito que ainda não a domina, a compreensão do signo ideológico e sim, o reconhecimento 
de um sinal, imutável e sempre idêntico a si mesmo. “No processo de assimilação de uma língua 
estrangeira, sente-se a ‘sinalidade’ e o reconhecimento, que não foram ainda dominados: a lín-
gua ainda não se tornou língua.” (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2010, 97). Dessa forma, quando 
não há domínio da língua não materna em que se deseja se expressar, ficam comprometidas as 
relações dialógicas, ou seja, as relações de sentido entre os enunciados no plano discursivo da 
língua.  
 Sendo assim, é possível afirmar que o conhecimento da materialidade linguística, da es-
trutura da língua, não é suficiente para se estabelecer relações dialógicas e produzir significados 
em uma língua não materna. Como afirma Bakhtin [Volochíno] (2010, 98).

15 A monografia em Língua Portuguesa é exigida como requisito para a conclusão do curso da 
Faculdade de Direito e nos departamentos de Formação de Professores do Ensino Básico e de Língua 
Portuguesa da Faculdade de Educação, Artes e Humanidades (FEAH).
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 O ponto de vista que defendemos, embora careça de uma sustentação teórica, constitui, 
na prática, a base de todos os métodos eficazes de ensino de línguas vivas estrangeiras. O es-
sencial desses métodos é familiarizar o aprendiz com cada forma da língua inserida num contex-
to e numa situação concretas. Assim, uma palavra nova só é introduzida mediante uma série de 
contextos em que ela figure. [...] Em suma, um método eficaz e correto de ensino prático exige 
que a forma seja assimilada não no sistema abstrato da língua, isto é, como uma forma sempre 
idêntica a si mesma, mas na estrutura concreta da enunciação, como um signo flexível e variável. 
 Na situação aqui analisada, situação formal de ensino no contexto acadêmico de Ti-
mor-Leste em que a LP figura como língua não materna para os/as aprendentes, verificamos, 
com base na grade curricular do curso de Formação de Professores do Ensino Básico da UNTL, 
que as disciplinas voltadas ao ensino de LP têm seus conteúdos centrados, basicamente, em 
aspectos da estrutura da língua. Além disso, não há um cuidado em situar o português nesse 
contexto de ensino como língua não materna.  
 Sendo assim, em relação à produção escrita, evidenciam-se as dificuldades enfrentadas 
pelos/as discentes universitários/as mediante a exigência de uma monografia escrita em LP. 

CAMINHOS DA PESQUISA – ABORDAGEM TEÓRICO METODOLÓGICA

 Durante nossa experiência com a formação de professores e futuros professores do en-
sino básico na UNTL como professora da cooperação brasileira integrando o PQLP/CAPES, 
16propomos a realização de um curso de extensão denominado “Pesquisa e produção textual: a 
escrita da monografia em Língua Portuguesa”, cuja temática abordava o gênero monografia e a 
escrita científica em LP. O curso teve duração de 30h, divididas em 10 encontros ocorridos no 
período de férias letivas, em janeiro de 2016.  
 Ao todo, 27 professores/as e futuros/as professores/as timorenses, alunos/as da 7ª fase 
do curso de Formação de Professores do Ensino Básico participaram do curso. No último dia de 
encontro, aplicamos aos/às cursistas um questionário composto de 5 questões que objetivavam 
conhecer as dificuldades desses sujeitos em relação à produção escrita do gênero monografia 
em LP e à pesquisa científica.  Destacamos para analisar, no conjunto desta pesquisa, duas 
questões. Na primeira, o/a cursista deveria assinalar, entre duas opções, aquela que representa-
va sua maior dificuldade para produzir a monografia: (i) As etapas da pesquisa e/ou (ii) A escrita 
em Língua Portuguesa. Em seguida, foi solicitado que eles/as justificassem sua escolha. A outra 
questão presente no questionário, cujas respostas trouxemos para análise foi: Se a escrita da 
monografia pudesse ser em uma outra língua de sua escolha, que língua você escolheria?
 Nosso corpus de análise é composto pelos 27 enunciados escritos obtidos como respos-
tas a essas questões. Buscamos analisar esses enunciados atentando para além dos aspectos 
estritamente linguísticos, abrangendo, dessa forma, o contexto extraverbal de sua produção. 
Dos elementos constantes nesse contexto extraverbal, utilizamos como categorias de análise 

16 Programa de Qualificação de Docentes em Língua Portuguesa da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

dos dados nesta pesquisa os conceitos de cronotopo (tempo e espaço) e de entonação (caráter 
valorativo) na produção dos enunciados. 
 O conceito de cronotopo envolve as relações temporais e espaciais na produção dos 
enunciados, ou seja, onde e quando esse enunciado é produzido são elementos que estão “fora”, 
mas participam de sua composição.  A inter-relação do cronotopo com a produção dos enun-
ciados não se dá de maneira evidente ou em uma relação direta.  Fazem parte desse processo 
as vozes sociais presentes nos diferentes cronotopos em que os enunciados são proferidos. Es-
sas vozes configuram-se como representantes das ideologias de grupos sociais específicos em 
determinados tempos e espaços históricos e atuam, portanto, de modos distintos no processo 
de construção dos enunciados. (GUIMARAES, 2013).  À luz dessa perspectiva, o enunciado não 
pode, nunca, ser neutro, pois sua produção ocorre em determinado cronotopo atravessado por 
índices sociais de valor, cuja escolha representa a posição ativa do sujeito que enuncia perante 
seu objeto e interlocutor. 
 Essa tomada de posição diante de outros enunciados, ou seja, diante de outras vozes 
sociais, configura, juntamente com os elementos integrantes do contexto extraverbal, a autoria 
no sentido bakhtiniano. Nas palavras de Bakhtin (2011, 389):

A forma de autoria dependo do gênero do enunciado. Por sua vez, o gênero é determinado pelo 
objeto, pelo fim e pela situação do enunciado. [...] Quem fala e a quem se fala. Tudo isso determina 
o gênero, o tom e o estilo do enunciado: a palavra do líder, a palavra do juiz, a palavra do mestre, 
a palavra do pai, etc. É isso que determina a forma da autoria. 

 Bakhtin estabelece uma distinção entre o autor-pessoa, aquele vinculado à vida, e o 
autor-criador, aquele que constitui e dá forma ao objeto estético. A distinção entre esses dois 
conceitos se dá na observância da relação que os mesmos estabelecem com o objeto e com as 
valorações que esse carrega. No caso dos enunciados, podemos, analogamente, pensar nessa 
distinção da seguinte forma: ao tratar de um tema, o autor-pessoa faz-se, na cadeia da comu-
nicação discursiva, seu recorte valorativo. Ao ir além desse primeiro movimento, ultrapassando 
seu próprio recorte valorativo da realidade, passando a dialogar com ele, atribuindo-lhe novos 
significados, ele passa a criar. Temos então o nascimento do autor-criador, que assume uma 
posição exotópica e axiológica, dando acabamento à obra de forma dialógica, guiando o leitor 
na sua maneira de ver o mundo. Segundo Faraco (2008), somente por meio desse deslocamen-
to, o sujeito se constitui como autor-criador, quando esse movimento não acontece, a voz do 
autor-pessoa permanece como tal.

ANÁLISE DAS PRODUÇÕES: CRONOTOPO E ENTONAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE AUTO-
RIA EM PRODUÇÕES ESCRITAS DE TIMORENSES EM LÍNGUA PORTUGUESA

 A construção dos enunciados dos docentes que integram esta pesquisa precisa ser com-
preendida considerando que, em certa medida, esses sujeitos vivenciam a obrigatoriedade de 
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uso da LP, ou seja, seus discursos são construídos tendo no horizonte de sua produção uma pa-
lavra de autoridade. Esse cronotopo específico influencia, certamente, na produção dos enun-
ciados. 
 A produção dos enunciados aqui analisados se deu em um tempo-espaço determinado: a 
última aula do curso de extensão “Pesquisa e produção textual: a escrita da monografia em Lín-
gua Portuguesa”. Esse cronotopo, por sua vez, insere-se em outro cronotopo maior – aquele em 
que ocorre a reintrodução da LP nas práticas educativas em Timor, tendo políticas e incentivos 
para a formação inicial e continuada de docentes nesse sentido. Levando em conta essa reali-
dade contextualizada, e as valorações que são construídas nela, tivemos o seguinte quantitativo 
de respostas à primeira questão aplicada, a qual solicitava que os/as cursistas apontassem a 
maior dificuldade em produzir a monografia: 15 apontaram que a maior dificuldade é escrita em 
LP; 4 a dificuldade com as etapas da pesquisa e; 8 assinalaram ambas as opções.
 Abaixo apresentamos duas justificativas17 utilizadas por aqueles/as que apontaram a es-
crita em LP como maior dificuldade:

Exemplo1: A escrita em lingua  portuguesa e mais difícil porque a lingua tem pontuação. tem virgula. 
e tambem atraves de palavras que mais dificil para min.

Exemplo 2: Porque a lingua portuguesa e mais dificil para me principal na conjugação do verbo em 
tempo presente, passado e futuro e também outras palavras que eu não sei com lingua portuguesa.

Observamos que as justificativas se referem às noções da gramática da língua. Ou seja, ess-
es enunciados não estão centrados no aspecto discursivo, o que remete a uma concepção de 
linguagem de viés estruturalista, num entendimento de que, para utilizar uma língua é preciso 
conhecer a sua estrutura. Vemos também que nos exemplos 1 e 2 a dificuldade com a LP é jus-
tificada por um entendimento, já aceito entre os timorenses, de que essa língua é muito difícil. 
Esse enunciado comum se constrói, sobretudo, na relação de comparação com a língua tétum, 
língua de forte tradição oral que só conheceu uma norma ortográfica em 2004. 
Essas justificativas foram recorrentes nas respostas obtidas. Assim, observamos que o pertenci-
mento dos sujeitos a um mesmo grupo social, em uma mesma época, proporciona a esses su-
jeitos um horizonte social comum, o qual está repleto de valorações subentendidas que pairam 
na sociedade e que organizam as enunciações dos sujeitos integrantes desse grupo social desde 
seu interior. 
Após a dificuldade com a escrita em LP, o segundo maior número de cursistas (8) assinalou as 
duas opções disponíveis. Desses, chama atenção a atribuição ao fato de ser a primeira vez que 
realiza a produção do gênero monografia, conforme podemos verificar no exemplo abaixo:

17 Os trechos foram transcritos conforme original.

Exemplo 3: Porque eu sinto é uma dificuldade para organizar e escrever a monografia porque é 
primeira vez e tambem a dificuldade para expressar em lingua portuguesa e tambem para as real-
izações da pesquisa.

No exemplo 3, há novamente a emissão da dificuldade com o aspecto estrutural da LP e também, 
em relação à produção da monografia, é citado o fato de ser a primeira vez. Esse argumento nos 
remete à crítica em relação à formação desses sujeitos no que diz respeito à preparação para a 
escrita de gêneros científicos em LP. 
Apenas 4 cursistas manifestaram terem dificuldades apenas com as etapas da monografia, opção 
que deixa entrever que, para esses sujeitos a LP não se configura como dificuldade. No exemplo 
4, fica evidente a dúvida em relação à pesquisa de caráter científico atrelada à realidade pluri-
língue observada em Timor-Leste, em que a LP, muitas vezes, para os/as alunos restringe-se ao 
espaço escolar, pois quando voltam as suas casas os mesmos utilizam suas línguas maternas. 

Exemplo 4: A minha dificuldade é “como é que eu vou pesquisar?” porque na minha escola muitas 
crianças sempre utilizar varias línguas.

 Para muitos timorenses, a língua utilizada no espaço escolar deveria ser apenas o por-
tuguês, não sendo incluídas no processo de ensino da LP as demais línguas presentes em Ti-
mor-Leste, o que vai de encontro às orientações curriculares que preconizam o ensino das lín-
guas maternas e da língua tétum ao lado do português.
 Apesar das dificuldades apontadas pelos/as integrantes desta pesquisa, as quais recaem, 
principalmente sobre a escrita em LP, observamos, por meio das respostas a questão “Se a es-
crita da monografia pudesse ser em outra língua de sua escolha, que língua você escolheria?”, 
que a maioria desses sujeitos, 20,  opta pelo português. As justificativas apresentadas podem 
ser separadas em dois grupos: porque ajudaria a aprimorar o conhecimento da língua e; por ser 
língua oficial em Timor.

Exemplo 5: As vantagens de escrever a monografia utilizar a lingua portuguesa desenvolve o meu 
conhecimento sobre a lingua portuguesa.

 O exemplo apresentado acima reforça a ideia de obrigatoriedade de esses sujeitos saber-
em a LP. Tal ideia, internalizada por eles, é colocada em primeiro plano sendo, neste caso, a 
pesquisa científica um caminho para atingi-la, dissociada, dessa forma de sua importância que é 
referente a ela mesma, como processo de construção de conhecimento, busca de solução para 
um problema, etc.
 
Exemplo 6: As vantagens, posso saber mais a língua portuguesa por meio da prática e da escrita. 
Porque este língua é a nossa lingua oficial que já tinha aprovada na constituição da RDTL no 
artigo 13.
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 Em 6 vemos um exemplo que configura, como aponta Bakhtin (2011), como palavra de 
autoridade. Segundo esse autor, em cada época e em cada esfera de organização social coex-
istem enunciados que gozam de prestígio, que são seguidos pelos grupos sociais pertencentes 
a essas esferas. Nesse contexto a palavra de autoridade, como a representada pela lei, já é for-
mada em uma esfera que socialmente tem esse prestigio.
 Ao analisarmos os enunciados produzidos como respostas às questões, podemos inferir 
que os/as timorenses, no processo de escrita em LP, se apoiam em posições socialmente valor-
izadas e aceitas entre os/as timorenses, perfazendo assim o papel de autor-pessoa denominado 
por Bakhtin. Não estamos afirmando a impossibilidade de o sujeito ir além desse primeiro movi-
mento nesse contexto, porém, nossa análise mostra que para os/as participantes desta pesquisa 
é, ainda, muito difícil, na escrita em LP, realizar o deslocamento que constitui o autor-criador 
na acepção de Bakhtin. Podemos inferir que, o nível de conhecimento de LP que esses sujei-
tos a possuem é, certamente, um entrave para que os mesmos possam realizar esse segundo 
movimento, o que seria, certamente, realizável por eles em sua língua materna.    
Dessa forma, tendo em vista os aspectos composicionais concernentes ao gênero monografia, 
há, ainda, um longo caminho a ser percorrido para que os/as sujeitos timorenses atuem como 
autores-criadores de suas produções em LP. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

 A produção dos enunciados dos/as cursistas que participaram dessa pesquisa reflete e 
refrata o contexto de sua produção: o processo de reintrodução da LP nos currículos escolares 
de Timor-Leste e a necessidade de formação docente nesse sentido. Esses enunciados evi-
denciam a dificuldade de compreensão da estrutura linguística da LP, principalmente quando 
o parâmetro é a estrutura da língua tétum. Contudo, apesar dessas dificuldades há, em seus 
enunciados, a valoração positiva quanto à escrita da monografia em LP.
 Em relação à questão da autoria, a partir de uma análise preliminar dos enunciados dados 
como respostas às questões aqui analisadas, podemos inferir que esses sujeitos não conseg-
uem, ainda, constituírem-se como autores-criadores de seus textos. Atribuímos essa dificuldade 
à característica língua não materna do português em Timor. A nosso ver, para que o sujeito 
constitua-se como autor-criador de seus textos em língua não materna é necessário um conhe-
cimento da língua que vai além de aspectos estruturais, que estão no plano discursivo, para que 
ele/a seja capaz de estabelecer relações dialógicas com os demais enunciados que integram a 
cadeia de comunicação discursiva da língua em que deseja se expressar.
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ABSTRACT

This article traces some reflections about the teaching of Portuguese as an additional language 
in the initial training of indigenous teachers. The focus is on the scenario of the initial training of 
indigenous teachers, by means of the course of Licenciatura Intercultural Indigenous University 
of the State of Pará.

RESUMO

As pesquisas sobre o ensino/aprendizagem de uma língua adicional mostram-se efervescentes 
no cenário educacional brasileiro, haja vista a projeção do ensino de português para estrangei-
ros. Esses estudos têm gerado vasto aporte teórico para aqueles que atuam na formação de 
professores dessa área, atualmente, em destaque no Brasil. Todavia, o ensino de português para 
falantes de línguas indígenas, quer seja na condição de língua materna ou na condição de língua 
adicional, ainda tem sido uma linha pouco explorada e por isso requer um olhar mais atento para 
a formação de professores que atuam nesses espaços, muitas vezes, plurilingues. Este artigo 
propõe traçar algumas reflexões sobre a formação inicial de professores indígenas no que diz 
respeito ao ensino do português como língua adicional (PLA). Parte-se de definições teóricas de 
conceitos importantes para a abordagem do tema, a saber, aquisição e aprendizagem de PLA, 
línguas em contato, interlíngua, bilinguismo e bilingualidade, dentre outros, que compreendem 
o trabalho com a formação de professores para o ensino/aprendizagem de uma língua adicional 
em contexto pluri e intercultural. Pretende-se discutir esses conceitos em consonância com 
o que prevê o traçado dos Referenciais curriculares para a educação indígena. Privilegia-se o 
cenário da formação inicial de professores indígenas na Amazônia, mais especificamente, no 
estado do Pará, por meio do curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade do 
Estado do Pará, que desde 2012 atua na formação desse público, tanto na oferta de turmas reg-
ulares quanto na oferta de turmas pelo Plano Nacional de Formação de Professores – PARFOR. 

INTRODUÇÃO

 Em abril do corrente ano, a Universidade do Estado do Pará (UEPA) formou 72 profes-
sores indígenas das etnias Tembé, Gavião e Surui Aikewara,19 alunos do Curso de Licenciatura 
Intercultural Indígena, que tem por objetivo geral, “formar professores indígenas, para atuar na 

18 Professora da Universidade do Estado do Pará. Doutoranda no Programa DINTER-UEPA/USP. 
Atua na área de formação de Professores. Bolsista FAPESPA. zelinanegrao@yahoo.com.br.
19 Em 1953 – após convenção realizada por linguistas e antropólogos - ficou estabelecido que o 
substantivo gentílico referente ao nome de um povo indígena seria grafado com maiúscula e nunca 
pluralizado. Por isso designamos os Tembé, os Gavião e os Surui aikewara.

Educação Básica com foco em uma das seguintes áreas de concentração: ciências humanas e 
sociais; ciências da natureza e matemáticas; linguagens e artes” (PPC INTERCULTURAL UEPA, 
2012). 
 A conclusão do Curso por esses professores nos possibilita, neste momento, lançar 
alguns olhares sobre a formação empreendida para o trabalho com a língua portuguesa. Em 
primeiro lugar, por estarmos diante de um contexto de minorias étnico-linguísticas, depois, por 
estarmos diante de variadas situações de utilização da língua nessas comunidades, e por último, 
por estarmos diante ainda, do pioneirismo empreendido e da trajetória a ser consolidada pela 
Licenciatura. 
 Uma das áreas de concentração – linguagens e artes - prevê a formação de professores 
de língua portuguesa para atuar em contextos interculturais bi-multilingues, conforme a propos-
ta estabelecida e o Referencial para a formação de professores indígenas. Além disso, prevê 
também, a capacitação de professores para que possam refletir, discutir e elaborar propostas 
curriculares e materiais didático-pedagógicos que atendam ao real contexto linguístico vivencia-
do (PPC INTERCULTURAL UEPA, 2012). Diante disso, percebe-se a responsabilidade do papel 
assumido pelos professores formados, no que tange à atuação pedagógica a ser empreendida 
em comunidades em que, ora se está diante de contextos bilíngues, ora se está diante de con-
textos “pseudo” monolíngues e mais ainda, muitas vezes, diante a utilização de um português, 
resultante do contato com a ou as línguas indígenas faladas naquelas comunidades. 

1. ALGUMAS PERSPECTIVAS SOBRE BILINGUISMO E EDUCAÇÃO BILÍNGUE

 Ainda que o Referencial Curricular para a Educação Indígena traga em seu bojo a ne-
cessidade de uma educação “bilíngue, intercultural, específica e diferenciada” (RCNEI, 1998, 
p.137), infelizmente, o que se percebe é que o próprio Referencial não dá conta de tratar, de 
forma produtiva, os conceitos em questão, ainda há uma grande lacuna entre o que se concebe 
e o que se empreende efetivamente no dia a dia da educação formal indígena, no que concerne 
a essas questões. O que se sabe, de fato, é que há a necessidade de se discutir, entre os pro-
fessores em formação, de que maneira a apropriação desses conhecimentos pode auxiliá-los 
na compreensão de fenômenos que se processam na utilização das línguas em contato, seja no 
oral, seja no escrito.
 Acreditamos que o conceito multidimensional de bilinguismo trazido por Maher (2007) 
contempla, mais adequadamente, a realidade linguística vivenciada nas muitas comunidades 
indígenas:

O bilíngue – não o idealizado, mas o de verdade – não exibe comportamentos idênticos na língua X 
e na língua Y. A depender do tópico, da modalidade, do gênero discursivo em questão, a depender 
das necessidades impostas por sua história pessoal e pelas exigências de sua comunidade de fala, 
ele é capaz de se desempenhar melhor em uma língua do que na outra ´- e até mesmo de se de-
sempenhar em apenas uma delas em certas práticas comunicativas (MAHER, 2007, p. 73).

 Dessa forma, a concepção de um sujeito bilíngue como aquele que manifesta diferentes 



98 99

níveis de desempenho das línguas em uso aponta para a inclusão do termo bilingualidade, que 
conforme Heye (2003) relaciona-se a estágios diversos vivenciados pelos sujeitos bilíngues. 
Assim, “esses estágios são vistos como processos situacionalmente fluídos e definem, de forma 
dinâmica a bicompetência linguística, comunicativa e cultural nas diferentes épocas e situações 
de vida” (idem, p.33-34). 
 A co-existência de duas ou mais línguas como meio de comunicação, mesmo que uma 
delas em menor grau de utilização, é fato na maioria das comunidades indígenas da Amazônia. 
Ainda que a utilização de uma dessas línguas seja decorrente, muitas vezes, da tentativa de 
implantação de diferenciados modelos de educação bilíngue, ou como forma de resgate ou de 
manutenção da língua nativa, o certo é que há de se considerar esses contextos como espaços 
com diferentes estágios de  bilingualidade, pois se a língua nativa de alguns está presente em 
rituais e nas atividades de casa, é sinal de que ela tem níveis de vitalidade, e que convive com 
a língua que é trazida para dentro das escolas por meio da educação formal, a saber, a língua 
portuguesa. 
 O que se pretende ao nosso ver, é que a Educação Bilingue caminhe para uma educação 
em que as línguas materna e adicional, sejam respeitadas e utilizadas, na modalidade oral e es-
crita, a partir de toda diversidade resultante do contato estabelecido. 

2. AQUISIÇÃO E APRENDIZAGEM DE UMA LÍNGUA ADICIONAL

 Outro ponto importante na formação docente de indígenas é a apreensão de conhec-
imentos relativos à aquisição e aprendizagem de uma língua adicional. A concepção de que o 
contexto para o qual os professores estão sendo formados para atuar é um contexto bilíngue, 
nos impõe apresentar a esses professores em formação, temáticas que lhes permitam pensar 
sobre o tratamento a ser dado ao seu objeto de ensino.
 Muitos pesquisadores têm tratado a aquisição de uma língua adicional a partir dos estu-
dos relativos à aquisição da língua materna, pois acreditam que um processo semelhante acon-
tece nos dois casos. Abaixo, algumas das muitas teorias de aquisição de segunda língua (ASL).
 A teoria behaviorista, trata a aquisição, verbal ou não-verbal, como decorrente da for-
mação de hábitos, que estariam condicionados por estímulos e respostas.  Para os teóricos des-
sa linha, os aprendizes de uma L2 já possuiriam um conjunto de hábitos, a sua própria L1, que 
favoreceriam positiva ou negativamente a aprendizagem. 
 O modelo de Shumman (1978) propõe que a aquisição está centrada num processo de 
aculturação, definida pelo autor como resultante da acomodação do aprendiz à L2, tanto nos 
aspectos psicológicos quanto sociais. Dessa forma, quanto mais próximo o aprendiz estiver de 
assimilar a cultura da L2, mais favorável será a sua aprendizagem, pois quanto maior for a dis-
tância social e psicológica da L2, mais difícil será para se desenvolver a língua adicional. 
 Os estudiosos da teoria dos universais linguísticos propõem que a aquisição de L2 é 
uma atividade inata, que a exemplo da aquisição de uma L1, teríamos também, um componente 
linguístico biológico que nos asseguraria esse processo. Para eles, ao aprender tanto uma L1 

quanto uma L2 os sujeitos apropriam-se, primeiramente, das regras não-marcadas, considera-
das como o cerne da gramática de sua língua, e só depois absolvem as regras marcadas, ou 
periféricas. 
 Selinker (1972) cria a teoria da interlíngua para explicar a existência de um sistema lin-
guístico psicológico entre a L1 e a LA. Para ele, entre a L1 e a L2 existiria um continuum, que 
comportaria os estágios de desenvolvimento linguístico pelo qual o indivíduo passa ao adquirir 
uma língua adicional. A análise das produções orais e escritas dos aprendizes nos permitiriam 
a identificação dos erros e os inputs necessários para o tratamento adequado dos mesmos, de 
forma que o sujeito possa chegar à aprendizagem efetiva da língua adicional (ibidem). 
 Outra teoria de ASL é a do discurso, segundo Hatch (1978) a interação é o primeiro 
passo na aquisição e só depois as estruturas sintáticas seriam desenvolvidas. Dessa maneira, 
as estruturas da língua não estariam em primeiro plano no processo de aquisição, é antes pelos 
processos de negociação na interação com falantes nativos da língua-alvo, que os aprendizes de 
L2 alcançam a aprendizagem. 
 Krashen elaborou a teoria do monitor para explicar a aquisição de uma língua adicional. 
Esta teoria apresenta cinco hipóteses basilares: da distinção entre aprendizagem e aquisição, da 
ordem natural, do input, do monitor e do filtro afetivo. A primeira delas, prevê o par consciente 
para referir-se à aprendizagem e inconsciente para referir-se à aquisição como forma de carac-
terizar os processos necessários ao desenvolvimento de uma L2. A hipótese da ordem natural 
prevê que haveria uma ordem natural para a aquisição das regras de uma língua tanto em L1 
quanto em L2. Contudo, essa sequência de apropriação não é a mesma nas duas línguas. Outra 
hipótese levantada, diz respeito ao que o autor denomina como input, segundo ele, o indivíduo, 
ao adquirir uma segunda língua, passa por estágios, denominados de input. Só avançamos ness-
es estágios, se o status do input oferecido estiver além daquele que já possuímos (idem). A 
quarta hipótese trata do que deu nome à sua teoria, ou seja, do monitor, que consiste em dizer 
que a aprendizagem formal tem apenas uma única função, a de servir como monitor, editor da 
aquisição. É na aquisição que acontece a comunicação espontânea e é nesse processo que a 
fluência do indivíduo se desenvolve. A última hipótese trata do filtro afetivo, “é um bloqueio 
mental que impede os indivíduos de utilizarem totalmente o input compreensível que eles re-
cebem para a aquisição da língua” (KRASHEN,1985, p.3). Apenas o input não seria suficiente 
para a aquisição, é preciso estar motivado. 
 A teoria sociocultural, que tem como expoente os estudos de Vygotsky, prevê que a 
aprendizagem de uma língua se processa a partir da mediação com o social, num processo de 
colaboração com outros indivíduos. Conforme Paiva (2009) “É no mundo social que os aprendiz-
es de língua observam os outros usando a língua e os imitam”. 
 O embasamento teórico relativo a essas teorias permite ao futuro professor conhecimen-
tos necessários à compreensão de fenômenos que se processam, muitas vezes, no cotidiano de 
sua sala de aula. Daí acharmos viável reforçar a importância deste conteúdo, de forma muito 
mais abrangente, em alguma das Disciplina dos cursos de Licenciatura Intercultural Indígena.
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3. A LÍNGUA PORTUGUESA NA FORMAÇÃO INICIAL DO CURSO DE LICENCIATURA 
INTERCULTURAL

 A formação inicial de professores indígenas no cenário nacional passou a ganhar out-
ros contornos a partir da implementação do Plano Nacional de Educação promulgado pela Lei 
10.172/01, que previa a criação de Cursos Superiores para a formação específica de profes-
sores indígenas. Para Januário e Silva (2007, p. 48):

 A abertura das universidades para o acesso dos povos indígenas tem permitido que as 
demandas das etnias sejam discutidas no âmbito da academia, que as IES reconheçam a multi-
culturalidade existente no país, viabilizando o debate e a criação de processos educacionais in-
ovadores, além de possibilitar que os ameríndios tenham novas experiências e acesso a espaços 
até então inacessíveis a eles.

 Esse acesso trouxe ganhos positivos para ambas as partes, pois permitiu que a educação 
tradicional dos povos indígenas se colocasse como premissa para a composição da educação 
formal a ser colocada em pauta na licenciatura. 
 A Licenciatura Intercultural da Universidade do Estado do Pará prevê uma carga horária 
de quinhentas e cinquenta e seis horas (556h) para o trabalho com a área de Língua Portugue-
sa. Assim, o currículo apresenta Disciplinas como, Língua Portuguesa, Fundamentos em Língua 
Portuguesa, Língua Indígena na Amazônia I e II, Introdução à Linguística, Oralidade e Escrita no 
Ensino e Aprendizagem de Línguas, Narrativas e Oralidades dos Povos Indígenas na Amazônia, 
Literatura no Brasil e na Amazônia, Leitura e Produção de Textos Bilingues, Estágio Supervisio-
nado e TCC. 
 Algumas dessas Disciplinas trazem em suas ementas propostas como: arcabouço teórico 
sobre aspectos fonético-fonológicos e morfossintáticos em línguas indígenas da Amazônia e em 
língua portuguesa; o trabalho com a realidade sociolinguística das línguas indígenas amazônicas 
e a língua portuguesa, contato linguístico, bilinguismo e multilinguismo; questões relacionadas 
ao ensino/aprendizagem de línguas indígenas e do português em contextos bilíngues e bidiale-
tais, dentre outros. Contemplando assim, boa parte do que prevê o Referencial para a Formação 
de Professores Indígenas. 
 Foi nessa perspectiva que se tentou trabalhar a formação inicial dos professores dos pov-
os Tembé, Gavião e Surui aikewara. E aqui caberia um aposto para dizer algumas palavras sobre 
a realidade linguística desses povos no momento do início do Curso. Conforme PPC – Inter-
cutural UEPA (2012) os Tembé têm como língua materna uma língua do tronco tupi-guarani. O 
português é a língua dos usos e a língua materna tem sido utilizada para alfabetizar. Os Gavião 
são falantes de uma língua da família jê-timbira e entre os anos de 90 e 94 implementaram em 
sua aldeia uma escola bilíngue para que tanto o português como o parkatejê fossem estudados. 
Os Surui Aikewara utilizam a língua portuguesa e a língua materna (pertencente ao tronco tu-
pi-guarani) para alfabetizar suas crianças. 

 É claro que o Projeto implementado traz a possibilidade de se lançarem novos olhares 
sobre o que foi empreendido. Um único projeto para comunidades com realidades bem diver-
sas no que diz respeito às experiências de contato linguístico, mesmo para aqueles que falam 
línguas maternas do mesmo tronco linguístico, como é o caso dos Tembé e dos Suruí aikewara, 
ambos da família tupi-guarani, requer um desdobramento para além do que está previsto pelas 
ementas das Disciplinas; requer um pensar focalizado em relação ao trabalho previsto para o 
contexto bilíngue que está posto na comunidade para a qual os professores estão sendo forma-
dos. 
 Amado (2014) ressalta a importância de se atentar para a necessidade de se conceber 
que o ensino/aprendizagem do português como língua adicional e da língua indígena esteja per-
meado pela interculturalidade presente nesse processo. Ressalta ainda, que “ensinar uma língua 
adicional requer uma perspectiva para além da gramatical: os aspectos interculturais e interlin-
guísticos devem ser discutidos com o aprendiz, levando-o a refletir sobre sua própria língua e 
sua identidade” (AMADO, 2014, p.395).
  É válido lembrar, segundo Maher (2006) que o professor indígena não dispõe a seu favor, 
o fato de já ter vivenciado os conteúdos com os quais irá trabalhar, além do mais, nem mesmo o 
material didático está a sua disposição, é a partir da formação inicial, que esse professor lançará 
mão dos conhecimentos da educação formal necessários a compor com os conhecimentos da 
educação indígena na reflexão e produção do suporte pedagógico eficiente ao seu trabalho. 
 Outro ponto a ser considerado na formação desse professor, consoante Ladeira (1981) é 
o olhar que se deve ter com vistas ao “português de contato”. É a partir dessa perspectiva, que 
outros usos dessa variedade se mostrarão eficientes no ensino/aprendizagem da língua. 
Também é importante reforçar, que as teorias sobre aprendizagem de uma L2 serão muito im-
portantes para a composição das reflexões a serem empreendidas pelo professor no momento 
do dia a dia da sala de aula e na constituição do material didático. Mesmo que muitas delas 
sejam alvo de críticas por pesquisadores, é preciso não descartar o fato de que cada uma, ao 
seu tempo, deu a devida contribuição para a compreensão dos processos de aquisição e que, 
ainda hoje, servem de base para o trabalho com algumas questões relativas à apropriação e in-
terferência de uma L1 em uma L2.
 A questão do bilinguismo não pode ser negligenciada, ainda que se propague a todo 
momento os adjetivos bilíngue e intercultural na constituição da educação formal indígena, in-
felizmente ou felizmente, não é pauta consensual, parece que sempre haverá algo a ser dito para 
que se possa chegar à implementação de um programa bilíngue que esteja mais próximo da real 
situação linguística de cada uma dessas etnias. 
 Isto posto, para se dizer que o trabalho com a língua portuguesa nas comunidades indí-
genas, parece estar longe de alcançar o real tratamento a ser dado a ela, pois continuamos sem 
entender ainda diante de que língua estamos, se de uma língua adicional e como tal precisa ser 
vista à luz de seu caráter, a partir da compreensão de teorias e metodologias que apontem para 
uma maior eficácia em seu ensino/aprendizagem. Ou se devemos tratá-la na condição de língua 
primeira, sem desprezar entretanto, toda a ancestralidade cultural do povo que a utiliza e assim, 
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com o devido tratamento em relação aos pressupostos teóricos e pedagógicos necessários a sua 
aprendizagem. Importa, todavia destacar, que alguns sinais de mudança começam a se anunciar 
doravante a formação inicial de professores indígenas sobretudo no cenário amazônico.  E, isso 
se fez sentir na graduação dos povos Tembé, Surui aikewara e Gavião, seja a partir dos trabalhos 
de conclusão de curso realizados, com temáticas do tipo, Jogo da gramática: uma proposta 
didática bilíngue português/tembé; Cartilha bilíngue: uma proposta didática de ensino da língua 
tenetehar para o segundo ano do fundamental e Ensino de língua kyikatêjê: uma abordagem a 
partir do vocabulário de alimentação tradicional; seja a partir das falas dos oradores das turmas 
licenciadas, no momento da colação de grau:“Nossa língua e a língua não-indígena vai andar 
lado a lado para que possamos sair mais fortalecidos” (Concita Sampré – oradora Turma gavião)

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este artigo traçou algumas reflexões sobre a formação inicial de professores indígenas no 
que diz respeito ao ensino do português como língua adicional (PLA) em um contexto de edu-
cação formal específica, a Licenciatura Intercultural. A discussão de temáticas como bilinguismo 
e aquisição e aprendizagem de língua adicional serviram de aporte para reforçar a necessidade 
de uma formação docente que possibilite a reflexão e a tomada de decisões na constituição do 
trabalho efetivo com a língua portuguesa.
 Mesmo que os estudos do português como língua adicional em contextos de educação 
formal bilíngue tenham avançado nos últimos anos, acredito que ainda há um longo caminho a 
percorrer, sobretudo no que diz respeito ao cenário da educação indígena. Ainda existem muitas 
abordagens e pesquisas a serem efetivadas como forma de garantir a esse professor o real olhar 
sobre o ensino/aprendizagem da língua portuguesa em contextos bi-multilingue e intercultural. 
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IDENTIDADES E INTERCULTURALIDADE: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS LÍNGUA 
ESTRANGEIRA (PLE) NA FRANÇA
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ABSTRACT

If the constitution of identities takes place through the interaction resulting from our experi-
ences and relations with language, history, society and culture, we will reflect the teaching and 
learning of languages, conceiving them as a place of cultural mediation. This discussion will take 
place through the “Brazilian Assistants in France” program that selects undergraduate students 
in Letters to work with PLE discipline in french elementary schools.

RESUMO

Partindo do princípio de que a constituição de identidades (HALL, 2005) se dá por meio da in-
teração decorrente das nossas experiências e relações com a linguagem, a história, a sociedade 
e a cultura, refletiremos acerca do ensino e aprendizagem de línguas concebendo-as como lugar 
de mediação cultural (MENDES, 2015). Nesse sentido, problematizaremos o conceito de cultura 
a fim de melhor compreender de que maneira os sujeitos envolvidos num processo de ensino e 
aprendizagem de línguas podem criar e reinventar entrelugares culturais por meio desses hibrid-
ismos propiciados pela interculturalidade. Esta abordagem está presente na configuração pro-
porcionada pelo programa “Assistentes brasileiros na França” que seleciona graduandos (em sua 
maioria de Letras) para atuarem na disciplina de português língua estrangeira (PLE) em escolas 
do ensino básico francês. No geral, esses professores assistentes têm como atribuição princi-
pal abordar com os alunos questões relativas à “cultura” do Brasil. Filiamos a nossa pesquisa à 
área da Linguística Aplicada (LA) dialogando com autores como Moita Lopes (2006), Signorini 
(1998), Cavalcanti (1998) e Rojo (2006). Além disso, trazemos a pesquisa narrativa (CLANDININ 
& CONELLY, 2011) como suporte, uma vez que esta se focaliza na experiência humana e dia-
loga com várias áreas das ciências sociais. Ademais, a pesquisa narrativa, situada no paradigma 
qualitativo de pesquisa, se caracteriza pela compreensão dos sujeitos a partir de suas interações 
em um determinado contexto social. A interface desses construtos teórico-metodológicos pode 
apontar para a necessidade da formação de um professor culturalmente sensível capaz de des-
construir discursos hegemônicos a fim de valorizar, respeitar e visibilizar diferentes identidades 
de diferentes grupos sociais (BAPTISTA, 2010).

