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Apresentação 

 

Escrito por José Carlos Paes de Almeida Filho 

 

Este número regular da Revista SIPLE traz uma variedade de tópicos que pode muito 

bem ser o reflexo do que pesquisam os autores da área de PLE numa ampla 

variedade de lugares ou situações de ensino e aquisição dessa língua-cultura. Se 

pudermos arriscar um perfil temático do conjunto dos trabalhos aceitos para 

publicação nesta edição do periódico, reconhece-se uma predominância de quatro 

artigos que têm a ver com políticas institucionais para a implementação do ensino e 

formação de professores de PLE. 

Os trabalhos de Richard Brunel Matias, Marilia Carvalho Batista & Yeris Gerardo 

Láscar Alarcón, José Carlos P. Almeida Filho e a entrevista concedida por esse autor 

sobre políticas para o idioma à Revista SIPLE formam esse núcleo mais numeroso. 

Matias desvela a cena argentina de formação de professores de PLE, Carvalho & 

Lascar Alarcón buscam interpretar o que exatamente distingue uma situação de 

ensino do Português na perspectiva não-materna, Almeida Filho mostra situações 

reais de implantação do PLE nas instituições brasileiras em época recente e analisa 

numa entrevista sua visão da pouca explicitude da política brasileira para o ensino de 

PLE. 

Dois outros artigos estão relacionados ao processo de aquisição do PLE como 

segunda língua. São eles os artigos de Francisco Tomé de Castro, Joana Grant & 

Monique Leite Araújo sobre o processo vivido por um aprendente estrangeiro doe 

PLE, e o de Karina Mendes Nunes Viana explorando as repercussões da grande e 

mínima distâncias tipológicas entre línguas para o processo de aprendizagem do 

Português. 

Para dissecar uma versão real do Exame  Nacional Celpe-Bras, Rosana Salvini 

Conrado analisa os gêneros utilizados no instrumento e seu significado para um 

exame tido como de base comunicativa. Abrindo o volume, apresenta-se o artigo de 

José Paulo Araújo sobre aspectos pouco visíveis da cultura brasileira e a problemática 

do seu ensino no cotidiano das aulas. 

Nosso agradecimento sincero aos contribuidores autores pelo envio de sua produção 

de inestimável valor para consolidar a área de PLE no Brasil e no mundo. 

José Carlos Paes de Almeida Filho 

Editor-Chefe da Revista SIPLE 

Brasília, outubro de 2012. 
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Política Editorial 

 

Foco e Escopo 

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

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

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

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

internacional, redigidos em língua portuguesa em quaisquer das normas ortográficas 

vigentes nos países de língua e expressão portuguesas. 

São aceitos artigos em versões digitalizadas de autoria de pesquisadores, 

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

doutorandos, professores de programas de extensão e centros binacionais ou 

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

autoria com seus orientadores doutores. 

Indicamos os seguintes temas de interesse para publicação na Revista: 

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

• aquisição de português como L2 ou LE 

• formação de professores  

• formação de alunos de PLE 

• ensino de PLE frente às culturas nacionais 

• formação de terceiros agentes relevantes para o PLE 

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

• análise de abordagens e competências 

• ensino do Português como L2 e LE 

• especialidades do PLE: português língua de herança, português para fins 
específicos, português em contextos bilíngues (de escola, fronteira, indígena), 
português para trabalhadores imigrantes 

• história do ensino de PLE 

• ética no ensino de PLE 

• políticas linguisticas para o PLE 

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

• planejamento de cursos 

• produção e avaliação de materiais didáticos 

• dicionários pedagógicos e seu uso 

• avaliação e ensino de línguas 

• estética da linguagem e ensino de línguas 

• ensino da escrita e da oralidade 

• discurso no ensino-aprendizagem do PLE 

• tradução no ensino-aprendizagem de PLE 

• terminologia/lexicografia aplicadas 

• relações sociais mediadas pela língua portuguesa 

Política de Acesso Livre 

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

que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona 

democratização mundial do conhecimento. 

Políticas de Seção 

São aceitos para publicação apenas textos inéditos resultantes de pesquisa aplicada 

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

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

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

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

único número. 

Processo de Avaliação por Pares 

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

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

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

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

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

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

realizada por membros do Conselho Editorial ou consultores ad hoc. 

Depois da análise, cópias dos pareceres serão encaminhadas aos autores juntamente 

com instruções para modificações, quando for o caso. Antes de serem publicados, 
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todos os textos serão submetidos à revisão pelos autores segundo as recomendações 

dos pareceristas que sugerem implementações de forma. 

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

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

avaliações iniciais pelos pareceristas. 

Arquivamento 

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

entre as bibliotecas participantes e permite às mesmas criar arquivos permanentes 

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

Corpo Editorial (Interno) 

EDITOR-CHEFE 

José Carlos Paes de Almeida Filho 

Corpo Editorial (Interno)              

Marilena Somavilla Bomfim de Andrade 

Fernanda Silva Medeiros Caetano 

Francisco Deivison Sousa Carvalho 

Cristhiane Miranda Vaz 

Carlos Alberto Gonçalves Pavan 

Conselho Editorial (Externo) 

Maria José dos Reis Grosso – Universidade de Lisboa 

Nelson Viana – Universidade Federal de São Carlos 

Lucia Maria de Assunção Barbosa – Universidade de Brasília 

Edleise Mendes - Universidade Federal da Bahia 

José Carlos Cunha – Universidade Federal do Pará 

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

Vivaldo Andrade dos Santos – Universidade de Georgetown 

Liliana Gottheim – Universidade Estadual de Campinas 

Rosane de Sá Amado – Universidade de São Paulo 

Ricardo Moutinho – Universidade de Macau 

Kleber Aparecido Silva – Universidade de Brasília 

Revisão 

Equipe da Comissão Editorial  

http://lockss.org/
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Normas para Publicação 

 

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

seguintes requisitos: 

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

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

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

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

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

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

imagens deverão ser designadas como figuras, com numeração sequencial e 

indicação da fonte de onde foram extraídas. 

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

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

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

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

considerados para publicação. 

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

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

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

em maiúsculas; 

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

direita e com as iniciais em maiúsculas; 

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

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

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

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

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

espaço simples entre linhas; 

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

justificado; 

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

a tecla TAB; 

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

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

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

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

texto, entre parêntesis, conforme o seguinte modelo: 

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

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

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

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

completo ao final do texto, obedecendo ao seguinte padrão: 

Publicações impressas 

Publicações em livros 

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

Artigos em livros 

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

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

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

p.75-92. 

Artigos em publicações periódicas 

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

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

Documentos eletrônicos disponibilizados na Internet 

Monografias consideradas no todo 

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

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

Monografias consideradas em parte 

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

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

Periódicos considerados no todo 

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

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

Acesso em: 15 mar. 1995. 

Artigo de periódico on-line 

PRICE-WILKIN, John. Using the World Wide Web to Deliver Complex Eletronic 
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Documents: Implications for Libraries. The Public? Acess Computer Systems 

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

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

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

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

UFMG, 2003. 

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

entre-linhas simples e precedidas pela expressão "REFERÊNCIAS 

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

texto; 

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

mencionados. Casos omissos podem merecer consulta aos editores. 

 

 

Endereço Postal da Revista Siple 

 

Editor-Chefe/Revista SIPLE - Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução 

(LET) - UnB - IL 

Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte ICC Centro  Corredor do LET - sala 

10 

CEP.: 70.910-900 

Brasília-DF 
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1. Dimensões Ocultas da Cultura Brasileira no 

Ensino de Português Língua Estrangeira (PLE) 

 

Escrito por José Paulo de Araújo - Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ - ISSN 

2316-6894 

 

Resumo: 

O ensino de PLE não incorpora a dimensão cultural em sua necessária profundidade 

devido à falta de professores preparados para lidar com ela. Por esse motivo, alguns 

alunos poderão ser vítimas de constrangedores faux pas na cultura brasileira. Neste 

trabalho, como contribuição para modificar esse estado de coisas, discuto algumas 

dimensões culturais que podem ser consideradas na preparação de professores para 

levar em conta a dimensão cultural no ensino PLE. 

Palavras-chave: formação de professores de PLE, dimensão cultural no ensino de 

PLE 

ABSTRACT: PFL teaching does not incorporate the cultural dimension in its required 

depth due to the fact that few teachers have been prepared to deal with it. For this 

reason, some students may fall victim of embarrassing faux pas in the Brazilian 

culture. In this work, as a contribution to change this state of affairs, I discuss some 

cultural dimensions that can be considered in the preparation of teachers for taking 

the cultural dimension into account when teaching PFL. 

Keywords: PFL teacher education, cultural dimension in PFL teaching 

  

INTRODUÇÃO 

O antropólogo norte-americano Edward T. Hall afirmou: “a cultura oculta muito mais 

do que revela e, por estranho que pareça, o que ela oculta, o faz com mais sucesso 

de seus próprios participantes” (HALL, 1998, 59)[i]. Essa afirmação foi feita no contexto 

da reflexão sobre fatores da comunicação que estão além do léxico e da sintaxe da 

língua e de que não temos nenhuma consciência – fatores de natureza cultural. Ainda 

que não estejamos conscientes de sua existência, esses fatores manifestam sua 

influência de formas perceptíveis e por vezes desagradáveis nos eventos de contato 

entre culturas distintas. É comum nesses eventos a ocorrência de mal-entendidos, 

gafes e até agressões verbais devido às diferentes expectativas de cada cultura a 

respeito de fatores como a tolerância com atrasos, com interrupções nas conversas e 

ainda com a distância física desejável entre as pessoas. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BrunoAmorim/Desktop/siple/1.%20Dimensoes%20ocultas%20da%20cultura%20no%20ensino%20de%20ple%20-%20jose%20paulo%20de%20araujo.docx%23_edn1
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Mesmo o estudante que tenha alcançado fluência num idioma – o foco aqui é o PLE – 

pode ser vítima do desconhecimento desses fatores inconscientes, visto que o 

contexto de ensino ainda não incorpora as questões culturais em sua necessária 

profundidade e, portanto, não capacita o estudante para lidar com elas.  No contexto 

formal de ensino, sob o ponto de vista da produção de materiais didáticos, o foco mais 

contemporâneo ainda se restringe aos aspectos da pragmática linguística, tais como 

os atos de fala, os pares adjacentes e as regras de polidez, agrupados sob a alcunha 

de abordagem comunicativa. Sob o rótulo de ensino de cultura propriamente dito, no 

cenário mais comum, é provável que o livro didático e o professor tratem apenas dos 

“usos e costumes” da cultura-alvo, sendo os aspectos inconscientes dessa cultura 

relegados ao segundo plano ou simplesmente ignorados (REIS BATISTA, 2009) [ii]. 

Sob o ponto de vista da formação acadêmica, enfim, há que se considerar que os 

currículos universitários de bacharelado e licenciatura em Letras parecem ainda não 

levar em conta a importância desses aspectos inconscientes para a comunicação 

intercultural, portanto não parece haver professores capacitados para abordá-los no 

ensino de PLE ou de quaisquer outros idiomas. 

Uma vez que o ensino de PLE não incorpore a dimensão cultural, alguns alunos 

poderão ser vítimas de constrangedores faux pas em seus contatos com brasileiros. 

Como humilde contribuição para modificar esse estado de coisas, neste artigo discuto 

algumas dimensões culturais que podem ser levadas em conta na formação de 

professores para o ensino PLE a partir do referencial conceitual das pesquisas de 

Hofstede, de Hall e de Almeida e, onde estas não oferecem resultados empíricos 

aplicáveis à cultura brasileira, da proposta prática de Storti. 

O artigo está organizado em quatro seções além desta introdução. Na próxima seção, 

as pesquisas dos estudiosos citados são descritas de modo a ressaltar as dimensões 

culturais a que desejo atribuir foco. Na terceira seção, fundamentado nos conceitos 

destacados, apresento uma análise contrastiva da cultura brasileira em relação a 

culturas nacionais de quatro grandes blocos: Europa, Ásia, Américas e África. Na 

quarta e última seção concluo discutindo possíveis estratégias para a exploração das 

dimensões culturais contrastadas na formação de professores de PLE. 

REVISÃO DA LITERATURA 

As Dimensões culturais de Hofstede 

O professor de antropologia organizacional Geert Hofstede realizou seu pioneiro 

estudo contrastivo sobre dimensões culturais entre 1967 e 1973 tendo como fontes 

de dados os questionários respondidos por 60.000 empregados da IBM espalhados 

por 50 países. Desse estudo resultou a identificação de quatro dimensões que 

forneceram a base para sua caracterização da cultura de cada país (JONES, 2007). 

As quatro dimensões originais[iii]de Hofstede (ITIM, 2005a) são as seguintes: 

Distância Hierárquica (Power Distance – PDI): Esta dimensão reflete o grau no qual 

os membros menos influentes de uma cultura aceitam e esperam que o poder seja 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BrunoAmorim/Desktop/siple/1.%20Dimensoes%20ocultas%20da%20cultura%20no%20ensino%20de%20ple%20-%20jose%20paulo%20de%20araujo.docx%23_edn2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BrunoAmorim/Desktop/siple/1.%20Dimensoes%20ocultas%20da%20cultura%20no%20ensino%20de%20ple%20-%20jose%20paulo%20de%20araujo.docx%23_edn3
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distribuído desigualmente. Quando esse grau é baixo, os membros da cultura tendem 

a buscar a igualdade na distribuição do poder, a democracia e a cobrar justificativas 

quando não as obtêm. Quando ele é alto, eles tendem a se resignar com as 

desigualdades e o autoritarismo sem contestá-los; 

1.      Individualismo/Comunitarismo(Individualism/Collectivism – IDV): Esta 

dimensão reflete o grau de preferência de uma cultura pela manutenção de laços 

de dependência coletivos fortes ou fracos. Quando esse grau é baixo, os membros 

da cultura representada mantêm vínculos de dependência mais fortes e com um 

núcleo familiar ampliado, que inclui pais, cônjuges e filhos, mas também tios, 

primos e frequentemente até amigos e vizinhos; quando é alto, os membros da 

cultura representada tendem a se preocupar mais consigo mesmos e com seus 

núcleos familiares (cônjuges e filhos); 

2.      Masculinidade/Feminilidade(Masculinity/Femininity – MAS): Esta dimensão 

nada tem a ver com a predominância do poder masculino numa cultura (JONES, 

2007), mas sim com o fato de os membros dessa cultura apresentarem traços mais 

fortes de competitividade, de assertividade e de busca de realização material ou, 

ao contrário, de cooperação, de modéstia e de busca de qualidade de vida. 

Quando o grau é alto, a tendência inicialmente descrita se verifica; quando é baixo, 

a segunda predomina; 

3.      Fuga da Incerteza(Uncertainty Avoidance – UAI): Esta dimensão reflete a 

tendência dos membros de uma cultura para lidar com a mudança, tomar 

decisões, assumir riscos, lidar com o eventual fracasso ou, ao contrário, se apegar 

ao conhecido e às tradições (STORTI, 1998). Quando esse grau é alto, os 

membros da cultura em questão temem as mudanças, a tomada de decisões e 

evitam o fracasso a todo custo. Ao mesmo tempo, eles têm a necessidade de 

códigos rígidos de crença e comportamento (JONES, 2007) e apresentam baixa 

tolerância a ideias e comportamentos não ortodoxos. Quando é baixo, os membros 

da cultura não se pautam por regras rígidas de costumes, percebem a mudança 

como algo positivo e não temem o risco. 

Dentro desse modelo conceitual, a pesquisa demonstrou (v. FIGURA 1) que a 

sociedade brasileira apresenta alta PDI (valor igual a 69), o que se reflete no fato de 

as pessoas tenderem à naturalização acrítica das desigualdades sociais e à aceitação 

de direitos exclusivos e da deferência para os mais poderosos. No mundo do trabalho, 

essa dimensão reflete-se na expectativa de que o gerente ou líder assuma as 

responsabilidades; na política, possivelmente se reflita na expectativa de que surja 

um “salvador da pátria”. A dimensão IDV é baixa (38), refletindo a grande dependência 

que as pessoas têm de sua família estendida e de suas redes de relacionamento para 

sobreviver. No mundo do trabalho, isso se concretiza na tendência a só negociar com 

um parceiro com o qual se estabeleceu um vínculo de confiança de longo prazo. A 

MAS tem grau quase médio (49), o que se reflete numa baixa tendência à 

competitividade, na evitação dos conflitos, na busca do consenso na vida pessoal e 
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na profissional. Finalmente, o alto grau da UAI (76), também encontrado em outros 

países da América Latina (ITIM, 2005c), reflete-se no temor ao risco e às mudanças, 

na observância dos costumes e na condenação dos desvios, bem como na 

necessidade de regras e de um elaborado sistema legal – e de uma forte burocracia – 

para organizar a vida cotidiana. 

 

FIGURA 1 – Dimensões culturais na sociedade brasileira 

Não obstante seu pioneirismo, seu rigor, sua relevância e sua precisão, a pesquisa 

de Hofstede foi alvo de várias críticas. Os principais problemas apontados dizem 

respeito às limitações do instrumento usado (pesquisa de opinião ou survey), à 

presunção de homogeneidade dentro das culturas e das fronteiras nacionais 

consideradas, à delimitação do corpus aos membros de uma mesma empresa e à 

obsolescência dos resultados com o passar dos anos. Hofstede refutou a maioria 

dessas críticas, alegando, respectivamente, que usou outros instrumentos de 

pesquisa, que as identidades nacionais são os únicos parâmetros pelos quais se pode 

identificar e medir diferenças culturais, que a delimitação a uma empresa permitiu a 

comparação transversal e que a cultura não muda repentinamente, tendo os valores 

evidenciados em sua pesquisa se mantido estáveis há décadas. 

Na próxima subseção apresento os resultados das pesquisas do antropólogo norte-

americano Edward T. Hall (1914-2009). 

As Diferenças ocultas de Hall 

Em seu artigo intitulado O poder das diferenças ocultas, Hall (1998) lembra que os 

estudiosos de semiótica tendem a concordar que mais de 80% da comunicação 

interpessoal é baseada em informação não verbal e que essa informação, além do 

mais, está fora de nosso controle consciente – daí sua qualificação como oculta. 

Dentro de cada cultura, a aprendizagem da configuração específica dos fatores 

ocultos da comunicação ocorre naturalmente, pela observação desde a infância, não 

sendo normalmente alvo de instrução formal, daí a dificuldade de evitar gafes numa 
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outra cultura mesmo após alcançada a fluência no idioma nativo dela.  Hall estudou 

as culturas comparativamente do ponto de vista das dimensões do tempo, do espaço 

e do contexto de comunicação, as quais são discutidas no artigo citado e neste 

trabalho. 

Para Hall o tempo pode ser concebido dentro de um sistema monocrônico ou de um 

sistema policrônico, com a maioria das culturas se localizando entre um polo e outro. 

Culturas que operam dentro de um sistema monocrônico – como a americana – são 

aquelas em que o tempo é concebido como uma variável linear, portanto as atividades 

se desenrolam uma após a outra. Nessas culturas, o tempo é compartimentalizado e 

encarado como uma entidade tangível que pode ser economizada (daí a expressão 

“economizar tempo”), perdida ou desperdiçada (daí a expressão “perder tempo”), as 

pessoas mantêm agendas rígidas e não toleram interrupções. Culturas que operam 

dentro de um sistema policrônico como a nossa, ao contrário, não concebem o tempo 

como uma variável linear, portanto é aceitável realizar várias atividades 

simultaneamente, não raro tolerando-se interrupções dentro delas, além de 

reagendamentos de compromissos previamente acordados. 

Por analogia com o caráter territorial dos animais, Hall argumenta que os seres 

humanos também demarcam seu espaço pessoal e que as dimensões do espaço 

demarcado em torno de cada indivíduo variam entre as culturas. Ele introduz o 

termo proxêmica para explicar os modos como as culturas humanas se apropriam 

diferentemente do espaço entre os indivíduos. Em algumas, as culturas de contato, o 

espaço entre elas é mínimo, permitindo-se a aproximação e o toque entre os 

indivíduos – caso das culturas árabe, brasileira, da Europa meridional, da América 

Latina e turca; em outras, as culturas de não contato, o espaço é maior, forçando um 

afastamento de, no mínimo, o comprimento de um braço – caso das culturas dos 

Estados Unidos, da Europa setentrional, da Índia, do Japão, do Paquistão e do 

sudeste asiático (GRIFFIN, 1997).  Observando pessoas da classe média alta da 

costa Leste dos Estados Unidos, Hall identificou quatro padrões de aproximação 

física: distância íntima, distância pessoal, distância social e distância pública. A 

distância íntima corresponde à máxima aproximação possível, observada durante 

relações sexuais ou lutas, estendendo-se até 45 cm. A distância de maior 

aproximação depois dela é a distância pessoal, aquela que corresponde 

aproximadamente ao comprimento de um braço esticado, mas que ainda garante a 

possibilidade de um toque afetuoso ou abraço, estendendo-se até cerca de um metro 

e vinte centímetros. A distância social, que se estende até aproximadamente três 

metros, marca a transição para os relacionamentos mais impessoais. A distância 

pública, enfim, é aquela que se observa entre o palestrante e a plateia num auditório 

ou entre uma grande autoridade e o público que dela é mantido afastado. Os 

parâmetros citados variam amplamente entre as culturas e mesmo dentro delas. 

Embora Hall tenha sido criticado pelo padrão de referência escolhido e pela 

generalização ao classificar as culturas como de contato e de não contato, suas 

descobertas foram posteriormente confirmadas por outros pesquisadores (GRIFFIN, 

1997). 
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Na discussão final, de caráter mais abstrato, Hall distingue entre culturas de alto e 

baixo contexto. As primeiras são aquelas em que a interação se baseia muito mais no 

conhecimento partilhado entre as pessoas do que naquilo que elas dizem 

propriamente. Dessa forma, muito se comunica por meios não verbais, estando, 

portanto, no contexto entre os interlocutores a chave para o entendimento da 

mensagem. As culturas de baixo contexto, por oposição, são aquelas em que a 

comunicação é explicitamente centrada na linguagem, portanto as pessoas dizem o 

que querem dizer, não apenas o mínimo suficiente para que os outros decifrem suas 

intenções. É comum a associação entre culturas individualistas e comunicação de 

baixo contexto e entre culturas coletivistas e comunicação de alto contexto. A 

comunicação na cultura brasileira tende a ser mais contextual, o que já não ocorre 

nas culturas dos países germânicos, por exemplo. 

Em termos gerais, portanto, a cultura brasileira é caracterizável como policrônica, de 

contato e de alto contexto comunicacional. Isso significa que membros das culturas 

dos Estados Unidos, da Europa setentrional e do Japão, entre outras, poderão 

encontrar aqui um campo fértil para a ocorrência de mal-entendidos. 

Na próxima subseção apresento alguns resultados da pesquisa do sociólogo e 

cientista político Alberto Carlos Almeida sobre as características da cultura brasileira. 

A Cabeça do brasileiro segundo Almeida 

Fialho avalia a obra A cabeça do brasileiro como uma tentativa pioneira “de 

mapeamento das opiniões, dos costumes e das ‘visões de mundo’ da população 

brasileira em sua totalidade” (FIALHO, 2008, 197). O propósito declarado da obra, no 

entanto, foi o de fazer uma avaliação empírica das teses do renomado antropólogo 

brasileiro Roberto Da Matta e, com esse fim, Alberto Carlos Almeida explorou dados 

das 2.363 entrevistas feitas entre 18 de julho e cinco de outubro de 2002 no escopo 

da Pesquisa Social Brasileira (PESB), realizada pelo Núcleo de Pesquisas, 

Informações e Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense (DataUff). A 

PESB, segundo Almeida (2007, 20), “tratou daquilo que a literatura denomina core 

values [...] valores que são os alicerces das demais crenças sociais”. Para Fialho 

(2008, 197), em resumo, Almeida: 

pretendeu realizar uma grande radiografia da forma como o brasileiro vê 

o mundo e as pessoas ao seu redor, de como entende a definição dos 

rumos de sua vida e soluciona situações de impasse, de como se 

relaciona com o mundo da política e da economia, valora e julga 

comportamentos, classifica indivíduos, entre diversas outras situações. 