1 A LÍNGUA PORTUGUESA E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PLE NO BRASIL 

 Acompanhando o lugar que vem ocupando a língua portuguesa (LP) no mundo atual, 
percebemos uma franca difusão tendo em vista a expansão das economias dos países lusó-
fonos. Numericamente, a língua está presente em quatro continentes (América, África, Ásia e 
Europa) e tem por volta de 245 milhões de falantes como primeira ou segunda língua. Dentre 
tais usuários, entre 5 e 7 milhões encontram-se em situação de diáspora espalhados no mundo 

(OLIVEIRA, 2013). Ademais, a LP já se localiza como a quinta língua mais usada na internet, com 
87 milhões de usuários.
É importante destacar o papel da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que, 
como organização transnacional, tem como um de seus objetivos, promover e difundir a língua 
portuguesa dentro de uma perspectiva político-diplomática. Se insere também nessa comuni-
dade o Timor-Leste e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) (SIGNORINI, 
2013). 
 A partir desse panorama,20 compreendemos como de fundamental importância, a ex-
pansão e profissionalização de professores habilitados para o ensino e aprendizagem de portu-
guês nos diversos contextos. Assim, entidades como universidades, institutos de idiomas, em-
presas devem acompanhar o ritmo de crescimento na procura do português. Devemos pensar, 
por exemplo, na atual situação de imigração que vem aumentando no mundo. O Brasil não está 
fora da rota dos imigrantes. Muitos estrangeiros nessa condição estão no nosso país. 
No caso específico das políticas de ensino e aprendizagem do PLE em universidade brasileiras, 
temos a formação de centros de referência a partir da década de 1990. A UnB oferta a licen-
ciatura para PBSL (Professor do Brasil Segunda Língua) desde 1998 (PACHECO, 2006). A UFBA 
também conta com curso de graduação com habilitação em PLE e oferta cursos de aquisição 
em ações de extensão. Na USP, há projetos (desenvolvidos por professores especializados) de 
aquisição de PLE para grupos de imigrantes bolivianos.
 Políticas para o fomento da LP no Brasil e no mundo estão sendo encampadas. É o caso 
do programa “assistentes brasileiros na França”, que visa selecionar graduandos em Letras para 
atuarem na disciplina de PLE em escolas do ensino básico francês. Compreendemos tal iniciati-
va como uma política linguística visto que a partir dessa modalidade, há espaço para a difusão 
e promoção da língua portuguesa e da visibilidade e cultura de seus usuários, além de possibili-
tar a expansão na procura por profissionalização no ensino e aprendizagem do PLE.   
Essa procura impacta, de certa maneira, o corpo de especialistas da área fazendo com que mais 
políticas de incentivo à capacitação de docentes que contribuam para o fortalecimento do PLE.  
 Esse programa serve de base para o desenvolvimento da nossa pesquisa de doutorado 
que se encontra em andamento na sua fase inicial.  Este artigo, portanto, é resultado do nosso 
processo de investigação.

2 ALGUMAS PALAVRAS SOBRE O PROGRAMA “ASSISTENTES BRASILEIROS NA FRANÇA”

 O programa “assistentes brasileiros” é uma parceria da embaixada da França no Bras-
il com o Centro Internacional de Estudos Pedagógicos/ Centre International d’Études Péda-

20 Esses dados acerca do status da LP no mundo encontra-se no artigo “Um atlântico ampliado: o 
português nas políticas linguísticas do século XXI” de Gilvan Müller de Oliveira. É possível encontrar 
outros dados geopolíticos que referendam a importância do lugar da LP no mundo. A referência do 
livro encontra-se no final deste artigo.
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gogiques (CIEP).21 Em resumo, a iniciativa visa contratar graduandos em letras que possuam 
nível B1 em língua francesa (segundo o Cadre Commun Européen de Référence22) para atuarem 
como docentes assistentes em instituições de ensino franceses. Os selecionados são encarre-
gados de ministrarem aulas de PLE centradas especificamente na cultura brasileira. 
 Os contemplados assinam um contrato de sete meses de atividade profissional dentro 
do ano letivo corrente. É dado aos assistentes um status de funcionários temporários do Estado 
Francês. A eles, portanto, é destinado um salário (e não uma bolsa) mensal, que irá ser fonte para 
os seus gastos mensais como aluguel, transporte, alimentação, dentre outras necessidades.
 Os assistentes desenvolvem atividades relacionadas ao seu país de origem, no caso, o 
Brasil. Não é dever do assistente dar aulas sobre gramática ou qualquer sistematização de re-
gras. Ele é, sim, responsável por discutir “questões culturais” do Brasil, além de explicitar como 
se dá a realidade da vida de um brasileiro através textos verbais, imagens, músicas, vídeos, etc.
O programa apresenta como objetivo geral a possibilidade de o assistente se familiarizar com 
a língua e cultura francesas e, ao mesmo tempo, poder compartilhar, com os estabelecimen-
tos de ensino a cultura do seu país de origem. Ademais, o programa incentiva a mobilidade de 
estudantes oferecendo-lhes, ainda, uma possibilidade de formação e um início de profissional-
ização, proporcionando, portanto, uma qualificação inegável no percurso acadêmico.
O papel do assistente é de auxiliar na melhoria das competências de uso da língua portuguesa 
dos alunos (principalmente no que diz respeito à compreensão e expressão orais) fazendo com 
que esses aprendizes conheçam mais sobre países e culturas diferentes.
Nesse sentido se faz pertinente indagar qual a compreensão que esses professores em for-
mação têm por língua, por cultura. Tal questionamento se justifica pelo fato de que aprender 
uma língua não significa ter apenas o conhecimento gramatical desta. É por meio da língua e 
da linguagem que damos significados ao mundo, que interagimos e compreendemos o outro e, 
assim, temos condições de explorar conhecimentos em outras áreas, em outras culturas. Tendo 
em vista o perfil das atividades que devem desempenhar os assistentes em território francês, 
é de fundamental importância problematizar as concepções de língua e linguagem que esses 
jovens docentes têm, uma vez que esse contato linguístico-cultural pode desenvolver relações 
interculturais de fato (MENDES, 2011).

3 LINGUÍSTICA APLICADA E PESQUISA NARRATIVA

21 O CIEP representa o Ministério da Educação Nacional (Ministère de L’Éducation Nationale) 
para executar o programa de intercâmbio de línguas vivas.
22 O Cadre Commun Européen de Référence é um documento publicado pelo Conselho da 
Europa no ano de 2001. Em resumo, é um quadro que fornece uma base comum para a elaboração de 
manuais e exames voltados para a LE. A partir desse quadro, é possível avaliar o aprendiz no que se ref-
ere à sua competência comunicativa, ao seu conhecimento e à sua habilidade para alcançar um nível de 
língua eficaz. Além disso, é possível avaliar também o contexto cultural que é inerente à língua estuda-
da.

 
 Tomar a linguagem como uma prática social é justamente não vincular o ensino e a 
aprendizagem de língua, seja ela materna ou estrangeira, a uma concepção de mera apreensão 
de regras gramaticais ou como um mero meio de comunicação. Os estudos intermediados pelo 
princípio de linguagem como prática social entendem que a construção social do significado 
deve estar situada em circunstâncias sócio-histórico-culturais, bem como deve ser mediada por 
práticas de linguagem específicas.
 Diante dessa compreensão, filiamos a nossa discussão no campo da Linguística Aplicada 
(LA), uma vez que propomos uma reflexão acerca do uso de “uma língua real, ou seja, uma lín-
gua falada por falantes em suas práticas reais e específicas” (SIGNORINI,1998, 101). Estamos 
preocupados com o contexto sócio-histórico-cultural dos participantes, com a proposição de 
espaços interculturais no ensino e na aprendizagem de uma LE. Não nos interessa, portanto, 
a investigação da língua isolada do seu contexto cultural ou das marcas de subjetividade do 
falante. Concebemos, então, a língua e a linguagem como práticas sociais. Se língua é uso e, se 
é por meio dela que nos constituímos como cidadãos que devem ter a possibilidade de acesso 
à informação, à igualdade de direitos, à tolerância para com o outro, porque ainda se propaga o 
ideal de ensino de LE como puramente voltado para o conhecimento das estruturas linguísticas? 
 Dessa forma, nos preocupamos com a formação de um professor culturalmente sensível 
às situações de interação entre sujeitos. A concepção de linguagem como prática social é crucial 
para reinventarmos teorizações que dialoguem sobre a construção de novas vidas sociais nas 
quais as injustiças não sejam produtos da diversidade. É pensando nessas formas de não des-
vincular a linguagem da vida social, ou seja, de termos a consciência de que somos constituídos 
na e pela linguagem, é que não podemos separar pesquisa de vida social. Somos sujeitos que 
experienciamos a linguagem por meio de práticas identitárias e culturais em diferentes contex-
tos na vida.
 Essas ponderações nos levaram a adotar a pesquisa narrativa como ferramenta para ana-
lisar a experiência de mundo que o outro apresenta. Portanto, a atuação dos sujeitos desta 
pesquisa é um processo de compreensão de si mesmos bem como das suas práticas. Justifi-
camos, pois, a indissociabilidade entre o ser e o fazer: são processos que se retroalimentam. 
Os assistentes compartilham com seus interlocutores seus modos de ver o mundo e nessas 
interações, o português se caracteriza como uma “ponte para a construção de relações de prox-
imidade, de respeito e de integração (inter)cultural” (MENDES, 2011, 140).  
 Dessa forma, seria incoerente recorrermos a metodologias de tradição positivista, uma 
vez que estaríamos fadados a apagar o caráter social, histórico e cultural dos nossos colabo-
radores, que são falantes e sujeitos reais de linguagem e que vivem num determinado mundo 
social: 

o que é específico, no mundo social, é o fato de que os significados que o caracterizam serem con-
struídos pelo homem, que interpreta e re-interpreta o mundo a sua volta, fazendo assim, com que 
não haja uma realidade única, mas várias realidades (MOITA LOPES, 1994, 331).
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Portanto, nesse tipo de pesquisa essas múltiplas realid ades sociais devem ser interpretadas pela 
constituição de vários significados e verdades. Os resultados de investigação devem atender a 
essa diversidade inerente à interculturalidade, às identidades culturais. Ou seja, a interpretação 
desses resultados deve ser correspondente aos sujeitos fragmentados que só podem ser com-
preendidos a partir das suas identidades contraditórias (HALL, 2004).
Como suporte, trazemos a pesquisa narrativa (CLANDININ & CONELLY, 2011) que está situada 
no paradigma qualitativo de pesquisa e se caracteriza pela compreensão dos sujeitos a partir de 
suas interações em um determinado contexto social. Consideramos os aportes metodológicos 
da pesquisa narrativa como um instrumento que possibilita aos sujeitos a reflexão contínua de 
suas práticas identitárias num processo de experiências de si em interação com os outros.
 Nesse sentido proporemos aos colaboradores da nossa investigação o compartilhamen-
to de suas práticas e suas experiências de si em um blog por meio de gêneros diversos23, o que 
nos possibilitará interpretar os seus processos de construção identitária que serão problem-
atizados e se constituirão como narrativas, nas quais “os sujeitos trazem para suas reflexões 
suas lembranças, suas interpretações; reinterpretam situações vivenciadas; e reconhecem-se 
em situações que poderiam estar esquecidas em suas lembranças” (MORAES ANUNCIATO DE 
OLIVEIRA, 2016, 86). 

4 PRÁTICAS IDENTITÁRIAS E INTERCULTURALIDADE

 Dada a natureza da pesquisa (interpretativista e qualitativa) e a concepção de linguagem 
que a subjaz, nos interessa, portanto, o entendimento sobre a constituição das identidades 
desses professores em formação. 
 As narrativas dos docentes sobre si mesmos são objetos complexos de construção de 
sentido; são escritas de si, mas, ao mesmo tempo, sobre o outro. Como são objetos complexos 
são igualmente contraditórios e postos em cena a partir de determinados lugares de fala, que, 
por sua vez, demarcam, nem sempre de forma evidente ou explícita, determinados posiciona-
mentos de sujeitos a respeito de sua percepção como ser professor. Tal mudança de perspec-
tiva, ainda, traz implicitamente uma reavaliação dos lugares de poder de fala e levam a que, do 
ponto de vista de formadores de professores, possamos escutar as vozes desses sujeitos em 
formação. (BAPTISTA, 2016, 158)
 Esse processo permite o exercício da alteridade uma vez que possibilita ao sujeito a re-
flexão acerca da sua prática docente aliada às suas compreensões de língua, linguagem, práticas 
identitárias, cultura, dentre outras acepções. E nesse exercício, há espaço para a desconstrução 
de discursos hegemônicos a fim de valorizar, respeitar e visibilizar diferentes identidades de dif-

23 Como se trata de uma pesquisa em fase inicial, ainda não definimos quais serão os gêneros 
utilizados para a geração dos dados, nem quantos colaboradores participarão da investigação, visto que 
precisamos ainda do aval do comitê de ética em pesquisa. Esse cenário a ser definido é compreensível 
também uma vez que os aportes teórico-metodológicos são passíveis de reelaboração, isso porque a 
nossa pesquisa se caracteriza como interpretativista e qualitativa.

erentes grupos sociais (BAPTISTA, 2010). A prática constante de pensar sobre si mesmo, sobre 
as experiências que são construídas entre sujeitos, faz com que negociemos os nossos pontos 
de vista de maneira que sejamos capazes de compreender mundos e culturas distintas. Essa 
efetiva interação se dá por meio de práticas identitárias fazendo com que espaços interculturais 
sejam criados. Assim, há a possibilidade de (re)criação de outros sujeitos, outros mundos, out-
ras identidades, outras culturas. Vale ressaltar que esse entrelaçamento de culturas se dá via 
língua/linguagem. O ensino e a aprendizagem de PLE, assim, devem ser construídos com vias a 
implementação do intercultural, que é uma ação integradora capaz de suscitar comportamentos 
e atitudes comprometidos com princípios orientados para o respeito ao outro, às diferenças, à 
diversidade cultural que caracteriza todo processo de ensino-aprendizagem, seja ele de línguas 
ou de qualquer outro conteúdo escolar. É o esforço para a busca da interação, da integração e 
da cooperação entre indivíduos de diferentes referências culturais (MENDES, 2012, 360).
  Portanto, a língua se caracteriza como o elemento mediador de experiências. Ensinar e 
aprender uma língua significa conhecer a si mesmo e aos outros. É nesse sentido que entendem-
os o ensino e aprendizagem de PLE não se tratam de uma mera compreensão de formas e regras 
gramaticais, mas de “um modo de ser e viver através da linguagem” (MENDES, 2011, 142).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A participação no programa dos assistentes pode ser um caminho de descobertas e ex-
periências profissionais, acadêmicas e culturais. Além da difusão e promoção da LP na França, 
essa vivência pode propiciar uma maior demanda por uma profissionalização em cursos de for-
mação de professores de PLE por parte desses assistentes. É preciso que haja expansão de 
cursos stricto sensu nas universidades brasileiras. Não somente devemos ter cursos de PLE de 
aquisição, mas de formação de professores, visto que a universidade é o lugar de produção de 
conhecimento crítico e portadora da missão educadora e cultural de sujeitos (ALMEIDA FILHO, 
2011). 
 Compreendemos o programa do assistanato como propositivo para espaços de diálogo 
havendo, assim, possibilidades de movimentos interculturais, uma vez que os atores envolvidos 
nesse processo estarão em constante diálogo acerca de discussões sociais, culturais, políticas 
e históricas. Esse cenário possibilita diversos posicionamentos que são advindos das práticas 
identitárias desses sujeitos, que são complexos e fragmentados em virtudes das suas vivências 
sociais. 
 O ensino e aprendizagem de línguas se mostram significativos a partir do momento em 
que os sujeitos inseridos num determinado contexto passam a compreender que somos con-
stituídos por meio de interações decorrentes das nossas experiências e relações com a lin-
guagem, a história, a sociedade, a cultura. 
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 LETRAMENTO E SURDEZ: PRÁTICAS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO 
SEGUNDA LÍNGUA PARA ALUNOS SURDOS

Murillo da Silva Neto 24

LINCE-UFBA-PPGLINC
UFOB-CENTRO DAS HUMANIDADES

ABSTRACT

The main objectives of this work were: to discuss the training of professionals linked to the 
educational system, said, “inclusive”; The methods of “inclusion” of deaf students in regular 
schools, in addition to observing how the processes of schooling of the deaf are constituted in 
the “inclusivist” regular school, in order to verify how these literacy practices are practiced in the 
education of these deaf students. 

RESUMO

Diante da crise evidenciada pelo cenário nacional em relação à Educação, percebemos uma mo-
bilização maior das Instituições de Ensino Superior (IES), sobretudo as públicas, para discutirem 
possibilidades de ensino que sejam, no mínimo, mais diligentes em todos os seguimentos ed-
ucacionais e, em especial, para este trabalho, na inserção do aluno surdo através do ensino de 
Língua Portuguesa (LP) como Segunda Língua (L2) (modalidade escrita), na escola “inclusiva”, 
de maneira eficaz. Postula-se que para o progresso da qualidade educacional ofertada no país 
necessita-se de professores bem preparados, que tornem seus espaços construtivos/significa-
tivos, desenhando novas metodologias e conceitos para um trabalho profícuo em sala de aula. 
A criação de cursos específicos na área de LIBRAS como a Licenciatura e o Bacharelado – Let-
ras-LIBRAS – pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por exemplo, em convênio 
com outros Estados, articula-se com essa mobilização. Tem-se investido em formação docente/
formação profissional, para tentar que se garanta a qualidade da educação ao público-alvo a 
que se destina, nesse caso: o aluno surdo. Os objetivos principais deste trabalho foram: dis-
cutir a formação dos profissionais ligados ao sistema educacional, dito, “inclusivo”; os métodos 
da “inclusão” de alunos surdos em escolas regulares, além de observar como se constituem os 
processos de letramento escolar dos surdos na escola regular “inclusivista”, para verificarmos 
como se dão as práticas desse letramento na educação desses alunos surdos. A abordagem 
metodológica mais evidente a que nos reportaremos é a qualitativa com estudo exploratório 
à medida que será feito um levantamento bibliográfico sobre a formação de professores para 
o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua (modalidade escrita) para alunos surdos 
brasileiros.

INTRODUÇÃO

 Muito se tem conseguido diante das conquistas adquiridas pela comunidade surda, so-
bremaneira através da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96, capítulo V, no que concerne à 
educação nacional para a pessoa surda; da Lei de LIBRAS 10.436/02, que reconhece a Língua 
Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão de comunidades surdas no 
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Brasil e do Decreto 5.626/05, que regulamenta a Lei de LIBRAS e em seu Capítulo III dispõe 
sobre a Formação do Professor de LIBRAS e do Instrutor de LIBRAS. Perceberam-se, com o 
advento dessas leis, avanços significativos no trato com a pessoa surda e com as questões per-
tinentes às particularidades da educação e da cultura surda. As discussões a respeito da cultura/
identidade e, sobretudo, da educação inclusiva (do surdo) vêm despertando, em todo o Brasil, 
a real necessidade de se levantar questões relativas à inclusão dos alunos surdos em escolas 
regulares, focalizando a importância do ensino da Língua Portuguesa (LP) como L2 (modalidade 
escrita) para surdos em escolas regulares/inclusivas.
 Trabalhar/estudar/pesquisar os espaços das salas de aula, dentro de um Programa de 
Doutorado em Língua e Cultura me faz considerar temas e ambientes discursivos dentro de 
seus focos de enunciação e me permite vislumbrar um entre-lugar em que as construções das 
subjetividades, das configurações de si e das convicções do eu, na modernidade e na contem-
poraneidade, em situações transdisciplinares e em políticas identitárias, não somente alcançam 
um modo de fala (seja em qualquer modalidade que esta fala se apresente), mas se oferecem 
como espaço significativo, em que os diálogos possam ser pensados e repensados, entremeados 
de conexões multidisciplinares acerca das questões que comumente são minoritarizadas e/ou 
excluídas. 
 Em 2006, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) instaurou um projeto de for-
mação de professores surdos através do oferecimento de cursos de graduação em Letras Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) – Licenciatura e, posteriormente, Bacharelado – que atendeu os 
Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1363/2001 e as Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de feverei-
ro de 2002, que “institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, de formação de 
professores da Educação Básica em nível superior”, CNE/CP Nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, 
que estabelece a “duração da carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena” e 
CNE/CES 2/2007, que institui a carga horária e período de integralização dos bacharelados 
(PPPLibras, UFSC, 2012.1, p.9). De acordo com Quadros (2005, p. 45), 

[...] torna-se, então, emergencial o oferecimento de cursos para atender a essas demandas. A for-
mação de professores e pesquisadores torna-se fundamental. [...] Assim, estar-se-á contribuindo 
para a conquista de espaços educacionais, sociais, culturais, linguísticos e políticos que legitimam 
a inclusão [...]. 

 Através de um curso de formação inovador, em nível superior, oferecido pela UFSC, em 
parceria com outros pólos localizados em oito estados (AM, BA, CE, MG, PE, RJ, RS, SP), em 
que se pretende que os profissionais dessa área educacional tenham conhecimento da reali-
dade dos indivíduos com deficiência (em especial, pessoas surdas) é que poderemos começar 
efetivamente a entender o processo de inclusão dentro e fora do contexto escolar, pois não se 
pode fazer educação sem uma relação de intercâmbio entres professores e alunos. Para Fonseca 
(1995, p, 227):
 A inovação do ensino tem de ser encorajada nos centros de formação, e não nas suas 

estruturas administrativas. Trata-se de um eixo de inovação, quer para o ensino ministrado nas 
“classes” das escolas espalhadas pelo País, quer para a fundamentação científico-pedagógica 
dos currículos de formação dos professores do ensino regular e do ensino especial. 
 Desse modo, as finalidades do curso de Letras-LIBRAS oferecido pela UFSC, procura 
atender o que prerroga a LDB 9.394/96 em seu capítulo IV: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento re-
flexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na 
sua formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendi-
mento do homem e do meio em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 
formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 
reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas 
e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição. 

A  importância de conhecer as experiências da inclusão de alunos com deficiência no ensi-
no regular relaciona-se ao papel a ser desenvolvido pelos docentes favorecendo as interações 
e o oferecimento uma educação que valorize a diversidade, em especial as variadas formas de 
aprendizagens. É importante que haja entre professores e alunos uma relação de intercom-
preensão de suas culturas, de suas particularidades, de sua diversidade e, nesse caso, mais 
especificamente, de suas línguas. Nenhuma relação que seja apenas mecânica pode contribuir 
para um melhor desempenho de indivíduos em formação, pois a afetividade, o respeito e o 
compromisso permitirão aos indivíduos com deficiência não só a possibilidade de se adequar ao 
mundo que o circunda, como vai fazê-lo perceber que pertence a esse mundo.    
Nesse contexto, a qualidade das interações estabelecidas pode contribuir para a efetivação 
de práticas inclusivistas que beneficiem o pleno desenvolvimento dos indivíduos envolvidos 
nesse processo, tanto nas escolas quanto no espaço universitário. Pensar processos de ensi-
no-aprendizagem de leitura e escrita, de língua, de ensino de LP/L2, de letramento para alunos 
surdos, em quaisquer segmentos da educação, requer que tenhamos uma postura crítica sobre 
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nossas práticas pedagógicas. 
 Ao tratar o indivíduo na sua totalidade e com os traços culturais que o forma notamos 
uma interação entre o aprender a ler e escrever e o prazer em se fazer isto, por isso abordar 
aspectos culturais como relevantes para o ensino de línguas e suas práticas de letramento é o 
que ratifica Mendes (2002, p. 186), quando diz que: 

Aprender uma língua, aprendendo sua cultura, significa muito mais do que uma simples eleição 
de enfoques metodológicos, é, antes de tudo, uma forma alternativa de construção do processo 
de ensinoaprendizagem de línguas. A cultura, que normalmente assume o papel secundário nesse 
processo, em detrimento da forma linguística, passa a ser a porta de entrada, o elemento fundador 
a partir do qual a experiência de ensinar e aprender se constrói. 

Os professores, enquanto agentes de letramento (ver Kleiman, 2006) e do processo de ensino 
de leitura e escrita, devem reconhecer a identidade multifacetada/plural de seus educandos e 
que é preciso estimular o aluno a ter mais interesse em seu próprio processo de aprendizagem 
e isto não é diferente para alunos surdos. As práticas de letramento vivenciadas pelos alunos 
devem ser pensadas em todos os contextos sociais em que estes indivíduos estão inseridos 
e não somente na escola. A preocupação com inclusão de alunos surdos nas escolas públicas 
da Bahia, de maneira digna, com olhar voltado para a particularidade linguística que impõe a 
surdez, vislumbra práticas condizentes com a pedagogia de línguas tão amplamente estudada 
e divulgada na contemporaneidade. Por isso, esse ponto de contato tem sido a preocupação, 
cada vez maior, de instituições, pesquisadores e professores de línguas com a desigualdade e o 
sofrimento humanos, com as práticas que reforçam a discriminação de toda natureza e a mar-
ginalização ou segregacionismo de povos, crenças e modos de viver particulares. 
Tratar o indivíduo que está na escola respeitando a sua cultura, a sua identidade e, no caso dos 
surdos brasileiros, a sua língua, Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS/L1) e não apenas como um 
aluno que tem a “obrigação”, tão somente, de aprender técnicas de leitura e escrita em Língua 
Portuguesa (LP/L2), possibilitará, segundo o que acreditamos, a esse estudante a capacidade de 
se posicionar e fazer inferências críticas sobre as leituras outras que pode fazer ao longo dos 
seus estudos e da sua vida. A inquietação com o ensinar, inclusive técnicas, é percebida no mo-
mento em que partimos para o campo de observação nas salas de aula. Vejo, com constância, 
o trabalho árduo que tem sido para os professores de Língua Portuguesa (LP), levar os alunos 
surdos a ativarem mecanismos de leitura e escrita da LP/L2 de modo satisfatório, isto porque as 
condições educacionais do Brasil estão em crise. 
Postulo que para o progresso da qualidade educacional ofertada no país necessita-se de pro-
fessores bem preparados, que tornem seus espaços construtivos/significativos desenhando no-
vas metodologias e conceitos para um trabalho profícuo em sala de aula. A criação de cursos 
específicos na área de LIBRAS como a Licenciatura e o Bacharelado – Letras-LIBRAS – pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por exemplo, em convênio com outros Estados, 
articula-se com essa mobilização. 
Tem-se investido em formação docente/formação profissional, para tentar que se garanta a 

qualidade da educação ao público-alvo a que se destina, nesse caso: o aluno surdo. Quando 
se pensa em formação de professores, principalmente professores de LP que ensinarão o por-
tuguês como L2, caso de professores que forem ensinar a alunos surdos aqui no Brasil, fica 
impossível se desvencilhar das questões relativas ao ambiente escolar, que se quer “inclusivo” e 
ao contexto cotidiano em que os educadores vêm construindo sua práxis. A formação docente, 
neste sentido, tem sido focalizada em estudos que evidenciam os fatores pessoais e profission-
ais que interferem na sua relação dialógica com os discentes e, por conseguinte, na abordagem 
de ensino escolhida pelo professor em seu trabalho na sala de aula. 
É pensando no processo de ensino/aprendizagem de línguas como conjunto de ações engajadas 
social, cultural e politicamente, e no indivíduo como sujeito atuante e crítico, o qual está imerso 
em ambientes sociais, históricos e políticos específicos, que destaco a importância de uma re-
flexão sobre o que significa ensinar língua como cultura e sobre a eleição da interculturalidade 
como modo privilegiado de criação e elaboração de novas perspectivas para se ensinar e apren-
der línguas (MENDES, 2008).
Nesse sentido, a preocupação com a qualificação profissional, que toca este trabalho, é funda-
mental na relação ensino-aprendizagem da língua portuguesa para surdos. Botelho (2002, p. 58) 
diz que:

A educação de surdos não tem oferecido condições favoráveis de acesso às complexidades cog-
nitivas. Além de professores e alunos surdos não partilharem uma mesma língua, e muitos surdos 
não serem fluentes em língua de sinais, a preocupação central em muitas escolas ainda é o ensino 
de palavras. E as palavras, por sua vez, não fazem sentido como pertinentes a uma categoria co-
mum, tampouco se relacionam com um tema significativo.

 A adequada formação profissional para o trabalho inclusivo é crucial e a não formação 
ou a má formação docente poderá ser prejudicial, sobremaneira, para os alunos surdos. A pre-
ocupação com o ensinar, inclusive regras e técnicas da LP, é percebida no momento em que 
partimos para o campo de observação nas salas de aula. Vemos, com constância, o trabalho 
árduo que tem sido para os professores de Língua Portuguesa levar os alunos surdos a ativarem 
mecanismos de leitura e escrita da LP/L2 (modalidade escrita) de modo satisfatório, isto porque 
as condições educacionais do Brasil, em todos os seguimentos educacionais, estão em crise.
 Os professores precisam ser capazes de debater questões teóricas, práticas e metodológi-
cas para tentarem responder às questões que se apresentam no processo de inclusão de pessoas 
com deficiências em suas salas de aula. Segundo Mittler (2003, p. 35), “a inclusão implica que 
todos os professores têm o direito de esperar e de receber preparação apropriada na formação 
inicial em educação e desenvolvimento profissional contínuo durante sua vida profissional”. 
É papel da escola, e não somente dela, promover cursos de capacitação de professores, propi-
ciar estudos e pesquisas na área da surdez, educação e linguagem, desenvolvendo teorias e 
técnicas para subsidiar o trabalho de outros profissionais; alertar a população em geral para o 
respeito à identidade dos surdos e sensibilizar os familiares objetivando a integração cabal dos 
seus estudantes. Segundo Fonseca (1995, p. 227):
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A formação de professores encarada como uma unidade sistêmica de um sistema de ensino mais 
global deveria ser um meio de mudança e de renovação. A inovação do ensino tem de ser encora-
jada nos centros de formação, e não nas suas estruturas administrativas. Trata-se de um eixo de 
inovação, quer para o ensino ministrado nas “classes” das escolas espalhadas pelo País, quer para 
a fundamentação científico-pedagógica dos currículos de formação dos professores do ensino 
regular e do ensino especial. 

 Ao passo em que se estabelece uma ligação entre mestres e aprendizes e os últimos 
aceitam sua condição de indivíduos surdos, também compreenderão que apesar de suas espe-
cificidades, nada os impede de interagir com o mundo, de maioria ouvinte, muito menos que 
sejam, de fato, parte integrante neste processo de “inclusão”, pois suas diferenças precisam e 
devem ser respeitadas, partindo das próprias ações do sujeito surdo. 
 Os programas/cursos de formação de professores precisam ser repensados, com propos-
tas de (re)construção de suas matrizes curriculares para capacitar os docentes através de um 
processo ininterrupto de desenvolvimento profissional envolvendo formação inicial, continuada 
e pós-formação, oportunizando assim a construção e ampliação das habilidades para trabalhar 
o ensino “inclusivo” objetivando alcançar todas as crianças e jovens nas suas diferentes neces-
sidades de ensino-aprendizagem. Essa formação/capacitação se torna imperativa devido às di-
ficuldades que os professores enfrentam ao lidar com alunos “especiais/deficientes”, que prefiro 
apenas dizer, diferentes. 
 A ausência de uma reflexão mais aguçada sobre questões ligadas ao processo de “in-
clusão”, sobretudo na formação do professor, evidencia as dificuldades encontradas por eles em 
sua prática docente e no trato com a situação da diferença em sua sala de aula, por isso valorizar 
essa reflexão pode nos fazer intervir na formação de crianças, jovens e adultos e criar um canal 
de comunicação importante na sala de aula e fora dela, inserindo essa questão, também, dentro 
da nossa sociedade. É preciso mexer nas relações de poder que nos rodeiam, se fazem austeras 
e impedem o surgimento de seres humanos libertários. 

De certo que a inclusão se concilia com uma educação para todos e com um ensino especializado 
no aluno, mas não se consegue implantar uma opção de inserção tão revolucionária sem enfrentar 
um desafio ainda maior: o que recai sobre o fator humano. Os recursos físicos e os meios materiais 
para a efetivação de um processo escolar de qualidade cedem sua prioridade ao desenvolvimento 
de novas atitudes e formas de interação, na escola, exigindo mudanças no relacionamento pessoal 
e social e na maneira de se efetivar os processos de ensino e aprendizagem: inclusão! (MANTOAN, 
2003, p. 8).

O letramento escolar de crianças surdas, por exemplo, como processo de ensino-aprendizagem, 
só faz sentido se acontece em LIBRAS, uma vez que já não cabe mais impor aos surdos, uma 
metodologia de aprendizagem pautada na oralidade, pois a dominação do “mundo ouvinte” so-
bre “mundo surdo” não é pertinente aos movimentos que emergem na atualidade e que primam 
pelo respeito às diferenças sejam elas, sociais, culturais ou linguísticas.

 Nessas práticas, não podemos perder de vista que as diferenças (sociais, culturais, físicas, 
étnicas, de gênero, econômicas etc) devem ser levadas em consideração. Assim, a dimensão do 
letramento, no contexto escolar, deve apresentar-se como prática social, ou seja, devem (co)ex-
istir sintonia/familiaridade com práticas de leitura e de escrita, para que se permita a mudança 
da prática escolar de forma que o conflito discursivo em sala de aula seja examinado e repensa-
do a partir de contextos de aprendizagem, “em que os alunos tragam seus conhecimentos, suas 
experiências, suas vivências”, Kleiman (op. cit., p. 57). 
A perspectiva do letramento é uma estratégia que pode dar sentido a uma ressignificação so-
cial das funções da escola, para que a escola possa promover uma aprendizagem significativa 
e torne efetiva a interação do sujeito com as diversas leituras do cotidiano. Ou seja, esta com-
petência discursiva pode ser definida como o uso social das práticas de leitura e de escrita de 
forma consciente pelo aluno. Dessa maneira, as práticas de letramento vivenciadas pelos alunos 
devem ser pensadas em todos os contextos sociais em que estes indivíduos estão inseridos, 
pois “quanto mais inquieta for uma pedagogia, mais crítica ela se tornará” (FREIRE, 1990).
Para que se possa entender/compreender o indivíduo no âmbito do aparato social, do público, 
do privado e dos processos históricos marcados pelas nuances de vida que merecem atenção 
frente às políticas públicas emergenciais, geradas em suas forças e representações sociocul-
turais, deve-se buscar a tomada de consciência de seu eu no mundo e, por isso, é preciso contar 
com o suporte de profissionais preparados para lidar com as adversidades que possam encon-
trar e que sejam capazes de retirar as “pedras do caminho”. 
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LÍNGUA COMO CULTURA EM AULAS DE PLE: DA NECESSIDADE DE REFLEX-
ÕES PRAGMÁTICAS PARA UM ENSINO-APRENDIZADO FELIZ 25

Jessiléia Guimarães Eiró 26

UEPA/USP

ABSTRACT

This paper is based on the Pragmatics and Applied Linguistics studies. It searches for reflecting 
on the necessity of performing the language teaching as an expression of culture in classes of 
Portuguese Foreign Language (PFL), reflecting both on the usage of PFL and how to do it.  

RESUMO

O presente artigo constitui a fase inicial da pesquisa de doutorado que tem como temática o 
processo de aquisição/aprendizagem do Português Brasileiro por alunos do PEC-G em situação 
multilíngue. Busca refletir, com base nos estudos da Pragmática e da Linguística Aplicada, so-
bre a necessidade de se efetivar o ensino da língua como cultura (KRAMSCH, 2006), na sala 
de aula de Português Língua Estrangeira (PLE), a partir de discussões/reflexões acerca do uso 
dessa língua alvo em situações reais, apresentando proposições sobre como proceder a essa 
inclusão. Discussões essas ancoradas no próprio ritual interativo que é construído em sala de 
aula a partir das trocas efetivas e reais de PLE como meio de interação entre seus atores. Para 
tal, fez-se uso do que já está disponível na literatura especializada no ensino-aprendizagem 
de Língua Estrangeira (LE) e, mais especificamente de PLE, o que, por ora, aponta para uma 
pesquisa do tipo bilbiográfico. Tem como foco a aula de PLE em contextos institucionalizados 
e em situação de imersão, e, de um modo geral, não como um dado evento com circunstâncias 
histórico-espaciais especifícas. Considera-se que as experiências dos aprendentes em sala de 
aula devem entrelaçar-se com a(s) realidade(s) experienciada(s) por eles nas outras cenas sociais 
de modo a servir para reflexão e, assim, otimizar o processo de aquisição/aprendizagem das 
língua e cultura alvo. São indicadas algumas proposições de implementação de atividades que 
propiciem a reflexão de cunho pragmático nas salas de aula de PLE, com vistas a corroborar o 
entendimento de que a aquisição/aprendizagem de uma língua estrangeira, neste caso especial, 
PLE, na perspectiva de língua como cultura é propiciar ao aprendente a possibilidade real de se 
inserir/integrar no grupo/comunidade com que trocará experiências reais.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 O ensino de língua estrangeira (LE) tem constituído um desafio aos professores e alunos: 
a) por se tratar do processo de ensino-aprendizagem de uma língua outra distinta da língua 

25 Tomamos de empréstimo o termo usado por Austin com relação aos atos performativos, em 
que ele os relaciona a condições de felicidade, em outras palavras, a “circunstâncias adequadas” (AUS-
TIN ,1990, 30).
26 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa, DINTER USP/
UEPA
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materna (LM) do aprendente; b) por envolver questões de ordem sociocultural imbrincadas às 
questões linguísticas propriamente ditas, questões essas que não devem/podem ser dissociadas 
(SANTOS & ALVAREZ, 2010), a bem do sucesso do processo de ensino-aprendizagem.
 Tais questões, portanto, têm feito parte das discussões dos linguistas e/ou professores 
de Português Língua Estrangeira acerca do que consiste ensinar uma outra língua, no nosso 
caso, Português Brasileiro- PB em ambientes institucionalizados de aprendizagem, i.é., em salas 
de aula, para alunos interessados em aprender a língua-alvo,  por motivos variados – trabalho, 
estudos acadêmicos, intercâmbio etc. – mas tendo em comum o objetivo de interagir mediados 
por essa língua.
 Não obstante, o que observamos nas salas de aula de LE, de um modo geral, é o predomí-
nio do ensino sobre a língua, cuja ênfase recai exatamente nas questões de ordem estrutural, 
do sistema interno de funcionamento da língua. Ainda são negligenciadas as reflexões de ordem 
sociocultural, pragmática, negando o inegável, ou seja, que língua e cultura são indissociáveis, 
pois é na concretude das relações sociais que a língua se materializa e ganha estatuto de mídia 
que pemite girar ‘a roda do mundo’. 
 Ressaltamos ainda que a sala de aula também constitui um espaço de interação. Não 
obstante a acusação de que as ‘interações’ que ali acontecem sejam meras simulações do uso 
real da língua-alvo, sabemos que o ‘ritual’ próprio da sala de aula (ALMEIDA FILHO, 2012) pode, 
e deve, se efetivar como uma experiência bastante enriquecedora para práticas reais de uso da 
língua, numa troca efetiva entre professor-aluno e aluno-aluno, ainda que, e principalmente, 
no desempenho dos papéis sociais pré-estabelecidos dos interactantes, a saber, de professor e 
aluno. Papeis esses legítimos na ordenação social de uma comunidade de fala.
 Dessa feita, nosso objetivo é discorrer, ainda que sucintamente, com base nos estudos 
da Pragmática e da Linguística Aplicada, sobre a necessidade de efetivarmos o ensino da língua 
como manifestação de cultura (KRAMSCH, 1996, apud SANTOS, C. In: SANTOS, P.; ALVAREZ, 
2010), na sala de aula de PLE, a partir de discussões/reflexões acerca do uso da língua-alvo em 
situações reais, apresentando proposições sobre como proceder a essa inclusão. Discussões 
essas ancoradas no próprio ritual interativo que é construído em sala de aula a partir das trocas 
efetivas e reais de PLE como meio de interação entre seus atores.

2 APARATO TEÓRICO-METODOLÓGICO

 Abordamos nesta seção algumas questões de cunho teórico-metodológico no que diz 
respeito ao ensino-aprendizado de PLE no contexto institucionalizado da sala de aula e em situ-
ação de imersão a partir de uma perspectiva pragmática e de acordo com o que têm preconiza-
do as pesquisas em LA e, portanto, em Pragmática Interacional.