Apesar das críticas feitas à metodologia da pesquisa e à falta de aprofundamento na 

análise dos dados – que dão à obra um teor “puramente descritivo” (FIALHO, 2008, 

198) –, Almeida apresenta resultados que até certo ponto refletem as dimensões 

culturais da sociedade brasileira apontadas no estudo de Hofstede. Alguns deles são 

destacados a seguir: 
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1.      Jeitinho brasileiro: Embora a PESB evidencie que essa prática é rejeitada 

por jovens e pessoas com nível educacional mais alto devido à sua associação 

com a corrupção, ela está bastante disseminada em nossa cultura. Atribui-se sua 

existência à necessidade que as pessoas têm de navegar numa sociedade 

desigual, que “opera segundo leis contraditórias e rígidas” (ALMEIDA, 2007, 70) – 

aspectos evidenciados nas altas PDI e UAI de Hofstede. Por meio desse 

expediente, as pessoas conseguem acesso a direitos que de outra forma 

continuariam inacessíveis pela ineficiência do atendimento ao público, pela 

desmotivação de quem deve prestá-lo ou pela falta de recursos. Há, no entanto, 

quem atribua a essa prática a vantagem de romper com as relações hierárquicas 

da sociedade brasileira; 

2.      Hierarquia/Autoritarismo: Esses aspectos estão correlacionados e fazem 

parte da cultura brasileira há séculos. Sua expressão mais reconhecida é a 

antipática pergunta “você sabe com quem está falando?”, que tanto serve para 

lembrar que as pessoas são naturalmente diferentes devido à sua origem social 

ou aos anos de educação formal quanto sugere que aqueles que vêm de famílias 

abastadas ou conquistaram muitos títulos acadêmicos são naturais detentores de 

direitos diferenciados ou privilégios, como revelado na alta PDI; 

3.      Fatalismo e Familismo: Um terço dos adultos participantes da PESB 

declarou acreditar que “Deus decide o destino dos homens” (ALMEIDA, 2007, 

114). Essa associação fatalista entre os desígnios de Deus e a imponderabilidade 

do destino só não é maior do que o familismo, que leva o brasileiro a confiar 

apenas nos membros de seu círculo familiar e a desconfiar de todos que estejam 

fora dele, ou seja, colegas de trabalho, amigos e vizinhos. Essa descoberta, no 

entanto, vai de encontro aos resultados do indicador PDI na pesquisa de Hofstede, 

segundo os quais os laços de confiança na sociedade brasileira se estenderiam 

para além do núcleo familiar; 

4.      Estatismo: A PESD revela que o brasileiro ama o Estado forte e acredita que 

ele deva controlar certos setores da economia, como o de energia. No entanto, ela 

revela que o brasileiro avalia os serviços prestados pelos órgãos estatais como 

inferiores aos prestados por empresas privadas. Almeida (2007, 192) afirma que 

“[n]o Brasil, o Estado é a fonte de todos os males, mas também das soluções”. 

Esse fator pode ainda estar associado ao grande interesse por carreiras no setor 

público que por muito tempo tem caracterizado a economia brasileira. Essas 

carreiras são ainda procuradas em função da estabilidade, dos bons salários, da 

aposentadoria integral e da qualidade de vida que oferecem. No contraponto, há 

pouco interesse em empreender e em buscar carreiras no setor privado, que exige 

mais experiência e dedicação, com frequente sacrifício da vida familiar e do lazer. 

Esse fator demonstra uma forte relação com a dimensão MAS do estudo de 

Hofstede, segundo a qual o brasileiro, mesmo nas relações trabalhistas, busca a 

qualidade de vida e tende a ser menos competitivo e menos assertivo. 
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Visto que para Hofstede as dimensões características de uma cultura são relativas, 

isto é, só fazem sentido em sua relação com as de outras culturas, na próxima seção 

apresento e discuto alguns contrastes globais em que a cultura brasileira é tomada 

como ponto de referência. Os dados numéricos compilados sob a forma de gráficos 

foram obtidos a partir de ITIM (2005d). 

ANÁLISES CONTRASTIVAS A PARTIR DA CULTURA BRASILEIRA 

A Distância Hierárquica (PDI) é uma dimensão bastante distintiva da cultura brasileira, 

como revelaram os estudos de Hofstede e de Almeida. A análise dos gráficos 

comparativos (FIGURA 2) sugere que nossa cultura situa-se num extremo de maior 

aceitação e talvez naturalização dos desníveis ou das desigualdades sociais em 

relação às culturas europeias destacadas – apenas a cultura russa a supera – e numa 

posição relativa de maior busca da igualdade em relação às culturas africanas 

destacadas. No gráfico que apresenta as culturas europeias, percebe-se um padrão 

de similaridade maior entre a cultura brasileira e as culturas dos países da Europa 

latina – Itália, Espanha, Portugal e França –, nos quais ainda subsiste certa 

estratificação social, não obstante o secular ideal de igualdade propagado pela 

Revolução Francesa. Em contraste com as demais culturas americanas destacadas, 

a brasileira situa-se num bloco intermediário entre culturas de fundo mais igualitário, 

como as do Canadá e dos Estados Unidos, e culturas ainda menos igualitárias, como 

a da Guatemala e do Panamá. Finalmente, observa-se que nossa cultura não se 

destaca de forma distintiva contra um grande bloco de culturas asiáticas de fundo 

pouco igualitário. 
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FIGURA 2 – Contrastes na dimensão PDI [iv] 

Em termos gerais, a análise contrastiva da dimensão PDI sugere que europeus de 

culturas latinas, africanos das culturas destacadas, nativos de boa parte dos países 

asiáticos e de grande parte das culturas da América Latina correrão menos riscos de 

se envolverem em situações constrangedoras quando confrontados com distribuição 

desigual de poder que caracteriza a cultura brasileira e com os privilégios que 

costumam ser oferecidos às classes sociais mais abastadas, como apontado por 

Almeida (2007). Por extensão, possivelmente não estranharão a organização 

altamente hierárquica das empresas e instituições brasileiras, embora a forma como 

essa hierarquia se organize possa ser distinta daquelas encontradas em suas 

próprias culturas. No entanto, isso não garante que eles aceitarão a cultura do jeitinho 

identificada no estudo de Almeida (2007), em vista de sua frequente associação à 

ineficiência e à lentidão na prestação de serviços e no atendimento ao público. Neste 

caso, o risco potencial de mal-entendidos e até conflitos é bastante grande, bem como 

da formação de estereótipos negativos a respeito da dedicação do brasileiro ao 

trabalho. 

A respeito da dimensão IDV, os gráficos contrastivos (FIGURA 3) demonstram que a 

cultura brasileira está num extremo mais comunitarista em relação a grande parte das 

culturas europeias (exceto a portuguesa) e num extremo mais individualista em 

relação às culturas americanas e africanas destacadas. Ao mesmo tempo, nossa 

cultura encontra-se agrupada com diversas culturas asiáticas pouquíssimo 
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individualistas (com exceção da cultura israelense). É interessante observar que se, 

por um lado, o Brasil é menos individualista do que grande parte dos países da Europa 

germânica, por outro, é mais individualista do que boa parte dos países da América 

Latina. 

Em termos gerais, a análise contrastiva da dimensão IDV sugere que a tendência do 

brasileiro de buscar criar fortes vínculos de confiança antes de firmar relacionamentos 

importantes (p.ex. em negociações para assinatura de contratos) e de se manter 

fortemente vinculado a seus familiares e amigos talvez gere menos estranhamento 

para nativos de culturas orientais, latino-americanas e africanas do que para nativos 

de culturas de fundo germânico ou anglo-saxão. 

 

FIGURA 3 – Contrastes na dimensão IDV 

Os gráficos contrastivos da dimensão MAS (FIGURA 4) sugerem que o brasileiro seja, 

antes de tudo, um conciliador: ele não ignora a necessidade de ser competitivo no 

mundo contemporâneo, mas tende a evitar a confrontação direta nas instâncias em 

que outros povos podem ser mais assertivos. Ao mesmo tempo, ele não abre mão da 

qualidade de vida nem dos valores comunitários. Essas tendências, por vezes, podem 

transmitir a mensagem equivocada de que o brasileiro não é suficientemente 

assertivo ou dedicado ao que faz, o que o põe numa falsa oposição em relação aos 

alemães, britânicos e italianos na Europa; aos americanos e mexicanos nas 

Américas; aos chineses e japoneses na Ásia; e aos sul-africanos. 
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FIGURA 4 – Contrastes na dimensão MAS 

Os gráficos contrastivos da dimensão UAI (FIGURA 5) demonstram que a cultura 

brasileira agrupa-se bem dentro de blocos de países em cujas culturas há baixíssima 

tolerância às incertezas. São culturas em que se percebe a necessidade de padrões 

rígidos de comportamento e nas quais os desvios são facilmente notados e, por vezes, 

condenados de forma bastante drástica. Essa necessidade de controles sociais 

padronizados pode se manifestar numa legislação extremamente detalhista (caso do 

Brasil), em prescrições de comportamento ou normas de etiqueta bastante rígidas 

(caso do Japão) ou ainda em preceitos religiosos igualmente rígidos (caso dos 

Emirados Árabes Unidos). De modo geral, essas culturas tendem a ser encaradas 

como mais conservadoras. Navegar dentro de qualquer uma delas sem conhecer as 

leis, as normas ou os preceitos expõe o visitante ao risco de cometer desde gafes 

inofensivas, como cumprimentar um subordinado antes de seu superior hierárquico 

numa empresa japonesa; até ofensas graves, como tocar o braço de uma mulher 

muçulmana a pretexto de apenas cumprimentá-la. 
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FIGURA 5 – Contrastes na dimensão UAI 

Embora não tenham sido encontrados dados empíricos confiáveis a respeito da 

dimensão temporal (HALL, 1998) para a cultura brasileira, é seguro deduzir que se 

trate de uma cultura policrônica. Dessa forma, seguindo a proposta prática de Storti 

(1998), é possível agrupar nossa cultura junto com boa parte das culturas da Europa 

Latina, ainda que nelas a dimensão apresente grau mais baixo, e com várias culturas 

asiáticas, latino-americanas e africanas (FIGURA 6). O membro de uma cultura 

monocrônica que interaja com um brasileiro poderá ter a impressão que ele é 

descompromissado em virtude da tendência à modificação de agendamentos feitos 

previamente. Ao mesmo tempo, a tendência a interromper quem está falando poderá 

deixar a impressão de que o brasileiro é mal-educado ou não presta atenção ao que 

os outros dizem, o que não necessariamente corresponde à verdade. 



Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2012 – ANO 3 – NÚMERO 1 

22 

 

FIGURA 6 – Contrastes na dimensão TEMPO [v] 

O gráfico contrastivo da dimensão contexto (FIGURA 7) demonstra que a cultura 

brasileira se caracteriza pela alta dependência contextual na comunicação, o que 

também se verifica entre culturas da Europa latina, da Ásia, da América Latina e da 

África. Quem pertence a uma cultura com baixo grau de contextualização 

comunicativa e desconhece esse fato sobre a cultura do Brasil pode eventualmente 

se ressentir do descompasso entre o que as pessoas dizem e o que elas parecem 

querer dizer, ou ainda de que o que elas dizem não traz informações suficientes. Em 

casos mais críticos, pode-se criar uma falsa impressão de que o interlocutor brasileiro 

é dissimulado, com resultados obviamente ruins para o estabelecimento de um 

vínculo social saudável. 

 

FIGURA 7 – Contrastes na dimensão CONTEXTO 

Sob uma perspectiva global, portanto, a cultura brasileira se apresenta como tolerante 

em relação à distância hierárquica, medianamente individualista, rígida em relação à 

observância de padrões de comportamento, policrônica, altamente "tátil" e de 

comunicação contextualizada. Uma descrição mais confiável, no entanto, exige que 

se leve em conta o fato de existir variação dentro do Brasil em vista dos diferentes 

padrões de colonização das regiões e cidades e também em função dos diferentes 

processos históricos ocorridos nelas. É ainda necessário considerar que dois 

membros da cultura na mesma região ou cidade podem manifestar algumas das 
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dimensões analisadas em graus distintos em função, por exemplo, dos anos de 

educação formal, como explica Almeida (2007) em relação à dimensão PDI. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

A consciência dos contrastes dentro das dimensões culturais deve servir ao professor 

de PLE como uma ferramenta de trabalho adicional ao seu conhecimento do idioma, 

das técnicas e das tecnologias de ensino. O primeiro beneficiado pelo uso dessa 

ferramenta deve ser o próprio professor, que talvez precise ressignificar seus 

estereótipos em relação à cultura brasileira, provavelmente construídos durante sua 

educação formal ou após o contato com outras culturas que manifestem essas 

dimensões em graus marcadamente distintos. Assim, o professor de PLE deve 

construir a convicção de que não lhe cabe transmitir um juízo de valor a respeito da 

acentuada distância hierárquica ou do caráter altamente tátil da cultura brasileira em 

relação às culturas de alguns de seus alunos, que podem se apresentar menos 

socialmente hierarquizadas ou menos táteis. No entanto, na prática, mesmo que 

consiga elaborar uma perspectiva menos estereotipada a respeito de sua cultura, é 

muito provável que o professor precise lidar com eventuais comentários negativos de 

estudantes que ainda não tenham superado o estágio do choque cultural em que os 

aspectos específicos da cultura brasileira ainda representem razão para frustrações 

e irritações. Caberá ao professor, nesses casos, usar essa nova ferramenta de forma 

objetiva para propiciar ao estudante de PLE uma integração menos sofrida e mais 

consciente à cultura que o recebe. 

Não parece haver técnicas infalíveis para trabalhar as dimensões culturais em sala de 

aula na profundidade necessária de modo a superar a limitada abordagem dos usos 

e costumes e do folclore nacional, ainda presente em alguns materiais didáticos de 

PLE. Cabe, então, ao professor a tarefa de elaborar seu conjunto de materiais e 

técnicas, sua abordagem pessoal para facilitar o desenvolvimento da competência 

intercultural de seus alunos. Uma boa fonte de conteúdos para criação desses 

materiais é o cinema nacional. Cenas curtas de filmes mais recentes podem ser 

transformadas em vinhetas para abordagem da dimensão espacial (observação da 

distância entre as pessoas; de manifestações de amizade mediante abraços, toques 

e tapinhas as costas, por exemplo) e da PDI manifestada nas formas de tratamento 

(uso de doutor em lugar de senhor para se dirigir a alguém que seja ou aparente ser 

de classe mais alta, por exemplo). O professor pode também, seguindo a proposta de 

Storti (1994), elaborar diálogos curtos em que fiquem evidentes os usos da linguagem 

que manifestem as dimensões IDV (a conversa descontraída que precede uma 

negociação comercial) e UAI (as diversas locuções de cunho fatalista, como o destino 

a Deus pertence, se deus quiser e ao Deus dará, entre outras). Ainda sobre a 

dimensão UAI, é importante observar que a música popular é rica em letras que 

expressam o fatalismo da cultura brasileira, como a da canção Deixa a vida me levar, 

de Zeca Pagodinho. Qualquer que seja a fonte selecionada, o professor deve levar 

em consideração que a atividade a ser proposta não poderá ter como resultado a 

formação ou o reforço de estereótipos a respeito da cultura-alvo (FERREIRA, 2010). 
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Ele deverá orientar os alunos a agir como cientistas, como antropólogos que 

observam sem valorar, que observam antes de interpretar e que interpretam segundo 

as lentes da cultura-alvo, não com as de suas próprias culturas. Uma dica é orientar 

os alunos a seguir um roteiro de observação e interpretação que envolva a resposta 

às seguintes perguntas: 

a)      O que parece estar acontecendo aqui (conversa informal, negociação, 

discussão, entrevista)? O que leva você a fazer essa interpretação? 

b)      Quem são as pessoas envolvidas? Qual parece ser a relação entre elas 

(parentes, amigas, desconhecidas)? O que leva você a fazer essa interpretação? 

c)      O que cada uma delas parece querer fazer (socializar, vender, negociar, 

ensinar)? O que leva você a fazer essa interpretação? 

d)      Elas parecem ter sido bem-sucedidas? O que leva você a fazer essa 

interpretação? 

e)      O que seria diferente se o evento tivesse ocorrido em sua cultura? 

f)        Que dificuldades você imagina que teria se fosse uma das pessoas 

envolvidas? Por quê? Como poderia contornar essas dificuldades sem ofender ou 

frustrar o interlocutor? 

g)      O que você aprendeu a respeito da cultura brasileira nessa atividade? 

Aprendizes que ainda não tenham capacidade de interpretar poderão receber as 

perguntas numa língua estrangeira de conhecimento comum na turma e poderão 

responder nessa língua, uma vez que o que importa é o exercício de observação, 

análise e autorreflexão. 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, A.C. A cabeça do brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

FERREIRA, I.A. Os componentes linguístico e cultural: equilíbrio no ensino 

contemporâneo de PLE. In: Revista SIPLE. Ano 1, Nº 1, Outubro, 2010. Disponível 

em: http://bit.ly/SWrU8U. Acesso em: 30 set. 2012. 

FIALHO, F.M. Vicissitudes de uma análise de survey à brasileira. Revista Brasileira 

de Ciências Sociais. Vol. 23, Nº 66, 2008, p. 197-200. Disponível em: 

http://bit.ly/Qy05Ej. Acesso em: 30 set. 2012. 

GRIFFIN, E. Proxemic Theory of Edward Hall. In: ---. A First Look at Communication 

Theory. New York: McGraw-Hill, 1997, p. 60-67. 



Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2012 – ANO 3 – NÚMERO 1 

25 

HALL, E.T. The Power of Hidden Differences. In: BENNETT, M. (ed). Basic 

Concepts of Intercultural Communication: Selected Readings. Yarmouth, Maine: 

Intercultural Press, 1998, pp. 53-67. 

ITIM. Dimensions – Geert Hofstede. 2005a. Disponível em: http://bit.ly/rsChec. 

Acesso em: 30 set. 2012. 

____. National cultural dimensions – Geert Hofstede. 2005b. Disponível em: 

http://bit.ly/y9CRSQ. Acesso em: 30 set. 2012. 

____. What about Brazil? – Geert Hofstede. 2005c. Disponível em: 

http://bit.ly/w9OqoB. Acesso em: 30 set. 2012. 

____. Countries – Geert Hofstede. 2005d. Disponível em: http://bit.ly/sGv4ef. Acesso 

em: 30 set. 2012. 

JONES, M.L. Hofstede – Culturally questionable? Paper presented to the Oxford 

Business & Economics Conference, Oxford, 24–26 June, 2007. 

REIS BATISTA, M. O (Inter)cultural em livros didáticos de português para 

estrangeiros. In: Anais do VII SEPA – Seminário de Pesquisa em Andamento do 

curso de Mestrado em Letras da Universidade Federal do Pará. 2009. Disponível 

em: <http://bit.ly/SRUZCU>. Acesso em: 06 out. 2012 

STORTI, C. Cross-cultural Dialogues: 74 Brief Encounters with Cross-Cultural 

Difference. Yarmouth, ME: Intercultural Press, 1994. 

STORTI, C. Figuring Foreigners Out: a practical guide. Boston: Intercultural Press, 

1998. 

 

NOTAS: 

[i]No original: “Culture hides much more than it reveals and, strangely enough, what it hides, 
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alunos da professora doutora Matilde V. R. Scaramucci (UNICAMP). Os resultados desses 

levantamentos estão disponíveis, respectivamente, em http://bit.ly/PgOnCA e 

http://bit.ly/Usp5DN. 

[iii] O estudo original de Hofstede foi posteriormente ampliado e duas dimensões – orientação 

de longo prazo e indulgência/contenção – foram incluídas (ITIM, 2005b). Elas, no entanto, não 

são abordadas neste trabalho. 
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Canadá, US = Estados Unidos, AR = Argentina, UY = Uruguai, CL = Chile, PE = Peru, SV = 

El Salvador, CO = Colômbia, EQ = Equador, MX = México, VE = Venezuela, GT = Guatemala, 

PA = Panamá; IL = Israel, JP = Japão, IR = Irã, TW = Taiwan, CS = Coréia do Sul, TR = 
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Árabes Unidos, AS = Arábia Saudita, ML = Malásia; AF = África do Sul, ZM = Zâmbia, EG = 

Egito, ET = Etiópia, MA = Marrocos, TZ = Tanzânia, GH = Gana, NG = Nigéria. 

[v] Abreviaturas: UK = Reino Unido, AL = Alemanha, RU = Rússia, ES = Espanha, FR = 
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Resumo 

Este artigo apresenta desafios, paradoxos e aspectos da realidade quanto à formação 

universitária de professores de PLE num contexto argentino depois da promulgação 

de uma lei que torna obrigatório o ensino de português nas escolas de nível médio em 

todo o país e no ensino fundamental, no caso das escolas da fronteira argentino-

brasileira. 

Palavras-chave: PLE na Argentina, PLE em Córdoba, Argentina; formação de 

professores de PLE 

Abstract 

This article spells out challenges, paradoxes and specific aspects of the process of 

PLE teacher education in the Argentinian context after the approval of a law that 

turned  mandatory the teaching of Portuguese as a Foreign Language at the high-

school level in the country and at the primary school level in the case of schools 

situated in the border of Argentina and Brazil. 

Keywords: Portuguese as a Foreign Language in Argentina; PFL in Córdoba, 

Argentina; PFL teacher education 

  

Introdução 

A promulgação na Argentina da Lei 26.468 torna obrigatória a oferta de Língua 

Portuguesa em todas as escolas de Ensino Médio deste país e, no caso das escolas 

de fronteira, também no Ensino Fundamental. Baseado nesta lei e em outras diretrizes 

da educação provincial cordobesa, neste trabalho daremos a conhecer alguns dos 

desafios locais sobre a formação universitária de professores de PLE na província de 

Córdoba. Muito além dos materiais didáticos a serem usados e dos conteúdos a 

serem ministrados no ensino de PLE na Escuela Secundaria Argentina, temas 

estritamente vinculados à formação docente, encontramo-nos diante de uma máquina 

um pouco ociosa que forma um número ainda insuficiente de professores para uma 

realidade que vislumbramos desafiante desde os seus princípios. 
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Indubitavelmente a promulgação da lei 26.468 na Argentina abriu os horizontes para 

aquilo que nós, formadores de professores de PLE, há muito desejávamos, pois além 

de uma maior oferta de trabalho no campo do ensino e da pesquisa na área de PLE, 

potenciam-se os vínculos entre os nossos países, pois a língua é uma das pontes pela 

qual transitam em forma mais plena as culturas de nossa região. Contudo, um grande 

dilema nos acompanha, o da formação de professores para atender uma demanda 

que, apenas nas entrelinhas, podemos considerar verdadeira. 

Cabe-me trazer à tona uma reflexão sobre uma realidade de formação de professores 

de português língua estrangeira que vivencio desde o ano de 1999 na cidade de 

Córdoba e, especificamente, na Faculdade de Línguas, pertencente à Universidade 

Nacional de Córdoba – Argentina. 

A atividade de formar educadores e especialmente professores de línguas 

estrangeiras, atravessa uma série de reflexões que nos permitem uma aproximação 

aos verdadeiros paradigmas envolvidos nesta tarefa, entre eles o da 

interdisciplinaridade e o da interculturalidade. 