2.1 LÍNGUA ESTRANGEIRA/PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA E SEU ENSINO/
APRENDIZAGEM: LIMITES E DESAFIOS

 Segundo Almeida Filho (2007, 66), “Uma língua estrangeira equivale a outra língua em 
outra cultura de um outro país, pela qual se desenvolve um interesse institucionalizado em con-
hecê-la”. Essa afirmativa aponta para a realidade que permeia todo o processo – linguístico, no 
sentido do conjunto de regras que faz funcionar o sistema/estrutura interno da língua, e intera-
cional/pragmático, o outro conjunto de regras, dessa feita de ordem social – que permite o uso 
efetivo dessa língua como meio de interação social. No tocante ao PLE, trata-se do ensino do PB 
na modalidade de língua estrangeira, em contexto institucionalizado e em situação de imersão, 
para falantes de outras línguas.  
 É fato que muitas mudanças têm sido garantidas nesse processo, como a percepção de 
que falar uma língua envolve outras competências e conhecimentos além do gramatical. Não 
se trata de propormos a exclusão do ensino de gramática da sala de aula de LE, ou em qualquer 
aula de língua, inclusive a materna, mas de enriquecer o processo de ensino-aprendizado de 
forma a torná-lo condizente com a enormidade da tarefa que é aprender, falar uma língua outra 
que não a materna. 
 Além disso, o contexto de aprendizagem de uma LE já é por si um problema a ser encara-
do pelos atores envolvidos nesse processo, especialmente, se considerarmos LE como sendo 
uma língua que não tem estatuto de língua oficial no país onde moram os aprendentes (CRYS-
TAL, 2002). Essa é, por exemplo, a realidade do aprendizado de Inglês no Brasil, o qual se dá de 
forma institucional na Educação Básica e/ou nas escolas de idiomas. O aprendente, no caso das 
escolas de idiomas, é exposto à língua-alvo apenas no contexto de sala de aula, muitas vezes 
com meras simulações de uso; uma vez fora dela, em outros ambientes onde ele passa a intera-
gir de fato, a media não é a LE, mas a língua materna (LM). 
 Porém, no caso específico de PLE, quando o processo de ensino/aprendizagem ocorre no 
Brasil, tal dificuldade é atenuada, uma vez que, ao sairem da sala de aula, os aprendentes estarão 
num ambiente de imersão linguística que lhes possibilita um contato intenso com a língua-alvo. Mas 
isso não enfraquece a necessidade de que a experiência em sala de aula seja tecida a partir de tro-
cas efetivas e possíveis, que se coadunem ao sistema de regras internas (linguísticas) e pragmáticas 
(extralinguísticas) da língua-alvo. Assim sendo, o ensino/aprendizagem de Português como língua 
estrangeira, ainda que no Brasil, deve ser considerado nessa perspectiva de entrelaçamento entre 
informações estruturais e culturais, diferente do que temos visto/praticado, “[...] Na prática, os pro-
fessores ensinam língua e cultura, ou cultura na língua, mas não língua como cultura”27  (KRAMSCH, 
1996, apud SANTOS, C., In:  SANTOS, P.; ALVAREZ, 2010, 141-142- tradução nossa). 
 Fazemos uso do conceito de cultura como o conjunto de valores, crenças e conhecimentos 
que construímos e/ou aprendemos ao longo das nossas experiências e que constituem o/s modo/s 
como vivemos nos diversos contextos de nossas relações sociais (SANTOS, C., In:  SANTOS, P.; AL-
VAREZ, 2010, 142).
27 “[...] In practice, teachers teach language and culture, or culture in language but not language as 
culture.”
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2.2 A SALA DE AULA DE PLE: LUGAR DE INTERAÇÃO

 Sabemos que é possível revertermos a situação acima descrita, se entendermos a sala 
de aula como tendo seu próprio rito instaurador de relações interpessoais e que, no caso aqui 
tratado de PLE, se constitui através da LE, acessorada quando necessário pela LM. Não há como 
negarmos o fato de que há um ritual que marca a aula como um evento real de troca entre 
seus atores, professor e alunos, de acordo com os papéis socialmente estabelecidos, em que 
os turnos de fala, as trocas de informação, linguística ou de outra natureza, são estabelecidos a 
partir dos mais diversos acordos bilaterais, oportunizando assim experiências de uso real da LE, 
abrindo as mais variadas vias para discutir, refletir sobre as questões pragmáticas imbrincadas 
no interessante desafio de se comunicar efetivamente numa outra língua, a princípio estranha, 
mas que, à medida da apropriação por parte do aprendente, passa a ser ‘estrangeira’, no sentido 
de ‘outra além da materna’.
 A experiência linguística que deve ser privilegiada na sala de aula, aqui de PLE, precisa 
estar inserida na realidade da língua como prática social, o que implica que tal experiência deve 
envolver o entrelaçamento necessário entre língua, cultura e sociedade, essa última, o palco 
mesmo onde se estabelecem as relações humanas mediadas pela língua, onde as interações se 
dão, onde a língua deixa de ser ‘mero sistema’ e passa a ser ‘a liga’ que viabiiza a interação, a co-
municação entre os falantes, os atores envolvidos nesse jogo que não podemos jogar sozinhos, 
para o qual precisamos constituir pares, a saber, o fascinante jogo linguageiro.
 Stubbs (1987, apud SILVA, In: PRETI, 2002, 179) aponta a a sala de aula como esse ambi-
ente iminentemente linguístico, onde o uso efetivo da linguagem ou, como nos referimos acima, 
o jogo linguageiro, se instala de forma a propiciar uma troca efetiva entre seus participantes. 
Segundo Silva (In: PRETI, 2002, 179),

O discurso de sala de aula – a produção linguística que se realiza na instituição escola, envolven-
do o processo ensino/aprendizagem – é uma das mais importantes manifestações linguísticas do 
discurso produzido na escola. Diferindo de outros discursos realizados na escola, por exemplo, a 
conversa entre alunos nos intervalos ou entre professores na sala de professores, a importância do 
discurso na sala de aula se deve ao fato de que, por meio dele, realiza-se um dos objetivos precípu-
os da instituição escola: o processo ensino/aprendizagem.

 Mesmo se temos em mente a escola tradicional, com ‘discursos’ provenientes de relações 
engessadas devido a conceitos ultrapassados do que sejam os papéis de professor e aprenden-
te, precisamos pensar a sala de aula como um ‘laboratório’, no sentido de que experiências estão 
em curso, no nosso caso, experiências relacionadas à apropriação da língua-alvo por sujeitos 
engajados nessa tarefa. Uma apropriação que visa à possibilidade factível de interagir mediado 
por essa língua, e não meramente a construção do seu (da língua) conhecimento enciclopédico.
Ainda citando Silva (In: PRETI, 2002, 202), “a interação em sala de aula é uma atividade com-
plexa, com muitas varáveis”, queremos apontar para a realidade de que o ensino de LE, de um 
modo geral, pode e deve ser uma experiência enriquecedora em função de um sem número de 

possibilidades de construção do conhecimento sobre e apropriação da língua-alvo como meio 
que viabiliza a vida social, também “uma atividade complexa, com muitas varáveis”. Não apenas 
devido às simulações (tarefas, exercícios etc.) que ocorrem na sala de aula, mas, e sobretudo, 
pela ocorrência de interação real, tal como se vê fora dela. A sala de aula como parte de um 
mundo real, e não uma excrecência, da qual se esquece tão logo o sinal toque.

3  ANÁLISE PROPOSITIVA

 Pensando a sala de aula de PLE de um modo geral, não um dado evento com circun-
stâncias histórico-espaciais específicas, e com base no que estivemos discorrendo até o pre-
sente, passamos a analisar algumas proposições que visam à otimização do processo de ensi-
no-aprendizagem da língua-alvo, sob a ótica de que a sala de aula é também um evento social 
em que esperamos a realidade de que seus “[Os] participantes  manifestam uns para os out-
ros seu entendimento da situação em andamento, a estrutura de relevância que assumem e a 
relação atual com sua própria fala. [...]” (HANKS, 2008, 221). Em outras apalavras, queremos 
refletir sobre a sala de aula de PLE como lugar de interação em que a língua-alvo é, simultanea-
mente, objeto de estudo e meio pelo qual se efetiva esse estudo e as relações entre os que dela 
participam, como um evento real de uso linguístico efetivo.
 Um dos passos iniciais seria estabelecer a sala de aula como um espaço de acolhimento 
do aprendente, onde ele possa se ver engajado em experiências de trocas linguísticas marcadas 
pela colaboração entre todos os pares, o mais semelhante possível à sua experiência com a LM. 
Em outras palavras, o processo de aquisição/aprendizagem da língua-alvo passaria pelos even-
tos de tentativa e erro, correção e acerto, dúvidas e esclarecimentos, solicitação de orientação 
etc., tão característicos (pelo menos deveriam ser) de qualquer processo de construção do con-
hecimento. 
 A partir dessa perspectiva, a experiência levada a cabo na sala de aula seria uma

[...] busca incessante de ambientes nos quais ocorram encontros integradores de mentes e propósi-
tos comunicacionais num contínuo tecer de um discurso propositado entre atores sociais apren-
dendo a L-alvo e não apenas praticando e exercitando língua num faz de conta sem fim. (ALMEIDA 
FILHO, 2012, 83)

 
 Uma vez estabelecidas a confiança e a cumplicidade entre os atores engajados na cena 
da sala de aula, essa pode, e deve, se tornar o cenário apropriado para que os alunos se lancem 
à aventura de interagir na língua-alvo, com atividades de solicitação e oferta de ajuda (GARCEZ; 
SALIMEN, In: BARCELOS, 2011); de busca de informação por parte dos aprendentes, seja sobre 
questões de ordem estrutural interna de funcionamento da língua-alvo ou do funcionamento 
pragmático dessa língua no contexto social de dada comunidade de fala; os momentos em que 
o professor intervém ‘corrigindo’ a fala dos aprendentes podem/devem constituir eventos ricos 
de apropriação da língua, além do que, os ‘erros’ cometidos devem ser entendidos pelo pro-
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fessor como pistas acerca de como os aprendentes estão processando as novas informações 
recebidas.
 As próprias experiências dos aprendentes nas sua interações fora da sala de aula devem 
constituir ‘matéria-prima’ a ser usada durante as aulas, como objeto de análise, de investigação, de 
lançamento de hipóteses e construção de conhecimento. O relato de experiências dos aprendentes 
com a interação mediada pela língua-alvo, felizes ou não, pode/deve ser usado como fonte de in-
centivo, de reorientação, de estímulo para que se sintam encorajados, desafiados a prosseguirem na 
apropriação do novo, no sentido de que, embora estrangeira, a ‘nova’ língua não é mais estranha, faz 
parte do seu repertório linguístico, permitindo-lhe não apenas descrevê-la, mas usá-la para interagir, 
fazer parte da sua comunidade de fala, sendo enriquecido por uma outra forma de ver/entender o 
mundo a partir da perspectiva do outro. Experiências assim só são possíveis quando fundadas na 
percepção de língua como manifestação da cultura. É fato que o professor pode ensinar sobre cul-
tura (questões de pragmática interacional) e sobre língua (questões internas de funcionamento) em 
dados momentos da aula, mas é importante lembramos que “[...]a aula comunicativa ou experiências 
de comunicação onde quer que ocorram geram espontaneamente cultura, fazem a cultura da lín-
gua-alvo emergir e daí para uma explicação focalizadora eventual e breve não custa nada” (SANTOS; 
ALVAREZ, 2010, 13).
 Pelo fato de a observação no locus de pesquisa ainda estar em sua fase inicial, em que se deu 
apenas um encontro com a professora responsável pelo PEC-G/ UFPA e no qual ela nos forneceu 
algumas informações sobre o comportamento dos aprendentes em sala de aula, pinçamos, a título 
de exemplo, alguns pontos que nos chamaram atenção e relativos às interações entre aprendentes 
e professor de PLE no que diz respeito ao comportamento dos aprendentes no próprio evento ‘sala 
de aula’, e que dizem respeito à forma de interagir dos aprendentes com seus professores. 
Num momento de conversa entre professor e aprendente, segundo relato da professora supra cit-
ada, este evitava de todo modo o contato visual, o que incomodou o professor acostumado a esse 
contato, considerado na cultura-alvo muito importante para efetivar a interação. Investigando sobre 
a cultura do aprendente o professor percebeu que tal atitude se configurava numa demonstração do 
mais profundo respeito e, a partir dessa informação, o professor passou a trabalhar em sala de aula 
as diferentes formas de as culturas dos aprendentes e a alvo lidarem com interações marcadas por 
relações assimétricas, como a de professor-aluno.
Outro fato interessante relatado foi o silêncio dos aprendentes em resposta à solicitação do pro-
fessor para que interagissem, ou seja, manifestassem suas opiniões e/ou dúvidas. O professor espe-
rou, ancorado em seus conhecimentos do que é a sala de aula, que a ‘fórmula’ professor pergunta/
aluno responde’ se efetivasse, em vez disso, teve o silêncio como resposta. Vemos com isso que

Ao participarem das interações verbais, os interactantes põem em uso, mesmo que intuitivamente, as 
chamadas regras interacionais, que se baseiam em seus conhecimentos práticos sobre a configuração 
de um dado evento e sobre como agir em eventos de interação de uma mesma natureza (SILVA, In: 
PRETI, 2002, 183- grifo nosso) 

 

 Trata-se de um fato que pode/deve ser aproveitado pelo professor para trabalhar a partir 
das informações/crenças dos aprendentes, introduzindo-os de forma respeitosa ao modus op-
erandi da cultura-alvo.
 Esses são exemplos felizes de como aproveitar temas, como sistema educacional, esti-
los comunicativos, relações interpessoais nos mais variados contextos, experiências dos apren-
dentes com a cultura-alvo (estranhamentos, pontos de coincidência), para introduzir os apren-
dentes à cultura-alvo e usando a língua-alvo como objeto e meio de apropriação de informações 
do ritual da sala de aula e das diversas possibilidades de interação a partir de situações reais 
experienciadas pelos atores da sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste artigo, buscamos discorrer sobre a necessidade de realizarmos o ensino da língua 
como manifestação de cultura (KRAMSCH, 1996, apud SANTOS, C., In: SANTOS, P.; ALVAREZ, 
2010), na sala de aula de PLE, a partir de discussões/reflexões acerca do uso da língua-alvo em 
situações reais, apresentando algumas sugestões de atividades sobre como proceder à inclusão 
das reflexões de cunho pragmático interacional nas aulas de PLE, com base no próprio ritual in-
terativo que é construído em sala de aula a partir das trocas efetivas e reais de PLE como objeto 
e meio de interação entre seus atores.
 Entendemos a sala de aula como cenário legítimo de interações sociais, tanto aquelas 
próprias do processo de ensino-aprendizagem- instauradas na relação professor-aprenden-
te, aprendente-aprendente- como as que fogem desse padrão porque outras relações sociais 
também acontecem nesse espaço, e umas e outras devem constituir amostras reais de como a 
língua-alvo funciona como objeto e meio de interação.
 No caso específico de PLE, em contextos institucionalizados e em situação de imersão, 
as experiências dos aprendentes em sala de aula devem apontar para a(s) realidade(s) encontra-
da(s) por eles nas outras cenas sociais que eles encontraram fora do espaço institucionalizado. 
Ao mesmo tempo, as experiências em outros contextos devem servir como matéria-prima a 
ser analisada, servir para reflexão e, assim, otimizar o processos de aquisição/aprendizagem da 
língua-alvo.
 Dessa feita, ensinar língua como manifestação de cultura, numa perspectiva pragmática 
interacional, propicia aos aprendentes ricas experiências com a língua-alvo, neste caso o PB, em 
situações reais de uso, empoderando assim os sujeitos aprendentes a alcançarem seu objetivo, 
qual seja o de interagir usando a língua que caracteriza a comunidade de fala, ou as comuni-
dades de fala, na qual estão em contato.
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ABSTRACT

In this paper we discuss a proposal for a proficiency examination for teachers of Portuguese as 
a foreign language that should consider, in its testing items, assessing teachers’ proficiency con-
cerning not only structural norms of Brazilian Portuguese but also ethnic and racial perspectives 
embedded in social uses of the language.

RESUMO

Discutimos, neste artigo, a proposta de um exame de proficiência para professores de português 
como língua estrangeira, denominado EPPLE-PLE, no qual se avaliam não somente as estruturas 
do português brasileiro mas também questões étnico-raciais no uso da língua portuguesa em 
contextos sociais, tendo como embasamento teórico a Teoria Racial Crítica.

INTRODUÇÃO

 A proficiência linguística ocupa papel essencial no perfil profissional do professor de lín-
gua estrangeira (LE) e, no caso deste trabalho, discutimos essa proficiência em seu sentido mais 
técnico (SCARAMUCCI, 2000), de podermos descrever e avaliar como e para quais ações lin-
guístico-comunicativas e pedagógicas essa proficiência caracteriza um professor de português 
como LE, independente de sua história individual enquanto falante de português, por exemplo, 
português como primeira língua, segunda língua, língua de herança ou língua estrangeira. E, no 
caso da língua portuguesa, voltamos atenção também para aspectos históricos, linguísticos e 
sociais do português em sua variante brasileira, iniciando a discussão com alguns relatos apre-
sentados a seguir.
 Em entrevista à apresentadora Regina Casé, no programa “Esquenta” da Rede Globo, o 
ator Lázaro Ramos relatou que foi vítima de racismo várias vezes. Afirmou ter passado por con-
strangimentos em diversas situações, como ir ao supermercado e ser seguido por seguranças, 
por exemplo, e que isso é constante na vida de um negro no Brasil. Por ser uma pessoa pública, 
declarou, “posso falar aqui, mas sei que o negro, em casa, também está lembrando, agora, de 
ter passado por uma situação como essa”. O que mais chama a atenção nessa história não é o 
assunto do racismo em si, que tem tido crescente destaque nos meios de comunicação, mas, 
para o propósito deste trabalho, a repercussão dessa entrevista.
 A fala de Lázaro Ramos ganhou enorme destaque em alguns dos portais de notícias 
mais acessados do país, fato que consideramos sintomático de uma sociedade em que tratar de 
racismo, embora não mais um “tabu”, é ainda um destes temas que fogem à curva do que seria 
comum e esperado, passível, portanto, de ser considerado notícia. 
 Ferreira (2015, p. 13) relata a ocasião em que um sobrinho, quando foi receber o primeiro 
pagamento de salário, ouviu do dono da empresa, “Vamos lá, neguinho, no meu escritório, que 



128 129

eu vou fazer o seu pagamento!” O sobrinho também contou que quando o dono da empresa 
chamou os demais funcionários, ele chamou todos pelo nome. E quando o sobrinho foi nova-
mente ao escritório da empresa, foi perguntado, “E aí, neguinho, está gostando do trabalho?” (…)
Conforme relatado pela antropóloga e historiadora, Lilia Moritz Schwarcz (2012), a julgar pelos 
resultados de uma pesquisa da USP realizada na cidade de São Paulo, sobre haver racismo no 
Brasil, 97% dos brasileiros não se considera racista, mas 98% diz conhecer alguém que o seja. 
Esta proporção é o que, aliás, aponta para o questionamento sobre o porquê de uma fala sobre 
racismo ainda ser recebida com tanta comoção. Se quase a totalidade dos brasileiros não é rac-
ista, mas reconhece que existe racismo, nota-se então um enorme desconforto em se debater 
esse tema. Parte deste desconforto se deve à falta de traquejo que o brasileiro médio tem para 
discutir sobre as relações étnico-raciais que perfazem a dinâmica da própria sociedade bra-
sileira. Essa habilidade, faltante na grande maioria da população do país, pode ser chamada de 
letramento racial.
Tratamos, na seção seguinte, do EPPLE, um instrumento de avaliação por meio do qual asso-
ciamos avaliação, e impactos no ensino e formação de professores de português como língua 
estrangeira (PLE).

1.O EXAME DE PROFICIÊNCIA PARA PROFESSORES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (EPPLE)

 Conforme a descrição do EPPLE por Consolo e Teixeira da Silva (2014, p. 74-75), aval-
ia-se por meio do exame as habilidades de compreensão e de produção em língua estrangeira, 
tanto na modalidade escrita como na modalidade oral. Trata-se de um exame comunicativo que 
objetiva avaliar a proficiência do candidato em termos de usos da língua que refletem situações 
reais de comunicação, em contextos que exigem competência linguística em geral, bem como a 
comunicação entre professores e seus alunos, no discurso de aulas de línguas e outras situações 
de ensino e aprendizagem de LE. O domínio do exame corresponde à interseção entre situações 
cotidianas e gerais de uso linguístico, e o uso da língua pelo professor de uma determinada lín-
gua que, de acordo com Consolo (2007), delimita a competência linguística do professor. Ainda 
conforme Consolo e Teixeira da Silva (op.cit.), trata-se de um exame para fins específicos, o qual 
busca aferir a capacidade de uso da LE envolvendo o conhecimento de regras de comunicação 
e de formas linguísticas socialmente aceitas, e conhecimentos sobre a língua, constituintes de 
uma competência metalinguística que também configura o domínio específico de língua(gem) 
de professores de línguas.
Nas palavras Consolo e Teixeira da Silva (2014, p. 75),

O exame é composto de dois testes distintos, um teste de leitura e produção escrita, e um teste 
de compreensão e produção oral. O teste escrito contém questões de compreensão de textos que 
sejam de interesse a professores de línguas, e questões nas quais o candidato deve realizar tarefas 
verossímeis à produção escrita de professores – por exemplo, redigir perguntas para uma atividade 
de compreensão de leitura e fazer correções em textos produzidos por alunos. (...) O teste oral 
contém três partes. Na primeira solicita-se que o examinando fale sobre si mesmo, na perspectiva 
de aluno e falante-usuário da língua estrangeira sendo avaliada e, conforme as experiências do 
candidato, também enquanto professor dessa língua. Na segunda parte do teste oral apresenta-se 
um breve excerto de vídeo, baseado no qual o candidato responde questões sobre seu tema e 
conteúdo. Na terceira parte do teste os candidatos devem demonstrar sua proficiência no uso de 
metalinguagem, ou seja, da linguagem específica para atuação pedagógica. Apresentam-se prob-
lemas de cunho realista enfrentados por alunos, sobre aspectos da língua estrangeira em questão, 
para os quais os examinandos devem oferecer explicações e soluções.

 Nos itens dos testes escrito e oral que constituem o EPPLE, ao menos uma questão de 
cada teste envolve o conhecimento sobre a LE sendo avaliada, em consonância com o uso de 
metalinguagem por parte do candidato e professor dessa língua, ou professor em formação. As-
sim sendo, nossa proposta de subsídio a itens do EPPLE para professores de PLE (EPPLE-PLE) 
visa a colaborar com as partes ou questões do exame nas quais se avaliaria especificamente o 
conhecimento do professor sobre a língua portuguesa e sua proficiência para explicar questões 
linguísticas entremeadas com ou derivadas de questões étnico-raciais, não somente na per-
spectiva das normas estruturais do português mas também do letramento racial.

2. LETRAMENTO RACIAL

 Segundo Skerrett (2011), letramento racial é uma compreensão das formas poderosas 
em que raça influencia as experiências sociais, econômicas, políticas e educacionais de indivídu-
os e grupos. Essa compreensão, porém, não é inata. Trata-se de uma habilidade que pode e deve 
ser ensinada e aprendida, sendo justamente seu aspecto pedagógico o que mais nos interessa 
nesta discussão.
 Para ensinar é preciso primeiro aprender e, neste sentido, a formação de professores é 
de suma importância para a sensibilização sobre a diversidade étnico-racial. Essa sensibilização 
vai além da aquiescência ao acordo tácito que designa papéis estabelecidos e caracteriza as 
relações étnico-raciais no Brasil. O letramento racial, na verdade, romperia com esse estado 
de coisas na medida em que problematizaria a tão decantada democracia racial e disputaria as 
premissas desse mito que insiste em ser ainda tão influente quando se propõe discutir questões 
raciais. Por meio do letramento racial sintonizam-se os sentidos na frequência do reconhec-
imento da alteridade e do exercício da empatia, o que possibilitaria um debate mais honesto 
sobre a diversidade étnico-racial em específico e mais afim da defesa dos direitos humanos em 
geral.
 A propósito da diversidade étnico-racial e seu caráter pedagógico, dizem Silva e Souza 
(2008), via Orlando e Ferreira (2014, p. 1):

A diversidade entre os indivíduos é uma condição da natureza humana e está presente na abord-
agem pedagógica. Isso não significa que lidar com ela seja simples, pois, ainda hoje, está-se apren-
dendo a conviver com as ‘diferenças’. Nem toda ‘diversidade’, no entanto, significa desigualdade, 
e este é o caso da ‘diversidade étnico-racial e cultural’. Cada um dos grupos que contribuiu para a 
formação da sociedade brasileira tem histórias, saberes, culturas e, muitas vezes, línguas diversas. 
Será que essa diversidade foi historicamente valorizada, tanto pela sociedade quanto pela escola? 
Será que se soube respeitar e aproveitar essa multiplicidade de contribuições culturais? A resposta 
a essas perguntas foi, durante muito tempo, negativa.

 As manifestações do racismo social e linguístico no Brasil são muitas e variadas, desde o 
olhar mais desconfiado dos seguranças da loja para aquele cliente que não parece cliente, até a 
leitura mais enviesada daquele texto acadêmico que não parece tão acadêmico assim. Aliás, no 
que se refere à linguagem, se uma língua é tão importante quanto o são seus falantes, a língua, 
também não representaria, por excelência, os valores desses mesmos falantes?
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3. RACISMO E PLE

Se a quase totalidade dos falantes de português brasileiro admite o racismo de outros, conquan-
to não admitindo serem eles mesmos racistas, é lícito supor que o próprio português brasileiro 
também o seja. Ainda que se possa argumentar que, dada a distância entre o português europeu 
e o português brasileiro e as contribuições das línguas indígenas e africanas, a língua falada no 
Brasil seja intrínseca e culturalmente notadamente negra, xingamentos explícitos e provérbios 
cuja origem e uso são claramente racistas perfazem os casos que ilustram sobejamente o quan-
to o português falado no Brasil é racista.
Mais agudamente, dir-se-ia que até mesmo a negação ou o apagamento da influência que as lín-
guas de origem africana tiveram no processo de consolidação do português brasileiro apontam 
para o quanto o racismo se faz presente por meio dessas ausências. 
Contudo, resiste incólume uma expressão que, de tão corriqueira, parece escapar a uma análise 
mais detida de seu contexto de uso no português que falamos. Trata-se da locução “nego + 
verbo (...)”. Um exemplo:

 “Nego acha que é fácil ser professor no Brasil.”

 Note-se, nesse exemplo, que o “nego” em questão não é vocativo, ou seja, não se trata 
daquele chamamento que, em muitos casos, é mesmo de uso familiar e traz consigo um tom 
afetivo de intimidade e carinho. No exemplo citado, “nego” tem uma outra função sintática, 
qual seja a de pronome impessoal uma vez que poderia ser facilmente ser substituído por “ as 
pessoas” ou “dizem”. Isto é, “nego” serve ao propósito de indeterminar o sujeito. Trata-se mais 
bem de qualquer um que é mais bem um qualquer.
 Uma questão que se impõe, portanto, é por que, entre todos os grupos étnicos que 
compõem a sociedade brasileira, foi este que alude à população negra o escolhido para rep-
resentar um pronome impessoal, um não-sujeito, a não-pessoa? Teriam os vários anos de de-
sumanização da população negra contribuído para este uso? Seria a forte presença de negros 
escravizados no país o que teria ensejado o uso indiscriminado do termo?
 Para além disso, a análise do emprego da expressão “nego” enquanto pronome impessoal 
pode revelar um outro aspecto dessa prática. Uma busca rápida há de mostrar que em sua ampla 
maioria os exemplos deste uso dão conta de um não-sujeito ruim. Trata-se do apontamento de 
uma alteridade à qual o sujeito que fala se opõe.
 Em nossa discussão defendemos a formação do professor de PLE embasada inclusive 
em um letramento racial que, por sua vez, pode embasar critérios de avaliação da proficiência 
linguística desse professor, e cuja avaliação, por meio do EPPLE para professores de PLE, possa 
impactar essa formação.
 No percurso da pesquisa de Alves da Silva (em andamento), inspiradora desta discussão, 
não será o caso de avançar uma hipótese definitiva a respeito do que pode ter motivado, por 
exemplo, a gênese e a popularização do termo “nego” no português brasileiro. Procurar-se-á, 
mais bem, incitar a reflexão sobre essa realidade linguística que pode, então, tangenciar inter-
pretações possíveis para o porquê de “nego” ser usado como é na língua portuguesa falada no 
Brasil.
 São as perguntas, muito mais do que as respostas, que interessam, em uma primeira eta-
pa, ao propósito da pesquisa de Alves da Silva (op.cit.), na medida em que propõe um meio pelo 
qual engendrar uma discussão que se entende benéfica para professores de PLE em formação. 
Este meio concretizar-se-á em itens de um exame de proficiência para professores de PLE em 

formação cujo benefício será a sensibilização para a diversidade étnico-racial que uma questão 
que verse sobre os usos de termos tais como “nego” despertam, com vistas à aprendizagem, à 
avaliação de professores e ao ensino do português.
 No ensino e aprendizagem de PLE pouca atenção tem sido voltada para as relações ét-
nico-raciais que marcam a historicidade constitutiva do português brasileiro Pensando que a 
formação desses professores tem um papel tanto na falta de traquejo com os aspectos culturais 
da sociedade brasileira quanto na manifestação de uma competência linguístico-comunicativa 
mais afim dessa temática e manifestada na proficiência de professor, propõe-se, no âmbito dos 
estudos da avaliação, propor e validar um item de um instrumento de avaliação, no caso, do 
EPPLE-PLE, que enseje discussões de cunho sociocultural mais especificamente no que tange 
as relações étnico-raciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Uma definição do domínio linguístico da língua(gem) do professor de língua estrangei-
ra (LE), em especial de PLE e na variante brasileira, que contemple a história, a etnia do povo 
brasileiro e os usos sociais do português, exige continuidade nas discussões e investigações. 
Com a implementação do EPPLE em contextos de formação de professores de PLE no Brasil, 
e a realização de pesquisas tanto em avaliação como sobre impactos da avaliação na formação 
docente, espera-se que esse domínio linguístico possa informar itens do EPPLE, por exemplo, 
à luz do letramento racial, assegurando a validade do exame, e motivar a revisão de conteúdos 
de disciplinas na formação pré-serviço e em serviço. Os padrões e critérios estabelecidos pelo 
EPPLE poderão então ser referência para a qualidade no ensino de (P)LE no Brasil e em outros 
cenários educacionais.
 Conciliação entre os eixos da validade na avaliação da proficiência linguística do pro-
fessor de PLE e dos efeitos dessa avaliação, na medida em que a mediação instanciada por um 
instrumento de avaliação pode ensejar a prática do letramento racial crítico que, por sua vez, há 
de formar professores de PLE melhor equipados para o trato da diversidade étnico-racial con-
stitutiva da língua portuguesa.
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ABSTRACT

The offer of Portuguese as a Foreign Language courses, partially at a distance, is one of the 
recommendations of the Ministry of Education for the establishment of the Portuguese without 
Borders program, in the Brazilian Higher Education Institutions. In this context, we report a ped-
agogical proposal, carried out at UFLA, which uses ELO as pedagogical support.

RESUMO

Em 17 de novembro de 2014, o MEC (Ministério da Educação) inaugurou o programa Idioma 
sem Fronteiras (IsF), com o objetivo de potencializar o processo de internacionalização das uni-
versidades brasileiras, através do ensino de idiomas. Vinculado ao Ciência sem Fronteiras, o 
IsF, além de consolidar o existente Inglês sem Fronteiras, tem como objetivo ampliar o leque 
de idiomas disponíveis para aprendizagem. O Português como Língua Estrangeira, doravante 
PLE, é um dos idiomas contemplados pelo IsF. Entre as diversas iniciativas, propostas pelo MEC 
dentro do âmbito do IsF, está o lançamento de algumas diretrizes para os idiomas recém-con-
templados: Francês, Espanhol, Italiano, Japonês, Português como Língua Estrangeira. Uma das 
diretrizes diz respeito à introdução, paulatina, do ensino híbrido (blended learning), com foco 
na aprendizagem de idiomas, através da utilização de atividades a distância e presenciais. Nesta 
linha, o MEC recomenda, inicialmente, a adoção das Novas Tecnologias de Informação e Co-
municação (NTICs) como suporte pedagógico às aulas presenciais de idiomas. Neste primeiro 
momento, é importante ter em mente estas recomendações quando da implementação e con-
solidação dos cursos de idiomas e de PLE, especificamente. Os cursos de PLE da Universidade 
Federal de Lavras (UFLA) foram recentemente implantados, já atendendo, desde seu plane-
jamento, as diretrizes propostas pelo MEC. Assim sendo, por ora refletir-se-á sobre a adoção 
do ELO, entre tantas NTICs disponíveis, como suporte pedagógico virtual capaz de verificar e 
consolidar a aprendizagem de PLE. O ELO (http://www.elo.pro.br/) é uma plataforma de autoria, 
especialmente desenvolvida para possibilitar a criação de vários tipos de atividades didáticas, 
voltadas para o ensino de idiomas. Entre seus recursos destacam-se questionários e feedbacks 
progressivos para cada resposta do aluno, correta ou incorreta. Este software gratuito, disponív-
el na internet, é relativamente fácil de utilizar, além de conter “boias” explicativas, em caso de 
dúvidas. O ELO foi utilizado como complementação das aulas presenciais de PLE na UFLA e 
observou-se que a aquisição da L2/L3 foi potencializada através de atividades como jogos de 
memória, reconstrução textual e complete as lacunas. Através destas atividades, criadas espe-
cialmente para os discentes do nível básico, falantes de espanhol como primeira língua, eles 
puderam melhor compreender os falsos cognatos, os gêneros e os plurais dos substantivos em 
português brasileiro, de forma lúdica e interativa.
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INTRODUÇÃO

 Em 17 de novembro de 2014, o MEC (Ministério da Educação) inaugurou o programa 
Idiomas sem Fronteiras (IsF), com o objetivo de potencializar o processo de internacionalização 
das universidades brasileiras, através do ensino de idiomas. Vinculado ao Programa Ciência sem 
Fronteiras, o IsF, além de consolidar o existente Inglês sem Fronteiras, tem como objetivo am-
pliar o leque de idiomas disponíveis para aprendizagem. 
 O Português como Língua Estrangeira, doravante PLE, é um dos idiomas contemplados 
pelo IsF. Entre as diversas iniciativas, propostas pelo MEC dentro do âmbito do IsF, está o lança-
mento de algumas diretrizes para os idiomas recém-contemplados: Francês, Espanhol, Italiano, 
Japonês, Português como Língua Estrangeira. Uma das diretrizes diz respeito à introdução, pau-
latina, do ensino híbrido (blended learning), com foco na aprendizagem de idiomas, através da 
utilização de atividades a distância e presenciais. Nesta linha, o MEC recomenda, inicialmente, a 
adoção das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) como suporte pedagógi-
co às aulas presenciais de idiomas. 
 Neste primeiro momento, é importante ter em mente estas recomendações quando da 
implementação e consolidação dos cursos de idiomas e de PLE, especificamente. Os cursos de 
PLE da Universidade Federal de Lavras (UFLA) foram recentemente implantados, já atendendo, 
desde seu planejamento, as diretrizes propostas pelo MEC. Assim sendo, por ora refletir-se-á 
sobre a adoção do ELO, entre tantas NTICs disponíveis, como suporte pedagógico virtual capaz 
de verificar e consolidar a aprendizagem de PLE. 
 O ELO (http://www.elo.pro.br/) é uma plataforma de autoria, especialmente desenvolvi-
da para possibilitar a criação de vários tipos de atividades didáticas, voltadas para o ensino de 
idiomas. Entre seus recursos destacam-se feedbacks progressivos para cada resposta do aluno, 
correta ou incorreta. Este software gratuito, disponível na internet, é relativamente fácil de uti-
lizar, além de conter “boias” explicativas, em caso de dúvidas. 
 O ELO foi utilizado como complementação das aulas presenciais de PLE 1 e observou-se 
que a aquisição da língua estrangeira/adicional foi potencializada através de atividades como 
jogos de memória, reconstrução textual, complete as lacunas, entre outras. Através de ativ-
idades, criadas especialmente para os discentes do nível básico, falantes de espanhol como 
língua materna, foi verificada a melhor compreensão de alguns tópicos como falsos cognatos, 
cores, gêneros e plurais dos substantivos em português brasileiro. 
 Os links para as atividades preparadas no ELO foram disponibilizados no AVA (Ambiente 
Virtual de Aprendizagem) da disciplina PLE 1. Enfatiza-se que a carga horária desta disciplina 
de pós-graduação é 60 horas (04 créditos). De acordo com o regulamento da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação (PRPG) da UFLA, até 12 horas de atividades, ou seja, o equivalente a 20% da 
carga horária da disciplina podem ser realizadas virtualmente. Assim sendo, o ELO foi utilizado 
como proposta pedagógica-piloto, a fim de verificar seu impacto no rendimento dos alunos em 
fase inicial de aprendizagem de PLE. Ao longo de um semestre, várias atividades foram elabora-
das pela docente e realizadas pela turma, composta por 15 alunos estrangeiros. 

 O ELO apresenta nove possibilidades de atividades ou módulos, a saber: Hipertexto, 
Vídeo, Eclipse, Cloze, Sequência, Memória, Quiz, Organizador e Composer. Para elaborar as 
atividades, o docente deve acessar o sistema com seu login de professor. Para vê-las, no en-
tanto, pode também acessar o sistema com o perfil de aluno. A plataforma permite a inserção 
de imagens, áudios e vídeos, além de fornecer feedbacks personalizados. Ademais, é possível 
elaborar várias atividades, dentre as nove possibilidades disponíveis e, opcionalmente, escolher 
gamificá-las. 
 É imprescindível, ao criar cada atividade, escolher título e palavras-chave que a identi-
fiquem, sinalizar o idioma da atividade, seu grau de dificuldade (fácil, médio, difícil), assim como 
a faixa etária contemplada (crianças, jovens, adultos, todas). Nesse momento, é possível escol-
her entre clonar uma atividade já pronta ou criar outra atividade. 
 Através do módulo Hipertexto é possível elaborar páginas de hipertexto para as ativi-
dades, inclusive Webquests. Imagens, textos e vídeos podem ser inseridos nesta atividade. 
 Na atividade Vídeo, que pode funcionar como módulo inicial ou de apresentação, é pos-
sível introduzir vídeos. Embora não seja possível integrar texto e imagens em uma mesma pági-
na, a vantagem é a facilidade de inserção de vídeos no sistema. 
 O módulo Eclipse permite a criação de atividades de reconstrução textual. À medida que 
o aluno tenta descobrir as palavras eclipsadas, o texto vai surgindo. O professor pode ainda 
inserir dicas, durante a criação da atividade, com o intuito de facilitar o trabalho do aluno. Ao 
mesmo tempo, a não inserção de dicas pode tornar a atividade mais difícil. Assim, é possível 
clonar a atividade já elaborada, sem as dicas, por exemplo, e utilizá-la em turmas mais avançadas 
de PLE. Esta atividade é ideal para se trabalhar com letras de música (ditado musical), diálogos, 
definições, traduções, resumos, listas, caça-palavras, jogo das diferenças.   
 Cloze é uma atividade ancorada na criação de lacunas. O aluno deve inferir as palavras 
ocultas, digitando as palavras ausentes e pressionando Enter. É possível trabalhar definições, 
questões gramaticais (verbos no tempo adequado, preposições, prefixos, sufixos, palavras 
homófonas), descrição de pessoas e cenários, diálogos, palavras-chave de um texto. 
 Sequência explora as conexões do texto e é oportuna, por exemplo, para reconstruir 
um texto na sequência adequada. O docente pode embaralhar um texto e pedir para o aluno 
ordená-lo. Um pequeno trecho de vídeo, uma música, a declamação de um poema, podem ser 
anexados à atividade, propondo que o aluno ordene frases lidas e/ou ouvidas. A reordenação 
dos segmentos do texto, na ordem correta, pode ser solicitada em atividades que envolvam 
instruções (como sacar dinheiro do caixa eletrônico, comprar uma pizza pelo telefone, trocar 
a lâmpada, consertar o chuveiro). Linha de tempo, com eventos históricos, também podem ser 
criadas nesta atividade (história do automóvel, do Brasil).   
 Memória, baseado no tradicional jogo homônimo, possibilita que o aluno utilize sua 
memória e também jogue com a sorte para encontrar os pares corretos. É possível combinar 
textos, imagens e sons, dentro de alguns limites estabelecidos pelo software, como o tamanho 
das cartas a serem embaralhadas, automaticamente, pelo sistema. Atividades que associam fig-
ura e texto, som e texto e animação e texto, podem ser elaboradas. No primeiro caso, o aluno 
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deve associar figuras e palavras, dentro de um determinado campo semântico (frutas, animais, 
letras, cores). No segundo, pares mínimos podem ser trabalhados (caça-casa, para falantes de 
espanhol). Já a junção da animação e do texto permite trabalhar verbos de ação. 
 Quiz permite criar perguntas de múltipla escolha, com várias opções de feedback, seja 
para cada resposta certa ou errada atribuída ou para o exercício como um todo. Assim, o feed-
back pode ser dado no final da atividade ou ao longo dela, a depender do nível de proficiência 
dos alunos. Compreensão de textos é uma atividade interessante para ser trabalhada neste 
módulo. É possível também inserir gráficos, mapas, dados em uma tabela, planilhas com númer-
os e outros tipos de figuras (tirinhas, objetos, aparência das pessoas, cores, tamanhos, relógios). 
A partir das imagens, é possível criar perguntas de múltipla escolha, que podem ser de identifi-
cação (Quem? Onde? Como? Por quê? O quê?), em níveis iniciais. 
 No módulo Organizador, o aluno deve relacionar as partes (hipônimos) com o todo (hi-
perônimo). O desafio proporcionado por esta atividade é a categorização de itens (animais, 
partes do vestuário, ferramentas, esportes, meios de transporte). 
 Composer permite a prática livre da escrita, através de composições. É possível, através 
deste módulo, produzir e armazenar webpages no site do ELO. 
 Uma das maiores vantagens do ELO é que, ao mesmo tempo em que torna o aprendiza-
do lúdico para os alunos, mobiliza a criatividade do professor, elaborador das atividades. Várias 
possibilidades pedagógicas podem ser criadas e até clonadas. Como as atividades ficam disponi-
bilizadas na plataforma, é possível clonar atividades já existentes. A seguir, alguns exemplos das 
atividades criadas para a turma de PLE 1 ilustram este relato.  

Figura 1 – Página inicial do ELO – Acesso como professor  
 
Fonte: http://www.elo.pro.br/

 Depois de se cadastrar e acessar o sistema como professor é possível começar a criar e 
editar as atividades, criar ou editar um curso e visualizar um relatório com o acesso dos alunos. 
O ELO pode ser integrado ao Moodle, embora não seja necessário. Com as turmas de PLE 1, 
optou-se pela inserção do link das atividades do ELO dentro da plataforma Moodle do AVA da 
disciplina.    

Figura 2 – Exemplo de atividades criadas no ELO
 Fonte: http://www.elo.pro.br/cloud/professor/minhas-atividades.php

 Na figura acima é possível visualizar as atividades criadas no ELO, através de seus títulos 
e tipos (Cloze, Eclipse, etc.). É possível também que o professor busque uma determinada ativi-
dade através de palavras-chave. 

Figura 3 – Atividade Jogo da Memória – Frutas e Profissões 
  
Fonte: http://www.elo.pro.br/cloud/professor/minhas-atividades.php

http://www.elo.pro.br/ 
http://www.elo.pro.br/cloud/professor/minhas-atividades.php 
http://www.elo.pro.br/cloud/professor/minhas-atividades.php 
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 A Figura 3 exemplifica a atividade Memória, criada a partir do universo semântico das 
frutas e das profissões. No jogo das frutas, os alunos devem associar a pronúncia de determi-
nadas frutas e suas imagens. Já nas profissões, devem buscar correspondências entre escrita 
(repórter, mecânico) e imagem. 

Figura 4 – Atividade Composer – Gostos e Preferências 
 Fonte: http://www.elo.pro.br/cloud/professor/minhas-atividades.php

Na atividade Composer, os alunos foram convidados a escrever um pequeno texto, a título de 
apresentação, sobre seus gostos e preferências, inserindo imagens ilustrativas.

Figura 5 – Atividades Quiz e Eclipse
 Fonte: http://www.elo.pro.br/cloud/professor/minhas-atividades.php

 A associação de atividades ou módulos, como ilustrado pela Figura 5, também é pos-
sível. Assim, os alunos devem responder algumas perguntas de múltipla escolha sobre o jingle 
“Pipoca com Guaraná”, sucesso no Brasil na década de 1990, e ainda reconstruir a letra da músi-
ca (Eclipse).   

Figura 6 – Feedback personalizado  
 Fonte: http://www.elo.pro.br/cloud/professor/minhas-atividades.php

Como ilustrado acima, é possível criar feedbacks personalizados para cada atividade desen-
volvida. Imagens, áudios e pequenos vídeos são aceitos como feedback, além de mensagens 
textuais.
Utilizar o ELO nas aulas de PLE 1 potencializou a aprendizagem da língua, além de atender as 
diretrizes do MEC para a área, através da inserção das  Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação em sala de aula, presencial e virtual. Atividades lúdicas e interativas facilitaram 
o processo de ensino/aprendizagem e reverberaram na motivação dos alunos, que ganharam 
mais confiança para se expressarem oralmente ou por escrito. Assim, como sugere o título desta 
proposta pedagógica, ELO e PLE formam uma combinação que tem tudo para dar certo.
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O DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO DE EXPRESSÕES PARAENSES PARA 
APRENDENTES DE PLE NA DISCIPLINA RECURSOS TECNOLÓGICOS DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM LÍNGUA INGLESA DA UEPA

Erika Suellem Castro da Silva28 
Universidade do Estado do Pará – UEPA

ABSTRACT

This study is about the production of an app for learning Portuguese as a foreign language 
developed by students from University of Pará. The project was based on M-Learning (KUKUL-
SKA-HULME; SHIELD, 2008; COSTA, 2013) and Frames Semantics (SALOMÃO et al., 2011; 
PERON, 2013) researches.

RESUMO

A disciplina Recursos Tecnólogicos, com carga horária de 80h no curso de Licenciatura em Let-
ras- Língua Inglesa da Universidade do Estado do Pará (UEPA) visa discutir a importância do uso 
das novas tecnologias no ensino e aprendizagem de língua, além de apresentar possibilidades de 
uso dessas tecnologias aos professores em formação. Um dos tópicos abordados na disciplina é 
o mobile learning (SHARMA; KITCHENS, 2006; BROWN, 2010; KULKUSKA-HOLME; SHIELD, 
2008) e a proposta da criação de um aplicativo, enquanto projeto disciplinar, foi apresentada 
à turma dentro desta linha. Compreendemos que poderia ser producente aos alunos da disci-
plina de Recursos Tecnológicos, como também à nossa pesquisa de Doutorado em Filologia e 
Língua Portuguesa, pela Universidade de São Paulo (USP), desenvolver um aplicativo de celular 
de expressões da Língua Portuguesa para estrangeiros. Acreditamos que o desenvolvimento do 
referido App promoveria ao docente em formação uma experiência inovadora que sistematiza 
e amplia seus conhecimentos linguísticos e tecnológicos, bem como contribuiria aos estudos na 
área de Língua Portuguesa e Tecnologia.  Após uma experiência de ensino e aprendizagem de 
PLE na Universidade Federal do Pará (UFPA), consolidamos o projeto de desenvolvimento do 
App, estreitando ainda mais nossos objetivos. Utilizamos a plataforma do MIT App Inventor, com 
base na teoria da “Semântica de Frames” (FILLMORE, 1977, 1982, 1985 apud Peron, 2014), vin-
culada à Linguística Cognitiva e à Linguística de Corpus. O App “Pará2u” procura contextualizar 
os vocábulos de acordo com o uso real destes, organizados como unidades lexicais (ULs), estru-
turadas em termos de um frame (PERON, 2013), possibilitando ao usuário aprendente de PLE 
uma visão enciclopédica dos vocábulos. As expressões paraenses selecionadas para o projeto 
foram sugeridas pelos discentes da UEPA, a partir da análise das possíveis necessidades de es-
tudantes estrangeiros do PEC-G da UFPA. Também tomamos por base dois corpora linguísticos 
populares: o dicionário “Papa-Chibé” e o site “Portal das Gírias”. A intenção era promover o insu-
mo linguístico e cultural de um vocabulário ao qual os aprendentes estrangeiros possivelmente 
seriam expostos, com a preocupação de pontuar que o uso das expressões apresentadas seria 
determinado pelo contexto da interação, no intuito de promover uma experiência de “domí-
nio de redes associativas” de carácter cognitivo e sociocultural (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 
2010). 

28 Professora Assistente I no curso de Letras – Língua Inglesa da Universidade do Estado do Pará 
(UEPA). Doutoranda em Filologia e Língua Portuguesa, pela Universidade de São Paulo (USP).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 A disciplina Recursos Tecnólogicos no Ensino do Inglês, com carga horária de 80h, 
no curso de Licenciatura em Língua Inglesa da Universidade do Estado do Pará (UEPA), tem 
caráter teórico-prático e visa discutir a importância do uso das novas tecnologias no ensino e 
aprendizagem da língua inglesa, além de apresentar possibilidades de uso dessas tecnologias 
aos professores em formação.
 Considerando a especificidade de nossa pesquisa de Doutorado em Filologia e Língua 
Portuguesa, pela Universidade de São Paulo (USP), a qual direciona-se às áreas de Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs) e de Português como Língua Estrangeira (PLE), entendem-
os que poderia ser producente aos alunos da disciplina de Recursos Tecnológicos, bem como à 
nossa pesquisa, desenvolver um aplicativo de celular de expressões da Língua Portuguesa para 
estrangeiros - mais especificamente, um aplicativo de expressões paraenses.
 Acreditamos que o desenvolvimento do referido App promoveria ao docente em for-
mação uma experiência inovadora que não só sistematizaria e ampliaria seus conhecimentos 
linguísticos e tecnológicos, mas também contribuiria aos estudos na área de Língua Portuguesa 
como Língua Estrangeira (PLE) e Tecnologia Educacional. 
 Destarte, este projeto-piloto, essencialmente disciplinar, traçou os seguintes objetivos:
• Promover iniciativas de uso das tecnologias móveis em sala de aula;
• Proporcionar uma experiência linguística e tecnológica na área de Português como Lín-
gua Estrangeira;
• Fomentar o desenvolvimento de projetos linguísticos e tecnológicos no curso de Letras 
– Língua Inglesa da Universidade do Estado do Pará.
 Com base em algumas pesquisas na área de M-Learning - Kukulska-Hulme & Shield 
(2008) e Zilber (2013), que tratam do uso de aplicativos em ensino e aprendizagem de línguas 
e, ainda, Souza (2015), que relata o uso de aplicativos de fins não-pedagógicos em contextos 
adaptados (ex.: WhatsApp) - interessamo-nos em elaborar uma proposta que contemplasse o 
uso da tecnologia móvel em contexto de língua estrangeira, em um projeto colaborativo e disci-
plinar.
 Para tanto, também consideramos relevante buscar fundamentação teórica na chamada 
Semântica de Frames, no que se refere à produção de dicionários online.

1. O M-LEARNING

 Um dos tópicos abordados na disciplina de Recursos Tecnológicos do curso de Letras – 
Língua Inglesa da UEPA é o “Mobile learning” (ou “M-learning”) (SHARMA; KITCHENS, 2006; 
BROWN, 2010 apud COSTA, 2013; KULKUSKA-HOLME; SHIELD, 2008), o qual, para alguns 
autores, seria uma modalidade de aprendizagem dentro do chamado “E-learning” (aprendizagem 
eletrônica). 
 Para Sharma e Kitchens (2006 apud COSTA, 2013), o M-learning deve ser entendido 
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como “um processo de aprendizagem que enfatiza as vantagens dos dispositivos móveis, das 
tecnologias de comunicação ubíquas e das interfaces inteligentes (...)” (SHARMA; KITCHENS, 
2006 apud COSTA, 2013, p. 50).
 Brown (2010 apud COSTA, 2013), por seu turno, afirma que o M-leaning pode ser visto 
como um contraste ao ensino a distância ou ao E-learning, haja vista que “a aprendizagem móvel 
é de curta duração, instantaneamente utilizável” (BROWN, 2010, apud COSTA, 2013, 50). Para 
o autor, a inserção de dados pelos usuários e, consequentemente, a criação e personalização 
dos conteúdos ratificam a instantaneabilidade e brevidade da tecnologia móvel.
 Em Sharples et al. (2009 apud COSTA, 2013) percebemos que a ideia de “mobilidade” 
está vinculada não somente às tecnologias móveis, mas também à mobilidade do próprio es-
tudante, dos conteúdos e dos contextos. 
 Essa mobilidade espacial é, indubitavelmente, significativa. Há de se pensar que, em meio 
à correria das tarefas diárias, o aprendente tem acesso de modo rápido e prático a uma série 
de conteúdos em um dispositivo móvel (celulares, tablets etc.), que lhe oferecem, em tese, agil-
idade na aprendizagem, além de promovorem conforto e motivação.

2. A SEMÂNTICA DE FRAMES

 A teoria denominada “Semântica de Frames” (FILLMORE, 1977, 1982, 1985 apud PER-
ON, 2013) está vinculada à Linguística Cognitiva e à Linguística de Corpus. Sobre o conceito de 
“frame”, temos a seguinte definição:

Para Fillmore (1982), um frame é um sistema de categorias estruturadas de acordo com um deter-
minado contexto motivador, sendo este um padrão de práticas vinculadas a uma instituição social, 
possibilitando que determinada categoria específica se torne inteligível na história de uma comu-
nidade linguística [...].O exemplo mais conhecido é o frame de Transação Comercial (FILLMORE, 
1982). Os elementos desta cena esquemática incluem uma pessoa com posse de dinheiro inter-
essada em trocá-lo por uma mercadoria (comprador), o possuidor da mercadoria que quer trocá-la 
por dinheiro (vendedor), e as mercadorias que o Comprador pode adquirir ou adquiriu com o din-
heiro (Mercadorias) e o dinheiro obtido pelo vendedor (Dinheiro). De acordo com a escolha lexical 
dos verbos que evocam esse frame, há um enfoque diferente. Se escolhermos o verbo “pagar”, a 
perspectiva enfoca tanto na ação do comprador em relação ao dinheiro, quanto do vendedor; já o 
verbo “vender” tem o foco na ação do vendedor, enquanto que o verbo “comprar” direciona para 
o comprador (PERON, 2013, p. 04).

 Peron (2013) complementa afirmando que “o frame é uma estrutura conceptual com-
plexa, uma vez que uma palavra, ao ser mencionada, traz consigo a experiência socialmente 
compartilhada” (PERON, 2013, p. 04). 
 A Semântica de Frames nos pareceu ideal na concepção do aplicativo proposto. O app, 
batizado por seus desenvolvedores de “Pará2U”, procura contextualizar os vocábulos de acordo 
com o uso real destes, organizados como unidades lexicais (ULs), estruturadas em termos de um 
“frame” (PERON, 2013), possibilitando ao usuário aprendente de PLE uma visão enciclopédica 
dos vocábulos.

 Ademais, a intenção do projeto era a de promover o insumo linguístico e cultural de um 
vocabulário ao qual os aprendentes estrangeiros possivelmente seriam expostos, com a pre-
ocupação de pontuar que o uso das expressões apresentadas seria determinado pelo contexto 
da interação, no intuito de promover uma experiência de “domínio de redes associativas” de 
carácter cognitivo e sociocultural (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 2010).

3. A EXPERIÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO APP “PARÁ2U”

 O processo foi motivado, em um primeiro momento, por uma experiência de cinco alunos 
da Universidade do Estado do Pará (UEPA), sob orientação da professora mentora do projeto, 
em uma turma de alunos estrangeiros da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os discentes 
apresentaram alguns termos e expressões do cotidiano paraense aos alunos da turma PEC-G 
(Programa de Estudantes-Convênio de Graduação).29

 A partir da análise das necessidades dos estudantes estrangeiros, no que diz respeito à 
locomoção na cidade de Belém, à vivência dentro da própria universidade, ao possível choque 
cultural, às interações que precisariam estabelecer e manter ao longo de sua estadia na cidade 
etc., os discentes da UEPA procuraram contemplar aspectos pragmáticos e socioculturais em 
sua apresentação, demonstrando, por meio de suporte visual, os meios de transporte mais uti-
lizados pelos moradores da cidade, as formas mais comuns de se cumprimentar e de se despedir 
entre jovens paraenses etc.
 Os diversos usos da expressão de surpresa/espanto “égua!”, por exemplo, foram expli-
cados, bem como o significado de “toró” (chuva), “arreda” (afastar-se ou afastar algo), “selado” 
(“com certeza”) e “eu choro!” (“não ligo!”). Houve a preocupação de acentuar que o uso das ex-
pressões supracitadas seria determinado pelo contexto da interação.
 Após este primeiro momento, a turma do segundo ano de Letras – Lingua Inglesa iniciou 
o processo de produção do aplicativo na disciplina Recursos Tecnológicos, no primeiro semestre 
de 2016. Como projeto-piloto disciplinar, considerando a carga horária semanal (duas aulas nas 
manhãs de terça), compreendemos que as atividades a serem desenvolvidas na turma seriam:
1. Discussão sobre a necessidade de aprendentes estrangeiros de conhecer expressões lo-
cais; 
2. Escolha de 10 a 13 expressões paraenses mais utilizadas por jovens universitários, com 
base, a priori, em corpora linguísticos populares como o dicionário “Papa Xibé30” e “Portal das 

29 “(...) o PEC-G seleciona estrangeiros, entre 18 e preferencialmente até 23 anos, com ensino 
médio completo, para realizar estudos de graduação no país. O aluno estrangeiro cursa gratuitamente a 
graduação. Em contrapartida, deve atender a alguns critérios, entre eles, provar que é capaz de custear 
suas despesas no Brasil, ter certificado de conclusão de ensino  médio ou curso equivalente e proficiên-
cia em língua portuguesa [...]”. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/pec-g>. Acesso em 20 fev. 
2016.
30 Escrito pela Turismóloga Gisele Lopes Moreira. Baseado no trabalho “Vocabulário Popular em 
Dalcídio Jurandir”, de Assis (1992). Disponível em: <www.artepapaxibe.wordpress.com>. Acesso em 15 
mar. 2016.
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Gírias ”, com a devida atenção ao registro de expressões recorrentes no Pará nos dias atuais; 
3. Divisão da turma em cinco grupos e consequente distribuição das tarefas, a saber: tran-
scrição fonética das expressões, definição em português (seguindo a proposta de “frames” do 
Dicionário da Copa), tradução para o inglês, revisão e organização do projeto linguístico na 
plataforma do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).
 Ao buscar algumas informações sobre o aplicativo “Cearês”, desenvolvido pela Mobwiz, 
com mais de 350 expressões de exemplos de expressões cearenses, chegamos ao site do In-
stituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o qual oferece o MIT App Inventor, totalmente 
gratuito, para fins de pesquisa e educação. 
 Contactamos um profissional especialista em Desenvolvimento de Web de segurança e 
sites responsivos para esclarecer possíveis dúvidas dos alunos a respeito do uso da plataforma 
ofertada pelo MIT.
 Ao organizar o aporte teórico para o projeto linguístico do aplicativo, encontramos um 
trabalho interessante relacionado à produção de dicionários eletrônicos: o Projeto COPA 2014 
FrameNet Brasil (SALOMÃO et al., 2011), 
 Esse projeto, vinculado às instituições UFJF e UNISINOS, visava construir um dicionário 
temático trilíngue (Português, Espanhol, Inglês), em meio eletrônico, contemplando as áreas de 
Turismo e Esporte, o qual seria utilizado por estrangeiros que viessem prestigiar a Copa realiza-
da no Brasil no ano de 2014. 
 A proposta temática do Dicionário da Copa31 nos pareceu apropriada - primeiro, porque 
contextualiza os vocábulos de acordo com o uso real destes e, segundo, porque não se carac-
teriza como um dicionário meramente descritivo ou tradicional, cuja busca por vocábulos se dá 
pelos lexemas, mas sim por unidades lexicais (ULs) que se constituem como “pareamentos de 
uma forma lexical a um significado estruturado em termos de um frame – visto que para com-
preender uma de suas partes, torna-se imprescindível o conhecimento do todo” (PERON, 2013, 
p. 06). 
 Como não nos parecia conveniente apenas listar um mero glossário de expressões par-
aenses, haja vista a necessidade de se contextualizar as expressões com exemplos e conexões a 
outros termos da “cena esquemática” (PERON, 2013), era preciso organizar os vocábulos con-
siderando todos os elementos envolvidos na cena específica. 
 Nesse sentido, a experiência do falante e o conhecimento partilhado entre os interlocu-
tores desempenham papel relevante na construção do significado de um vocábulo ou expressão; 
isto é, “o significado de uma palavra requer o conhecimento de todos os conceitos que estão 
relacionados a essa palavra” (CHISHMAN, 2013, p. 81).
 
 

  Disponível em: <www.portaldasgirias.blogspot.com.br/2010/08/dicionarioparaense.html?m=>. Aces-
so em 15 mar. 2016.

31 Disponível em: <www.dicionariodacopa.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2016.

 Para uma melhor compreensão do que foi exposto, segue uma pequena amostra do projeto 
do aplicativo “Pará2U”, com a definição e os elementos integrantes da expressão paraense “firme!”

Figura 1 – Amostra do App “Pará2U”

 
 
 Além da participação do especialista em Desenvolvimento de Web, o projeto contou 
com a revisão das transcrições fonéticas realizada pelo professor Me. André Diniz, atuante no 
curso de Letras – Língua Inglesa da UEPA.
 Assim, o aplicativo foi concluído no segundo semestre de 2016, em um processo colab-
orativo dos grupos e da professora mentora do projeto, trabalho este que culminou na segunda 
avaliação da classe. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O processo de produção do aplicativo “Pará2U” nos permitiu desenvolver atividades 
relacionadas tanto a aspectos de ordem linguística como de ordem tecnológica, o que julgamos 
oportuno, uma vez que os futuros professores envolvidos no projeto tiveram acesso a pesquisas 
de ambas as áreas, além de perceberem a necessidade de se considerar o uso real da língua, em 
um contexto relativamente novo para todos nós na Universidade do Estado do Pará (UEPA) – o 
do Português como Língua Estrangeira.
 O objetivo central não era o de simplesmente formar um glossário de expressões locais 
para aprendentes de PLE, muito menos o de comercializar o app. A colaboração entre as partes, 
essencialmente parceiras entre si, além das leituras que fundamentavam o projeto e da ex-
periência inédita com a área de PLE nos pareceu produtiva em todos os sentidos.
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O LUGAR DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO ENSINO DE PLE

Mariana Valle de Mello32 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

ABSTRACT 

This article presents a study about the relevance and effective insertion of linguistic variation in 
the teaching of PLE (Portuguese as a foreign language). In our conception, language is a heter-
ogeneous system, subject to adjustments that follow the communicative needs of its speakers.

RESUMO

Este trabalho exibe um estudo sobre a relevância e a efetiva inserção da variação linguística no 
ensino de PLE (Português como língua estrangeira). Em nossa concepção, a língua é um sistema 
heterogêneo, sujeito a ajustes que acompanham as necessidades comunicativas de seus falan-
tes. Não a vemos como um sistema único e fechado, mas como algo vivo e dinâmico, conforme 
já endossaram muitos estudiosos. A importância do fenômeno da variação no espaço da sala de 
aula só tende a acarretar benefícios para o processo de aprendizagem, pois possibilita melhor 
apreensão dos conteúdos; o trabalho com atividades verbais autênticas, ainda que transpostas 
ao entorno didático; a promoção de indivíduos atentos à diversidade, sujeitos de seus discursos 
e mais seguros ao utilizá-la. Baseando-nos no viés funcionalista norte-americano (Martelot-
ta (2008) e Company (2002), sob a orientação da Profa. Dra. Viviane C. Antunes (UFRRJ/IM), 
almejamos: i) ressaltar a inerência da variação às línguas e que, portanto, não pode ser tratada 
como um componente auxiliar no processo de ensino-aprendizagem; ii) mostrar que grande par-
te dos materiais didáticos pouco alcança a problemática da variação em sala de aula; iii) refletir 
modos de trabalhá-la no processo de ensino-aprendizagem de PLE a falantes hispânicos. Para 
tanto, compreendemos que deve haver um vínculo claro, entre as vicissitudes do sistema lin-
guístico, plasmadas nos enunciados, e sua efetiva realização nos diversos espaços onde se fala 
a língua portuguesa. Por fim, cremos que é relevante pensar criticamente sobre as propostas 
de alguns materiais usados nas aulas de língua, os quais se direcionam e prestigiam comumente 
uma variedade da língua, a norma padrão, distanciando-se das múltiplas realidades comunicati-
vas em que pode inserir-se do aluno de PLE.

INTRODUÇÃO

 Os estudos variacionistas remontam os esforços de Labov (1983) para mostrar a ex-
istência de diferenças de desempenho linguístico entre um grupo de Martha’s Vineyard e outro 
externo. Labov (1983), ancorado em um viés sociolinguístico,  sublinha que muitos casos de 
variação linguística estão ancorados em dados de estratificação linguística e social.
 Nesta linha de raciocínio, a língua é um sistema heterogêneo, ou seja, composto por un-
idades e regras variáveis. O objeto de estudo é o próprio comportamento linguístico dentro de 
32 Orientação: Profa. Viviane C. Antunes, UFRRJ.
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uma comunidade de fala. Além disso, os resultados das pesquisas são interdisciplinares como, 
por exemplo, fatores políticos, geográficos, sociais, econômicos, podem influenciar o fator lin-
guístico.
 Segundo Labov (1983, 235), a sociolinguística é definida como “a língua e contexto so-
cial”. Moreno Fernández (1990, 26) a considera como “um fato linguístico em seu contexto social, 
fruto da relação de uma estrutura social e uma estrutura linguística”. Silva-Corvalán (1989,161) 
esclarece a definição da corrente ao afirmar que  “ tem por objeto de estudo a fala viva em seu 
contexto social real, em contraposição à língua altamente idealizada e isolada de todo contexto 
extralinguístico”. 
 As investigações sociolinguísticas foram e são de grande importância aos estudos da 
língua porque nos permitem debruçar sobre as relações entre a língua e as variáveis sociais. 
Estas ocorrem de modo específico em cada comunidade, isso acontece devido a dois motivos: 
o primeiro está relacionado aos fatores sociais que atuam de maneira irregular e o segundo aos 
fatores sociais que não estão configurados de forma semelhante em todas as comunidades, 
mesmo que estas falem modalidades próximas. 
 Sendo assim, as pesquisas sociolinguísticas propiciam uma análise sociológica de uma 
determinada comunidade para, então, comprovar quais são as variáveis que podem influir mais 
no uso social da língua. Portanto, os fatores sociais tais como a idade, o sexo, o nível sociocul-
tural, a etnia, o nível de instrução, entre outros auxiliam as investigações.
 Os falantes pertencem a uma comunidade compartilham, além de uma língua, atitudes 
linguísticas, conjunto de normas e valores de natureza sociolinguística. Têm a capacidade de 
se identificar como integrante dessa comunidade. Para a investigação da atitude linguística, é 
necessário considerar três elementos básicos: o primeiro tem relação com a ideologia; o segun-
do com aspectos afetivos e, por último, o comportamento.
 Este trabalho exibe um estudo sobre a relevância e a efetiva inserção da variação lin-
guística no ensino de PLE (Português como língua estrangeira). Em nossa concepção, conforme 
já dissemos, a língua é um sistema heterogêneo, sujeito a ajustes que acompanham as neces-
sidades comunicativas de seus falantes.  Não a vemos como um sistema único e fechado, mas 
como algo vivo e dinâmico, conforme já endossaram muitos estudiosos. 
 A importância do fenômeno da variação no espaço da sala de aula só tende a acarretar 
benefícios para o processo de aprendizagem, pois possibilita melhor apreensão dos conteú-
dos; o trabalho com atividades verbais autênticas, ainda que transpostas ao entorno didático; 
a promoção de indivíduos atentos à diversidade, sujeitos de seus discursos e mais seguros ao 
utilizá-la. 
 Baseando-nos nas contribuições da variação linguística no ensino de PLE e estenden-
do nossas considerações ao viés funcionalista norte-americano Martelotta (2008) e Company 
(2002), sob a orientação da Profa. Dra. Viviane C. Antunes (UFRRJ/IM), almejamos: i) ressaltar 
a inerência da variação às línguas e que, portanto, não pode ser tratada como um componente 
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem; ii) mostrar que grande parte dos materiais didáti-
cos pouco alcança a problemática da variação em sala de aula; iii) refletir modos de trabalhá-la 

no processo de ensino-aprendizagem de PLE a falantes hispânicos. 
  Para tanto, compreendemos que deve haver um vínculo claro, entre as vicissi-
tudes do sistema linguístico, plasmadas nos enunciados, e sua efetiva realização nos diversos 
espaços onde se fala a língua portuguesa. Por fim, cremos que é relevante pensar criticamente 
sobre as propostas de alguns materiais usados nas aulas de língua, os quais se direcionam e 
prestigiam comumente a uma variedade da língua, a norma padrão, distanciando-se das múltip-
las realidades comunicativas em que pode inserir-se do aluno de PLE.

1. A INERÊNCIA DA VARIAÇÃO ÀS LÍNGUAS E A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEU 
TRATAMENTO

 Sabemos que a língua é um sistema heterogêneo e que está em constante mudança. 
No estudo de uma língua estrangeira é importante estar atento à diversidade e a possibilidade 
de ajustes inerentes ao sistema linguístico. Refletir sobre a diversidade é algo que vai além do 
uso formal das línguas e de suas representações de prestígio. A variação dá margem ao acesso 
a diversas vozes que registram sua cultura, concepções sobre o mundo, ideologias, histórias, 
memórias...  
 Existem inúmeros componentes tais como as identidades, culturas, comportamentos, 
crenças, valores e ideologias de uma determinada comunidade de fala que interferem na se-
leção linguística por parte dos falantes. A língua portuguesa, assim como todas as línguas, é rica 
em sua diversidade, reconhecida como língua oficial em diferentes países. 
 A variação está diretamente relacionada ao resultado do pluralismo cultural. Ao observar 
materiais didáticos de PLE, percebemos a presença pouco significativa da variação, em prol de 
uma língua portuguesa formal e padrão, levando ao aluno uma interpretação artificial do idioma. 
Desta forma, é necessário destacar as ideias funcionalistas acerca da linguagem,

O chamado pólo funcionalista caracteriza-se pela concepção da língua como um instrumento de 
comunicação, que, como tal, não pode ser analisada como um objeto autônomo, mas como uma 
estrutura maleável, sujeita a pressões oriundas das diferentes situações comunicativas, que ajudam 
a determinar sua estrutura gramatical. (MARTELOTTA e AREAS, 2003, 23). 

 Como ressaltamos, a língua é um instrumento de comunicação, assim o falante de uma 
língua estrangeira precisa estar inserido neste contexto de comunicação e ciente das possíveis 
mudanças que podem ocorrer nos diferentes países falantes da língua portuguesa. O aluno não 
precisa estudar todos os fenômenos de variação e nem o professor deve se dedicar a esta tarefa, 
mas deve compreender que a seleção das formas linguísticas evidenciam traços dos propósitos 
dos falantes, suas escolhas, opiniões e relações de poder.  
 Neste contexto, a importância do fenômeno da variação no espaço da sala de aula só 
tende a acarretar benefícios para o processo de aprendizagem, pois possibilita um contato mais 
efetivo com as elaborações discursivas e os sentidos nelas plasmados. Portanto, a variação tem 
um papel significativo no ensino de línguas estrangeiras,
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Em contraste com a postura linguística dominante na década de sessenta, que definia a língua 
como um sistema estável e homogêneo, a sociolinguística variacionista defende que a língua apre-
senta variabilidade de uso em todos os níveis: os falantes fazem escolhas entre dois ou mais sons, 
palavras ou construções. TAVARES (2013, 29).

 A ausência da problemática da variação em sala de aula revela o distanciamento de vozes 
interculturais, pois

É papel da escola, portanto, facilitar a ampliação da competência comunicativa dos alunos, per-
mitindo-lhes apropriarem-se dos recursos comunicativos necessários para se desempenharem 
bem, e com segurança, nas mais distintas tarefas linguísticas. Eles vão precisar especialmente de 
recursos comunicativos bem específicos para fazer uso da escrita, em gêneros textuais mais com-
plexos e para fazer uso da língua oral em estilos monitorados. (BORTONI-RICARDO, 2004, 74)

Logo, compreendemos que ocultar as diferentes variedades da língua significaria ocultar cul-
turas, sentimentos e memórias, dando mais prestígio à linguagem padrão e uniforme, distan-
ciando o estudante das realidades linguísticas que o cercam. Contudo, o tema da variação não 
deve se restringir apenas aos doutores, mestres e estudantes de graduação, já que possibilita 
ao aluno o entendimento da língua como veículo de crenças, de saberes e de conhecimen-
tos diversos. Além disso, vale ressaltar a validade do estudo de diferentes gêneros textuais e 
domínios discursivos, corroborando a proposta da valorização à heterogeneidade. Esta maneira 
de conceber as especificidades da língua desvela visões diferenciadas sobre o mundo. Segundo 
Marcuschi (2008, 149), 
Assim, a análise de gênero engloba uma análise do texto e do discurso e uma descrição da língua 
e visão da sociedade, e ainda tenta responder a questões de natureza sociocultural no uso da 
língua de maneira geral. O trato dos gêneros diz respeito ao trato da língua em seu cotidiano nas 
mais diversas formas (MARCUSCHI, 2008, 149).   

2. A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO ENSINO DE PLE: EM BUSCA DA REPRESENTATIVI-
DADE.

 Sabemos que a língua não está restrita somente um conjunto de regras e construções de 
sentenças. É necessário mostrar ao estudante de uma língua estrangeira como acontece ação, 
uma atividade complexa que lhe permite inserir-se em diferentes situações comunicativas, le-
vando-o a conceber-se como um indivíduo atento à relevância do múltiplo, num intenso proces-
so de alteridade, que revela sujeitos de seus discursos, mais seguros ao utilizá-la.
Entendemos que o distanciamento das múltiplas realidades comunicativas e socioculturais é 
evidente em diversos materiais didáticos destinados ao ensino de Português como Língua Es-
trangeira (PLE). A título de exemplificação e apenas com interesse investigativo-pedagógico, no 
livro Via Brasil Lima (2010), percebemos sérias lacunas de representatividade no que concerne 
ao português brasileiro. 

TABELA 1 – AMOSTRA DE DADOS

                                                  
 Há uma abordagem, por vezes, pouco consistente do tratamento da diversidade. Pau-
tando-nos na diversidade lexical, observamos que oferece poucas mostras atentas a situações 
autênticas de uso transpostas ao ambiente didático. No que tange à questão fônica, a atenção é 
nula, uma vez que não há possibilidade de ouvir áudios e de realizar atividades de compreensão 
oral a partir dos insumos oferecidos pela obra. 
 A variação cultural se restringe a lugares marcados, com registros procedentes das cap-
itais do país. Tal escolha sublinha pouca preocupação com os falares do interior, com outras 
formas de conceber as culturas constituintes da identidade do povo brasileiro. 
 Além disso, o tratamento da diversidade étnico-racial é bastante restrito. Só há uma il-
ustração de um homem negro e o tema do texto versa sobre esta questão. A visão, portanto, é 
não dá conta da realidade de nosso país neste sentido, ainda que o livro se intitule Via Brasil. 

3. PARA CONCLUIR... A VARIAÇÃO NA SALA DE AULA...
 
Ressaltamos a importância de trabalhar a variação linguística no processo de ensino-aprendizagem 
de PLE a falantes hispânicos. Consideremos os seguintes itens: uso de mostras de língua atento 
à diversidade de gêneros, procedência, modalidades e suportes; trabalho com gêneros e domíni-
os diversos; produção de atividades de compreensão auditiva de falares de diferentes partes do 
mundo lusófono.
 Também são essenciais a este propósito, a atenção à produção de sentidos de variados registros, 
desvelados pela combinação e seleção das formas da língua; a promoção de produção discursiva, escrita e 
oral, contextualizadas; a compreensão do jogo discursivo validado nos gêneros através da relação entre os 
participantes e as particularidades dos entornos interacionais. 
 Compreendemos que deve haver um vínculo claro, entre as vicissitudes do sistema linguístico, plas-
madas nos enunciados, e sua efetiva realização nos diversos espaços onde se fala a língua portuguesa. Por 
fim, cremos que é decisivo pensar criticamente sobre as propostas de alguns materiais usados nas aulas de 
língua, os quais se direcionam e prestigiam comumente uma variedade da língua, a norma padrão, distan-
ciando-se das múltiplas realidades comunicativas em que pode inserir-se do aluno de PLE. 
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O PAPEL DOS MATERIAIS DIDÁTICOS INTERCULTURAIS NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM DE PLE: RESSIGNIFICANDO CRENÇAS SOBRE A 
LÍNGUA-CULTURA BRASILEIRA

Diogo Oliveira do Espírito Santo                                                                 
 Universidade Federal da Bahia

ABSTRACT

This article aims to discuss the process of data collection of the master’s project: “Beliefs and 
teaching materials in the process of teaching and learning Portuguese as a foreign language” 
and reflect upon the role of the intercultural perspective in the process of resignifying beliefs 
that students have towards Brazilian languages and cultures.

RESUMO

O projeto de mestrado intitulado “Crenças e materiais didáticos no processo de ensino e 
aprendizagem de português como língua estrangeira” tem como objetivo analisar o papel que 
materiais didáticos desempenham tanto no processo de ressignificação de crenças que alunos 
estrangeiros possuem da(s) língua(s) e cultura(s) brasileira(s) como na construção de falantes 
interculturalmente sensíveis. Essa pesquisa é produto das reflexões promovidas pelo projeto de 
iniciação científica do qual o pesquisador fez parte na Universidade Federal da Bahia entre os 
anos de 2014 e 2015 que buscou desenvolver materiais didáticos de línguas sob a perspectiva 
intercultural. A presente pesquisa, portanto, procura não só oferecer novas possibilidades de 
materiais para o ensino de PLE, mas também refletir sobre como eles são trabalhados em sala de 
aula e colaboram para a formação linguística e intercultural dos alunos. Para refletirmos sobre 
essa temática, serão apresentadas as contribuições dos estudos sobre crenças desenvolvidos 
na Linguística Aplicada, além dos princípios da perspectiva intercultural aplicados ao desen-
volvimento de materiais didáticos de línguas estrangeiras. Será discutido ainda o processo de 
geração de dados que foi realizado através de observações de aula, aplicação de questionários 
e entrevistas com os sujeitos da pesquisa no período de fevereiro a abril de 2016 em uma dis-
ciplina de graduação de português básico da Universidade de Vanderbilt nos Estados Unidos. 
Dessa forma, pretende-se apresentar dados preliminares sobre o papel que materiais, que se 
pretendem interculturais, exercem no processo de ensino e aprendizagem de PLE e no desen-
volvimento de aprendizes de línguas mais críticos e abertos culturalmente.