Usarei, neste trabalho, a nomenclatura “Profesorado de Português” para referir-me ao 

nome da carreira universitária na qual sou formador de professores de PLE, pois 

considero ser aquele que mais a identifica, sem ter que discutir seus alcances 

acadêmicos e tendo como base sua equivalência a uma Licenciatura Plena no Brasil. 

Inicio remontando-me à primeira fase, ou ao que considero uma das primeiras ações 

da Faculdade de Línguas em direção à formação oficial de professores de PLE na 

província de Córdoba. Em 1999 a Secretaria Acadêmica desta faculdade lançou 

Módulos de formação de professores chamados “Português por tu bien”. Naquela 

ocasião fui convidado a ministrar três módulos deste programa: Aspectos Políticos, 

geográficos e sociais dos países de Língua Oficial Portuguesa, Aspectos da Cultura 

Brasileira e Oficina de Produção e Expressão Escrita em PLE.  Osdois primeiros 

totalmente vinculados à língua e à cultura e o terceiro dirigido a questões linguístico-

textuais no plano contrastivo entre o português e o espanhol. Os módulos de formação 

do programa “Portugués Por Tu Bien” foram desenvolvidos durante dois anos, com 

uma oferta de cursos na área da Cultura, da Literatura e da Língua (Língua, Gramática 

e Fonética). Cada curso contava com 36 horas relógio de formação e com avaliação 

final. Este programa foi a porta inicial para a abertura do “Profesorado de Portugués” 

em Córdoba. Desde então, em nossa unidade acadêmica o português só era 

oferecido nos cursos instrumentais (lectocompreensão) e comunicativos nos âmbitos 

da Extensão - Cursos Intensivos e do Departamento Cultural.  Contando com um 

grupo de mais de 45 inscritos, “Portugués Por Tu Bien” ajudou a consolidar o primeiro 

grupo de alunos que fundou, com seus professores, uma carreira de formação de 

professores de português na cidade de Córdoba que hoje comemora seus 12 anos de 

funcionamento em pleno vapor. 
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Os alunos – futuros professores de PLE 

A primeira turma de nosso “profesorado” caracterizava-se, em sua maioria, por ser 

um grupo especial que reunia professores idôneos de PLE que há vários anos 

estavam dando aulas em diferentes âmbitos na cidade e em seus arredores, mas 

também contava com um bom número de alunos sem estudos sistemáticos do idioma 

e outros com estudos iniciais. Na verdade estávamos diante de um grupo humano 

heterogêneo quanto à idade, variando entre jovens, adultos e até mesmo aqueles da 

terceira idade. Muitos deles já eram profissionais em outras áreas do saber e com 

cursos universitários completos. Como não houve restrição para o acesso a esta 

carreira, a primeira turma começou com aproximadamente 130 alunos inscritos, dos 

quais, apenas uns 20 chegaram ao quarto ano. Em 2004 se formaram as nossas duas 

primeiras professoras de PLE de Córdoba. 

Desde o início sempre contamos com altas taxas de abandono, problema que tem 

sido estudado com o objetivo de identificar suas causas, muitas delas externas, tal 

como é a realidade socioeconômica dos alunos. Causas internas eram aquelas 

relacionadas com o horário de funcionamento do “profesorado” – às vezes começa às 

9h e terminava às 22h- e questões vinculadas à grade curricular – as matérias troncais 

estavam unidas em uma única disciplina. A partir de 2002 iniciou-se uma queda no 

número de inscritos, porém o número manteve-se estável, aproximadamente 25 

inscritos anualmente. O problema era que a taxa de abandono continuava crescendo. 

Somente com a promulgação da lei de ensino de português nas escolas secundárias 

é que voltamos a ter um número maior de inscritos e uma taxa um pouco menor no 

quesito evasão. Atualmente contamos com uma média de quinze alunos em cada um 

dos quatro anos que dura a formação docente. No entanto, dentro das perspectivas 

de formação de professores de PLE em Córdoba, um dos nossos grandes desafios 

continua sendo o de aumentar o número de inscritos, detectar e trabalhar de forma 

mais conjunta sobre as causas da evasão e assim, evitar a queda da taxa de 

abandono, dado que é urgente termos mais professores de PLE não só na cidade de 

Córdoba, como também em toda a província, a segunda mais importante da 

Argentina. Cabe a nós, desta forma, como formadores de formadores, instaurar a 

discussão desde o ingresso no “Profesorado de Portugués” sobre a profissão de 

professor de português como língua estrangeira na Argentina. 

A grade curricular 

Em 2000 iniciamos os trabalhos para a elaboração da grade curricular do 

“Profesorado de Portugués” e em 2001 nasceu, oficialmente, esta oferta acadêmica 

de formação de professores de PLE na cidade e província de Córdoba. Cabe deixar 

claro que nasceu em um contexto político-econômico bastante influenciado pelas 

relações bilaterais oriundas do MERCOSUL, mercantilista por sinal. O governador da 

província, à época, havia sido cônsul da Argentina em São Paulo. Por isso, o 

“professorado” nasceu tarde, há 7 anos do Tratado de Assunção, mas igualmente 

bem-vindo. O que ressaltamos é que a Faculdade de Línguas tomou a decisão de 
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abrir um curso de formação de formadores na língua do país irmão junto a outros 

“profesorados” de maior tradição como os de inglês, francês, italiano e alemão. Por 

este motivo, ao nos reunirmos em uma comissão de revisão da grade curricular do 

“profesorado” redigimos um relatório, no qual expomos: 

Se discutió mucho desde una visión crítica del sesgo predominantemente 
instrumental que evidencia la redacción del plan de estudio vigente, tanto en 
su introducción como en sus descriptores, y se defendió la necesidad de 
explicitar en la redacción del nuevo plan una concepción del lenguaje no 
meramente restringida a la comunicación y a los usos instrumentales, sino que 
dé cuenta de la complejidad del lenguaje como conocimiento y como 
materialidad cultural e histórica. También se discutió sobre la necesidad de 
tener en cuenta el Mercosur en la redacción del nuevo plan, aunque sin 
restringirse a cuestiones de mercado ni meramente técnicas, sino tomando en 
consideración la realidad latinoamericana en su conjunto, la totalidad del 
mundo lusófono (aunque con énfasis en el Brasil) y la complejidad teórico-
conceptual del campo de las Ciencias del Lenguaje y de la Cultura. También 
se discutió acerca de la importancia de profundizar marcos del comparatismo 
y del contrastivismo en la organización de los espacios curriculares y en la 
articulación entre ellos.  La comisión acordó en la defensa del plurilingüismo y 
en la necesidad de definir políticas lingüísticas desde la FL y desde la UNC a 
favor de la integración, del respecto a la diversidad y de la respuesta a las 
demandas sociales. En este punto la carrera del profesorado de Portugués 
tiene un lugar importante, dado el papel que tiene la enseñanza de las lenguas 
en las producciones culturales y en el surgimiento de nuevas posiciones y 
reflexiones que den visibilidad a los problemas sociales y políticos 
contemporáneos. 

Desafios 

Nosso primeiro grande desafio na formação foi contar com profissionais para cobrir 

as diferentes áreas de formação com suas respectivas disciplinas e formar um 

professor de português reflexivo, crítico e comprometido com a educação e a 

integração regional. Pouco a pouco, ano a ano, os professores foram aparecendo, as 

seleções docentes foram sendo efetuadas e os cargos cobertos. Com o passar do 

tempo vieram os concursos e atualmente contamos com 100% do corpo docente em 

situação regular, sendo professores titulares e adjuntos concursados. A maioria dos 

professores está cursando pós-graduação, alguns já são doutores e outros mestres. 

Cada um de nós se especializa em suas áreas e disciplinas. No início, porém, algumas 

matérias eram ministradas em espanhol, principalmente aquelas que não envolviam 

a questão da língua e da cultura. Hoje, todas são em português, exceto aquelas 

comuns a todas as carreiras de faculdade. Hoje em dia também contamos com 

professores auxiliares que são os egressos de nosso próprio “profesorado”. Posso 

dizer que temos um corpo docente definido, unido, de alto nível, que trabalha de forma 

sustentável e comprometida na formação de nossos professores de PLE em Córdoba 

e na Argentina. 

Das reflexões de nossa comissão de revisão da grade curricular, elencamos como 

desafios (2007) 
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1.      “…se acordó en separar en materias diferentes cada una de las 

Áreas que actualmente integran las Lenguas Portuguesas, en algunos 

casos con redistribución de horas y redenominación de espacios 

curriculares, según consta en el punto 6 del presente informe.” (2) 

2.      “se decidió crear una Lingüística II, considerando que un único 

curso de Lingüística es insuficiente para que el alumno pueda adquirir 

una visión amplia de la complejidad del campo teórico-conceptual de la 

Lingüística contemporánea y de sus desarrollos en el Brasil. Además, la 

Lingüística demanda al alumno la familiarización con un discurso teórico 

al que no está acostumbrado, pero que resulta indispensable que 

adquiera en su formación de grado en una lengua extranjera. Por otro 

lado, el conocimiento del campo teórico-conceptual de la Lingüística que 

el alumno necesita adquirir en el grado debe ser coherente con los 

conocimientos de base que resultan absolutamente imprescindibles 

para la realización de estudios de posgrado, de oferta creciente tanto en 

la FL UNC como en otras instituciones de la región y en acuerdos 

internacionales entre la Argentina y el Brasil.” (2-3) 

3.      “teniendo en cuenta la necesidad de apuntalar esta formación, se 

propuso transformar en materias los actuales seminarios del plan 

vigente, para un mejor aprovechamiento del tiempo y una mejor 

definición del objeto de estudio y de las competencias a desarrollar en 

cada espacio curricular. En consonancia con lo anterior, se propuso 

transformar el Seminario-Taller de Lenguajes Especializados del 

Portugués en una cátedra denominada Lexicología y Lexicografía, y los 

actuales Latín I y Latín II, cuatrimestrales, en una cátedra anual 

denominada Prácticas Etimológicas del Latín al Portugués” (3) 

4.      “las cátedras de Cultura y Civilización, aunque todavía faltan 

definiciones en este campo, cambiarían de denominación para dar 

cuenta de posiciones epistemológicas que permitan un posicionamiento 

crítico y reflexivo, y adoptarían una perspectiva intercultural con el re-

conocimiento de la propia cultura en un proceso dialéctico con la cultura 

“otra”. Las actuales cátedras de cultura se anualizarían y se dictarían a 

partir de segundo año para que los alumnos cuenten con una base 

lingüística más sólida.” (3) 

5.      “Teoría y Práctica de la Investigación, pasaría a 2° Año de la 

carrera, con el fundamento de que el alumno ya posea un cierto 

conocimiento del campo teórico-disciplinar que le permita un mejor 

aprovechamiento de este espacio curricular.” (3) 

No desafio de trabalhar com o binômio língua-cultura, sabemos que dentro daquilo 

que denominamos universo da língua portuguesa, as realidades linguísticas e 
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culturais são diversas e enriquecedoras. Por isso, optamos por não deixar de lado o 

contato com o português europeu e africano, embora tenhamos tomado a decisão 

convicta de adotar o português do Brasil como língua e cultura de estudos que norteia 

a ação formadora do futuro professor de PLE, dadas as razões da criação do nosso 

“profesorado” e sua inserção no MERCOSUL, realidade geopolítica mais 

próxima.  Mesmo assim, no primeiro ano, na área de Cultura, os estudantes têm 

disciplinas como Cultura I e II através das quais refletem criticamente sobre os países 

de língua oficial portuguesa, entre eles os PALOPS, Portugal e Brasil. 

Uma demanda social 

Considero que a perspectiva latente em nossa realidade de formação de professores 

de PLE é que a 12 de janeiro de 2009 a atual presidente da Argentina promulga a Lei 

26468[1] que estabelece que todas as escolas secundárias do sistema educacional 

nacional da Argentina devem incluir em forma obrigatória uma proposta curricular 

para o ensino do idioma português como língua estrangeira. Contudo, segundo o 

artigo 3, o estudo da língua por parte dos estudantes será de caráter optativo, ou seja, 

não o obriga a estudar a língua. 