PALAVRAS INICIAIS

 Oliveira (2014, p. 19) afirma que “[...] ensinar e aprender uma língua estrangeira (LE) 
pressupõe a importância de constatar traços culturais da [língua] e sua/s cultura/s [e] atentar-se 
ainda para a compreensão de como e porque essas percepções são construídas e mantidas 
[...]”. Nessa direção, tem crescido o número de pesquisas que discutem de que formas essas 
percepções, que aqui chamamos de crenças, são (foram) desenvolvidas nos/pelos aprendizes de 
línguas e quais implicações elas trazem para o processo de aprendizagem. 
 Essas pesquisas apontam também que as crenças são dinâmicas e suscetíveis a mu-
danças, e por isso, a possibilidade de sua ressignificação pode ser motivada tanto pela postura e 
atitudes tomadas pelos professores em sala de aula, como pela utilização de materiais didáticos 
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que apoiam o processo de ensino e aprendizagem.
 Nesse contexto, a pesquisa que temos desenvolvido vem refletir sobre de que forma a 
utilização de materiais didáticos que se querem interculturais colabora na ressignificação de 
crenças que aprendizes de português como língua estrangeira têm da língua-cultura brasileira. 
Neste artigo, discutiremos, brevemente, sobre os pressupostos teóricos que têm embasado o 
desenvolvimento da pesquisa e traremos discussões preliminares sobre o processo de geração 
de dados.

1. CRENÇAS E LÍNGUA-CULTURA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
LÍNGUAS

 Os estudos sobre crenças vêm ocupando espaço considerável nas discussões sobre o 
processo de ensino e aprendizagem de línguas dentro da Linguística Aplicada (LA). Os debates 
sobre o papel das crenças nesse contexto ressaltam a preocupação crescente de pesquisadores 
em compreender melhor os processos de aprender e ensinar línguas e como os comportamentos 
de alunos e professores podem influenciar nas abordagens e estratégias desenvolvidas nesse 
contexto.  Barcelos (2006, 2007) ressalta que o conceito de crenças é complexo e tão antigo 
quanto a nossa existência. A autora tem definido crenças como “[...] uma forma de pensamento, 
como construções da realidade, maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-con-
struídas em nossas experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação e (re)
significação” (BARCELOS, 2006, p. 18). Nesse sentido, percebemos que as crenças são construí-
das sócio-historicamente através de um processo de interação dos sujeitos com o mundo que 
os cerca. 
 Apesar de existir um número considerável de estudos sobre crenças no processo de en-
sino e aprendizagem de línguas ainda é escassa a investigação tanto sobre crenças que alunos e 
professores têm sobre determinadas línguas-culturas assim como sobre a ressignificação delas, 
isto é, sua mudança ou processo de questionamento das estruturas que as sustentam. Contudo, 
não estamos falando de investigações que tratam da língua e cultura como fenômenos distin-
tos e estanques e nem de ressignificação como um processo automático, mas sim de estudos 
que contemplem a relação complexa existente entre língua e cultura no processo de ensino e 
aprendizagem e a análise das mudanças de crenças que levem em consideração a reflexão que 
os sujeitos fazem delas. 
 Sobre a ideia de língua-cultura no processo de ensino e aprendizagem, citamos Mendes 
(2010, 2011, 2015), que tem chamado a atenção para a indissociabilidade entre língua e a re-
alidade complexa que engloba seu uso, a cultura. Nesse contexto, a defesa da concepção de 
língua-cultura traduz sua postura frente ao questionamento do lugar da cultura no processo de 
ensino-aprendizagem. Para a autora, quando ensinamos uma língua, estamos lidando com 
[...] um fenômeno social e simbólico de construção da realidade que nos cerca, o modo de con-
struirmos os nossos pensamentos e estruturarmos as nossas ações e experiências e as partilhar-
mos com os outros. [Um fenômeno] que também representa um sistema complexo, que envolve 
diferentes níveis de estruturas formais, como os aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos 
e semânticos [...]. Mas não apenas isso. Envolve, também, um conjunto de códigos sociais e 
culturais, inscritos em processos históricos mais amplos e que não podem ser negligenciados 
(2015, p. 218).
 Assim, quando falamos em língua-cultura, estamos nos remetendo ao próprio conceito 
de sujeito que se constitui na e pela linguagem, fazendo assim, do lugar da cultura o mesmo 
lugar da língua. 

 Para que seja possível desenvolver abordagens e práticas que incluam a ideia de língua 
que seja culturalmente sensível aos sujeitos em interação, se faz necessário pensar em uma 
perspectiva de ensino-aprendizagem que dê espaço para esses diálogos não só na prática em 
sala de aula, mas também na forma de enxergar o outro e de se relacionar com línguas-culturas 
diferentes. Um dos caminhos que temos seguido na busca de uma educação linguística mais 
culturalmente sensível é o da perspectiva intercultural que aparece como uma alternativa para 
atender a complexidade das relações socioculturais marcadas pelos desafios impostos pela glo-
balização da economia, da tecnologia e da comunicação na contemporaneidade. 

2. PERSPECTIVA INTERCULTURAL E MATERIAL DIDÁTICO: RESSIGNIFICANDO CRENÇAS

 A perspectiva intercultural tem trazido para o centro das análises das relações contem-
porâneas a dialética entre igualdade e diferença, cultura universal e hibridização cultural, multi 
e interculturalismo entre outras, como uma forma de refletir sobre o seu papel na construção 
de processos de entendimento e cooperação entre os grupos sociais diferentes. Para Candau 
(2008), a perspectiva intercultural na educação busca promover 

[...] o reconhecimento do ‘outro’ [...] o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma 
educação para a negociação cultural, que enfrenta conflitos provocados pela assimetria de poder 
entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer a con-
strução de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas [...]. (p. 52)

 Em relação a ensinar e aprender línguas em uma perspectiva intercultural, Mendes (2012) 
chama atenção para a necessidade de deslocamentos na forma de se entender toda a operação 
global da educação linguística, isto é, uma reavaliação em direção a diferentes aspectos que 
compõem o processo de ensinar e aprender línguas, sobretudo na perspectiva do planejamento 
dos materiais didáticos, na reflexão sobre os papeis do professor e do aluno, na elaboração de 
currículos, nas formas de avaliação etc. 
 Sobre o desenvolvimento de materiais didáticos, Fleuri (2001) afirma que eles precisam 
sofrer mudanças profundas já que muitos são “[...] escritos na perspectiva da cultura oficial e he-
gemônica, e não para alunos pertencentes a ‘muitas culturas’, diferentes entre si, justamente no 
modo de interpretar fatos, eventos, modelos de comportamento, ideias, valores [...].” (p. 55) Por 
isso, em consonância com os princípios da educação intercultural e do entendimento de língua 
como cultura, os materiais didáticos que usamos para ensinar precisam levar em consideração 
as formas que a língua usa para expressar significados culturais.
 Para Mendes (2012), a elaboração de materiais didáticos à luz da interculturalidade “[...] 
deve apresentar um tipo de estrutura que funcione, antes de tudo, como suporte, apoio, fonte 
de recursos para que se construam, em sala de aula, ambientes propícios à criação de experiên-
cia na/com a língua-cultura alvo [...]” (p. 367). Já Scheyerl (2012) ressalta a necessidade de pro-
dução de materiais “de dentro” que tragam para discussão, em sala de aula, “[...] a história de 
negros, homoeróticos, mulheres, povos das florestas, camponeses e outros segmentos que es-
tão sempre ausentes [...]”. (p. 51) Essa lacuna poderia, então, ser preenchida “[...] com atividades 
atreladas a conteúdos linguísticos que, por sua vez, estejam vinculados a cenários multiculturais, 
multiétnicos, multigeneri, mediadores da conscientização crítica no contexto da aula” (p. 51). 
E ntretanto, o papel dessas atividades interculturais é pouco discutido tanto no processo 
de ensino e aprendizagem de línguas como no de ressignificação de crenças como pontuado 
por Lima (2012). Nossa pesquisa, nesse sentido, busca tecer reflexões que possam preencher 
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essa lacuna nos estudos de crenças e, principalmente, indicar caminhos possíveis para pesquisas 
futuras sobre o tema.
 A ressignificação, a que nos referimos anteriormente, compreende o processo de mu-
dança no sistema de crenças, isto é, “[...] um momento de caos [que] abala nossas convicções 
mais profundas, verdades que até então acreditávamos serem inquestionáveis. [É o momento 
no qual] começamos a questionar o familiar, que passa a se tornar desconhecido [...].” (BARCE-
LOS, 2007, p. 115) Assim, o processo de ressignificação é uma tomada de consciência, por parte 
dos alunos e professores, das crenças que possuem sobre determinada língua-cultura, que não 
implica, necessariamente, uma mudança de atitude ou de comportamento (FREEMAN, 1989 
apud BARCELOS, 2007), mas sugere um pensar diferente sobre o ensino e a aprendizagem. 

3. DADOS PRELIMINARES E ANÁLISES INICIAIS: TRAJETO METODOLÓGICO

 Para Baralt e Bravo (2016), as crenças de alunos se mostram suscetíveis a mudanças 
quando impulsionadas, principalmente, pelo contexto de ensino e por intervenções. Em nosso 
contexto, a proposta de intervenção se deu através da aplicação de atividades didáticas, desen-
volvidas pelo pesquisador seguindo os princípios da perspectiva intercultural, em uma disciplina 
de graduação de português básico da Universidade de Vanderbilt localizada na cidade de Nash-
ville, Tennessee nos Estados Unidos. A geração de dados nesse contexto foi possível devido ao 
fato de o pesquisador ter ganhado uma bolsa do programa da Fulbright, FLTA (Foreign Language 
Teaching Assistant), que selecionou recém-graduados de cursos de Letras do Brasil para auxiliar 
no ensino da língua e cultura brasileira nos Estados Unidos.
 A pesquisa foi desenvolvida sob o paradigma qualitativo de cunho etnográfico com o 
pesquisador ocupando a posição de observador não-participante já que, apesar das sugestões 
fornecidas para a utilização das atividades que poderiam ser trabalhadas pela professora, ele 
buscou não influenciar na forma como elas seriam aplicadas em sala e nem como as discussões 
seriam mediadas. A geração de dados ocorreu entre janeiro a maio de 2016, período do segun-
do semestre letivo nos Estados Unidos. Participaram da pesquisa três alunos estadunidenses 
de cursos distintos (dois em seus primeiros semestres da graduação e um aluno de mestrado) e 
uma professora brasileira que também era bolsista do mesmo programa do pesquisador. 
 O desenvolvimento das atividades se deu após a aplicação de um questionário que bus-
cou levantar as principais crenças que os alunos tinham sobre a língua-cultura brasileira. Dentre 
as crenças levantadas nesse questionário, podemos citar: “brasileiros gostam muito de futebol”; 
“quando eu penso no Brasil, eu penso nos políticos corruptos”, “penso nas danças, na música e 
no futebol”; “caipirinha, praias e festas familiares”, “penso no carnaval” etc. Além de terem sido 
desenvolvidas levando em consideração as crenças apontadas, o pesquisador buscou tratar nes-
sas atividades dos temas que estavam sendo abordados pelo livro didático usado no curso. 
 Foram aplicadas quatro atividades e, na sequência, foram enviados questionários online 
com perguntas discursivas com o objetivo de levantar as percepções dos alunos quanto ao uso 
do material em sala de aula, levá-los a compará-lo com o próprio livro didático e, enfim, fazer 
com que eles refletissem sobre as suas próprias línguas-culturas como uma forma de desenvolv-
er a consciência cultural crítica tão enfatizada na educação intercultural de línguas.
 Todas as aulas de aplicação das atividades foram observadas, assim como as de pós-apli-
cação para analisar a forma como os alunos e professores interagiam também com o livro didáti-
co. Foi realizada uma entrevista semi-estruturada com a professora da turma a fim de investigar 
tanto as concepções de língua e cultura que subjaziam à sua prática assim como sua percepção 
sobre a aplicação das atividades didáticas. Um último questionário com perguntas abertas foi 

aplicado no final do curso com o objetivo de facilitar a reflexão dos alunos sobre o seu processo 
de ensino e aprendizagem da língua-cultura brasileira e pontuassem o papel (se algum) que o 
livro didático e as atividades desenvolvidas tiveram nesse processo.
 Os dados têm mostrado respostas positivas quanto à inclusão das atividades potencial-
mente interculturais no processo de aprendizagem. Nas respostas dos questionários enviados 
pós-aplicação, os sujeitos ressaltaram a importância de se atrelar o ensino de língua ao ensino 
de cultura e apontaram a falta que há no livro didático de discussões mais críticas e de ativi-
dades que fizessem com que eles refletissem sobre suas próprias línguas-culturas. Em relação 
ao último questionário, foi pontuado que os materiais desenvolvidos foram eficientes em en-
volver a turma nos assuntos debatidos e, consequentemente, proporcionaram momentos de 
interação mais significativos que os propostos pelo livro. Além disso, foram verificados mo-
mentos nos quais os sujeitos começaram a questionar algumas das crenças que tinham sobre 
a língua-cultura brasileira após a utilização das atividades didáticas elaboradas, como pontuou 
um dos participantes: “as atividades me ajudaram a repensar minha perspectiva em relação à 
cultura brasileira, principalmente a atividade da BBC [os brasileiros que não gostam de futebol]. 
Todas elas tiveram um impacto positivo na minha aprendizagem em sala de aula”.

PALAVRAS (IN)CONCLUSIVAS

 Segundo Barcelos (2007), para que o processo de ressignificação seja compreendido em 
sua totalidade, é necessário, antes, compreender as mudanças nas crenças dos professores, já 
que sem isso, “[...] as mudanças feitas nas outras fases da operação global (planejamento, pro-
dução de materiais, avaliação) ser[iam] apenas transições superficiais” (p. 117).   Ape-
sar dos depoimentos favoráveis à inclusão das atividades interculturais no processo de ensino e 
aprendizagem e na possibilidade de ressignificação de crenças, algumas lacunas foram deixadas 
pela investigação e envolvem, principalmente, o que foi pontuado acima, a pouca atenção dedi-
cada ao papel da professora no processo de aplicação das atividades assim como a insuficiência 
de dados sobre a ressignificação da ideia de língua e cultura apontada por ela durante o pro-
cesso. Por outro lado, essa constatação serve para acentuarmos a importância de se investigar 
o processo dinâmico de ressignificação de crenças de professores de línguas e seu impacto no 
ensino e aprendizagem de línguas.
 Nossa pesquisa, acima de tudo, vem chamar atenção para a necessidade de mais tra-
balhos que vão além das sugestões de atividades interculturais e que possam também investigar 
o lugar que elas ocupam no processo de aprendizagem. A análise e os dados aqui apresenta-
dos ainda são preliminares e, por isso, algumas (outras) lacunas podem ser deixadas. Porém, 
procuramos deixar claro a nossa busca por reflexões que contribuam para o desenvolvimento 
de uma prática pedagógica mais respeitadora das diferenças em sala de aula e que possa pro-
mover mudanças na forma com que enxergamos a operação global do ensino de línguas e nos 
enxergamos nesse processo de (des)construção de crenças. 
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O REFLEXO DA CULTURA ALIMENTAR BRASILEIRA NA LÍNGUA PORTUGUE-
SA: ASPECTOS RELEVANTES PARA O ENSINO DO PLE NA ESPANHA

Javier Martín Salcedo
UNESP/AECID - UFBA/PPGLinC

ABSTRACT

In this text we will discuss some aspects related to Brazilian food culture and how it influences 
Brazilian Portuguese, pointing out some of the most relevant aspects to Portuguese as a foreign 
language teaching. We will deal with the concept of culture and its relation to language, as well 
as the notion of cultureme.

RESUMO

Sabe-se da importância do arroz com feijão, da diversidade de sucos, do churrasco aos domin-
gos etc. na cultura brasileira, bem como a importância do pão, do vinho nas refeições, ou do 
azeite na preparação de diversos pratos etc... como itens culturais na gastronomia espanhola. 
Infelizmente, é claro que existem poucos materiais que apresentem uma abordagem cultural 
para o ensino de línguas estrangeiras ou segundas línguas que não reduza a cultura a imagens 
exóticas ou a recortes de estilo de vida da cultura da língua-alvo (MENDES, 2010, p. 58). Na 
minha própria experiência pessoal como estrangeiro, comecei a perceber que não é só a língua 
que temos de aprender, mas que é também maneiras de ser. Diante disso, objetivamos, neste 
trabalho, discutir, sob o foco de uma abordagem intercultural, alguns dos hábitos e comporta-
mentos mais frequentes no Brasil na hora de sentar-se à mesa e como tal facto influi na língua 
portuguesa falada no Brasil. É relevante aplicar os mesmos nas nossas aulas de PLE e elaborar 
propostas que abordem aqueles conteúdos linguístico-culturais, quase imperceptíveis, formas 
de dizer culturalmente marcadas, que possibilitam saber agir na língua e que diferenciam um 
falante nativo de um falante estrangeiro com falta de competência pragmática na LE. Podemos 
ensinar os pratos típicos do Brasil, como a feijoada, nesse conceito de cultura com “C” maiúscu-
lo (KRAMSCH, 1996), ou ensinar os comportamentos e hábitos nas refeições, cultura com “c” 
minúsculo ou invisível, como os horários das comidas, o arroz como elemento cultural, o suco 
como acompanhante nas refeições, a importância da carne na mesa brasileira, o que misturar e 
o que não. Para embasar esta pesquisa, daremos ênfase, especialmente, aos estudos que visam 
a interculturalidade e o ensino de línguas de Byram, Kramsch, Mendes, Ortiz Alvarez, etc... O 
corpus desta investigação provém da observação e análise de interações orais através da plata-
forma e rede social audiovisual Youtube, bem como da observação das diferenças culturais e 
dos aspectos pragmáticos da língua portuguesa frente à espanhola. Portanto, entende-se que 
atentar para estas questões no ensino-aprendizagem do português em contexto como L2 possi-
bilitará, ao falante, melhorar sua competência sociocultural num melhor conhecimento de como 
se expressar e agir de forma apropriada, bem como, ademais, tal fato desenvolverá a competên-
cia intercultural dos nossos alunos de L2.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 O modo de se alimentar das pessoas vai muito além do simples ato de consumir alimen-
tos, uma vez que a alimentação envolve costumes, hábitos sociais, diferenças socioeconômicas, 
questões identitárias, entre outros. As práticas alimentares são um patrimônio cultural e dizem 
muito das culturas. A identidade de um povo se dá, especialmente, por sua língua e por sua 
cultura alimentar (doravante CA), sendo, na maioria das vezes, ambas - língua e cultura - estreit-
amente interligadas. A língua é influenciada pelas práticas sociais de uma comunidade em que 
os hábitos alimentares têm uma especial relevância.  
 Pensemos, pois, na seguinte situação: imaginemos que um brasileiro arrota na frente de 
um grupo e um amigo dele solta uma piada tão usada como: suspende a feijoada que o por-
co está vivo. Sabemos que essa sentença produz sentido nesse contexto na cultura brasileira, 
uma vez que a feijoada é um prato característico da culinária brasileira e que, principalmente, 
leva porco. É sabido, do mesmo modo, que um sujeito que faz um ato considerado nojento é 
comparado a um porco. No entanto, se um brasileiro pretende usar esta expressão fora do seu 
âmbito cultural e, portanto, fora dessas informações compartilhadas por essa comunidade, ela 
não vai ser entendida se não for explicada, pois há outras culturas que não têm esse referencial 
cultural nas suas línguas e culturas. Por exemplo, na Espanha, se poderia reagir a um arroto 
dizendo que a pessoa é um porco, mas dificilmente haveria uma referência à feijoada.                                                                                                                        
 Este exemplo mostra que para chegar a compreender melhor os pressupostos culturais e 
pragmáticos não basta apenas conhecer as estruturas das duas línguas em contato, que, neste 
nosso caso, são o espanhol europeu (doravante, EE) e o português brasileiro (doravante, PB). É 
imperioso entender o funcionamento e restrições das duas culturas e subculturas dentro delas, 
a espanhola e a brasileira. Nessa perspectiva, a língua deve ser entendida como um fenômeno 
cultural que está diretamente ligada ao “ser” e ao “agir” de determinado grupo em que ela 
própria informa da visão do mundo daquela comunidade e, particularmente, de cada sujeito. Se 
um brasileiro diz: hoje não tomei café em casa, estava muito atrasado. Você deve interpretar que 
a pessoa não tomou café da manhã porque não teve tempo e não que ela tomou apenas café. 
Ou, por exemplo, se um espanhol escuta uma frase como: vamos marcar para tomar umas? Esta 
quer dizer que você está sendo convidado para beber, tomar umas cervejas e colocar os papos 
em dia. 
           Nesse sentido, o conhecimento cultural, e o que é mais relevante a consciência sociocul-
tural, tem a ver com esse saber agir nas culturas, um saber fazer que envolve atitudes, crenças, 
motivações e sentimentos dos sujeitos que compõem as mesmas (BAPTISTA, 2004). Obvia-
mente, nós espanhóis não nos alimentamos a mesma forma do que os brasileiros e nem vemos 
o mundo do mesmo modo que eles e vice-versa. Tal fato refletirá, irremediavelmente, na língua 
em cada comunidade de fala. 

A LÍNGUA COMO CULTURA

 A noção de cultura num sentido figurado começa a surgir a partir da segunda metade do 
século XVI. Segundo Mendes (2015, p. 205), dito conceito não será bem aceito no meio intelec-
tual e acadêmico até o século XVIII e começará a ser usado, inicialmente, seguido de comple-
mentos como: “cultura das artes”, “cultura das letras”, “cultura das ciências”, etc. Finalmente, este 
termo “cultura” se liberará dos seus complementos e passará a ser empregado sem os mesmos. 
Passará a ser um conceito mais amplo que designe a formação e educação do espírito. A primei-
ra concepção de cultura como noção científica foi formulada por Edward Tylor (vide MENDES, 
2015, p. 205). Nas palavras de Mendes, este autor sintetizou o termo germânico Kultur e a 
palavra francesa Civilisation no conceito inglês Culture, que definiu: “[...] tomado em seu amplo 
sentido etnográfico é este o todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 
costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 
uma sociedade.” (LARAIA, 1999, 25 apud MENDES, 2015, 206).
           Dessa forma, língua como cultura implica esses costumes, essas crenças, esses hábitos 
adquiridos que refletem nas nossas interações cotidianas e nas nossas produções de sentido. 
Por isso, como estudantes de línguas estrangeiras, não é só a língua que precisamos aprender, 
mas também é preciso aprender as “maneiras de ser”. Nesse sentido, um estudante espanhol de 
PLE deve saber e, portanto, aprender diferentes maneiras de ser em PB, uma vez que no Brasil: 
1. O horário de almoçar é meio dia e não duas ou três da tarde como na Espanha. 2. Não precisa 
beber nada enquanto come, e ainda menos beber cerveja ou vinho, pode ser um suquinho ou 
um refrigerante, na melhor das hipóteses. 3. Deve-se misturar toda a comida no mesmo prato 
e adorar as montanhas de comida. 4. Não se surpreenda se os talheres vierem dentro de uma 
sacola de plástico ou o suco num copo descartável. 5. Ninguém vai estranhar se você tomar um 
refrigerante com canudinho. 6. Não se zangue se o garçom retirar o seu prato da mesa antes 
de você terminar ou se a bebida chegar bem depois da comida. Relaxe!. 7. Em contrapartida, 
pode-se chamar o garçom pelo seu nome ou com um simples “psiu”. 8. A cerveja deve ser com-
partilhada e tomada em copo americano, e, por último, 9. Não fique constrangido na hora do 
pagamento, pode pagar como quiser conquanto que pague sua parte.   
            Com estes exemplos, pretendemos demonstrar que, para poder sobreviver em outra 
cultura, talvez devamos fazer algumas adaptações no nosso modo de ser e na nossa própria 
visão de mundo. Dessa maneira, quanto mais o estrangeiro se insere e conhece o contexto em 
que é gerado o pensamento e conduta naquele idioma, melhor, mais eficaz e mais adequada 
será a produção e recepção de sentido (IGLESIAS, 2010). Por isso, no meu caso, como professor 
de PLE na Espanha e com o intuito de desestrangeirizar o português (ALMEIDA FILHO, 1998), 
resolvi dar aulas de ELE no Brasil com a finalidade de sentir de perto essa língua, que era es-
trangeira até então, como própria. É claro que, depois dessa longa experiência de imersão em 
português, entendi que as produções de sentido nas outras línguas podem estar influenciadas 
pelas próprias produções de sentido da língua materna. Dessa forma, devemos saber que:
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Quando ensinamos e aprendemos uma nova língua, entram em contato mundos culturais difer-
entes, representados pelas culturas individuais de professores e alunos [...] são diferentes esferas 
significativas em constante interação, confronto e negociação, exigindo dos participantes do pro-
cesso de aprendizagem uma tomada de posição (MENDES, 2008, 63).    

 No contexto de ensino e aprendizagem de uma nova língua e cultura, o conceito de in-
terculturalidade é relevante, uma vez que se trata de uma forma de mediação cultural da qual 
o aprendiz participa. Em outras palavras, ao mesmo tempo que se aprende a cultura do outro, 
aprende-se, também, sobre a sua própria cultura. Ademais, saber como funcionam as duas cul-
turas em contato gera um benefício duplo. Provoca uma reflexão e, paralelamente, possibilita 
uma tomada de consciência sobre o que é próprio e o que é alheio.  Pensemos na típica cena de 
um brasileiro comendo pizza. Ele vai achar normal na sua cultura colocar ketchup e maionese 
na pizza, enquanto que um espanhol, em geral, vai estranhar. Imaginemos um espanhol que, 
no verão, passe o café quente para um copo com gelo para tomá-lo gelado; um brasileiro, di-
ficilmente, tomaria um café gelado, por mais calor que fizesse. Com estes exemplos queremos 
demonstrar que tomamos consciência do que é próprio de nossa cultura quando contrastamos 
nossos hábitos com os do outro. Com relação a isso, Areizaga (2007, p. 7-8) propõe alguns as-
pectos que estão intimamente relacionados com a perspectiva cultural e intercultural, manife-
stando que é impossível compreender outra cultura sem ter consciência da sua e da relatividade 
de ambas. Desta forma, como professores de PLE ou ELE, devemos estimular os nossos alunos 
a adquirir “a capacidade de abrir-se para o outro, para o que é diferente, contribuindo para fazer 
do ‘estranho’, estrangeiro, algo familiar e próximo” (MENDES, 2008, 59).

A CULTURA ALIMENTAR BRASILEIRA

 O modo de se alimentar, como já comentamos, vai muito além do simples ato de consum-
ir alimentos. A alimentação é um fenômeno complexo que envolve aspectos sociais, individuais, 
culturais e econômicos. A cultura alimentar (CA) varia de cultura para cultura, bem como de 
pessoa para pessoa. Cada uma tem seus próprios alimentos e hábitos alimentares. Na China, 
come-se carne de cachorro, enquanto na Finlândia delicia-se com carne de rena. Tanto para 
brasileiros como espanhóis, a priori, é inaceitável o consumo desses tipos de carnes. Agora, o 
povo brasileiro, por exemplo, dificilmente comeria nossa morcilla ou nosso gaspacho, bem como 
os espanhóis não costumamos consumir alimentos derivados do milho, tais como mungunzá, 
pamonha ou canjica. Por isso, entende-se que a identidade de um povo não se dá apenas na sua 
língua, mas também na sua CA, além de muitos outros fatores culturais. 
 De qualquer forma, por uma parte, é importante destacar também a relevância social 
da alimentação. Há alimentos considerados básicos, como o arroz, o feijão ou o pão, e outros 
que não o são, tais como o marisco ou o caranguejo. Ademais, a CA vai mudando com o tempo 
em todas as culturas, bem como os hábitos alimentares variam de pessoa para pessoa devido a 

diversos fatores. Pais não se alimentam iguais aos seus filhos. Sabemos que, na atualidade, há 
um predomínio maior dos enlatados e da comida rápida do que em épocas passadas. Da mesma 
forma, as pessoas de classe média não se alimentam da mesma maneira que as das camadas 
mais pobres da sociedade. 
 Por outro lado, não podemos esquecer a influência das religiões na alimentação e na CA. 
Dessa forma, os hindus não comem vaca porque, nas culturas influenciadas por dita religião, 
este animal é considerado sagrado. Já os muçulmanos, por exemplo, não costumam consumir 
carne de porco, pois a religião deles a proíbe. Ou na nossa cultura, tradicionalmente, a religião 
católica limita o consumo de carne na quaresma e é, de praxe, ingerir certos alimentos típicos 
em festas religiosas. Por exemplo, na Espanha, na época do Natal, comemos mantecados e 
turrones, doces que estão associados à data do nascimento de Cristo. Estes dificilmente serão 
consumidos em outro momento do ano. 
 Em consequência, como viemos comentando, a CA está influenciada por diversas razões. 
Porém, pensemos, concretamente, na cultura alimentar brasileira (CAB). O Brasil possui uma 
vasta cultura e história alimentar com três origens: a negra, a portuguesa e a indígena. A CAB, 
e em geral a cultura do Brasil, está bem representada pelas gordinhas, três estátuas da artista 
plástica Eliana Kertész no bairro Ondina, em Salvador, Bahia (ver figura 1 no final do texto). 
Cada uma tem o seu nome e olha para o seu local de origem. Assim, a Damiana olha para África, 
a Mariana para Portugal e a Catarina para o interior do Brasil, representando a miscigenação e 
formação do país, bem como a própria língua portuguesa do Brasil e sua alimentação. Podemos 
destacar algumas comidas de tradição indígena como: o tacacá, o tucupi, a tapioca, a canjica e 
a pamonha, entre muitas outras; de influência africana na culinária são relevantes: a feijoada, o 
vatapá, o caruru, o acarajé ou o abará; e de Portugal não podemos deixar de mencionar a canja, 
o quindim ou os bolinhos de bacalhau.  
 No entanto, a cultura brasileira é mais do que uma junção dessas três origens supraci-
tadas, ela envolve hábitos alimentares e costumes próprios de um povo. Por isso, não é de se 
estranhar que Lima afirme que:

Estudar a “cultura na mesa brasileira” é ir bem mais além das tradições e influências dos nativos 
indígenas, das iguarias africanas e das suculências portuguesas. Pois a cozinha é uma linguagem 
que se deve saber interpretar para melhor compreender os costumes de um povo (LIMA, 2009,1)

 Agora, o que é mesmo a CAB? Talvez seja uma mistura muito vasta de crenças, costumes 
e hábitos alimentares diferentes. Não adianta querer que um paulista coma macaxeira cozida 
no café da manhã com manteiga e sal como fazem alguns nordestinos, se ele está acostumado 
com o pão e manteiga. Ou exigir que o mineiro deixe de comer seu pão de queijo quentinho. 
Cada região desenvolveu uma CA peculiar e característica. Porém, dois alimentos são a “cara” 
do Brasil: o arroz e o feijão. Do mesmo modo, a carne tem uma especial relevância cultural. Se 
um brasileiro diz: “hoje comi carne” ele, certamente, saberá que tipo de carne comeu, mas talvez 
um espanhol, aprendiz de português, se pergunte: será que comeu carne de gado ou de porco? 
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Porém, se a pessoa conhece a realidade cultural do Brasil saberá, sem nenhuma dúvida, que a 
pessoa comeu carne bovina e não precisará fazer uma pergunta, que para um brasileiro se torna 
tão óbvia. O que é obvio para uma cultura, não o é para a outra, bem como os comportamentos 
e os costumes para ambas as culturas não são iguais. As rabanadas, por exemplo, são consum-
idas na Espanha na Semana Santa enquanto no Brasil se acostumam comer no Natal. Por isso, 
como estrangeiro, faz-se necessário conhecer os hábitos próprios dessa comunidade para poder 
interagir adequadamente com seus falantes e se sentir integrado nela. 
 Enfim, como se adaptam as comidas provenientes de outros países aqui no Brasil? As 
comidas que provêm de outras heranças culturais, vivas nos hábitos e fiéis nas tradições des-
sas culturas de origem se aculturaram ou se reformularam no Brasil em uma cozinha diferente. 
Pensemos na grande variedade de pizzas propriamente brasileiras: pizza de banana com canela, 
de frango com catupiry ou pizza Romeu e Julieta, entre outras. Tal fato revela um caso de acul-
turação de outras culturas alimentares. 

AS FRUTAS TROPICAIS COMO CULTUREMAS 

 Pamies Bertrán (2008) afirma que os culturemas são símbolos extralinguísticos cultural-
mente motivados que podem servir de modelo para que as línguas gerem expressões figuradas. 
Em outras palavras, os culturemas são elementos culturais que existem em uma dada cultura 
e que não encontramos correspondente em outra. Molina Martínez (2006, p.79) afirma que 
se trata de um “elemento verbal ou paraverbal que tem uma carga cultural específica em uma 
cultura e que, ao entrar em contato com outra cultura através da tradução, pode causar um 
problema de natureza cultural entre os textos de origem e destino”. A coxinha ou a tapioca 
poderiam ser consideradas culturemas, pois são dois lanches que marcam culturalmente a vida 
de boa parte dos brasileiros, sendo ambos especificamente do Brasil. A fruta faz parte, também, 
do dia a dia do brasileiro. As frutas tropicais, no seu caso, tem uma produtividade fraseológica 
relevante no PB. Tal fato não acontece no EE. Pensemos em algumas das mais comuns: mar-
acujá, abacaxi, jaca, manga ou mamão. Estas originam expressões propriamente brasileiras tais 
como: calcanhar de maracujá, descascar o abacaxi, meter/ enfiar o pé na jaca, ser mais feio do 
que o cão chupando manga ou mamão com açúcar. No entanto, sem dúvida nenhuma, a fruta 
que se destaca entre todas é a banana. Esta é uma das mais produzidas e consumidas no Brasil. 
A maior produção anual concentra-se na região tropical do planeta e o Brasil é o terceiro produ-
tor, atrás apenas da Índia e Equador. É tal a influência desta fruta que existe uma banda de axé 
denominada: Chiclete com Banana. Por isso, não é de se estranhar que encontremos dita fruta 
em diversas expressões idiomáticas, tais como: dar uma banana, a preço de banana, ser uma 
casca de banana, ser um banana, plantando bananeira, entre outras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Neste texto tratamos da importância de alguns itens culturais da gastronomia brasileira. 
De mesmo modo, objetivamos discutir, sob o foco de uma abordagem intercultural, alguns dos 
hábitos alimentares e comportamentos mais frequentes no Brasil na hora de sentar-se à mesa 
e como tal fato influi na língua portuguesa falada no Brasil. Considera-se relevante aplicar os 
mesmos nas nossas aulas de PLE, a fim de elaborar propostas que abordem estes e outros con-
teúdos linguístico-culturais, quase imperceptíveis, formas de dizer culturalmente marcadas, que 
possibilitam saber agir na língua e que diferenciam um falante nativo de um falante estrangeiro 
com falta de competência pragmática na LE. Como professores, podemos ensinar os pratos típi-
cos do Brasil, como a feijoada, nesse conceito de cultura com “C” maiúsculo (KRAMSCH, 1996), 
ou ensinar os comportamentos e hábitos alimentares com relação às refeições, cultura com “c” 
minúsculo ou invisível (GARCEZ, 1998), tais como: os horários das refeições, o arroz como parte 
da CA, a relevância das frutas, a importância da carne na mesa brasileira, o que misturar e o que 
não. Resumindo, uma imersão na CA de determinado local nos faz muitas vezes viajar até ele 
sem sequer sair do nosso próprio país. Como professores de línguas estrangeiras, talvez nossa 
missão seja essa: que nossos discentes viajem sem sair da nossa sala de aula.

Figura 1 – As gordinhas da artista Eliana Kertész no bairro Ondina, Salvador, Bahia.
 Fonte: Javier Martín
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ABSTRACT

This paper discusses the concepts of didactic materials, present the theoretical-methodological 
principles that guide the elaboration of material within the scope of a language teaching-learn-
ing program at UEFS and, based on the curriculum analysis from Brazilian universities, we point 
out the need to include this subject in the undergraduate courses.