Sendo optativo ou não por parte dos estudantes, o caso é que até o ano de 2016 as 

escolas argentinas deverão oferecer em sua grade curricular uma proposta de ensino 

de PLE. O grande desafio é que a lei não poderá ser implantada se continuarmos com 

uma oferta de tão poucos profissionais formados ano a ano, e não questiono apenas 

a realidade cordobesa, falo de toda a nação argentina. Ao mesmo tempo a situação 

é paradoxal, pois não tendo ainda sido implantada em muitas escolas, muitos de 

nossos professores acabam ministrando aulas de espanhol. 

Não obstante, e querendo pensar positivamente, sabemos que a realidade nos 

desafia, que devemos formar mais professores ou agentes de integração cultural 

vinculados ao ensino e à aprendizagem do português, que devemos lutar para que a 

lei seja implantada nas escolas 

e em nossa província cordobesa.  Por isso, a Faculdade de Língua busca fortalecer o 

quadro docente, fornecer opções de formação na pós-graduação e o intercâmbio com 

o Brasil. Essa ação engloba tanto professores da casa como alunos e professores 

formados na casa. 

No final de 2011, mais uma ação governamental nos impulsiona a pensar em ações 

para formar mais docentes. Foi aprovado um documento na província de Córdoba 

denominado Síntesis de las Orientaciones 2012-2015 - Educación Secundaria da 

Secretaria de Educação do Governo de Córdoba (2011). Nele, sugere-se a inclusão 

da Língua Portuguesa como uma das línguas adicionais na grade curricular das 

escolas provinciais cordobesas com orientação em Economia e Administração, 

Línguas, Agro e Ambiente, Turismo, Comunicação, Informática, Educação Física, 

Artes Visuais, Música, Teatro, Dança, Audiovisuais e Multimídia, em consonância com 

a Lei Nacional 26.468. Além disso, o documento propõe que o estudo desta língua 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BrunoAmorim/Desktop/siple/2.%20Desafios%20e%20progressos%20da%20e%20na%20formaÃ§Ã£o%20de%20professores%20de%20PLE%20na%20Universidade%20Nacional%20de%20CÃ³rdoba.docx%23_ftn1
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adicional seja não só um meio de expressão e comunicação, mas uma via de acesso 

ao conhecimento de outras sociedades e culturas, na busca do fortalecimento da 

consciência e da competência intercultural do estudante. Nas escolas que optaram 

pela orientação “Línguas”, em sua grade curricular deve aparecer uma língua 

adicional A, uma B e uma C, sendo que uma delas deverá ser obrigatoriamente a 

Língua Portuguesa, tal como se pode ler no documento (2011): 

En el caso de no haber optado por el portugués como Lengua Adicional A o B 
y según lo establecido en la Ley 26.468, se deberá incluir como mínimo un año 
de enseñanza de la lengua portuguesa, en carácter de lengua Adicional C. 
(19)[2]. 

Observamos que algumas escolas de Córdoba, pelo menos as da capital, procuram 

incorporar a oferta de português como língua adicional, dada a importância do domínio 

desta língua no contexto não apenas mercosulino, mas global. Diante desta realidade, 

o foco recai novamente na formação de professores de português para atuarem no 

sistema educativo argentino. A estas alturas, sendo formador de formadores, me 

pergunto -tendo em consideração que a língua constitui um dos espaços estratégicos 

na construção da integração regional - se nós, professores que somos e que 

formamos, temos consciência plena de que o português que usamos, ensinamos e 

aprendemos forma parte das práticas sociais de nossa região e que possui uma 

história compartilhada com outras línguas. Será que sabemos quais são as 

informações que os nossos alunos possuem ao finalizarem a formação, após os 

quatro ou cinco anos de estudos universitários, sobre a diversidade linguístico-cultural 

do universo da língua portuguesa no mundo? Quais seriam as representações que os 

nossos alunos têm sobre a língua que aprendem quando ingressam, quando transitam 

e quando finalizam a formação de graduação em PLE? Trabalhamos com os espaços 

de enunciação da língua? Que professores de PLE estamos formando? 

Todas essas perguntas nos fazem refletir sobre o ensino de PLE aqui na Argentina. 

Com a retomada da democracia em nossos países, iniciou-se uma revisão de nossas 

grades curriculares e o ensino de português na Argentina deu seus primeiros passos 

a fim de sair de sua grande estagnação. Se entre 1954 e 1992 (um intervalo de 38 

anos) foram formados apenas 54 professores de PLE na Argentina, segundo Bein 

(1999: 199 em Canteros, 2011: 88) e hoje, em 2012 (em um intervalo de 19 nos), já 

contamos com aproximadamente 1000 professores, é notório que a realidade está se 

modificando mais rapidamente. Desde a criação do MERCOSUL o número de 

professores só tende a aumentar, embora as leis de implantação do idioma no sistema 

educativo formal ainda não estejam sendo cumpridas ao pé da letra.[3] 

Também dentro desta ação encontram-se em funcionamento projetos de intercâmbio 

docente, estudantil, cursos de verão como o que acontecerá em fevereiro próximo 

com duas semanas de formação para nossos alunos com professores do Paraguai, 

do Uruguai e do Brasil. Convênios com universidades brasileiras como a USP para 

fortalecer nossas carreiras de pós-graduação e com outras como a Unicamp, a 

Federal do Rio Grande do Sul, a Federal de Goiás, a Federal de Minas Gerais, nas 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BrunoAmorim/Desktop/siple/2.%20Desafios%20e%20progressos%20da%20e%20na%20formaÃ§Ã£o%20de%20professores%20de%20PLE%20na%20Universidade%20Nacional%20de%20CÃ³rdoba.docx%23_ftn2
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quais nossos alunos passam um período de sua formação em situação de imersão na 

língua e na cultura alvo de sua formação e de sua atuação como futuro professor de 

PLE. 

Mesmo assim, ainda estamos engatinhando. Grandes lacunas sobrevivem, entre elas 

a questão da autonomia dos professores que formamos na produção de materiais 

didáticos que veiculem uma língua menos normativa, menos ancorada no sistema e 

nos conhecimentos meramente gramaticais.  A carência de materiais didáticos em 

nossa área continua sendo um dos grandes problemas para a maioria dos professores 

de português. Os materiais educativos com os quais contam pouco ou nada oferecem 

do ponto de vista pragmático e sociolinguístico do português do Brasil, só para 

mencionar um dos grandes desafios daqueles que produzem materiais. É por isso 

que, a partir das disciplinas de Língua e Didática, oferecemos aos alunos, e até 

exigimos dos alunos, que produzam materiais. No caso específico de minhas 

disciplinas, Língua Portuguesa I e Língua Portuguesa IV, associo a aprendizagem da 

língua com o uso das TIC. Por exemplo, os alunos devem aprender o que é um 

podcast e a partir disto gravar seus próprios áudios, editá-los e produzi-los. Sempre 

trabalho com a questão da autonomia e procuro evidenciar que com as TIC a questão 

da carência de materiais passa a ser um subterfúgio, pois podemos produzir nossos 

próprios materiais, tais como os que os convido a visualizar no seguinte 

link: pt.calameo.com/books/00035611099f9848dfb95. Nesta área também falta muita 

vinculação com o Brasil, com os pesquisadores dos diferentes campos do saber da 

língua, da gramática, da fonética, da linguística textual, da teoria do gênero, da 

sociolinguística, da pragmática, etc... pois não podemos continuar trabalhando de 

forma isolada. Felizmente há mais contato, há mais convênios, mas a produção de 

material, do meu ponto de vista, é uma dívida de nós, brasileiros, para com o PLE. 

E para finalizar, resgato uma de nossas fortalezas, a dimensão da formação 

plurilíngue que também está presente em nosso “profesorado” através da disciplina 

de Intercompreensão em Línguas Romances, matéria que os alunos cursam no último 

ano da formação docente. Nesta disciplina, eles entram em contato com a didática do 

plurilinguismo e com a intercompreensão em línguas romances. O objetivo é formar 

para o plurilinguismo e dentro de um enfoque inovador, o do aproveitamento do eixo 

da proximidade linguística como fator de integração. 

A partir das disciplinas de Linguística e Gramática e Língua, nossos alunos se formam 

a partir de uma visão crítica da Língua e da Cultura dos Brasileiros. Incluem-se 

estudos sobre a variação linguística, sobre as diferentes abordagens gramaticais e 

sobre questões pragmáticas vinculadas à oralidade. Embora seja uma área ainda 

nova e contemos com aproximadamente 60 professores formados, é evidente o forte 

apoio da Faculdade de Línguas que impulsiona os recém formados a não pararem 

seus estudos, prosseguindo com estudos de pós-graduação como Mestrado e 

Doutorado. 

http://www.siple.org.br/pt.calameo.com/books/00035611099f9848dfb95
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Ser professor de português, hoje, na Argentina, é ser portador de uma voz de mais de 

200 milhões de falantes, que vivem aqui do lado, muito próximos. É ser um 

conhecedor e experienciador de uma cultura como a brasileira, sobrecarregada de 

contrastes e ao mesmo tempo enriquecedora, pois com seus pontos de contato com 

a cultura argentina, apenas enriquece este nosso patrimônio cultural latino-

americano. O Brasil é logo aí, a Argentina é logo aqui. Quando argentinos e brasileiros 

se conhecem mais, quando sabem usar um a língua e a cultura do outro, a integração 

que almejamos é sempre mais uma realidade possível. 
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___________________________________ 

[1]Para ler a lei na íntegra http://www.puntoprofesional.com/P/0650/LEY_26468.HTM 

2http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Si

ntesisdeOrientaciones2012.pdf 

3Por exemplo, nas reuniões de chefes de áreas ou representantes de sessões de PLE que 

acontecem nos congressos promovidos pela AAPP, é notória a queixa de que nas províncias 

de Entre Ríos, Paraná y Santa Fe existem muitos professores formados, mas com 

dificuldades em encontrar trabalho na rede pública de ensino. São os paradoxos da realidade. 

  

http://www.puntoprofesional.com/P/0650/LEY_26468.HTM
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Resumo 

Este artigo apresenta uma análise de um relato de um aprendente de português na 

Bélgica e no Brasil. A partir da metodologia da história oral, os dados foram colhidos 

mediante entrevista aberta com o informante belga, Johan (pseudônimo), e aspectos 

como procedimentos dos professores, material didático, conteúdos dos cursos, 

CELPE-BRAS, dimensões culturais e até políticas para o PLE são abordados à luz 

das teorias sobre Aprendizagem e Ensino de Línguas (AELin). 

Palavras-chave: PLE, PL2, português na Bélgica 

Abstract   

This paper presentsan analysis of a report of a learner of Portuguese in Belgiumand 

Brazil. Using the oral history methodology, data were collected through an open 

interview with the Belgian informant, Johan (pseudonym), and aspects such as 

teachers procedures, teaching materials, course contents, CELPE-BRAS, cultural and 

even political dimensions to the PLE are discussed in light of theories on Language 

Teaching and Learning. 

Keywords:Portuguese as a foreign language, Portuguese as a second language, 

Portuguese in Belgium 

  

Introdução 

A Área de Ensino e Aprendizagem de Línguas (AELIN) é o foco de nosso estudo no 

marco global da Linguística Aplicada (LA), sendo Português Língua Estrangeira (PLE) 

e Português como Segunda Língua (PL2) a nossa especialidade no contexto deste 

artigo. Oferecer um relato e uma análise da experiência de um aprendiz de português 

dentro e fora do Brasil é o objetivo principal deste trabalho. Desse modo, o aluno 

coloca-se no centro de nossa atenção na teia composta também pelo professor e 

pelos agentes terceiros (diretores de escolas, coordenadores de cursos, formuladores 

de políticas), todos eles protagonistas da Operação Global do Ensino e Aprendizagem 

de Línguas- OGEL (Almeida Filho, 2011). A nossa análise privilegia a percepção do 

aluno sobre o professor, o marco institucional, a abordagem do ensino, as 
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competências, as materialidades (planejamento dos cursos, métodos, metodologias, 

avaliações de cursos e o CELPE-BRAS) incluindo ainda aspectos de língua e cultura, 

estratégias de aprendizagem e vivências. 

A seguir, apresentaremos a metodologia utilizada para este trabalho, alguns dados 

sobre a entrevista e o entrevistado, a análise dos dados de seu relato baseada em 

leituras acadêmicas, as considerações finais, as referências e finalmente o texto 

transcrito da gravação que foi feita com nosso informante como anexo. 

Metodologia 

A utilização das narrativas em pesquisas científicas assume a importante função de 

contribuir para a tomada de consciência da trajetória seguida por cada um. Por isso 

consideramos a Metodologia da História oral como um valioso instrumento para 

compor e avaliar a experiência de um aprendente de português como língua 

estrangeira. 

Quando se procede à reflexão sobre o “outro” pela história oral, passa-se do nível da 

observação para o nível analítico. É nessa perspectiva que a revista História Oral ea 

Associação Brasileira de História Oral (ABHO) traçam seus estudos para possibilitar 

diálogos com outros estudos afins e estabelecer critérios intelectuais e um “rigor 

acadêmico” que justifique o uso da história oral. 

O primeiro escrito publicado a usar o termo “história oral” no Brasil foi feito por Carlos 

Humberto Correa, em 1978. Antes dele, autores importantes se referiram ao uso de 

“depoimentos pessoais” vinculados às “histórias de vida”.  Por exemplo, Maria Isaura 

Pereira de Queiroz que, em 1953, publicou História Oral, 7, 2004 1 5 Histórias de vida 

e depoimentos pessoais. Este texto desdobrou-se em reflexões teóricas que foram 

difundidas ao longo dos anos pelos membros do Centro de Estudos Rurais e Urbanos 

(CERU) da Universidade de São Paulo (USP). 

Na literatura internacional, os trabalhos de autores como Antonio Nóvoa (1992), 

Michäel Huberman (1992), Claude Dubar (1997), Ivor F. Goodson (1992), Pierre 

Dominicé (1990), Franco Ferrarotti (1988), entre outros, oferecem forte respaldo ao 

emprego da abordagem biográfica e das histórias de vida na pesquisa educacional. 

Tais trabalhos influenciaram a configuração da produção intelectual brasileira e, para 

muitos pesquisadores, acabaram tornando-se uma referência. 

Considerando os procedimentos metodológicos, Nóvoa (1999, 2000) ressalta a 

utilização de matérias, já existentes ou desenvolvidas de uma produção (auto) 

biográfica com objetivos específicos, reflexão alicerçada especificadamente em 

matérias escritas ou orais, existindo uma interação/acordo entre o pesquisador e o 

pesquisado.  É possível basear-se em várias histórias, a produção do material pode 

ser individual ou em grupo e são várias as técnicas para mobilizar as histórias de vida 

e fazer as análises. Assim, esta variedade de perspectivas e de categorias constitui 

uma das principais potencialidades das abordagens autobiográficas. 
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Dados sobre a entrevista e o entrevistado 

Apresentamos a seguir um relato de um aprendente de PLE sobre sua experiência de 

aprender português na Bélgica e no Brasil no período que vai de 2009 a 2011. O 

participante da pesquisa se chama Johan (pseudônimo), tem 35 anos, é economista, 

nasceu na cidade de Leuven, na Bélgica, fala fluentemente inglês, francês e flamengo 

(sua língua materna), estudou alemão e espanhol e mora atualmente em Brasília. 

Entrevistamos Johan na manhã do dia 14 de janeiro de 2012 num café em Brasília. A 

entrevista foi toda gravada e transcrita literalmente. Conduzimos a entrevista com 

breves intervenções que orientaram o informante a fornecer registros relevantes para 

os objetivos do artigo já assinalados na introdução acima. Algumas intervenções 

feitas durante a entrevista estão marcadas no relato, em anexo, entre parênteses. A 

duração da entrevista gravada foi de aproximadamente 38 minutos. 

Análise dos dados 

A seguir abordaremos os dados do relato de Johan a partir de aspectos como 

procedimento dos docentes e materiais didáticos, conteúdos dos cursos, dimensões 

culturais, exame de proficiência e políticas para o PLE-PL2. Estes tópicos foram 

escolhidos em função da OGEL e dos debates sobre estes assuntos em sala de aula 

da disciplina Português Língua Estrangeira, ministrada pelo Prof. Dr. José Carlos 

Paes de Almeida Filho no mestrado em Linguística Aplicada da Universidade de 

Brasília. É importante reiterar que o foco de nossa investigação decorre da 

perspectiva do aprendente sobre seu amplo processo de aprendizagem de PLE-PL2. 

Sobre os procedimentos dos docentes e material didático 

Johan, nosso informante, estudou na Casa da América Latina em Bruxelas (Bélgica) 

e no Programa de Ensino do Português Para Falantes de Outras Línguas (PEPPFOL) 

em Brasília. Analisamos os dados da professora na Bélgica e dos professores 

brasileiros de Johan. Ele ressalta que o método da professora na Bélgica não era 

adequado, que ela se perdia em suas colocações, que não percebia as dificuldades 

dele e de seus companheiros de sala e que às vezes falava em francês. Afirma que 

ela estava despreparada para produzir e apresentar o material didático e que este não 

continha referência bibliográfica. De acordo com as abordagens da formação de 

professores (Almeida Filho, 2011), a professora na Bélgica não é formada nem com 

o enfoque treinamentista, ou seja, treinada em algum método de ensino de PLE, muito 

menos com o enfoque reflexivo, consciente do ensino como processo que é 

construído junta e criticamente com o aprendiz. Dadas as evidências, constatamos 

que a professora utilizou uma abordagem informal e serviu-se somente das 

competências linguística (falante nativa do português)  e implícita (conhecimentos 

informais de como ensinar a língua). 
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Já os professores brasileiros tiveram um melhor desempenho, segundo o aprendente 

“eram bons professores”. Percebemos através dele que possuíam uma formação 

treinamentista e uma abordagem de ensino e aprendizagem gramatical. 

O material didático utilizado na Bélgica foi considerado insuficiente e superficial pelo 

informante. Este material era retirado de papéis soltos que a professora levava. 

Observamos que no seu relato ele deu bastante atenção à carência desse tipo de 

insumo no seu processo de aprendizagem. Johan continuou a perceber a 

precariedade dos materiais ao estudar português no curso PEPPFOL aqui no Brasil. 

O fato de ter feito exercícios mecânicos numa apostila do curso e de não haver um 

contexto para esses exercícios foi considerado desnecessário em sala de aula, já que 

ele poderia fazer isso sozinho dado o nível avançado em que se encontrava. 

Entendemos que o próprio informante se dá conta de que essa dependência do 

professor sobre o material didático afeta o seu processo de aprender PLE-PL2. Falta 

uma aproximação entre os processos de ensino e aprendizagem, um olhar atento 

para as necessidades do aprendente, ou seja, uma interação entre a proposta 

apresentada pela professora e aquilo que de fato o aluno precisava para “des-

envolver” suas competências. 

Baltra (1981) em seu relato sobre “Minha aquisição do português” afirma que a 

motivação desempenha um papel fundamental na vontade de aprender, no seu caso 

pronunciar vogais nasais, e o objetivo de integração ensino/aprendizagem também 

foi crucial. Logo, a partir de uma descrição anterior de aprendizagem, verificamos que 

tanto a motivação quanto o objetivo de integração são características do aprendente, 

porque também nosso informante Johan sente falta de mais motivação (estratégia de 

aprendizagem segundo Ehrman 1986) e de um ensino que se integre com seu 

processo de aprendizagem. 

Portanto, ao tratar sobre os materiais didáticos utilizados no seu processo de 

aprendizagem, o Johan nos mostra que é necessário integrá-los às suas motivações 

e objetivos. Um aprendente verdadeiro é aquele com capacidade de correr riscos e 

que aproveita cada oportunidade para fazer usos variados da nova língua. Logo, 

preparar materiais didáticos para o aprendente nos leva a um desafio maior que nos 

armar de folhas soltas e apostilas de exercícios estruturalistas. De fato, deve ser um 

suporte, um auxílio adequado às necessidades dos aprendizes, com um insumo cheio 

de língua, para que o objetivo de integração realmente aconteça. 

Sobre conteúdos dos cursos e o exame de proficiência CELPE-BRAS 

Johan relata que a professora na Bélgica ensinou o pretérito perfeito dos verbos 

regulares e não o dos verbos irregulares induzindo seus alunos ao erro na conjugação 

destes últimos.  Este fato reforça a falta de formação da professora e de abordagem 

de ensino/aprendizagem. 
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Quanto aos conteúdos aprendidos no Brasil, o informante relata também o ensino 

detalhado sobre as partes do corpo humano. Ele diz que não pode se lembrar deste 

conteúdo e classifica essa falta de memória como conhecimento passivo. Tal fato 

reforça uma crítica à abordagem gramatical feita por Almeida Filho (2011): 

A abordagem gramatical pesa um pouco à memória que ela solicita a todo 
momento. A memória, no entanto, guarda e apaga com facilidades parecidas. 
Nisso reside uma grande vantagem de organizar por pequenas partes a 
reconstrução de um sistema complexo e um igualmente grande inconveniente 
dessa velha filosofia de ensinar línguas – o apagamento constante do que se 
acha que foi aprendido (memorizado). 

O aprendente revela ainda o seu estranhamento quanto a forma como foram 

ensinadas as cores em seu curso de português no PEPPFOL. O próprio informante 

revela a natureza do problema ao indicar que a maioria dos alunos já é falante de 

outras línguas e, portanto, está capacitada para entender certos conteúdos de uma 

só vez, sem a necessidade de escalonamento. O Programa de Pesquisa e Ensino de 

Português para Falantes de Outras Línguas parece trair a si mesmo ao ignorar que 

alguns de seus alunos realmente são falantes de outras línguas (no plural). Pode-se 

contra-argumentar que alguns alunos na mesma turma não conhecem outras línguas 

latinas ou ainda que preferiu-se preservar a sua memória. De qualquer forma, numa 

abordagem comunicativa esta questão não existiria e por isso talvez seja a mais 

indicada neste contexto. Isto significa não ensinar exaustivamente todas as cores e 

seus matizes, mas sim ensiná-las na medida em que apareçam em contextos 

temáticos nas aulas. Ensino comunicativo de LE é aquele que organiza as 

experiências de aprender em termos de atividades/tarefas de real interesse e/ou 

necessidade do aluno para que ele se capacite a usar a L-alvo para realizar ações de 

verdade na interação com outros falantes usuários dessa língua (ALMEIDA FILHO, 

2007). 

Nosso informante estranha o fato de que uma das tarefas da edição do exame 

CELPE-BRAS que ele fez consistisse na elaboração de um memorando, habilidade 

que muitos brasileiros, mesmo sendo nativos, teriam dificuldade em demonstrar, o 

que depõe contra a suposta natureza comunicativa deste exame. 

Sobre as dimensões culturais 

Johan comenta ter aprendido brevemente sobre algumas das festas populares mais 

representativas da cultura brasileira: o carnaval e o réveillon. Não entrou em muitos 

detalhes porque inicialmente teve somente uma aula expositiva e lembra-se de ter 

visto um vídeo sobre essas festas no curso que fez na Bélgica. Já no curso que fez 

no Brasil, nosso informante destacou que o português voltou a ser um idioma de 

“prática entre amigos” (mais uma estratégia de aprendizagem dele, queria aprender 

em grupo para poder praticar com os colegas). O contato com alguns brasileiros 

oriundos de Goiânia que foram trabalhar na Bélgica e o forró que escutavam juntos, 

também influenciaram no interesse de Johan pelo português brasileiro antes de vir ao 

Brasil, porém essa “prática entre amigos” no curso de português do PEPPFOL, 
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enfatizada pelo nosso informante, demonstra mais do que uma estratégia para 

aprender uma língua. Aqui encontramos a evidência da relevância social e de como a 

amizade, como um dos fatores culturais, contribuiu para o processo de aprendizagem 

de Johan. 