RESUMO

A escassez de pesquisas sobre material didático de ensino-aprendizagem de línguas, principal-
mente no que tange à elaboração dos mesmos, é consenso entre os autores. Como consequên-
cia dessa realidade, observamos que a grande maioria dos estudantes dos cursos de letras não 
encontra em seus currículos disciplinas que ofereçam um tratamento sistemático e adequado 
para estas questões. Com o intuito de minimizar essa lacuna no contexto da Universidade Es-
tadual de Feira de Santana, o Programa Portal: ensino-aprendizagem de línguas vem realizando 
estudos que envolvem: língua e discurso; sujeito e identidade do professor de línguas; crenças 
e atitudes dos professores e estudantes de línguas; ensino-aprendizagem por competências; 
competência comunicativa, entendida como abarcadora de outras competências como a discur-
siva, pragmática, sociolinguística, intercultural, linguístico-gramatical, estratégica e afetiva; tra-
balho cooperativo e colaborativo; competência digital; e análise, avaliação, elaboração e edição 
de material didático. Essas discussões e debates têm nos permitido refletir sobre os diversos 
aspectos e interfaces que envolvem a prática pedagógica do docente de línguas.  Um desses 
aspectos é o material didático, a complexidade que envolve a sua construção e a necessidade de 
se compreender sua natureza interdisciplinar, ativa, ideológica, dialógica e provocadora antes de 
se empreender qualquer projeto de elaboração. Nesta comunicação, problematizaremos os di-
versos conceitos de material didático, apresentaremos os pressupostos teórico-metodológicos 
que elaboramos para a produção de um material didático de português como língua estrangeira, 
e discutiremos sobre a importância da inclusão de um tratamento sistemático e adequado sobre 
material didático nos currículos dos cursos de formação de professores, em especial, nos cursos 
de letras. Para isso, em primeiro lugar, empreendemos uma pesquisa bibliográfica, exploratória e 
de natureza qualitativa para a avaliação dos conceitos de material didático e dos princípios já uti-
lizados pelos diversos autores. Em segundo lugar, seguindo a proposta de Leffa (2007), análise, 
desenvolvimento, implementação e avaliação, elaboramos uma sequência didática para PLE. Em 
terceiro lugar, reavaliamos a sequencia didática e elaboramos os princípios teórico-metodológi-
cos que nortearão a elaboração de material didático no Programa. E, por último, entrevistamos 
os estudantes de letras, bolsistas, envolvidos no processo.
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1 INTRODUÇÃO 

 Num mundo em que a globalização avança a todos os setores da sociedade e as tecn-
ologias digitais de informação e comunicação facilitam a interação e as negociações entre os 
diversos mundos, é preciso conferir especial atenção ao valor das línguas e às necessidades 
que se configuram a partir daí. Oliveira (2010, 21), analisando os mercados linguísticos na nova 
economia na América do Sul, afirma que uma teoria sobre “o peso das línguas é instrumento 
para analisar e formular políticas linguísticas tendo por base a situação de uma língua dentro de 
um mercado linguístico em comparação com outras”. Para o autor, as mudanças no paradigma 
da economia vêm provocando uma imensa valorização das línguas e maior abertura para o mul-
tilinguismo. 
 Carvalho (2012, 459) traça “um panorama de ações na área de políticas linguísticas rel-
acionadas à promoção e ao ensino do português como língua adicional no Brasil e fora do 
país” e, em concordância com Oliveira (2010), assegura que outra característica dessa nova 
configuração da economia é a composição de redes e associações de países. A União Europeia, 
BRICS, UNASUL, MERCOSUL, as redes de empresas interessadas no mundo ibérico e nessas 
associações de países, por exemplo, vêm demandado a formação de profissionais cada vez mais 
articulados com as possibilidades de comunicação, interação e negociação em diferentes lín-
guas, capazes de lidar com as exigências da natureza complexa do século XXI. 
 Oliveira (2010) chama a atenção também para a importância das ações de reciproci-
dade nessa nova configuração mundial. Os acordos de ensino-aprendizagem de português e 
espanhol firmados entre Brasil e Argentina, agora ameaçados pela nova configuração política 
do Brasil e pelas consequentes mudanças nas leis da educação brasileira, são um exemplo dessa 
reciprocidade. Essas ações provocaram demanda de formação de professores e exigiram dos 
estados brasileiro e argentino, uma ampliação da oferta de Licenciaturas em língua espanhola 
e língua portuguesa, respectivamente. Carvalho (2012) também chama a atenção para essas 
políticas bilaterais entre Brasil e Argentina e para as ações destinadas à formação de uma região 
bilíngue, como o desenvolvimento e aplicação de certificados de proficiência e o Projeto de 
Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira (PEIBF). Essas ações, aliadas às políticas públicas de 
internacionalização das universidades e de democratização do acesso ao conhecimento inter-
nacional, aos programas de intercâmbios de pessoas e conhecimentos, têm contribuído para o 
aumento da procura pelo ensino-aprendizagem de português e vem delineando novas exigên-
cias. Uma delas é a formação de professores. Essa demanda tem exigido implementação de mu-
danças nas Licenciaturas em Letras para a inclusão de discussões sobre PLE/PLA ou a criação 
de Licenciaturas em PLE/PLA. Na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) não há, 
no momento, discussões sobre a implementação de uma licenciatura em PLE. Não obstante, os 
cursos de Letras Português e Espanhol, Português e Inglês e Português e Francês vêm passando 
por mudanças que incluem a criação de componentes curriculares que fomentem discussões 
sobre o processo de ensino-aprendizagem de PLE. A inclusão de língua portuguesa como língua 
estrangeira na UEFS partiu de um projeto de extensão desenvolvido pela professora Iranildes 

Almeida de Oliveira dentro do Programa Portal: ensino-aprendizagem de línguas para a cidada-
nia, inclusão social e diálogo multi e intercultural. A primeira turma foi em 2011, em atenção à 
demanda de estudantes do ensino médio em situação de intercâmbio em Feira de Santana e as 
posteriores, principalmente, dos Programas de Mobilidade Estudantil da UEFS e dos Programas 
de Pesquisa e Pós-Graduação.
 Outra exigência é a disponibilidade de material didático diverso. Podemos mencionar 
entre os projetos de criação de material didático em língua portuguesa, o Portal do Professor de 
Português Língua Estrangeira / Língua Não Materna (PPPLE), uma plataforma online criada sob 
a coordenação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) que disponibiliza gratuita-
mente materiais didáticos elaborados por profissionais de diversos países da CPLP. Também, 
propostas interessantes de análise e elaboração de material didático em dissertações de me-
strados, teses de doutoramento, artigos científicos, que podem ser consultados na internet. 
Contudo, há muito por fazer porque, até o momento, não há muito material didático diverso 
disponível no mercado.
 Por essa razão, muitos programas de ensino-aprendizagem de línguas das universidades 
e professores, de modo geral, têm se dedicado à elaboração do próprio material didático. No 
âmbito do Programa Portal (UEFS), essa dificuldade também instigou-nos a elaborar nosso 
próprio material. Para tanto, em primeiro lugar, formamos uma equipe com os interessados em 
participar do processo, definimos pautas de discussões teóricas e estabelecemos o constructo 
teórico-metodológico que norteia a proposta. Em segundo lugar, determinamos os princípios 
orientadores de qualquer processo de elaboração de material didático dentro do Programa.  
 Em terceiro lugar, iniciamos o processo de elaboração propriamente dito. Em quarto 
lugar, avaliamos o processo. O resultado dessa avaliação nos impôs debruçar sobre os currículos 
de letras para avaliar em que medida eles contribuem para a formação de professores capazes 
de empreender análise, elaboração e avaliação de quaisquer materiais didáticos.

2 PRESSUPOSTOS FUNDAMENTAIS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE PLE
 Elaborar materiais didáticos envolve um processo importante de auto-(re)conhecimento  
identitário do professor como pesquisador e agente crítico, autônomo e criativo. Em vista disso, 
é de fundamental relevância inserir as bases teóricas para o delineamento do conceito e para a 
elaboração de materiais didáticos nos espaços de discussão e formação coletiva de professores. 
Concordamos com Mendes (2012), quando ela afirma que

Desse modo, mais do que desejamos um material ideal, o que devemos buscar é o material que 
possa se ajustar a variados contextos e necessidades de aprendizagem, visto que está centrado nos 
sujeitos em interação e não em programas ou padrões estabelecidos previamente, sem qualquer 
reflexo no que fazemos quando ensinamos e aprendemos línguas. Por isso, o material didático, tal 
como o defendo, deve apresentar um tipo de estrutura que funcione, antes de tudo, como suporte, 
apoio, fonte de recursos para que se construam, em sala de aula, ambientes propícios à criação de 
experiências na/com a língua-cultura alvo. (MENDES, 2012, 366-367) 



170 171

2.1 CONCEPÇÃO DE LÍNGUA 

 Uma tese clássica da Análise do Discurso é que “o sentido de uma palavra (bem como de 
um enunciado) depende do posicionamento de que o discurso emerge, ou querendo, da posição 
discursiva do seu enunciador” (POSSENTI, 2016, 1094). A variação conceitual de determina-
dos termos no discurso especializado é um exemplo disso. Ferdinand Saussure estabelece que 
língua “é um produto social da linguagem humana e, ao mesmo tempo, um conjunto de con-
venções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos 
indivíduos” (SAUSSURE, 2006, 17). Ele propôs a separação entre langue e parole e assegurou 
que a materialidade da língua, a fala, “jamais é feita pela massa, é sempre individual e dela o 
indivíduo é sempre senhor”. Da mesma forma, também, considerava que qualquer mudança na 
língua era o sistema quem a operava, jamais o indivíduo. Esse é um dos aspectos mais contro-
versos da teoria Saussureana, posteriormente, criticada por diversos linguistas que não consid-
eram a inoperância tão demarcada de fatores individuais em elementos coletivos e vice-versa.
 Noam Chomsky é também um dos que defende um viés racionalista na concepção de 
língua. De acordo com ele, a língua é um mecanismo cognitivo computacional que possui uma 
estrutura sintática hierárquica em seu núcleo (CHOMSKY et al 2014). O linguista estadunidense 
afirma que a língua dispõe de um componente inato, denominado competence, e um compo-
nente relacionado com o uso, denominado performance. Nesse sentido, a semelhança com as 
ideias saussurianas é que ambas as percepções da língua possuem um caráter mentalista e am-
bos os linguistas a consideram como um elemento de caráter social. 
 Por outro lado, Émile Benveniste apresenta uma concepção de língua que expressa uma 
ruptura com os ideais racionalistas. Para ele, não há sentido considerar o homem separado da 
linguagem e, portanto, não há sentido negar a importância do sujeito na língua como constructo 
humano. Segundo Benveniste (1995, 293) “a língua enquanto assumida pelo homem que fala, e 
sob a condição de intersubjetividade, é a única que torna possível a condição humana”.
Mikhail Bakhtin concorda com Saussure que a língua é um fato social, mas discorda de conce-
bê-la como um sistema abstrato, organizado, homogêneo, desvinculado de valores ideológicos 
e dissociado do sujeito que a fala. Para Bakhtin (1997, 124) a língua vive e evolui historicamente 
na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua, tam-
pouco no psiquismo individual dos falantes. 
 Rajagopalan (2003, 25-27) assegura que o conceito clássico de língua apresenta proble-
mas na medida em que “não só abriga a ideia de autossuficiência, mas também faz vistas grosas 
às heterogeneidades que marcam todas as comunidades de fala”. O autor afirma que (2003, 27) 
“Nas palavras de Flairclough (1992) a língua é abordada como ela poderia ser num mundo ideal 
e paradisíaco e não como ela de fato é em nosso mundo vivido”. 
Makoni e Meinhof (2006) questionam o conceito de língua no contexto da África, afirmando 
que essa discussão não pode prescindir da consideração de fatores históricos de colonização, 
dominação e opressão. Tampouco pode se esvaziar de questões sociais como modos de vida ou 
de diferentes formas de perceber o mundo. Ou ainda, desconsiderar a realidade de um multilin-

guismo muito peculiar, no qual a coexistência de uma multiplicidade de línguas gera fenômenos 
em que as pessoas se comunicam em línguas estruturalmente diferentes, mas têm a percepção 
de que se comunicam na mesma língua.  Sendo assim, para os autores:

língua é uma invenção, uma construção, exatamente como outras categorias como o tempo. Ao 
falar de tempo como construção, não se contesta o fato geográfico de que a terra gira em torno 
de um eixo, mas isso implica dizer que a significação do tempo tem uma base social e variável. De 
modo similar, o que é socialmente construído nas línguas é “uma língua” e não a categoria natural, 
“língua”. É importante distinguir entre aspectos “naturais” sobre a língua daqueles que são resulta-
do de intervenções culturais. Uma capacidade para a “linguagem” é natural aos humanos, mas as 
“línguas” são produto de intervenções sociais e históricas. (MAKONI E MEINHOF, 2006, 193)

 Ao se propor a elaboração de materiais didáticos para o ensino-aprendizagem de línguas, 
faz-se necessário deixar claro o que entendemos por língua. Assim, considerando que o nosso 
escopo, o processo de ensino-aprendizagem de línguas, é de natureza complexa e envolve sujei-
tos que vivem, convivem e interagem no mundo com toda sua complexidade e contradições, a 
concepção de língua com a qual concordamos não apenas envolve seus aspectos naturais – que 
evidentemente possui sua importância – mas também a vincula à cultura, a valores ideológicos, 
relações de dominação, poder e opressão, à expressão de identidades, ao empoderamento do 
sujeito e exercício da cidadania. Língua é, portanto, uma construção social, concordando com 
Makoni e Meinhof (2006), é também histórica, política e cultural e conforme Benveniste (1995) 
e Bakhtin (1997), está diretamente associada ao sujeito que a usa. Nessa perspectiva, o proces-
so de ensino-aprendizagem de línguas não deve dissociar-se do compromisso de formação do 
cidadão crítico, reflexivo, consciente de si como cidadão no mundo, sem perder de vista o outro. 
Se possível, um cidadão interculturalmente competente capaz de conviver, negociar, interagir, 
resolver problemas, viver no e com o mundo inegavelmente globalizado e comunicativamente 
quase instantâneo, exercendo sua cidadania.

2.2 CONCEPÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

 Ao se falar em material didático pensamos, na maioria das vezes, no livro didático. Mas 
isso não é por acaso. Com frequência ele é o principal, senão o único elemento facilitador do 
processo de ensino-aprendizagem nas salas de aula. É um dos materiais que mais tem desper-
tado a atenção dos estudiosos. Como demonstra Vilaça (2009, 3), “a maior parte dos trabalhos 
sobre materiais didáticos publicados em livros sobre ensino-aprendizagem de língua estrangeira 
discute critérios para a análise e avaliação dos livros didáticos”. Além disso, nos currículos dos 
cursos de formação de professores é escasso encontrarmos propostas de discussões que tratam 
o material didático de forma conceitual, tipológica e mais aprofundada. Apenas nos níveis de 
mestrado e doutorado, existe uma preocupação maior com as questões epistemológicas e uma 
visão mais plural sobre material didático. 
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Diferentes concepções sobre material didático já foram estabelecidas. Algumas tendem a vin-
culá-lo às ações do professor e à sala de aula com a finalidade de facilitar a aprendizagem nesses 
espaços de aprendizagem. Outras já são mais amplas como a de Tomlinson (2013) que reforça a 
ideia de que existe no mundo uma infinidade de materiais didáticos que podem ser usados para 
o ensino-aprendizagem de línguas. Para ele,

Os materiais incluem qualquer coisa que possa ser usada para facilitar a aprendizagem de uma 
língua. Podem ser linguísticos, visuais, auditivos ou sinestésicos, e podem ser apresentados em 
papel, através de apresentações ao vivo ou em cassete, CD-ROM, DVD ou na internet. Podem ser 
instrucionais, experienciais, elicitativos ou exploratórios, já que podem informar os alunos sobre a 
língua, podem proporcionar experiência da língua em uso, podem estimular o uso da linguagem ou 
podem ajudar os alunos a fazer descobertas sobre o idioma por si mesmos. (TOMLINSON, 2013, 
2, grifo nosso)

 Já Littlejohn (2012, p.283), defende que “materiais são artefatos culturais, não menos 
enraizados em um determinado tempo e cultura do que qualquer outro exemplo de atividade 
humana, e como tal, são moldados pelo contexto em que ocorrem.” Sendo assim, os materiais 
são considerados propostas para ação na sala de aula, mas que ao mesmo tempo respondem às 
influências do contexto social de fora das salas de aula. 
 Assim sendo, os materiais didáticos são elementos culturais, de natureza diversa, que po-
dem ser utilizados para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Este, por sua vez, acontece 
nos espaços formais de ensino como os conhecemos, ou fora deles, através de um processo 
de interação de natureza complexa que envolve sujeito-sujeito, sujeito-mundo-sujeito, sujei-
to-conhecimento-sujeito. A produção de material didático consiste numa prática social, cultural 
e historicamente situada. 

2.3 ABORDAGEM DE ENSINO DE LÍNGUAS 

 Outro aspecto que precisa ser definido ao elaborar material didático é a abordagem de 
ensino-aprendizagem de línguas que se adotará. É ela que orienta as práticas pedagógicas dos 
sujeitos envolvidos no processo e define os papéis de cada um. 
 Dentre as diversas abordagens existentes, o enfoque denominado Ensino-aprendizagem 
Baseado em Competências (EBC) norteia as práticas pedagógicas dentro do Programa Portal: 
ensino-aprendizagem de línguas da UEFS, desde 2008. Consiste numa “perspectiva na qual se 
estabelecem as competências que se pretendem desenvolver e se fundamenta em um sistema 
de ensino-aprendizagem que vai progressivamente promovendo o desenvolvimento holístico 
dos indivíduos envolvidos” (VILLA Y POBLETE, 2010, 29). 
 Nesse sentido, o fim que se persegue nos cursos de línguas do Programa Portal é o desenvolvi-
mento da competência comunicativa e consideramos que esta, por sua vez, está associada a outras com-
petências como a discursiva, pragmática, linguística, sociolinguística, intercultural, estratégica, afetiva e 
crítico-reflexiva. Essas competências já foram amplamente discutidas por Celce-Murcia (2008), Souto 
Franco e Almeida Filho (2009), entre outros, mas não propostas nessa ordem como o fazemos. 

2.4 APRENDIZAGEM COOPERATIVA E COLABORATIVA

 Outro aspecto a definir é o enfoque metodológico que engendrará o uso do materi-
al.  Johnson, Johnson e Smith (2006) afirmam que o aprendizado cooperativo consiste no uso 
educativo de pequenos grupos de forma a provocar que os estudantes trabalhem juntos para 
maximizar seu próprio aprendizado e o de cada um dos membros do grupo. Essa maximização 
do aprendizado em coletivo acontece quando, no momento da interação e da busca do êxito 
mútuo, os estudantes têm atitudes positivas tanto para colaborar com o outro naquilo que se 
sente seguro, quanto para aceitar a colaboração do outro em suas dificuldades. 
 O trabalho em duplas ou pequenos grupos potencia os momentos de interação e fa-
vorece a comunicação advinda de necessidades reais dos estudantes. Através dessa interação 
os envolvidos podem dar-se conta do que realmente são capazes de fazer usando língua, bem 
como, conscientizar-se de suas limitações. Além disso, é nos pequenos grupos que se tem a 
oportunidade de lançar mão de estratégias para superar algum ruído na comunicação ou de 
controlar a ansiedade muito comum quando se está em processo de aprendizagem de uma nova 
língua. 
 Torrego e Negro (2012) apresentam uma proposta de estruturação da interação em pe-
quenos grupos através de métodos e técnicas como: tutorias entre iguais, ou seja, duplas que 
ensinam e aprendem; provocação de partilha de conhecimentos prévios, troca de turnos numa 
conversa, entrevistas a três, entre outros, muito úteis para a elaboração de material didático 
baseado no trabalho cooperativo e colaborativo. Contudo, aprendizagem cooperativa e colabo-
rativa requer a consideração de alguns aspectos fundamentais para que seja realmente efetiva. 
 De acordo com os princípios propostos por Johnson, Johnson e Smith (2006) e com ex-
periências de utilização do trabalho cooperativo e colaborativo como base metodológica den-
tro do Programa Portal, verificamos que para que se tenha êxito é fundamental, entre outras 
coisas: a) sensibilização para trabalhar cooperativa e colaborativamente; b) atitude de respeito 
diante das diversidades e das diferenças; c) reflexão sobre o que se vai aprender; d) planeja-
mento de como se pode desenvolver atividades propostas, ampliar a própria aprendizagem e 
aprendizagem do grupo; e) responsabilidade individual e com o coletivo; f) atitude instigadora, 
crítica, responsiva ativa e dialógica diante do conhecimento; g) interação voluntaria; h) interação 
cara a cara; i) uso de habilidades interpessoais, de gestão de pequenos grupos e resolução de 
problemas; j) motivação para o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação; k) 
avaliação do desempenho do grupo e autoavaliação de cada membro sobre o que fez e o que 
pode fazer melhor para o crescimento do grupo; l) avaliação e reflexão sobre o que se aprendeu, 
como se aprendeu e redefinir estratégias.
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2.5 INTERAÇÃO COMPLEXA: SUJEITO-SUJEITO/ SUJEITO-MUNDO-SUJEITO/ SUJEI-
TO-CONHECIMENTO-SUJEITO

 É consenso entre os estudiosos que existe no processo de ensino-aprendizagem de lín-
guas estrangeiras a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. No entanto, a ideia de in-
teração entre aluno-material ou aluno-conteúdo ainda é restrita aos estudos sobre elaboração 
de material didático para a EAD. Esse conceito se fundamenta na Psicologia histórico-cultural 
de Vygotsky (2001) que descreve a Zona de Desenvolvimento Proximal e prevê a concepção 
de interação sujeito-signo. Do ponto de vista pedagógico, podemos apoiar-nos no conceito de 
enunciado como unidade da comunicação discursiva proposto por Bakhtin (2003).

De fato, o ouvinte que recebe e compreende a significação (lingüística) de um discurso adota si-
multaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda 
(total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e esta atitude do ouvinte 
está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão desde o 
início do discurso, às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor.(…) O que acabamos de 
expor vale também, mutatis mutandis, para o discurso lido ou escrito. A compreensão responsiva 
nada mais é senão a fase inicial e preparatória para uma resposta. (BAKHTIN, 2003, 291)

 Essa atitude responsiva ativa que o sujeito mantém frente ao discurso lido, escrito, ouv-
ido, em sendo considerada no processo de ensino-aprendizagem de línguas, nos espaços pres-
enciais, pode ser de valia inestimável porque garante ao aprendente respaldo para o desenvolvi-
mento de sua autonomia para aprender ou ampliar a própria aprendizagem, estende o campo de 
alcance do processo de ensino-aprendizagem para além da sala de aula e modifica o referente 
de quem ensina, que passa não ser exclusivamente o professor. Nessa perspectiva o papel do 
material didático é provocar essas interações.

3 PRINCÍPIOS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE PLE

 Com base nos referenciais teóricos adotados e acima descritos, elaboramos os princípios 
que norteiam a elaboração de material didático no Programa Portal: ensino-aprendizagem de 
línguas. Leffa (2007, p. 15) afirma que esse processo envolve no mínimo quatros aspectos: (1) 
análise, (2) desenvolvimento, (3) implementação e (4) avaliação, que se configuram como um 
processo cíclico. O que propomos abaixo reflete, em parte, o que Leffa (2007) estabelece como 
necessário ao processo de elaboração de material didático:

1ª FASE – QUESTÕES PRELIMINARES:
a) Avaliar as necessidades;
b) Descrever o perfil do usuário e definir o nível do material;
c) Discutir sobre a finalidade do que se quer aprender, a língua, para se determinar a finali-
dade do material;

d) Escolher os temas geradores de discussões e de interesse geral;
e) Definir o tipo de material que se pretende desenvolver;
f) Estabelecer os pressupostos teóricos e metodológicos norteadores;
g) Selecionar os meios tecnológicos que serão utilizados em sua materialização;
h) Definir padrões de edição;
2ª Fase – Elaboração do material
a) Apresentar as competências que se pretendem desenvolver;
b) Apresentar uma visão dinâmica, democrática, política, social e intercultural de língua;
c) Fomentar o respeito às diversidades; 
d) Fazê-lo aberto, dinâmico e dialógico, de maneira que permita aos estudantes levarem as 
suas narrativas e o mundo para a sala de aula e com eles estabelecerem diálogos multi e inter-
culturais;
e) Sugerir o uso de redes sociais educativas para a criação de comunidades de aprendizagem 
online, bem como a visita a sites;
i) Provocar o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo;
j)  Demonstrar que a aprendizagem se dá a partir de processos complexos de interação e 
colaboração, e provocar este tipo de interação: professor-aluno, aluno-aluno, aluno-material/
conhecimento/mundo-aluno;
k)  Instigar o desenvolvimento da aprendizagem autônoma e promover a reflexão sobre o 
processo de aprendizagem dos estudantes;
l) Provocar utilização e criação de outros materiais pelos estudantes como: vídeos, tutori-
ais, blogs, formulários Googledocs, portfólios, diários reflexivos, diários de viagens, entrevistas, 
reportagens, jornais, revistas, jogos, pinturas, entre outros.
3ª. Fase – Implementação:
a) Validação;
b) Implementação;
4ª. Fase – Avaliação 
a) Avaliação;
b) Proposição de mudanças, caso sejam necessárias.

4 A ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE PLE E AS LICENCIATURAS EM LETRAS

 Em nossas rodas de conversa para discussão dos antecedentes sobre elaboração de ma-
terial didático, deparamo-nos com afirmações em artigos científicos que nos provocaram in-
quietação: “os professores escolhem o livro didático, atendo-se a critérios não muito claros ou 
superficiais”; “a pesquisa aponta lacunas e dificuldades do professorado da rede pública em 
selecionar material didático de forma criteriosa”; “nos Projetos de Curso de PLE devemos ter o 
cuidado de oferecer componentes curriculares como Seleção e Produção de Materiais para o 
Ensino de PLE”. 
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 Essas assertivas, por sua vez, impuseram-nos alguns questionamentos intrigantes: quem 
são esses professores? Que processos formativos foram constitutivos de sua competência profis-
sional? Em que medida essas discussões foram provocadas no processo de formação desses su-
jeitos? Implementamos, então, uma nova pesquisa que, ainda em andamento, revela resultados 
já bastante orientadores. Seu objetivo fundamental foi avaliar os fluxogramas e as ementas dos 
componentes curriculares dos cursos de letras para averiguar em que medida as universidades 
vem contribuindo com o processo de formação de professores com competências para analisar, 
avaliar e elaborar material didático. Foram avaliados, até antão, cursos de letras de doze uni-
versidades do Nordeste Brasileiro. Nessa fase inicial, em nenhum dos documentos constantes 
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Letras Vernáculas, Inglês, Francês, Espanhol analisa-
dos encontramos propostas de discussão sistemática sobre materiais didáticos. Algo muito sutil 
apareceu em ementas do componente curricular Estágio Supervisionado, como por exemplo 
a elaboração de práticas pedagógicas, que fica a cargo do professor conferir uma discussão 
mais plural ou limitar-se à avaliação de um único material. No entanto, nas Licenciaturas em 
Português como Língua Estrangeira de universidades situadas no Nordeste, encontramos essa 
inclusão sistemática tanto no fluxograma, nomes de componentes curriculares que se propõem 
a tratar da avaliação e elaboração de material didático, como no corpo das ementas. Isso revela 
uma preocupação em responder à falta de material didático para o ensino-aprendizagem de 
Português como Língua Estrangeira e a manifestações de expoentes do ensino de PLE, como 
José Carlos Paes de Almeida Filho, em artigos científicos ou em eventos, da necessidade de uma 
atenção especial ao material didático quando da elaboração de projetos de cursos de formação 
de professores de PLE, ou como alguns preferem, PLA.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A inclusão sistemática da discussão sobre avaliação e elaboração de material didático nos 
currículos de formação de professores é uma necessidade. Essa ação certamente fortalecerá 
a visão do papel do professor como pesquisador capaz de avaliar e/ou desenvolver materiais 
didáticos para atender às necessidades dos seus diversos contextos de atuação. Favorecerá 
também o desenvolvimento de competências necessárias para que ele possa gerenciar melhor 
o processo de ensino-aprendizagem e não o reduzir à complexidade das relações de sala de aula. 
Instigará a inclusão e valorização dos saberes locais no processo ensino-aprendizagem, atenden-
do melhor às expectativas de aprendizagem dos estudantes. Mas, não podemos nos esquecer 
de que o processo de ensino-aprendizagem acontece principalmente fora dos espaços formais. 
O mundo com toda diversidade de práticas sociais que envolvem a língua é o maior professor. 
Os sistemas formais, contudo, ajudam-nos a pôr ordem a essa variedade de informações e abrir 
a sala de aula para esse mundo.
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ABSTRACT

The objective of the research is to investigate didactic possibilities for the teaching of Portu-
guese Foreign Language, basic level, in Higher Education contexts. In the article, we briefly 
present the theoretical and methodological options of a developed learning sequence model, 
the experiences of the application in the classroom and subsequent discussions of the results.

RESUMO

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), criada com a missão in-
stitucional de formar recursos humanos aptos a contribuir com a integração latino-americana, 
com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e educacional, acolhe 
estudantes de países latino-americanos e da região do Caribe em seus cursos de graduação e 
pós-graduação. Na área do ensino de línguas, os estudantes estrangeiros (a grande maioria com-
posta por hispano-falantes) estudam disciplinas de Português Língua Adicional, e os estudantes 
brasileiros estudam disciplinas de Espanhol Língua Adicional. Nesse contexto, a pesquisa apre-
sentada surge a partir da investigação das especificidades do ensino de Português Língua Adi-
cional em âmbito universitário e da observação das dificuldades recorrentes nas disciplinas de 
Português Adicional Básico, assim como, das necessidades linguísticas relatadas pelos alunos 
nos primeiros meses de convívio universitário. A partir desses pontos de análise, o objetivo da 
pesquisa foi investigar opções didáticas que possibilitem aquisição de competências e habili-
dades em Português Adicional e forneçam suporte linguístico e cultural aos estudantes para a 
realização de tarefas (ações comunicativas reais) que envolvam apresentações pessoais e solic-
itações variadas em contextos universitários diversos. A pesquisa também objetivou desenvolv-
er materiais e estratégias que possibilitem uma compreensão linguística indissociável do sentido 
das práticas sociais realizadas no meio acadêmico, assim como, das dimensões culturais e éticas 
e dos imaginários manifestos no fenômeno real da interação linguística. A pesquisa orientou-se 
em aportes teóricos do ensino de línguas por tarefas, da neurociência cognitiva, da teoria da 
Aprendizagem Significativa de Ausubel e de teorias sobre os gêneros, principalmente a partir de 
desdobramentos das proposições bakhtinianas. A pesquisa é financiada pela UNILA por meio de 
duas bolsas de iniciação científica.

33 Agradecemos à Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) pelo financia-
mento do projeto por meio de bolsas de Iniciação Científica.

INTRODUÇÃO

       A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) acolhe discentes bra-
sileiros e de outros países da América Latina e, para a consolidação de sua missão integracioni-
sta, promove a adoção do bilinguismo como um dos eixos norteadores do projeto institucional, 
integrando ao currículo comum a todos os cursos disciplinas de Português para os discentes 
hispano-falantes e disciplinas de Espanhol para os discentes brasileiros. 
 Nesse contexto, esta pesquisa origina-se das práticas docentes, discussões 
teórico-metodológicas e elaboração de materiais didáticos destinados ao ensino de Português a 
hispano-falantes em contextos universitários. O intuito desse artigo é apresentar uma sequên-
cia de aprendizagem  destinada a propiciar competências linguísticas e culturais voltadas às 
primeiras interações realizadas pelos discentes na universidade, ações linguísticas que podem 
ser caracterizadas como “pequenos gêneros do cotidiano” (VOLOCHÍNOV, 1986), tais como 
“você é um estudante do primeiro semestre em uma universidade do Brasil, está com dificul-
dades em realizar a matrícula no sistema online da universidade e precisa pedir ajuda para a co-
ordenadora do seu curso”, “o professor pede aos estudantes que se apresentem e falem algumas 
características importantes sobre a cultura de seus países”. 
 A turma selecionada para a aplicação da sequência de aprendizagem era composta por 
discentes de diferentes países da América Latina (Chile, Bolívia, Paraguai e Costa Rica). Os dis-
centes eram de diferentes cursos de graduação (“Música”, “Letras, Artes e Mediação Cultural” 
e “Saúde Coletiva”) e, com exceção de uma aluna colombiana, nunca haviam estudado a língua 
portuguesa antes de ingressarem na UNILA. 

1. A ESTRUTURA E PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA SEQUÊNCIA DE 
APRENDIZAGEM E EXPERIÊNCIA NA APLICAÇÃO 

 A sequência de aprendizagem orientou-se pelo Ensino de Línguas Baseado em Tarefas 
(ELBT), abordagem didática que se centra no sentido das interações verbais, voltada ao desen-
volvimento de competências linguísticas e culturais necessárias para a execução de ações no 
mundo com objetivos comunicativos específicos, tais como pegar um ônibus, fazer um pedido 
em um restaurante, comprar um objeto, pedir informações etc. (WILLIS, 1996). Nesse sentido, 
o trabalho foi desenvolvido a partir da proposição da resolução de situações comunicativas 
(tarefas que envolviam apresentação pessoal, exposição do propósito comunicativo e despedi-
da) com as quais estudantes universitários geralmente se deparam em seu cotidiano acadêmico 
e orientado a partir da necessidade de que sejam “expostos às características do discurso es-
pontâneo, pois têm de ser preparados para o mundo real: pessoas que falam rapidamente, usam 
abreviaturas, linguagem vaga, isto é, aspectos muitas vezes não abordados em situação de aula” 
(PINTO, 2011, p. 29).
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 A sequência de aprendizagem também foi estruturada a partir das etapas pré-tarefa, 
tarefa e pós-tarefa, propostas pelo ELBT. À etapa pré-tarefa, mais extensa na sequência, foi 
destinada seções que objetivavam:
 a) ativar os conhecimentos prévios dos discentes. Orientados em aportes teóricos da 
teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (apud MOREIRA; MASINI, 2011) e da Neuro-
ciência Cognitiva (CONSENZA; GUERRA, 2011), que destacam importância da operação de 
integração de conhecimentos novos a esquemas cognitivos pré-existentes (subsunçores) para a 
modificação, ampliação e diversificação das estruturas cognitivas do aprendente de forma mais 
eficiente, iniciamos as atividades com exercícios que visavam destacar conhecimentos sobre o 
funcionamento das interações verbais já adquiridos pelos discentes. Em outras palavras, parti-
mos dos conhecimentos sobre a própria língua materna e elegemos como organizador prévio 
para a ancoragem da nova aprendizagem e integração de subsunçores as alterações de registro 
nas interações verbais em diferentes contextos de formalidade. O objetivo era demonstrar no 
espanhol a variabilidade na seleção de palavras, expressões formas de tratamento etc., em situ-
ações comunicacionais diversas para que os discentes relacionassem esse conhecimento com as 
variações possíveis no português. Como material linguístico inautêntico, utilizamos declarações 
de discentes de diferentes países da América Latina informando como possivelmente intera-
giriam nos contextos sugeridos (por exemplo, “Você precisa se apresentar em uma reunião de 
estudantes de diferentes cursos”, “No primeiro dia de aula, o professor pede aos estudantes que 
se apresentem e falem algo sobre seu país de origem”, etc.). Como material linguístico autênti-
co, selecionamos vídeos de canais do youtube nos quais vloggers apresentavam-se e falavam 
um pouco sobre a própria vida (nome, idade, onde viviam, o que estudavam etc.) como material 
linguístico autêntico. Depois de assistir os vídeos e ler as declarações coletadas, propomos a 
discussão sobre expressões, palavras e formas de tratamento utilizadas em diferentes contextos 
de interação, assim como, observar diferenças e semelhanças entre a forma como interagiriam 
nos contextos informados e a forma observada nos materiais apresentados. Durante a ativi-
dade, os discentes discutiram sobre as diferenças linguísticas observadas nos exemplos, assim 
como, observaram que, em alguns casos, as diferenças apontavam mais para uma escolha do 
enunciador do que uma exigência da situação comunicativa. Além disso, como a turma era com-
posta por diferentes nacionalidades (paraguaios, colombianos, costa-riquenhos, chilenos e boli-
vianos), os discentes, a partir dos exemplos apresentados e dos comentários feitos pelos colegas 
paraguaios, também observaram uma tendência maior à informalidade no espanhol utilizado no 
Paraguai. 
 b) diferenciar e integrar à estrutura cognitiva a partir da contrastividade formas de inter-
ação verbal em português em contextos variados de formalidade. Conforme Consenza e Guerra 
(2011), a cognição estabelece-se através de uma complexa rede de operações neurofisiológi-
cas e neuropsicológicas adaptadas evolutivamente para se transformar estrutural e fisiologica-
mente frente à necessidade de resolução de novos problemas a partir da testagem de hipóteses 
e geração de padrões de condutas, e não opera por meio da absorção contínua de conteúdos 
como uma espécie de arquivo ou memória digital. Considerando a observação dos autores, o 

problema a ser resolvido nessa seção foi: perceber como ocorrem no português as diferenças 
interacionais observadas em espanhol. O material linguístico apresentado seguiu o mesmo pa-
drão do material apresentado em espanhol (declarações de discentes e vídeos do Youtube). A 
primeira atividade foi a organização de um glossário com as palavras e expressões presentes 
nos materiais, visando, sobretudo, destacar termos recorrentes em interações verbais e de difícil 
tradução literal, tais como “então” (quando utilizado em sentido semelhante a “bueno” em es-
panhol), “Não foi legal”, “eu ganhei”, “coisa”, etc. A segunda atividade foi organizar em uma es-
cala de formalidade os exemplos apresentados e justificar a organização a partir de recursos 
linguísticos presentes nas interações. A terceira atividade foi comparar os textos em espanhol 
e português e observar semelhanças de vocabulário, registros e formalidade nas interações. A 
partir dessas atividades, conseguimos destacar os recursos discursivos e linguísticos recorren-
temente utilizados para denotar o grau de formalidade , assim como, expor os discentes a uma 
ampla variedade de usos linguísticos recorrentes nas interações entre falantes nativos. 
 c) destacar a estrutura potencial dos “pequenos gêneros do cotidiano”. Depois de salientar 
recursos discursivos, linguísticos e lexicais que denotam diferenças de formalidade em português 
e espanhol, procuramos destacar possíveis estruturas composicionais dos “pequenos gêneros 
do cotidiano”, nome pelo qual denominamos situações comunicacionais, orientadas por propósi-
tos comunicativos específicos, que envolviam saudações, cumprimentos, perguntas retóricas 
sobre o interlocutor e despedidas. Embora Bakhtin (2003, p. 262) observe que “a diversidade 
das modalidades de diálogo cotidiano é extraordinariamente grande em função do seu tema, da 
situação e da composição dos participantes”, optamos por estabelecer uma estrutura potencial 
pré-determinada para a realização das tarefas composta por cinco “passos”: a) Saudação/inter-
pelação (obrigatória) – contato inicial com o interlocutor por meio de um cumprimento (bom 
dia, olá etc.) ou por meio de uma interpelação (desculpe, com licença, “viu” etc.);    
 d) Pergunta retórica (facultativa, a presença dependeria do contexto de interação) – 
perguntas sobre o estado do interlocutor (tudo bem?, beleza? etc.); c) Apresentação pessoal 
(facultativa, a presença depende do contexto de interação) – informar nome e/ou outros da-
dos pessoais ao interlocutor; d) Propósito Comunicacional (obrigatório) – o desenvolvimento 
do “objetivo” da interação (fazer uma solicitação, dar informações pessoais etc.); e) Despedida 
(obrigatória) – saudações finais (tchau, até etc.). A opção em delimitar uma estrutura potencial 
objetivou tornar mais evidente “a correlação direta entre a organização funcional da linguagem e 
o contexto de situação” (VIAN; LIMA-LOPES, 2005, p. 32), como também, direcionar a atenção 
dos alunos a certos aspectos linguísticos durante a pré-tarefa sem significar necessariamente 
instrução gramatical descontextualizada, mas estratégia pertinente para salientar estruturas lin-
guísticas recorrentes em contextos de interação verbal semelhantes (LUCE; FINGER, 2008). 
Depois de apresentar a estrutura potencial, solicitamos aos alunos que observassem nos exem-
plos a recorrência dessa estrutura e sua relação com a situação e formalidade de cada contexto. 
 e) destacar estruturas linguísticas importantes para a realização das tarefas. Depois de 
discutir sobre estruturas potencias dos “pequenos gêneros do cotidiano”, iniciamos a exploração 
dos recursos linguísticos necessários para a realização das tarefas. Revisamos conteúdos sobre 
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artigos definidos, indefinidos e algumas preposições (para, em, por e de) e, posteriormente, tra-
balhamos com a contração entre preposições e artigos definidos e indefinidos. 
 Este último conteúdo representou-se complexo, principalmente porque organizamos 
uma divisão entre contrações obrigatórias (que ocorrem tanto na fala quanto na escrita) e con-
trações circunstanciais (que geralmente ocorrem na fala e dificilmente ocorrem na escrita). Por 
exemplo, como obrigatórias explicamos a contração das preposições “de”, “em” e “por” e com 
os artigos definidos, como circunstanciais, apontamos para o fato de que, na língua oral e em 
algumas interações escritas em contextos informais, é também recorrente a contração da prep-
osição “para” com os artigos definidos (“pra”, “pros” etc.) e da preposição “em” com os artigos 
indefinidos (“num”, “numa” etc.). Ainda destacamos que, em contextos orais informais, pode-se 
observar a contração das preposições “de” e “para” com os artigos indefinidos, gerando ocor-
rências sonoras como “dum”, “duns”, “duma”, “prumas” etc., que muito raramente aparecem na 
língua escrita e são de difícil compreensão para estudantes de nível inicial pela ausência da im-
agem visual. Também abordamos nessa seção o uso dos pronomes, apontando questões como 
formalidade e informalidade, destacando casos como a utilização de “senhor” para tratamento 
formal; a diferença de formalidade entre “você” e “usted”, a diferença de sentido da palavra 
“gente” no espanhol e no português; o uso recorrente do pronome “tu” com a conjugação verbal 
da terceira pessoa do singular substituindo a conjugação da segunda pessoa (“tu quer”). Para 
auxiliar na compreensão das estruturas linguísticas, elaboramos uma série de exercícios que 
procuravam conciliar o trabalho com as estruturas linguísticas, uma abordagem estrutural de-
dutiva a partir de exercícios com preenchimento de lacunas, com uma reflexão indutiva sobre 
as questões socioculturais dos contextos interacionais propostos estruturais de preenchimento 
de lacunas, por exemplo, para auxiliar na compreensão da recorrente substituição do pronome 
“nós” pela expressão “a gente” no registro oral informal do português brasileiro, propomos ex-
ercícios como: 
 a)_______________ (A gente não gosta/ Nós não gostamos) de ter aula no sábado. (con-
texto: diálogo entre estudantes)¬ – o objetivo do exercício era que os alunos compreendessem 
a predominância da utilização da expressão “a gente” no registro oral informal, assim como a 
diferença entre “a gente” no português e “la gente” em espanhol. Além disso, também foram 
apresentados, em uma perspectiva contrastiva com o espanhol, três tempos verbais: presente, 
pretérito imperfeito e pretérito perfeito, pois consideramos que os três tempos seriam sufi-
cientes para o desenvolvimento das tarefas. Embora as tarefas propostas demandassem solic-
itações em contextos de relações sociais assimétricas, optamos por não apresentar o futuro do 
pretérito, tempo geralmente utilizado em português para solicitações em situações de maior 
formalidade, para evitar um excesso de informações nesse momento do aprendizado. 
 À etapa tarefa, foi destinada uma seção, na qual diferentes problemas/situações comu-
nicativas foram propostas aos estudantes, por exemplo, “Você está com dificuldade em realizar 
a matrícula no sistema online da universidade e precisa pedir ajuda para a coordenadora do cur-
so”, “Um estudante de sua sala pede para entrar em seu grupo de trabalho, você aceita e precisa 
dizer qual a parte dele na atividade”, “O professor pede que você se apresente para a turma e 

fale um pouco sobre a cultura de seu país”, “você precisa se informar sobre como se faz para 
pegar livros emprestados com a secretária da biblioteca”, etc. As repostas foram apresentadas, 
inicialmente, por meio da encenação, entre os alunos, das situações comunicativas; posterior-
mente, foi solicitada a transcrição das respostas com o fim de reforçar o aprendizado. Um dos 
exemplos coletados, em resposta a situação “Você faltou no dia da prova porque estava doente. 
No início da aula, você precisa informar para o professor o motivo de sua ausência, apresentar 
o atestado médico que comprova que você estava doente e pedir para fazer a prova em outra 
data.”, foi: 

A: Professo, eu não pude vir no dia da prova
P: E porque motivo não vino esse dia?
A: Porque eu tinha uma consulta medica, ental não poderia vinir.
P: Voce tem um atestado medico?
A: Sim, eu tenho isso aqui.
P: Bom, dar para mim isso
A: Profe, eu queria sabe sim eu posso fazer a prova outro dia ou sim voce pode hoje 
ta bem para mi.
P: Ta bom, eu vou fazer umas provas no sábado por a tarde, então voce vai para fazer 
a prova , va ser em salon 302.
A: Obrigado profe.

 No exemplo, podemos observar interferências advindas da influência da língua materna 
(espanhol) no processo de aquisição do português: a) a ocorrência de “vino”, por exemplo, do 
verbo “venir” em Espanhol; b) o registro de “sim” no lugar de “se”, que pode ser interpretado 
como uma interferência do vocábulo “si” do espanhol somada à memória visual da palavra “sim” 
do português, visto que no espanhol a conjunção condicional e o advérbio de afirmação pos-
suem a mesma grafia; c) a escrita de “mi” no lugar de “mim”; d) a ausência da contração entre 
“por” e “a”; e) a utilização do vocábulo “salon”; f) a elaboração de duas diferentes hipóteses para 
o emprego do verbo “ir” na tarefa – “vai para fazer” e “va ser”. 
À etapa da pós-tarefa, destinamos quatro aulas para abordar dúvidas a respeito de recursos 
discursivos e linguísticos utilizados na realização das tarefas propostas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo desse artigo, apresentamos uma sequência de aprendizagem desenvolvi-
da, principalmente, a partir de proposições do Ensino de Línguas Baseado em Tarefas (ELBT). 
Também buscamos orientar o trabalho a partir de perspectivas que ressaltam a importância dos 
gêneros nas interações verbais reais e, consequentemente, nas práticas de ensino, assim como, 
buscamos dialogar com aportes da Neurociência Cognitiva e com a Teoria da Aprendizagem Sig-
nificativa, principalmente quanto a questões que ressaltam a importância dos conhecimentos 
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prévios na ancoragem e aprendizados de novos conhecimentos.
A, conforme relatamos, foi aplicada em uma turma de Português Adicional Básico da UNILA. 
Após a aplicação da sequência de aprendizagem, da análise dos resultados percebidos no 
aprendizado dos alunos e de nova reflexão sobre os aportes teóricos e estratégias didáticas 
utilizadas tanto na elaboração quanto aplicação do material, observamos uma resposta positiva, 
acima da esperada, no desenvolvimento das competências linguísticas e culturais necessárias 
para as primeiras interações em contextos universitários. 
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PORTUGUÊS PARA FINS ESPECÍFICOS.  ASPETO: TRADUÇÃO POLÍTICA

Galina Petrova
(Universidade de Relações Internacionais - Moscou, Rússia)

ABSTRACT

Political translation, indispensable for future diplomats and journalists, is a specific discipline 
of the University of International Relations in Moscow. The need for a manual accompanied by 
exercises that train typological divergences between Russian and Portuguese is immediate. The 
article describes the structure and types of exercises used in the manual.

RESUMO

A Universidade de Relações Internacionais de Moscou é a mais antiga escola de ciências políti-
cas da Rússia, instituída em 1944. Nela, a pedido do Ministério das Relações Exteriores, são 
ministradas 52 línguas estrangeiras, inclusive o português. A tradução política, indispensável 
para especialistas no domínio das relações internacionais, é uma disciplina específica da nossa 
Universidade, à qual no 3° e no 4°ano são dedicadas, respetivamente, 4 e 6 horas semanais. Esta 
disciplina é constituída por três aspetos: audição (cerca de uma hora), língua de especialização 
(uma hora) e a própria tradução política. A audição inclui a tradução oral ou escrita para russo 
de um determinado excerto de noticiário, de duração de 2-3 minutos, ouvido uma vez. A língua 
de especialização pressupõe a discussão de textos a respeito dos problemas mais atuais da con-
juntura internacional, comunicações e apresentações dos alunos com os respetivos debates. A 
tradução política compreende a tradução oral e escrita de russo para português e vice-versa. 
Daí, ser um aspeto importantíssimo na formação dos nossos alunos. No entanto, o único man-
ual de tradução política existente foi publicado em 1989 e depois da desintegração da URSS, 
perdeu a sua atualidade. Para erradicar os erros provenientes das diferenças estruturais da lín-
gua materna dos alunos, surgiu a necessidade de um curso teórico atualizado acompanhado 
de exercícios práticos que treinassem as divergências tipológicas entre o russo e o português, 
tais como: transformações sintáticas, estrutura comunicativa da frase, expressões de realce, 
sinonímia, “falsos cognatos” do tipo progressivo/progressista etc. O problema está na “efemer-
idade” do conteúdo dos textos que, passado algum tempo, ficam obsoletos. A solução será 
escolher textos de interesse histórico. Cada unidade é dedicada a um determinado tema geral 
(por.ex., Os essenciais atores no palco inernacional) e contém textos, vocabulário, comentários 
e exercícios. Estes são destinados à sua memorização em duas línguas e à compreensão das 
transformações a efetuar. Eles propõem um treino especial das principais dificuldades, por ex.: 
a ordem das palavras, estrutura verbal em Português correspondente à estrutura nominal em 
Russo, a sinonímia lexical e sintática em Português, e até a diferente visão do mundo através do 
prisma das duas línguas etc.  O objetivo da comunicação é apresentar o material produzido e 
discutir o problema da sua elaboração.  
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1. INTRODUÇÃO
 
 1.1 A Universidade de Relações Internacionais de Moscovo é a mais antiga escola de 
ciências políticas da Rússia, instituída em 1944. Nela, a pedido do Ministério das Relações Exte-
riores, são ministradas 52 línguas estrangeiras, inclusive o Português.
 O Português é ministrado nas faculdades de Relações Internacionais, Direito Internacion-
al, Relações Econômicas Internacionais, Jornalismo Internacional, Economia Aplicada e Comér-
cio e no instituto de Política energética e diplomacia. Os alunos de cada faculdade têm aulas de 
português específico, no entanto, a tradução política é parte integrante da tradução económica, 
do curso de Português para fins específicos na esfera de Direito, Relações Públicas, Jornalismo 
etc. É uma disciplina à qual no 3° e no 4°ano são dedicadas, respetivamente, 4 e 6 horas sema-
nais. Esta matéria é constituída por vários aspetos: (1) compreensão oral; (2) língua de especial-
ização; (3) tradução oral; (4) tradução escrita; (5) tradução do texto político sem preparação; (6) 
correspondência diplomática. 
 As aulas de compreensão oral decorrem no laboratório, onde os alunos fazem tradução 
consecutiva de português para russo de um excerto de noticiário, ouvido uma vez, de duração 
de 2-3 minutos. A língua de especialização pressupõe o resumo, a análise e síntese de arti-
gos, comentários sobre acontecimentos, discussão de textos a respeito dos problemas mais 
candentes da conjuntura internacional, comunicações e apresentações dos alunos com os re-
spetivos debates. A tradução oral imita a interpretação de conversações e entrevistas. A cor-
respondência diplomática inclui cartas oficiais, notas, convites, felicitações e pêsames, com as 
respetivas fórmulas fixas. Como podemos ver, é um aspeto importantíssimo na formação dos 
nossos alunos: são obrigados a entender da conjuntura internacional, o futuro diplomata deve 
saber traduzir com proficiência discursos, conversas e conversações, analisar e sintetizar o con-
teúdo dos artigos da midia etc. 
 1.2. Na Rússia, muitos trabalhos fundamentais lançaram os alicerces tanto teóricos, como 
práticos da tradutologia. Tais obras como (ALIMOV 2005, GARBOVSKY 2007, BARHUDÁROV 
1975, KOMISSÁROV 1990, LÁTYCHEV 2000 e outros) examinam a tradução como uma co-
municação interlinguística e intercultural, analisam várias espécies de tradução, interferência 
linguística, adequação e transformações na tradução, dificuldades gramaticais e fenómenos de 
bilinguismo e multilinguismo.
 O primeiro manual lusófono de tradução política “Português. Linguagem de imprensa” 
foi publicado em 1989 (IVANOVA, 1989). Baseia-se na estrutura e princípios elaborados pelo 
fundador da escola de tradução francófona, Vladimir Gak (GAK, GRIGÓRIEV 2009). Feito na 
época soviética, o manual carateriza-se pelos textos extremamente ideológicos, e depois da 
desintegração da URSS perdeu a sua atualidade.  
 1.3. Nas aulas de língua de especialização passei a usar a seleção de artigos sobre um 
determinado tema atual provenientes de várias fontes: portuguesas, brasileiras e russas. Assim, 
os alunos podem analisar várias abordagens do problema. Por ex:

Como a Venezuela se tornou a pior economia do mundo
Veja  (Da redação)  26 out 2016
Segundo previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), a economia venezuelana deve 
cair 10% este ano, e a recessão deve se manter até 2019, totalizando seis anos de crise (...).

Oposição convoca greve geral na Venezuela 
Expresso 28.10.2016  
A oposição venezuelana tem convocada para esta sexta-feira uma greve geral de 12 horas em 
protesto contra o cancelamento, por via judicial, do processo de lançamento de um referendo 
sobre a destituição do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (...).

Парламент Венесуэлы одобрил начало процесса импичмента президента страны
«КоммерсантЪ» 25.10.2016
 25 октября Конгресс Венесуэлы запустил процедуру импичмента Николаса Мадуро (…). 

 Para tradução escrita, são destacados dois ou três parágrafos mais relevantes, em ambas 
as línguas. Na aula, temos resumido os textos, analisado e comentado o problema do ponto de 
vista de premissas e consequências político-económicas do acontecimento e das suas partes 
envolvidas. Os alunos, regra geral, costumam saber muito mais sobre o problema do que contém 
a seleção. A seguir, temos conferido a tradução, proposto as melhores variantes, analisado os 
erros. Os alunos têm-me enviado as suas traduções escritas que lhes tenho devolvido com cor-
reções e respetivos comentários. Eu tenho feito este género de trabalho durante muitos anos. 
Mas um trabalho desse, infelizmente, é efémero: a preparação leva alguns dias, e passadas algu-
mas semanas, os textos ficam obsoletos.

 No entanto, muitos erros se repetem e até se fossilizam. O curso de traducão na nos-
sa Universidade é puramente prático, não contém aulas teóricas. Portanto, os conhecimentos 
teóricos são indispensáveis, porque a estrutura da frase, a ordem das palavras são diferentes. 
 Para erradicar os erros provenientes das diferenças estruturais da língua materna dos 
alunos, surgiu a necessidade de um livro de tradução atualizado acompanhado de comentários 
e contendo teoria, explicações e exercícios. Começamos este trabalho com a minha colega mais 
jovem, Maria Khvan, e em co-autoria com a autora do manual antigo, Elena Ivanova.  

2. ESTRUTURA DO MANUAL 

 Cada unidade é dedicada a um determinado tema geral e contém textos, vocabulário, 
comentários e exercícios. Os temas das unidades são os seguintes: 
3° ano Unidade 1. Visitas, encontros, conversações. Conferências. Assinatura de documentos. 
Unidade 2. Mapa politico contemporâneo do mundo, atores essenciais e conflitos. G7 e G20.   
Unidade 3. Sistema de segurança internacional no mundo atual. Historial do assunto. (Congres-
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so de Viena, Conferência de Yalta; Ato Final de Helsínquia, Tratado de Tlatelolco). NATO, OSCE. 
Unidade 4. Espaço político europeu. UE: metas e desafios. 
Unidade 5. Conflito israelo-palestino. História do conflito. 
Unidade 6. Causas do terrorismo. Luta antiterrorista internacional. 
Unidade 7. América Latina e tendências do desenvolvimento político dos países do continente. 
Processos de integração, uniões regionais. 
Unidade 8. PALOP. História da descolonização e do movimento de libertação nacional em An-
gola, Moçambique, Guiné Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe.  Prioridades da política 
externa dos PALOPs.  
4° ano
Unidade 9. Essenciais processos e desafios económicos na sociedade atual. Acordos de livre 
comércio. Problemas económicos de Portugal e do Brasil. 
Unidade 10. Constituição da República Portuguesa e da República Federativa do Brasil.  Sistema 
político de Portugal e do Brasil. (Partidos polïticos. Sistema eleitoral). Eleições. 
Unidade 11. Organizações internacionais. ONU, a sua Carta e atividades. Metas e perspetivas 
do BRICS. Organizações não governamentais. 
Unidade 12. Novos desafios da atualidade: ecologia, clima, recursos energéticos, tráfico de dro-
gas, ciberataques, cataclismos naturais, doenças etc. Globalização: vantagens e desvantagens. 

Exercícios de avaliação

Anexos: Lista de organizações internacionais. Partidos e movimentos políticos de Portugal, do 
Brasil, Angola, Moçambique, e outros.
Cada unidade é constituída por dois ou três textos, respetivos vocabulários, comentários e ex-
ercícios. 

3. TEXTOS 

 Já que a conjuntura política é passageira, os textos, passado algum tempo, perdem a sua 
atualidade. Por ex., os presidentes que protagonizam nos textos da primeira unidade “Visitas” 
terminaram o seu mandato ou foram destituídos (como no caso de Dilma Rousseff). 

Texto 1. Presidente Cavaco Silva inicia Visita de Estado à Bulgária 
Texto 2. A presidenta Dilma faz visita oficial ao Chile 
Texto 3. Quase um século depois, Obama em Havana
 
 Como podemos ver, o problema número um está na efemeridade do conteúdo dos tex-
tos. Quais serão as suas personagens: atuais, que passarão inevitavelmente para o passado, ou 
históricos, já conhecidos? Concretos ou anónimos? Chegamos à conclusão que os textos devem 
permanecer intatos, desde que o professor sempre traga à aula artigos atualizados sobre o tema 

estudado. Existem temas eternos e abordagens que não perdem interesse durante muitos anos. 
Constatamos que os textos têm hipótese de “durar” anos nos casos seguintes: 

1. SE TÊM UM INTERESSE HISTÓRICO: 

Lição 1. Partidos políticos de Portugal e do Brasil
1974-... — Multipartidarismo com diferentes cambiantes
Em 25 de Abril de 1974, o Programa do Movimento das Forças Armadas previa a formação de 
associações políticas que seriam o embrião de futuros partidos politicos (…). 

2. SE TÊM UM VALOR TEÓRICO: 

Ameaça mortal
Definição do atentado terrorista. As palavras “terrorismo” e “terrorista” vêm sendo frequente-
mente utilizadas pelos meios de comunicação de massa, depois dos atentados ocorridos no dia 
11 de setembro. Classificação. Pode-se classificar, grosso modo, em quatro tipos as ações que 
se dizem “terroristas” (...). 

3. SE REPRESENTAM UM DOCUMENTO INSTITUCIONAL, JURÍDICO OU FUNDAMEN-
TAL: 

Declaração Universal dos Direitos Humanos
Artigo 1° Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 
de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade (…). 

4. OU SE CONTÊM PREVISÕES DO FUTURO:

 Não haverá fim da História 
Do declínio da América à confirmação da China como superpotência: os grandes equilíbrios 
geoestratégicos futuros vistos pelo presidente do Instituto russo do Médio Oriente, Evgueni 
Satanovski (…)
 O problema número dois são as divergências sintáticas e lexicais entre as variantes por-
tuguesa e brasileira. O uso normal para os brasileiros de chegar em, a presidenta parece errôneo 
aos alunos que aprenderam a variante portuguesa, em que se usa chegar a, a presidente.   
Nestes casos, damos referências e indicamos ambas as variantes: a presidenta (br)/a presidente 
(pt); chegar em (br)/chegar a (pt);  a coletiva de imprensa (br)/a conferência de imprensa (pt); o 
ministro das Relações Exteriores (br)/o ministro dos Negócios Estrangeiros (pt).
Já que as unidades e, por vezes, os textos são compostos de excertos de artigos provenientes 
de várias fontes, brasileiras e portuguesas, surge uma dissonância na grafia e na sintaxe que 
devemos sintonizar. 
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4. COMENTÁRIOS

 Os comentários são em russo e correspondem a exercícios práticos. Comentam-se as 
transformações sintáticas, ordem das palavras, estrutura comunicativa da frase, estrutura verbal 
em português correspondente à estrutura nominal em russo; sinonímia lexical e sintática, “fal-
sos amigos” e “falsos cognatos” do tipo progressivo / progressista; e até diferente visão do mun-
do através do prisma das duas línguas.  Além de fenômenos linguísticos, comentam-se noções e 
conceitos históricos.

5. TIPOS DE EXERCÍCIOS 

5.1. ALTERNÂNCIA DE SINTAGMAS RUSSOS E PORTUGUESES 

 Em todas as unidades, ao vocabulário e aos comentários segue-se um exercício que pede 
ao aluno dar equivalentes de sintagmas russos ou alterna os sintagmas russos e portugueses a 
ser traduzidos, por exemplo:
república soberana; уважение человеческой личности; vontade popular; ставить целью; 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária; правовое государство; estar empenhado 
em; основываться на народном суверенитете; pluralismo de expressão

 Alternando os vocábulos das duas línguas, conseguimos que o aluno memorize os equiv-
alentes, atinja um automatismo na procura deles e os sincronize mentalmente. 

5.2. ESTRUTURA DA FRASE E ORDEM DAS PALAVRAS

 Para dar a compreender a que ponto a estrutura da frase é diferente, nas primeiras uni-
dades citamos dois textos paralelos em que vários termos da oração são sublinhados por difer-
entes traços: 
 О Presidente do Brasil chega hoje a Lisboa para uma visita oficial de quatro dias, a con-
vite do Presidente da República Portuguesa 
 Сегодня в Лиссабон по приглашению президента Португальской Республики с 
официальным четырехдневным визитом прибывает президент Бразилии
 Conservador é eleito presidente de Portugal no primeiro turno 
 В первом туре президентом Португалии избран консерватор

 Segundo o quadro, podemos ver que o russo, em que a ordem das palavras é livre, procu-
ra colocar na posição final a informação nova (o rema), enquanto o português costuma, no estilo 
neutro, iniciar a frase pelo sujeito. 

5.3 ADVÉRBIOS E ADJETIVOS

 O russo, como o inglês, coloca os advérbios e adjetivos na próclise, diante dos verbos e 
substantivos, respectivamente, enquanto em português (e noutras línguas românicas) no estilo 
neutro a ordem normal será inversa:  S - Adj; V – Adv, e isso provoca erros permanentes do tipo: 
a estratégica tarefa. 
 Numa sequência de adjetivos, a ordem das palavras em russo obedece ao esquema 
seguinte: Adj qualificativo - Adj relacional - S, por ex.: эффективная социальная программа - 
*um eficaz social programa. Em português, a ordem dos adjetivos é inversa: S – Adj relacional 
– Adj qualificativo: um programa social eficaz, ou Adj qualificativo – S – Adj relacional: um eficaz 
programa social. Quando há uma série de adjetivos, os alunos deparam-se com um problema: 
qual é a sua ordem noutra língua? Nos comentários e respetivos exercícios, focamos no facto de 
a ordem dos adjetivos, como se pode ver, ser inversa nas duas línguas: 
Os direitos econômicos, sociais e culturais inalienáveis Неотъемлемые экономические, 
социальные и культурные права

5.4 DIFERENÇAS ESTRUTURAIS

 Voltando ao referido no ponto 2, quando se fala de uma visita oficial, importam as dif-
erenças estruturais e não as personagens. Na informação, interessa-nos a ordem das palavras: 
a colocação das circunstâncias de lugar e de tempo no início da frase, separadas pela vírgula, 
que em russo não se usa: Nesta quarta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que está de 
visita na Itália, inaugurou o Dia da Rússia na Expo 2015. As preposições também se diferenciam 
bastante e são fonte de inúmeros erros: a expressão portuguesa ‘visita a’ corresponde em russo 
a ‘визит в’(*visita em); ‘chegar para uma visita’ tem por equivalente russo ‘прибыть с визитом’ 
(*chegar com uma visita). Os erros nestes casos são praticamente permanentes. 
 As diferenças na denominação do tempo também são consideráveis. São, por exemplo: 
o uso de passado ou próximo nas designações do mês: ‘a dois de março passado (próximo)’, um 
erro típico de russofalantes é a tradução deste sintagma como ‘a dois de março do ano passado’ 
(ou ‘do próximo ano’); em vez de ‘o ano corrente’ em russo emprega-se ‘este ano’. 

5.5. TRANSFORMAÇÕES SINTÁTICAS

 Às vezes, o mesmo sentido pode e deve ser transmitido pela transformação antonínica. A 
dupla negação em português expressa-se em russo mais frequentemente por meio de uma afir-
mação intensificada: ‘Não posso deixar de dizer…’ – ‘Я обязательно должен сказать… (tenho 
que dizer obrigatoriamente)’
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5.6. DIFERENÇAS LEXICAIS

 Como já referimos, no manual são analisados os chamados “falsos cognatos ou amigos” 
do intérprete, do tipo eficaz, eficiente, efetivo (em russo эффективный equivale a eficiente, efi-
caz). Claro que isso faz muita confusão aos alunos, e o uso de falsos cognatos precisa de treino: 
 a) Traduza, prestando atenção ao significado dos adjetivos eficaz, eficiente, efetivo:
alcançar uma coopreração eficaz; aplicar sistemas eficientes de consulta; o exercício efectivo da 
democracia; o efectivo cumprimento dos objectivos; tomar medidas efectivas 
 b) Traduza para português:
действительный член; принимать действенные меры; действительный результат; 
достигнуть эффективного сотрудничества; очень эффективным способом

5.7. VARIAÇÃO DE DESIGNAÇÕES

 Outro tipo de exercícios diz respeito à sinonímia lexical. Temos de repetir e treinar o fato 
de o português não aceitar a repetição dos mesmos termos no mesmo contexto, procurando 
variar a denominação do mesmo objeto. O russo neste aspeto é muito mais tolerante. Assim, 
‘o partido’ tem por variantes ‘sigla, legenda, organização’; ‘o governo’ - ‘executivo, composição 
do governo, elenco governamental’; ‘o encontro’ - ‘a entrevista, a reunião, o frente-a-frente’; ‘as 
eleições’- ‘a votação, o sufrágio, o escrutínio, o pleito’; ‘o ministro das Relações Exteriores’ - ‘o 
chefe da diplomacia, o titular das Relações Exteriores, o responsável pela diplomacia, o chancel-
er’. Para que os alunos reconheçam os sinônimos e procurem os seus equivalentes em russo, 
citamos textos contendo uma série de sinônimos: 
 Uma Câmara dos Deputados com 28 partidos representados, como ocorre neste ano no 
Brasil, é algo praticamente inexistente em outros países democráticos. Só a Índia possui um Par-
lamento com mais siglas. Nas eleições do ano que vem, seis partidos devem estrear nas urnas. 
São legendas que estão na fase final das etapas necessárias para obter o registro no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

5.8. USO DO ADJETIVO NA DENOMINAÇÃO DO PAÍS DE ORIGEM
 Outra divergência estrutural e importante para os textos políticos é o uso preferencial 
do adjectivo na denominação do país de origem de uma pessoa oficial: o presidente brasileiro, o 
ministro britânico, о ministro dos Negócios Estrangeiros alemão. Em russo recomenda-se sub-
stituir o adjectivo pela preposição de + o nome do país: президент Бразилии (o presidente do 
Brasil), министр Великобритании (o ministro da Grã-Bretanha), министр иностранных дел 
Германии (о ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha). Sendo assim, para usar correcta-
mente esta construção, logo nas primeiras unidades devemos começar a aprender os gentílicos, 
o que costumamos fazer por continentes:  a Alemanha (a República Federal da Alemanha) – 
alemão; a Albânia – albanês; a Andorra – andorrano; a Arménia (pt) /Armênia (br) – arménio (pt) 
/ armênio (br) etc.

5.9. PALAVRAS DE ORIGEM ÁRABE, PERSA, PASHTO E EMPRÉSTIMOS DE OUTRAS LÍN-
GUAS ORIENTAIS

 Falando do terrorismo e das suas origem, de ataques terroristas cada vez mais próximos 
e da crise de refugiados que alaga o mundo, devemos aprender o vocabulário de origem oriental 
que entra cada vez mais no português contemporâneo. Portanto, um dos exercícios é dedicado 
a estes orientalismos: сorão m (alcorão m); islão m; Alá; Maomé; sharia f; jihad f, jihadista, m f 
adj; sunita, m f adj; xiita, m f adj; alauita m f adj; califado m; califa m; mulá m etc. 

5.10. FORMAÇÃO DAS PALAVRAS

 Um tradutor/intérprete qualificado deve compreender os neologismos derivados por 
meio dos prefixos latinos ou gregos mais usados em português, deve também saber formar as 
paravras com o sentido desejado. É para isso que incluímos no manual alguns exercícios sobre 
as palavras derivadas mais usadas na linguagem de imprensa. Alguns destes prefixos têm equiv-
alentes internacionais em russo, mas muitas vezes, o tradutor deve transmitir o sentido por 
meio de prefixos russos ou descritivamente:
a) a linha pró-soviética, a superpotência; a desagregação da União Soviética; a solidariedade 
intra-europeia; a conferência intergovernamental; uma configuração política supranacional
b) пан-американизм; межправительственная конференция; ультра-радикальная партия; 
инфраструктурные проблемы; наднациональное образование 

5.11. NÍVEL FRASEOLÓGICO

 Ao nível fraseológico, procuramos que os alunos memorizem e usem não só as ex-
pressões internacionais, mais fáceis já que existem também em russo, do tipo: tempestade em 
copo d´água; com a corda no pescoço; agarrar com unhas e dentes; estar de mãos atadas; de 
braços cruzados; pôr a mão no fogo, mas também expressões que não têm equivalentes russos: 
custar os olhos da cara; sem tirar nem pôr; pisar (em) ovos. 
 Na tradução são indispensáveis os bibleísmos do tipo: lavar as mãos; olho por olho, dente 
por dente; o fruto proibido; ser o bode expiatório e outros; expressões originadas na mitologia 
grego-romana: o trabalho de Sísifo; os doze trabalhos de Hércules; o suplício de Tântalo; o cal-
canhar de Aquiles, assim como expressões originadas na história ou literatura: lavagem de din-
heiro; amor platônico; nó górdio; vitória pírrica; ficar para as calendas gregas; ovo de Colombo 
etc. 
 Aqui estão representadas apenas algumas das dificuldades que enfrentamos para con-
seguir que nossos alunos no fim do 4° ano de licenciatura cheguem a um nível de proficiência. 
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MENTO DE ALUNOS DO PROGRAMA DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS DA UFRGS
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ABSTRACT 

This paper aims at developing and analyzing a new placement test and its evaluation grid, con-
sidering reading and writing only, for the Portuguese for Foreigners Program at the Federal 
University of Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brazil).

RESUMO

O objetivo da pesquisa, realizada no Programa de Português para Estrangeiros da UFRGS (PPE), 
é propor novos instrumentos de nivelamento para o programa. Os instrumentos propostos 
através da pesquisa são um novo teste de avaliação de leitura e escrita e uma nova grade aval-
iativa com os descritores de todos os níveis do Programa (Básico I e II, Intermediário I e II, 
Português para Falantes de Espanhol e Avançado). A necessidade de um novo teste se justifica, 
pois, no momento, há apenas duas provas diferentes utilizadas no nivelamento e, consider-
ando que os alunos podem realizar o nivelamento a cada semestre caso queiram ir para um 
nível mais elevado, existe a possibilidade que eles façam um teste já conhecido. Em relação à 
grade avaliativa que usamos no momento, feita por Santos (2007) juntamente com o teste uti-
lizado atualmente, observa-se que ela não contempla dois dos níveis que o programa oferece 
(Português para Falantes de Espanhol – “PFE” – e Avançado), o que dificulta o nivelamento de 
determinados alunos. Assim, considera-se de extrema importância que esses dois níveis se-
jam contemplados em uma nova grade avaliativa, bem como que haja uma reflexão sobre os 
descritores já existentes dos outros níveis na grade, de forma que eles possam explicitar as 
diferenças nas produções dos alunos que se enquadram naqueles níveis e dos que se enquad-
rariam em PFE e Avançado. A metodologia consistiu em três etapas: descrição dos conteúdos 
dos níveis; elaboração e aplicação de um novo teste de nivelamento com alunos de todos os 
níveis do PPE; análise de provas feitas anteriormente por alunos classificados como “PFE” ou 
“Avançado” e adaptação da grade com descritores desses níveis. Como resultado, foi possível 
verificar que o novo teste elaborado teve um grau de dificuldade muito alto, não sendo possível 
utilizá-lo para classificar alunos dos níveis Básico I e II. Propõe-se, então, que esse instrumento 
seja utilizado apenas para alunos que desejam avançar seu nível no curso. Através da análise 
das provas de nivelamentos anteriores, conseguimos indícios de diferenças na proficiência de 
PFE, Intermediário I, Intermediário II e Avançado, possibilitando a proposição de novas grades 
de avaliação para os testes antigos. Consideramos que a pesquisa contribuirá com o PPE, pois, a 
partir dos resultados, será possível nivelar os alunos de maneira segura e poderá contribuir com 
a comunidade acadêmica em geral por apresentar metodologias para a elaboração instrumentos 
de nivelamento para cursos de PLE.
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INTRODUÇÃO
 Este trabalho tem como objetivos propor e analisar novos instrumentos de nivelamento 
para o Programa de Português para Estrangeiros (PPE) da UFRGS, os quais consistem especifi-
camente em um novo teste de avaliação de leitura e escrita e sua grade avaliativa. O PPE é um 
programa de extensão universitária que tem como objetivos promover a formação continuada 
de professores de Português como Língua Adicional (PLA), fomentar a expansão e o aprimo-
ramento do ensino de PLA e da pesquisa na área, e contribuir para a internacionalização na 
UFRGS34.
 O Programa oferece mais de 30 cursos de PLA distribuídos em seis níveis: Básico I e II, 
Intermediário I e II, Português para Falantes de Espanhol (PFE) e Avançado.35 Para que os pro-
fessores possam indicar os cursos mais adequados às necessidades de cada aluno, os alunos no-
vos fazem obrigatoriamente uma avaliação de nivelamento no momento da matrícula; os alunos 
que já estudam no PPE podem fazer o nivelamento novamente caso desejem avançar de nível 
(ex.: um aluno que finalizou cursos do nível Básico II e acredita que esteja apto para estudar no 
Intermediário II, deixando de fazer os cursos do Intermediário I).
 Atualmente, o PPE conta com dois testes de nivelamento para avaliação de leitura e 
escrita, elaborados por Santos (2007), com os temas turismo e trabalho.36 Há a necessidade 
de elaboração de novos testes, portanto, pela possibilidade de os alunos antigos realizarem 
um teste já conhecido, considerando que podem realizar o nivelamento a cada semestre. Além 
disso, as grades avaliativas que usamos no momento, propostas por Santos (2007) para os dois 
testes de que dispomos, não contemplam dois dos níveis que o PPE oferece hoje (PFE e Avança-
do), o que dificulta o nivelamento. Sendo assim, esta pesquisa se justifica centralmente pela ne-
cessidade de produção de novos instrumentos a fim de garantir a validade (ou seja, a capacidade 
de um teste avaliar o que propõe e fazer isso de forma condizente com os pressupostos teóricos 
assumidos) e a confiabilidade (a igualdade de condições para todos os alunos realizarem o teste) 
da avaliação de nivelamento do PPE.
 Na seção seguinte, discutimos brevemente sobre os diferentes tipos de avaliação 
(HUGHES, 1989; SCHLATTER et al, 2005), as especificidades da avaliação de nivelamento 
(SANTOS, 2007), bem como o construto teórico que embasa o PPE (CLARK, 1996; BAKH-
TIN, 2003; BULLA, LEMOS, SCHLATTER, 2012) e, portanto, os instrumentos de avaliação aqui 
propostos. Descrevemos, em seguida, os procedimentos metodológicos desta pesquisa e, na 
sequência, sistematizamos os resultados da análise de dados.

1. AVALIAÇÃO DE NIVELAMENTO E O CONSTRUTO TEÓRICO QUE EMBASA O PPE
34 Mais informações em http://www.ufrgs.br/ppe.
35 No PPE, o nível PFE é um equivalente ao Básico I e Básico II, porém voltado para alunos falan-
tes de Espanhol; a partir do nível Intermediário I, não há mais separação de línguas próximas e dis-
tantes
36 O nivelamento do PPE, conforme proposto por Santos (2007), é constituído por duas etapas: 
teste de leitura e escrita, e entrevista. Neste trabalho, entretanto, enfocamos apenas a parte de leitura e 
escrita.

 De modo a facilitar a compreensão das particularidades da avaliação de nivelamento, 
podemos fazer uma comparação com alguns outros tipos de avaliação como as de rendimento, 
de diagnóstico e de proficiência, conforme definem Hughes (1989) e Schlatter et al (2005). A 
avaliação de rendimento está diretamente relacionada às aulas, pois o objetivo desse tipo de 
teste é verificar se e como um estudante aprendeu o que foi trabalhado. A avaliação de diag-
nóstico também se relaciona com o contexto de sala de aula, porém serve para verificar o que 
os alunos já sabem e o que ainda necessitam aprender, se configurando como uma ferramenta 
para o planejamento de aulas do professor. Já os testes que avaliam proficiência pretendem ver-
ificar como se dá a habilidade de alguém em usar a língua, porém sem estarem relacionados às 
experiências de aprendizagem da língua – institucionais ou não – que o examinando possa ter 
tido antes de fazer o teste.
 Os testes de nivelamento, assim como os de proficiência, não pretendem analisar as ex-
periências anteriores de ensino de quem o faz. Porém, a avaliação de nivelamento se diferencia 
da de proficiência por estar intimamente ligada ao que o aluno poderá e deverá aprender após 
realizar o teste (HUGHES, 1989; SCHLATTER et al, 2005; SANTOS, 2007). Os cursos de idioma 
normalmente têm o seu programa de ensino dividido em níveis, de forma que em cada um deles 
o aluno deve aprender certos conteúdos pré-estabelecidos. Assim, as avaliações de nivelamento 
servem para atestar qual é o nível mais adequado para o aluno iniciar o curso, considerando seus 
conhecimentos prévios e em quais cursos aprenderá mais. Tendo isso em vista, o mais adequado 
é que quem produza o teste tenha conhecimento do que se ensina em cada nível, para saber ao 
certo os cursos em que os alunos devem ser matriculados. 
 Apesar dessas características, é possível que um teste nivelamento se apresente de dif-
erentes formas. Isso se dá pelo fato de o teste de nivelamento estar totalmente ligado ao con-
struto teórico assumido pela instituição que o produz e o aplica (HUGHES, 1989). Assim, em 
uma escola onde a visão de língua é mais estruturalista e se acredita que saber um idioma é ser 
capaz de conjugar os verbos adequadamente, por exemplo, é muito provável que em seu teste 
ocorra a chamada avaliação de itens isolados, onde se analisa tópicos separadamente através 
de exercícios que também solicitam seu uso de forma separada (HUGHES, 1989). Esses testes 
normalmente tem o formato de perguntas de múltipla escolha, onde cada uma delas enfoca um 
tópico linguístico. Considerando as concepções teóricas assumidas pelo PPE, um teste como o 
descrito neste exemplo não seria condizente com o Programa.
 A concepção de língua do PPE é baseada em uso da linguagem, o que pode ser resumida, 
segundo Clark (2000), com a máxima de que nós utilizamos a língua para fazer coisas no mundo. 
Assim, com o intuito de proporcionar o uso da língua em diferentes ações sociais e com inter-
locução estabelecida para propor a interação, trabalha-se no PPE com os gêneros do discurso 
(BAKHTIN, 1997). Segundo Bulla et al (2012), “a língua só é língua se for usada socialmente, 
para agir no mundo com propósitos determinados, com interlocutores determinados, por meio 
de suportes específicos” (p. 109). Por isso, é a partir da proposta de um gênero do discurso a 
ser trabalhado que conseguimos estabelecer esses três fatores em um contexto de ensino. As-
sim, no novo teste de nivelamento do PPE apresentado nesta pesquisa “propõe-se a interação 
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com texto autêntico e a produção textual tendo em vista ações possíveis de ocorrer no mundo 
através do uso da língua” (SOUZA, 2016, p. 33).

2. METODOLOGIA

 Conforme discutido anteriormente, para a elaboração de um teste de nivelamento, 
primeiramente é necessário ter conhecimento dos níveis que são oferecidos pela instituição 
e o que se estuda em cada um deles. Portanto, a primeira etapa metodológica desta pesquisa 
consistiu em uma descrição esquemática dos conteúdos (temas e subtemas, gêneros do discur-
so recebidos e produzidos, funções comunicativas e recursos linguísticos) que são trabalhados 
pelos atuais professores em cada nível do PPE (quadros disponíveis em Souza, 2016).
 Na segunda etapa, os instrumentos de Santos (2007) foram analisados visando a iden-
tificação de orientações e carências que precisariam ser lidadas no novo teste e, então, foram 
elaborados um teste de leitura e escrita e uma primeira versão de grade de avaliação, ambos 
inspirados em Santos (2007). No novo teste, mantendo a temática turismo por ser comum entre 
os alunos do PPE, escolhemos um texto autêntico sobre turismo em Cambará do Sul , cidade 
não tão popular no circuito turístico brasileiro. Após o texto-base, propusemos uma tarefa de 
leitura (Figura 1, a seguir) que pergunta sobre o tipo de pessoa que visitaria o lugar, semelhante 
à tarefa de Santos (2007).

Figura 1 – Tarefa de leitura
 
E, por fim, uma tarefa de produção textual (Figura 2 a seguir) que convida o aluno a se posicio-
nar como alguém que visitou a cidade e escrever seu texto para ser publicado em uma seção de 
um jornal de Porto Alegre que publica experiências pessoais de turismo, configurando a inter-
locução com leitores desconhecidos.

Figura 2 – Tarefa de produção textual
 
  Na terceira etapa, o teste foi aplicado com alunos voluntários de todos os níveis do PPE, 
totalizando 97 amostras, durante as primeiras semanas de aula de 2016.1, de modo a possibili-
tar que identificássemos uma faixa de alunos que poderiam ser indicados para estudar em cada 
nível do PPE. Na quarta etapa, as provas dos alunos foram analisadas com o intuito de verificar 
quais níveis foram capazes de realizá-la, bem como proceder ao ajuste da grade, cuja versão final 
consiste na Figura 3, a seguir.

Figura 3 – Grade de avaliação produzida para o novo teste
 
 A versão final da grade foi construída através da análise das provas de cada nível; registro das 
ocorrências correspondentes a cada nível, considerando aspectos linguístico-discursivos atrelados ao 
cumprimento da tarefa; refino dos descritores dos níveis a partir das ocorrências registradas, procuran-
do explicitar o que um aluno de cada nível consegue realizar ou não em seu texto. Na seção seguinte, 
explicamos a opção por incluir apenas quatro níveis na grade e retomamos alguns dos seus critérios.
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3. ANÁLISE E RESULTADOS

 Através da análise dos dados, percebemos que o teste proposto foi deveras complexo. O 
texto era longo e a tarefa de leitura exigia apenas inferências, o que fez com que o tempo de 25 
minutos – o mesmo sugerido por Santos (2007) – fosse insuficiente para a realização do teste 
por parte dos alunos de nível básico falantes de línguas distantes – alguns alunos do nível Básico 
II conseguiram responder apenas a tarefa de leitura, porém não a de produção textual. Assim, 
consideramos importante que os próximos testes possuam um texto-base de menor extensão 
e apresentem perguntas de leitura que exijam outros níveis de leitura além de inferências, tais 
como localização de informação, relação entre informações, posicionamento crítico etc. Con-
cluímos, então, que o teste elaborado pode ser utilizado com alunos que desejam avançar de 
nível no PPE, já que somente alunos dos níveis PFE, Intermediário I e II e Avançado conseguiram 
realizar o teste, por este motivo a grade contempla apenas esses níveis.
 Também como resultado da pesquisa, conseguimos produzir descritores dos dois níveis 
não contemplados nas grades avaliativas dos testes anteriores, bem como indícios de diferenças 
na produção de PFE, Intermediário I, Intermediário II e Avançado. A título de exemplificação, 
por questões de espaço, apresentamos um texto de um aluno nivelado para estudar no nível 
Avançado do PPE.

Figura 4 – Texto de aluno nivelado para estudar no nível Avançado
  Como pode ser observado, o aluno faz uma narrativa detalhada sobre as atividades no 
local turístico, informando características do lugar e dos passeios. No texto, há o posiciona-
mento explícito de alguém que está escrevendo o relato de sua experiência vivida e que será 
publicado em um jornal, considerando, portanto, como enunciador, os leitores do jornal. Há 
algumas inadequações referentes à ortografia, porém elas não são frequentes e não dificultam a 

compreensão do texto. Também percebemos que o aluno é capaz de apresentar um texto bem 
desenvolvido, com informações bem encadeadas através do uso de nexos para a subordinação 
de orações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Com este trabalho, buscamos contribuir para as discussões sobre avaliação de leitura e 
escrita orientada por uso da linguagem e gêneros do discurso para propósitos de nivelamento 
através (a) da proposição de um novo teste e de uma grade avaliativa com descritores dos atuais 
níveis do PPE e (b) da análise de provas realizadas por alunos voluntários do Programa. Ao re-
sponder a uma demanda do PPE, consideramos que esta pesquisa contribuiu para a qualificação 
do nivelamento do Programa, pois, a partir dos resultados, será possível nivelar os alunos de ma-
neira adequada, considerando os níveis que o PPE possui atualmente. Além disso, considerando 
o cenário atual de crescimento da área de PLA em universidades brasileiras, especialmente por 
iniciativas governamentais como o Idiomas sem Fronteiras, esperamos que este trabalho possa 
contribuir para qualificar a implementação de cursos de PLA em outras instituições, sugerindo 
orientações para a elaboração de instrumentos de avaliação de leitura e escrita para os mesmos 
fins.
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ABSTRACT

Regarding the teaching of closely-related foreign languages, such as Portuguese and Spanish, 
we consider relevant the use of cognitive strategies in the development of students’ linguis-
tic-discursive competence, since, in addition to sociocultural, pragmatic and psycholinguistic 
competences, enables the interaction of the speakers in the communicative situations.

RESUMO

No tocante ao ensino de língua estrangeira (LE), é imprescindível a existência de um olhar at-
ento ao desenvolvimento da competência linguístico-discursiva, uma vez que, juntamente com 
os insumos socioculturais, pragmáticos e psicolinguísticos (Hymes, 1971), é componente via-
bilizador da inserção dos falantes nas mais variadas situações comunicativas. Julgamos como 
essencial o acesso a diferentes tipos de gêneros, ancorados em análises de caráter comparativo 
e associativo, por auxiliar mecanismos de aprendizagem tão necessários à da atividade verbal. 
Tais procedimentos se tornam ainda mais relevantes no caso de ensino-aprendizagem de lín-
guas tipologicamente próximas, como o Português e o Espanhol. Segundo os estudos de Ortiz 
(2002), a proximidade entre L1 (Espanhol) e a LE (Português) gera certa autoconfiança inicial ao 
desempenho dos estudantes. Estes, para chegar a fases posteriores (intermediária e avançada), 
precisam desenvolver estratégias, por vezes direcionadas pelo professor e, em outros momen-
tos, individuais e intuitivas, para que transferências positivas e confirmações de hipóteses sobre 
a LE venham consolidar-se. Assim, poderão rechaçar interseções morfossintáticas e discursivas 
que podem vir a prejudicar a comunicabilidade, algo que denominamos interferências. Estas são 
definidas por Cintrão (2006:71) como incorporações de elementos de uma língua na produção 
em outra. Nesta linha de raciocínio, apresentaremos atividades linguístico-discursivas com base 
em estratégias cognitivas de comparação (Schmidt, 2001), de atenção (VanPatten, 2004) e de 
produção (Swain, 1995). A partir destas, é possível fomentar: i) as ações de notar estruturas 
da LE que se distanciam da L1; ii) a exposição dos alunos a uma massiva quantidade de textos 
autênticos transpostos ao entorno didático; iii) a elaboração de produções discursivas funda-
mentadas em possíveis situações de uso. Cremos que, desta forma, é possível dirimir algumas 
dificuldades dos falantes de Espanhol, ajudando-os a sentir-se cada vez mais seguros na pro-
dução de sentidos no processo de aprendizagem do PLE (Português como Língua Estrangeira).

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 A discussão que apresenta este trabalho tem inicio na busca de Antunes e Garrão (2015) 
por uma metodologia que auxilie no processo de ensino aprendizagem de Espanhol a falantes de 
Português. Observamos que diferenciadas são as dificuldades dos alunos, principalmente, se con-
siderarmos os níveis de motivação e de atenção no tocante à aprendizagem de uma nova língua.

 Então, inicialmente, atentas às implicações psicolinguísticas do referido processo, a par-
tir da construção de um corpus de aprendizes do Curso de Licenciatura em Português-Espan-
hol da UFRRJ/Campus N. Iguaçu, procuramos, caracterizar padrões sintáticos de transferência 
(ANTUNES; GARRÃO, 2016). Tínhamos como intuito registrar a formalização de transferências 
para que pudéssemos evidenciar a ocorrência de estruturas sintáticas tipicamente ancoradas no 
Português do Brasil, ainda que construídas com o léxico do Espanhol. 
 Segundo Ortiz Álvarez (2002), a proximidade entre as línguas gera certa autoconfiança 
inicial ao desempenho dos estudantes. Corroborando seus estudos, nossas análises nos levaram 
a ressaltar que, neste contexto, é indiscutível a necessidade de mostrar para o aluno, mesmo 
que pareça óbvio, distâncias claras entre semelhança e igualdade entre as referidas línguas. 
 De forma explícita e concreta, cremos que é imprescindível desfazer a crença de que a 
língua materna (LM) funcionará sempre como um recurso positivo na resolução de lacunas que 
o aprendiz ainda não consegue dar conta ao valer-se da língua estrangeira (LE). Caso contrário, 
poderá ser refém de nuances psicolinguísticas, socioculturais, pragmáticas da LM, a ponto de 
estas se tornarem verdadeiros empecilhos à produção de sentidos na LE. 
 Neste sentido, os aprendizes, para chegar a fases posteriores (intermediária e avançada), 
precisam desenvolver estratégias, por vezes direcionadas pelo professor e, em outros momen-
tos, individuais e intuitivas. Assim, transferências positivas e confirmações de hipóteses sobre a 
LE se consolidarão de forma mais eficiente.
 Com vistas a lançar um olhar atento também ao processo de ensino aprendizagem de 
Português para falantes de Espanhol, decidimos propor este trabalho. Almejamos, através de 
uma breve análise qualitativa de dados do corpus PEAPL2 - Corpus de Produções Escritas de 
Aprendentes de PL2 (MARTINS; FERREIRA, 2009), propor estratégias cognitivas para evitar ou 
dirimir, consideravelmente, as interseções morfossintáticas e discursivas que podem vir a prej-
udicar a comunicabilidade, algo que denominamos interferências, conforme Cintrão (2006,71). 

2. ENSINO DE LE: DA TEORIA COMUNICATIVA AO COGNITIVISMO 

 Na década de 70, é frutífera a quantidade de trabalhos que seguem a linha funcionalista 
e, claramente, apontam concepções diferentes das de CHOMSKY (1965), no que concerne à 
compreensão das línguas. O conceito de langue postulado por Saussure (1916) e revisto por 
Chomsky (1965), intitulado competência, é discutido por Hymes (1971).
 Hymes (1971) questiona as considerações chomskianas a respeito da existência de um 
possível falante-ouvinte ideal, da autonomia da sintaxe e da atenção, quase nula, destinada às 
condições de interação na interlocução, ainda que Chomsky (1965) tenha ressaltado que seu 
propósito não era dar conta de particularidades referentes ao desempenho. Para tal, Hymes 
(1971) sublinha a imprescindibilidade dos insumos socioculturais neste ínterim.
  Acquisition of competence is also seen as essencially independent of sociocultural fea-
tures, requiring only suitable speech in the environment of the child develop. The theory of per-
formance is the one sector that might have a specific sociocultural content; but while equated 
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with a theory of language use, it is essencially concerned with psychological by-products of the 
analysis of grammar, not, say, with the social interaction.(HYMES, 1971, 55) 
 Se fizermos uma relação entre as especificidades da aprendizagem de LE e a concepção 
de competência comunicativa proposta por Hymes (1971), nos caberá ressaltar que para ensi-
nar línguas é essencial que se dê atenção integrada e proporcional às subcompetências linguísti-
ca, sociolinguística, pragmática e psicolinguística. 

Figura 1 – Competência comunicativa 
 Fonte: Base, Hymes (1971).

 Vale dizer que é de suma relevância a integração desses conhecimentos no processo de 
aquisição e aprendizagem de línguas, principalmente pela desmedida atenção dada à estrutura 
linguística no ensino. Definitivamente, as línguas estão longe de serem simplesmente códigos. 
Entretanto, as leituras de cunho metodológico feitas para a aplicação da teoria da competência 
comunicativa, em muitos pontos, deixaram a desejar.
 Estar atentos aos entornos físico e temporal nas situações de comunicação; à relação 
entre os participantes; aos seus propósitos; ao que dizem, como dizem e se há ou não fidedigni-
dade no que está sendo dito; às especificidades dos gêneros; a nuances das práticas de inter-
ação, cooperação, pressuposição, sociocognição e afetividade e ao intento de registro proposi-
cional desses elementos continuam sendo dados importantes à interação. Por outro lado, não 
podemos desconsiderar o não dito, as ideologias plasmadas nos discursos. A língua alvo não 
pode ser vista como uma caixa de recursos linguísticos usada pelos aprendizes para enfrentar 
situações problema, conforme sinalizam variados métodos ditos “comunicativos”.

O embasamento teórico dos métodos “comunicativos” encontra-se na speech act theory, esboça-
da por John Austin (1962) em How to do things with words, e John Searle (1970) em Speech Acts, 
e, no âmbito sociológico e filosófico, em Jürgen Habermas e seu conceito de competência comu-
nicativa como base para uma renovação da legitimidade da democracia representativa e pluralista 
em Theorie des kommunikativen Handelns (1981). Conforme o espírito do final dos anos 70 e 
início dos anos 80, o objetivo principal era emancipatório: dar ao aluno as ferramentas linguísticas 
necessárias para defender seus interesses num ambiente social codificado pela língua alvo. (WEI-
NINGER, 2001,43)

 

 Compreendemos e endossamos a validade de se estudar e analisar as línguas sob a per-
spectiva contextual, observando as peculiaridades da situação extralinguística, indissociadas 
das funções comunicativas, ao nosso ver, estas lhes são inerentes. Não cabem, portanto, diálog-
os e situações inventadas e o trabalho com uma língua que esteja a serviço de seu usuário, como 
fast food.
 Avançando um pouco mais em nossas considerações, é determinante dizer que, prin-
cipalmente para quem estuda uma língua estrangeira fora de seu contexto natural de uso, de-
senvolver possibilidades de acesso às ocorrências reais dos fatos da língua é algo indispensável 
à sua aprendizagem. Além de ter outras funções, a linguagem é um instrumento de interação 
social, sua existência também está alicerçada no fato de que seus usuários se valem dela para 
interagir (ANTUNES, 2009,9). 
 Na linha funcionalista norte-americana, o postulado da autonomia da sintaxe não tem 
lugar. Se por um lado, o plano semântico nos permite elucidar questões sobre a mudança sin-
tática, por outro, a partir de informações de caráter pragmático, se pode elaborar considerações 
pertinentes tangentes à semântica dos enunciados. 
 Este escopo toma como indispensável um olhar cuidadoso à interação e como as com-
binações e particularidades das formas linguísticas possibilitam a comunicação. Desta forma, 
convém frisar que além das regras que organizam a constituição das expressões linguísticas 
(semânticas, sintáticas, morfológicas e fonológicas), há outras responsáveis pelos padrões da 
interação verbal, em que se usam tais expressões. Não devem, portanto, serem desconsideradas 
no tocante ao processo de ensino-aprendizagem de línguas.
 Contudo, a linguística cognitiva nos leva a fazer outros questionamentos, ainda mais 
profundos, que direcionam as estratégias por nós consideradas como essenciais à aprendizagem 
de uma LE próxima à LM. Será que há estruturas e habilidades específicas da linguagem?  Há 
significados pré-estabelecidos? É coerente a dissociação entre estrutura e sentido? E entre con-
hecimento linguístico e não linguístico?
 Segundo Martelotta e Palomanes (2008), todos os questionamentos elencados têm re-
sposta negativa, se nos pautamos na linguística cognitiva. Ao criticar a hipótese do inatismo, 
postulada pela teoria gerativa, os cognitivistas ressaltam que as estruturas e habilidades inatas 
não são exclusivas da linguagem, uma vez que esta não se trata de uma faculdade mental inde-
pendente. Desse modo, a linguagem não é um componente mental autônomo e nem se pode 
isolar o componente linguístico do não linguístico, uma vez que as línguas não podem ser con-
cebidas com base em mecanismos formais autossuficientes.
 O conjunto de experiências vividas, sua compreensão, armazenamento na memória, a 
organização, o acesso, a conexão, a utilização e a transmissão das mesmas se concretizam so-
cialmente, porque somos inseridos em um entorno cultural. O que torna a linguagem, o pen-
samento e a experiência elementos intrinsecamente vinculados (MARTELOTTA; PALOMANES, 
2008,179).
 Os processos de significação e o aspecto social, seguindo essa proposta, estão também 
claramente atrelados a nuances contextuais. A linguagem, por esse viés, é concebida, por essên-
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cia, como uma atividade compartilhada. Os sentidos são, portanto, negociados entre os inter-
locutores em contextos situacionais determinados e não há espaço para significados pré-esta-
belecidos.

3. A MODO DE CONCLUSÃO: USO DE ESTRATÉGIAS COGNITIVAS NO DESENVOLVIMEN-
TO DA COMPETÊNCIA LINGUÍSTICO-DISCURSIVA DOS APRENDIZES DE PLE

 O PEAPL2 - Corpus de Produções Escritas de Aprendentes de PL2 (MARTINS; FERREI-
RA, 2009) – é um corpus organizado pela Universidade de Coimbra. A coleta compreende os 
anos de 2009, 2010 e 2011. Sua divulgação possui a anuência de seus informantes. Os textos 
foram elaborados por 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) alunos de PLE, de ambos os sexos, 
na faixa etária entre 16 (dezesseis) e 68 (sessenta e oito) anos. São falantes de 39 (trinta e nove) 
LM diferentes e conformam, aproximadamente, 50 (cinquenta) nacionalidades diferentes. 
 Com base no projeto intitulado “Português Fundamental”, os alunos de PLE (Português 
como Língua Estrangeira) produziram textos escritos pautados em 09 (nove) estímulos, sendo 
03 (três) ancorados em cada um dos seguintes temas: o indivíduo (descrição pessoal; carta a um 
amigo; relato sobre a vida pessoal e gostos); a sociedade (descrição do país; dificuldades cul-
turais; gostos com relação a comidas); o meio ambiente ((des)vantagens de viver no campo ou 
na cidade; meios de transporte e viagens; texto sobre o bairro, se o informante gosta ou não de 
viver lá). 
 Dos 68 (sessenta e oito) textos elaborados por informantes de espanhol, analisamos 
qualitativamente 12 (doze), sendo 02 (dois) do nível A1 e 05 (cinco) dos níveis A2 e B1, respec-
tivamente. As interferências evidenciadas nos níveis A1 e A2 se concentram nos níveis léxi-
co-semântico e morfossintático, ainda que consideremos que os textos não mereçam ajustes 
além dos esperados para a fase. Os textos do nível B1 trazem menor número de interferências, 
a maior parte nos eixos morfossintático e discursivo (como o uso de conectores, por exemplo), 
causando, por vezes algumas lacunas na produção de sentidos. 

A vida aqui é muito aborrecida. Toda a nossa gente conhecida foi embora. A tua pro-
fessora segue segue tão simpática como sempre e manda recordas para ti. Exemplo 1. 
ESPANHOL.ER.A1.33.6.1B

El amorço me gosta facer-lo com peixes do lugar. Exemplo 2. ESPANHOL.CF.A2.15.33.1J

Há outras actividades como ir ao cinema, tomar uns copos ou sair de festa que não 
gosto de fazer sozinha, por tanto sempre tenho em conta às pessoas mais queridas para 
curtir estos planos. Exemplo 3. ESPANHOL.ER.B1.17.33.1J

 Observamos que um trabalho pensado na ampliação do léxico (exemplo 1), da morfossin-
taxe (exemplos 2 e 3) e da capacidade discursiva (exemplo 3), não pode dispensar uma contex-

tualização sociocultural. Um dos primeiros aspectos a considerar é que o Português é falado em 
diversos países e que a seleção das formas da língua, bem como sua utilização e atribuição de 
sentidos, não está alheia a essa consideração. O uso dos clíticos de 3ª pessoa nos textos (vide 
exemplo 2) deve-se ao seu uso em Espanhol, por exemplo, mas também encontra certa corre-
spondência no Português Europeu, local de coleta dos dados analisados.
 Julgamos como essencial o acesso a diferentes tipos de gêneros, ancorados em análises 
de caráter comparativo e associativo, por auxiliar mecanismos de aprendizagem tão necessári-
os à atividade verbal. Tais procedimentos se tornam ainda mais relevantes no caso de ensi-
no-aprendizagem de línguas tipologicamente próximas. Usar gêneros com o mesmo tema, 
da mesma época, veiculados em países diferentes em Português e em Espanhol nos permite 
avançar neste sentido.
 A transposição didática é um dos recursos que certamente auxilia nesse processo. Val-
er-se de textos que circulam comumente na sociedade e transpô-los ao ambiente didático leva 
o aluno a ter uma experiência com a língua capaz de ampliar-lhe o acesso a diferentes manei-
ras de significar e de conceber uma situação, de compreender um enunciado. A transposição 
didática também possibilita um ensino mais plural, diverso em termos culturais, interdisciplinar 
e ancorado na alteridade. 
 Um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar, sofre, a partir de 
então, um conjunto de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um lugar 
entre os objetos de ensino. O ‘trabalho’ que faz de um objeto de saber a ensinar, um objeto de 
ensino, é chamado de transposição didática. (CHEVALLARD, 1991, 39).
  Para que possamos dirimir ou evitar interferências do Espanhol na aprendizagem de 
Português é preciso permitir que os alunos vinculem linguagem, pensamento e experiências a 
partir das práticas didático-pedagógicas. Assim, sugerimos as seguintes estratégias cognitivas: 
1. Exposição do aprendiz a transposições didáticas diversas (ANTUNES; GARRÃO, 2016); 2. 
Produção de textos orais e escritos contextualizados (SWAIN, 1995), buscando automaticidade, 
autonomia, fluência no uso da LE e na criação de hipóteses; 3. Verificação de estruturas que 
se distanciam da LM (SCHMIDT, 2001); 4. Ampliação da atenção à LE (VANPATTEN, 2004); e 
5. Reelaboração da produção realizada (ANTUNES; GARRÃO, 2015). Por fim, ficará a cargo do 
professor a avaliação da aplicabilidade metodológica com relação ao nível de aproveitamento 
em fases específicas de aprendizagem (ANTUNES; GARRÃO, 2015). 
 Amparando-nos em Revuz (1998, 223), reforçamos: O que se estilhaça ao contato com 
a língua estrangeira é a ilusão de que existe um ponto de vista único sobre as coisas. Realmente 
não há uma perspectiva única sobre as coisas e, em cada língua, a forma como esse ponto de 
vista é construído está sujeita a especificidades de ordem cognitiva, permeadas por vicissitudes 
de cunho sociocultural e contextual.
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VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS INTERCULTURAIS EM REGIÃO DE FRONTEIRA
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Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

ABSTRACT

This paper presentes the report of two pedagogic proposals  made in the Border Intercultural 
Schools Program (PEIF). The objective of this Program is to strengthen relations between South 
American frontier countries through an intercultural education. The practices reported are be-
tween Brazil and Uruguai, in the cities Jaguarão and Rio Branco. 

RESUMO

O Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF) representou um marco enquanto política 
do governo federal, cuja expansão e fortalecimento deu-se a partir de 2013. Uma política de 
estímulo ao desenvolvimento de regiões do Brasil que fazem fronteira com países da América 
do Sul. Seu objetivo principal foi o de investir em uma educação intercultural com vistas à for-
mação integral de crianças e jovens residentes em cidades brasileiras fronteiriças com cidades 
de outros países, estreitando laços e promovendo a vida cidadã através da integração entre 
culturas. Para isso, foi necessário pensar práticas pedagógicas que tivessem como eixos centrais 
a interculturalidade e o ensino da língua brasileira e espanhola. O PEIF contou com a parceria 
do MEC, de universidades brasileiras, Secretarias da Educação e com o apoio de instâncias pú-
blicas de países vizinhos, como é o caso do Uruguai.  Este trabalho tem por objetivo apresentar 
algumas ações realizadas, especialmente nos anos de 2014 e 2015, envolvendo a Universidade 
Federal do Pampa (UNIPAMPA), escolas da cidade de Jaguarão/RS e escolas da cidade de Rio 
Branco (Uruguai), fronteira com Jaguarão. Das experiências pedagógicas levadas a cabo entre as 
escolas brasileiras e uruguaias destacamos duas, cujas práticas envolveram o conhecimento de 
questões culturais e linguísticas.  A primeira delas, desejou trabalhar com a contação de lendas, 
em português e espanhol, de ambas as cidades (Jaguarão - Brasil) / Rio Branco - Uruguai) como 
forma de conhecer as aproximações e as diferenças desse gênero discursivo, que conta muito 
da cultura de cada lugar. A segunda prática pedagógica, vislumbrou um trabalho interdisciplinar, 
envolvendo temas mais diversos: culinária, geografia, hábitos do dia a dia de ambas as culturas, 
e as línguas (português/espanhol) foram trabalhadas considerando a existência do bilinguis-
mo nos espaços escolares: crianças uruguaias estudantes no lado brasileiro e assim vice-versa. 
Consideramos que o investimento no trabalho com as línguas e culturas nos espaços escolares 
oportunizou, tanto por parte dos alunos como dos professores, o despertar da consciência pela 
cultura do outro “estrangeiro”, seu vizinho, reconhecendo e valorizando-a com suas diferenças 
e aproximações. Foram iniciativas que têm, ainda, muito a avançar, mas que se mostraram po-
tenciais na construção de uma educação mais humanitária e respeitosa em relação ao outro e a 
sua cultura. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS

 O Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF) representou um marco enquan-
to política do governo federal, cuja expansão e fortalecimento deu-se a partir de 2013. Uma 
política de estímulo ao desenvolvimento de regiões do Brasil que fazem fronteira com países da 
América do Sul. Seu objetivo principal foi o de investir em uma educação intercultural com vis-
tas à formação integral de crianças e jovens residentes em cidades brasileiras fronteiriças com 
cidades de outros países, estreitando laços e promovendo a vida cidadã através da integração 
entre culturas. Para isso, foi necessário pensar práticas pedagógicas que tivessem como eixos 
centrais a interculturalidade e o ensino da língua brasileira e espanhola. O PEIF contou com a 
parceria do MEC, de Universidades Brasileiras, Secretarias da Educação e com o apoio de in-
stâncias públicas de países vizinhos, em nosso caso, do Uruguai.  
 Este texto tem por objetivo apresentar algumas ações realizadas, especialmente nos 
anos de 2014 e 2015, envolvendo a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), escolas da 
cidade de Jaguarão/RS e escolas da cidade de Rio Branco (Uruguai), fronteira com Jaguarão. Das 
experiências pedagógicas levadas a cabo entre as escolas brasileiras e uruguaias destacamos 
duas, cujas práticas envolveram o conhecimento de questões culturais e linguísticas.  A primeira 
delas, desejou trabalhar com a contação de lendas, em português e espanhol, de ambas as ci-
dades (Jaguarão - Brasil)/Rio Branco - Uruguai) como forma de conhecer as aproximações e as 
diferenças desse gênero discursivo, que conta muito da cultura de cada lugar. A segunda prática 
pedagógica, vislumbrou um trabalho interdisciplinar, envolvendo temas mais diversos: culinária, 
geografia, hábitos do dia a dia de ambas as culturas, e as línguas (português/espanhol) foram 
trabalhadas considerando a existência do bilinguismo nos espaços escolares: crianças uruguaias 
estudantes no lado brasileiro e assim vice-versa. 
Antes mesmo de apresentar as práticas pedagógicas vivenciadas por duas escolas participantes 
do PEIF, na fronteira Jaguarão (BR) e Rio Branco (UY), desenvolvemos um entendimento sobre 
interculturalidade no ensino, abordando-a em uma perspectiva crítica, para finalmente tecer-
mos algumas considerações. 
 
INTERCULTURALIDADE NO ENSINO

 Segundo Candau (2012), o enfoque na dimensão intercultural afeta a educação como um 
todo, pois favorece o pensar crítico e autocrítico, estimula e valoriza as interações entre difer-
entes sujeitos e comunidades culturais. Nas suas palavras:
 

A interculturalidade orienta processos que têm por base o reconhecimento do direito à diferença 
e a luta contra todas as formas de discriminação e desigualdade social. Tenta promover relações 
dialógicas e igualitárias entre pessoas e grupos que pertencem a universos culturais diferentes, 
trabalhando os conflitos inerentes a esta realidade (CANDAU, 2012, 46).

 Entendemos que a interculturalidade representa um modo de pensar e agir de pessoas, 
de grupos que desenvolvem a plena consciência do outro, das diferentes culturas que o consti-
tui e as entendem como um valor a ser reconhecido, respeitado, legitimado. Significa construir 
um sentido de humanidade que transcende ao mero tolerar enquanto estratégia de aceitação, 
evitando os conflitos inerentes aos processos de humanização e construção das identidades. 
Ao contrário, os grupos desejam compartilhar conhecimentos, valores, atitudes, desenvolver 
aprendizagens mútuas mesmo que para isso sejam necessárias as discordâncias, a polêmica. A 
interculturalidade apresenta-se “nos lugares de encontro, de confronto de tradições, pertenças 
e identidades” (CANDAU, 2012, 45). 
 A mesma autora enfatiza que a interculturalidade funciona como uma estratégia de fa-
vorecimento ao diálogo entre culturas, a negociações que permitam olhar o outro, na sua dif-
erença, e com ele interagir, construindo e reconstruindo novas identidades. Essas, enquanto 
processo permanente e inacabado, estão entrelaçadas às culturas, aos modos de ser, pensar e 
agir nas sociedades, que se modificam ao longo da história. 
 Pensando em uma abordagem de ensino intercultural, trazemos alguns elementos que 
se tornam cruciais para desenvolvê-lo. Primeiramente, a necessidade de um planejamento que 
favoreça a abertura ao diálogo – condição para que os aprendizes possam se posicionar, colo-
car seus pontos de vista sobre o que é seu, a sua cultura e também sobre a cultura do outro de 
modo a partilharem conhecimentos, desenvolver o senso crítico e o respeito à diferença. Ao 
planejar, elaborar e oportunizar formas de interação que sejam produtoras de sentido, ou seja, 
o importante é que as práticas de ensino/aprendizagem desenvolvidas sejam de fato relevantes 
para que os alunos signifiquem e (re) signifiquem suas aprendizagens, seus valores e crenças. 
Fundamental também é a escolha dos materiais que serão a fonte dos estudos pelo viés da 
interculturalidade. Segundo Mendes (2008, 72), os materiais didáticos devem ser “autênticos, 
culturalmente significativos, centrados nos interesses e necessidades dos aprendizes”. A mesma 
autora faz referência a outros dois processos importantes no ensino intercultural: a agência hu-
mana e a avaliação crítica, processual e retroativa (MENDES, 2008). 
 Relativamente à agência humana, torna-se importante o planejamento conjunto entre 
os professores que serão os mediadores interculturais. Inerente ao planejamento deve estar o 
compromisso em estabelecer relações cujos sentimentos de cooperação, sensibilidade, humil-
dade, respeito e aceitação sejam balizas do processo. A avaliação crítica, processual e retroativa 
pressupõe o movimento contínuo de analisar, refletir, retomar as práticas por parte dos profes-
sores, reconstrui-las caso necessário. Promover uma avaliação crítica com os alunos, sobre suas 
aprendizagens, necessidades e interesses outros. Realizar uma avaliação e auto-avaliação que 
permitam perceber aprendizagens qualitativas dos alunos, dos professores e também recon-
hecer as fragilidades, buscando modos de superação em outros momentos do ensino. 
 Diante da discussão sobre alguns fundamentos importantes para pensarmos uma prática 
pedagógica pelo viés de uma abordagem intercultural, passamos a relatar duas experiências 
levadas a cabo, especialmente no ano de 2015, quando as 2 (duas) escolas municipais de Jag-
uarão: Escola de Ensino Fundamental Padre Pagliani e Escola de Ensino Fundamental 
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Dr. Fernando Correa Ribas e 2 (duas) escolas do Uruguai: Escuela 5 e Escuela 12 entenderam 
possível realizar ações de ensino envolvendo a cultura de ambos os países. 
 
VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

 Do conjunto de ações realizadas ao longo do Programa, a saber: oficinas de formação 
continuada, grupos de estudos, participação em eventos culturais que abordavam as relações 
fronteiriças, realização de diários de campo, palestras; coube às escolas, participante do PEIF, 
o desafio de colocarem em prática projetos de aprendizagem, que tivessem como eixos a inter-
culturalidade e o ensino das línguas português e espanhol. Esses projetos ganharam visibilidade 
no momento em que suas ações foram compartilhadas em seminários e muitas delas publica-
das. No movimento de fazer e refazer, os professores foram encontrando seus jeitos de compor 
ações pedagógicas balizadas pela interculturalidade. Trazemos, primeiramente, o trabalho que 
a Escola Padre Pagliani (Brasil) desenvolveu, juntamente com a Escuela nº 12 (Uruguai), sobre 
lendas típicas dos dois países. Esse trabalho, segundo as professoras da escola brasileira,

[...] teve como foco a contação de lendas sobre o folclore de cada região (...), tivemos que observar 
e procurar meios para encurtar as relações entre os alunos, considerando as barreiras existentes, 
como a língua e a dificuldade logística de promover o encontro entre as turmas para uma maior 
aproximação com a cultura do outro, interagindo realmente na fala e na convivência (SANTOS, et 
al. 2015).

 As dificuldades em relação ao intercâmbio dos alunos dos dois países foi, realmente, um 
dos fatores que condicionou o trabalho em sua metodologia. Desse modo, as professoras dos 
dois países acordaram uma metodologia para construírem o que elas chamaram de “fonte de li-
gação”. O foco foi a contação de lendas, e os alunos brasileiros e uruguaios de um 5º ano pesqui-
saram em suas escolas algumas lendas típicas de sua região. Com a mediação das professoras foi 
possível chegar ao trabalho com a primeira lenda: a da erva mate. Os dois países têm registrado 
em sua cultura essa lenda, que tem aproximações e diferenças. Após, corria em paralelo ações 
entre as escolas de fronteira, a saber: as professoras realizaram uma roda de contação da lenda 
e depois os alunos realizaram suas representações através de desenhos. Após os desenhos, os 
alunos assistiram a um filme sobre a lenda e escreveram textos, contando o que tinham apren-
dido sobre a lenda da erva mate; leram os textos e preparam-se para reescrevê-los pensando no 
seu interlocutor – os hermanos. Ainda, foi realizado um texto coletivo pelas duas turmas, como 
resultado de todo o trabalho realizado. 
Após, o material: desenhos e textos foi compartilhado entre as escolas fronteiriças, levando 
aos alunos o conhecimento desenvolvido.  Com isso, as crianças puderam conhecer as versões 
da mesma lenda nos dois países, discutirem suas semelhanças e diferenças. Ao final, as profes-
soras brasileiras e uruguaias atravessaram a fronteira e levaram os textos coletivos para seres 
contados aos alunos. Desse modo, estabeleceu-se uma maior aproximação, pois as professoras 
mediadoras puderam contar, conversar com os alunos sobre a tradição da lenda em sua região. 

Em avaliação feita pelas professoras brasileiras, consideraram o trabalho produtivo, embora as 
dificuldades de tempo e de deslocamento para as ações de ensino. Para elas, os alunos ficaram 
encantados e muito interessados em saber mais da cultura dos uruguaios. O projeto, por sua 
vez, não teve continuidade, pois a política do MEC, de investimento no PEIF, silenciou a partir 
do início de 2016. 
O segundo relato de proposta pedagógica realizada no âmbito do PEIF é o da escola municipal 
Dr. Fernando Correa Ribas em parceria com a Escuela 5. Esse trabalho teve o envolvimento de 
diferentes disciplinas, as quais trataram temas específicos: na geografia, o estudo da culinária 
típica de cada lugar; na língua, o vocabulário – vários espaços de ambas as escolas eram denom-
inados em português e espanhol; na história, a cultura de beber chimarrão. 
Segundo as professoras brasileiras, o grande interesse dos alunos foi o de conhecer os motivos 
do hábito de tomar chimarrão ou mate, como os uruguaios dizem. Houve pesquisa sobre o 
hábito, tanto em casa, com os familiares, como pela internet; muitas conversas entre alunos e 
professores sobre pontos iguais e diferentes que ocorrem entre Jaguarão e Rio Branco no hábi-
to do chimarrão. Os alunos escreveram histórias e depois apresentaram para colegas de outras 
turmas. Avaliando as atividades realizadas, as professoras envolvidas afirmam que:

O trabalho foi de intenso aprendizado para os alunos, uma vez que observamos o seu interesse 
acerca do outro ou da outra cultura. Também, assumimos o desfio de buscar o envolvimento de 
todos os profissionais da escola nas mais diversas áreas, que participaram direta ou indiretamente 
na execução das propostas do PEIF (JORGE, 2015).

 Essas experiências marcaram o início dos projetos de aprendizagem que as escolas con-
seguiram efetivar durante o Programa, especialmente no ano de 2015. Os próprios professores 
entenderam complexo começar a trilhar um caminho pedagógico com viés da interculturali-
dade. Problemas foram muitos: dificuldade no cruze entre as escolas (passagem dos alunos en-
tre as fronteiras), o cotidiano escolar ainda muito preso aos conteúdos normativos, a falta de 
experiência na construção de projetos de aprendizagem; no entanto, o desejo em potencializar 
e ampliar as relações entre os países vizinhos através de propostas educativas interculturais 
permitiu que alguns dos problemas fossem minimizados, pois as vivências, antes de qualquer 
resultado objetivo, foram significando nas vidas dos alunos, professores, equipes diretivas das 
escolas. Avançamos todos no entendimento do diálogo intercultural, no reconhecimento e val-
orização do outro, da sua cultura, do que representa viver em um espaço de fronteira que pode 
mais unir do que separar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As vivências que contamos nesse texto ilustram possibilidades de como as Universi-
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dades, Secretarias de Educação, escolas podem articular projetos de aprendizagem que envol-
vam alunos, professores, pesquisadores em torno de um tema inter, transdisciplinar que é o 
caso da interculturalidade. Sabemos que as dificuldades de lidar com a fronteira como espaço 
fluido é real, pois enfrentamos o impedimento, por questões políticas nacionais, relativas ao 
livre trânsito dos alunos e também alguns estranhamentos sobre as culturas e as línguas dos 
países fronteiriços. No entanto, conseguimos visualizar ricas possibilidades de encontros, trocas 
de saberes, compreensões acerca do que é semelhante e diferente entre os espaços de frontei-
ra, valorizá-los enquanto pertencentes à identidade de sujeitos híbridos.  Os limites dos países 
não são suficientes para separar o que a fronteira é capaz de unir pelos laços afetivos e de con-
vivência diária.  
 Apesar do PEIF ter sido interrompido pelo governo federal desde o início de 2016, en-
quanto política de fortalecimento das relações entre países da América Latina pelo viés de uma 
educação intercultural, as escolas muito incorporaram o sentido da interculturalidade consider-
ando o espaço de fronteira onde se situam. Tivemos conhecimento de outras ações ocorridas 
ao longo de 2016, como a Mostra Intercultural que envolveu todas as escolas municipais de 
Jaguarão com o propósito de dar seguimento ao trabalho iniciado – um compromisso que a Sec-
retaria da Educação local tomou para si. Acreditamos que as discussões, os projetos realizados 
possibilitaram grandes experiências, estreitaram as relações através da abertura ao diálogo e 
desenvolveram muitas aprendizagens. O desejo é continuar nos formando na interculturalidade. 
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