Almeida Filho (2011) afirma que o trabalho pela consciência cultural do outro e da 

própria L1 são fundamentais para a aquisição de uma língua. Verificamos que o nosso 

informante fez esse trabalho durante o seu processo de aprendizagem, percebeu que 

o lugar da cultura é o mesmo da língua ao se sensibilizar pela companhia e 

aprendizado com os seus colegas de sala, de como apreciava seus comportamentos 

e de como interagir com eles o encaminhou para encarar os limites da sua própria 

cultura. Tanto que ele tem vontade, por exemplo, de aprender a dançar forró e voltar 

para seu país e dançar com as pessoas de lá. Isso mostra que o ambiente de 

aprendizagem favoreceu o conhecimento das diferenças, da compreensão, da 

tolerância e da evolução da cultura-alvo do nosso informante. 

Sobre as políticas para o PLE 

O informante relata que queria estudar português do Brasil e aprender o sotaque 

brasileiro, mas em seu país, a Bélgica, as boas escolas ensinam português europeu 

e ele teve dificuldade em encontrar uma escola de português do Brasil. Portugal, 

apesar de ter somente 10 milhões de falantes de português, tem uma política de 

promoção do seu idioma muito mais estruturada e coerente, através do Instituto 

Camões (IC), do que o Brasil, sexta economia mundial em 2012, com quase 200 

milhões de falantes de português. É uma questão de visão política e cultural ou da 

falta que ela faz. Como afirma Ana Filipa Teles: “em 2009 o IC tem uma rede de ensino 

em quatro continentes, em 66 países e em 274 universidades. Há 54 centros de língua 

portuguesa e 425 leitores de português que não só ensinam português como língua 

estrangeira ou segunda língua, mas também implementam projetos culturais para 

promover a cultura portuguesa contemporânea. O IC concede ainda centenas de 

bolsas de estudos para estudantes estrangeiros anualmente e coordena as iniciativas 

culturais das embaixadas e consulados de Portugal através de um Plano Plurianual 

de atividades que compreendeu 900 projetos em 2008”. Isso para ilustrar que não há 

nível de comparação em termos do que o Brasil e Portugal fazem para gerir sua 

política linguística e cultural no exterior, apesar das assimetrias no tamanho dos 

países, recursos disponíveis, além do número de falantes nativos. O amadorismo 

retratado por Johan não só no curso que ele fez na Casa da América Latina em 

Bruxelas como no curso da Embaixada do Brasil, ministrado por uma esposa de 

diplomata brasileiro, num único horário no final da manhã, reflete as consequências 

disparatadas da falta de uma estratégia oficial para o ensino de PLE no Brasil. 

Considerações finais 

Johan, nosso informante, revelou-se um aprendente muito consciente do processo de 

ensino e aprendizagem de português ao mencionar inclusive algumas de suas 
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estratégias de aprendizagem. O fato de que o nosso idioma fosse a sexta língua que 

ele aprendeu talvez o tenha habilitado para perceber melhor como funciona esta 

operação mesmo sem ter estudado a OGEL. Neste caso, é possível até comparar 

como se aprende cada uma das línguas. Além disso, ele nasceu num país bilíngue 

(francês-flamengo) e isso certamente contribui também para sua cultura de aprender 

outros idiomas. Portanto, devemos considerar que o aluno de PLE-PL2 fala, muitas 

vezes, várias línguas até porque o português não é um dos 3 idiomas internacionais 

principais e isso naturalmente o torna mais crítico quanto ao professor, ao ritmo das 

aulas, aos métodos, aos materiais utilizados, aos conteúdos e às avaliações. Um 

aspecto importante que nosso informante nos traz é a constatação das contradições 

entre a abordagem comunicativa do CELPE-BRAS na teoria e a tarefa que exige a 

redação de um memorando na prática. 

Convém ressaltar como a história oral contada por ele na interlíngua é perfeitamente 

compreensível, mostrando-nos mais uma vez que a comunicação efetiva, ou seja, a 

boa competência comunicativa, não depende da precisão gramatical. O relato oral de 

Johan foi entendido perfeitamente por nós, em nenhum momento o abordamos para 

esclarecer qualquer aspecto da forma. É claro que as afirmações dele não podem ser 

generalizadas e nem analisadas como verdades únicas, pois tratam de sua visão 

particular. Porém, isso não deixou de nos prover elementos para uma análise crítica 

à luz da teoria do ensino e aprendizagem de línguas, já que a história narrada por 

Johan muito provavelmente tem pontos em comum com a de outros aprendentes de 

PLE-PL2 e inclusive de outras línguas. Sua história é, sem dúvida, muito 

representativa no grande mosaico de experiências de aprendentes de português.  
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Anexo: 

Relato do informante Johan 

Texto transcrito da entrevista gravada: 

Eu comecei a aprender português por causa de minha esposa, ela é diplomata e ela 

foi, ela aceitou trabalhar aqui no Brasil e por causa disso, eu começou, comecei na 

verdade na Bélgica estudando um pouco de português, mas eu queria aprender o 

português do Brasil com o sotaque brasileiro e isso é bem difícil encontrar na Bélgica, 

temos várias escolas de línguas que são boas, muito boas, só que sempre é o 

português de Portugal e eu teve que procurar uma outra professora e foi uma 

brasileira, do Espírito Santo e ela deu cursos privados mas sem muito estrutura, ela 

não era formada realmente...   em Bruxelas tem uma casa da América Latina e lá se 

organiza cursos e ela conheceu  alguma pessoa lá, entrou e começou a dar aulas, 

mas sem muita estrutura, de vez em quando ela falava muito, não era difícil mas é 

mais um conhecimento passivo que você assimila,  ela deu papéis mas não sei de 

que livro, eu me lembro que nós depois de três ou quatro meses aprendemos todos 

as partes do corpo, partes expostas, mas também esta parte (mostrando detalhe do 

dedo), sim  bem extenso e são conhecimentos eu não, eu tenho aqui numa parte de 

minha cabeça mas é mais conhecimento passivo, não é ativo... e só foi quando 

cheguei aqui no Brasil é que comecei realmente a aprender português de uma 

maneira mais dentro de uma estrutura...( mas voltando lá na Bélgica), na verdade foi 

um curso completo, só que ela deu uma parte de gramática mas nunca completo, ela, 

por exemplo, ela ensenhou o perfeito e o imperfeito, mas o perfeito tem muitas 

exceções e ela não deu essas coisas, acho que pra ela não foi uma coisa bem 

pensada, foi mais: ah! Temos falar, eu falei, você falou, depois a gente começou a 

utilizar trazer e foi: eu trazei,  você trazeu, uma coisa assim e como o curso não foi 

muito, não teve muita estrutura, de vez em quando nós nos perdemos dentro da aula, 

foi neste momento que ela começou a falar.  Nós éramos poucos na sala, o grupo 

também varia, o grupo mudou de vez em quando,  a maioria foi falante de francês eu 

acho que eu foi o único aluno com a língua materna flamengo, Bruxelas é uma cidade 

mais francês do que flamengo.  Se cometo um erro em português, para mim faz parte 

do processo de aprentizagem, emocionalmente não me afeta, depende do contexto, 

eu tô trabalhando na embaixada da Holanda em Brasília e faz um passo muito grande 

e lá eu tenho contatos profissionais, eu falo com procurador, com pessoas com cargos 

altos e lá se eles rissem, isso me afetaria, mais em contextos assim, porque lá eu 

http://neho.vitis.uspnet.usp.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=12
http://neho.vitis.uspnet.usp.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=12
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tenho que obter um resultado, eu tem que, eles tem que fazer alguma coisa pra mim, 

eu tenho que convencer eles a fazer, lá é diferente, mas com amigos...  pra mim 

depende do dia também, depois de ser exposto durante um tempo longo, dentro do 

contexto português eu sou muito mais fluente. 

(Sobre a professora) Ela tentou só falar em português só que quando a turma não 

entendia ela de vez em quando explicou em francês muitas vezes sim, como ela não, 

a turma com estudantes da universidade que encontrava uma brasileira ou uma 

brasileiro ou ia fazer um estágio no Brasil, pessoas com alto nível que já tinha 

estudado outras línguas, então acho que pessoas deste tipo seria mais útil de dar toda 

a gramática e ela só repetia as coisas, não foi uma professora profissional, ela tentou 

realmente, ela não sentia onde era a dificuldade, ela não entendia nossa 

dificuldade,  mas bom mas a gente deixou passar... (Sobre cultura brasileira) ela 

explicou assim um pouco sobre as festas, o carnaval, o reveillón...  assistimos uma 

vez um vídeo, de vez em quando, mas não foi nada de excepcional.  (Sobre o material 

didático e a professora) Acho que foi insuficiente, porque eu lendo os jornais sabia 

também sobre esses assuntos, ela não mostrou que ela é brasileira, não sabia 

realmente, mas foi uma menina que encontrou um belga que estava morando em 

Bruxelas, ela tinha uns 25 anos, eu tinha 30 anos... (Sobre o nível de escolaridade da 

professora) Não sabia. (Sobre níveis dos cursos) O curso tinha vários níveis, mas a 

professora era a mesma, ela realmente tentou arrumar uma turma e guardar a turma 

para que a turma continuasse com ela, só que isso introduzia uma dificuldade eu acho 

porque se  você tinha que fazer uma prova mas se eu não passar, não... (Sobre 

avaliações) Foram provas escritas, só que a professora tinha interesse de deixar 

passar todo mundo porque isso significaria que ela teria mais alunos no ano próximo, 

então dentro da prova teve uma contradição e ela deixou passar todo mundo, o mais 

importante foi quase chorar um pouco, você ia fazer melhor, estudar mais e tá bom 

então você passou... (Sobre custos do curso) Não me lembro quanto era o curso, uns 

200 euros por seis meses, algo assim. (Instalações da escola) A escola na verdade 

foi uma casa cultural da América Latina, lá teve curso de salsa, curso de música 

brasileira, curso de espanhol e teve uma pessoa também que dava aulas, aula de 

português.  Teve em Bruxelas uma só outra oportunidade de estudar o português do 

Brasil, que foi na embaixada do Brasil em Bruxelas, mas eles tinham só uma turma 

de pessoas mais avançadas e foi durante o dia, das 11 ao meio-dia, acho que a 

professora foi uma esposa de diplomata brasileiro, eu não fiz esse curso porque o 

horário era impossível para mim, eu fiz só duas aulas. O curso terminou, só fiz um ano 

e oito meses e depois saiu e cheguei aqui no Brasil. 

(Na chegada ao Brasil) Na verdade, o que eu tinha aprendido me servia para saludar 

as pessoas, para pedir um café, para ser turista dentro do Brasil e para poder mostrar 

que falava um pouco, ajudou, ajudou sobretudo para fazer a prova na UnB no 

PEPPFOL, com esses pequenos conhecimentos eu fiz a prova e entrou, entrei num 

nível bastante alto, acho que foi avançado I. Foi surpreendente sim, pra mim foi bom 

porque me esforçou a estudar mais (Como ficou sabendo do PEPPFOL)  Dentro da 

comunidade diplomática e depois pesquisei na internet, as pessoas lá em geral foram 
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gentil, os cursos já tinham começado e mesmo assim eles aceitaram, eu fiz a prova e 

comecei no meio. (Experiência de aprender português no PEPPFOL-UNB) Acho em 

geral depende muito dos professores, eu fez 3 cursos e meio e em geral teve bons 

professores,  mas o material não é muito inteligente, muitos exercícios são 

mecânicos, é bem fácil e você mesmo sem entender o contexto, você pode preencher, 

você  você vê lá que tem, deve ser o imperfeito, então vamos fazer tudo no imperfeito, 

funciona, mas dependendo da professora, eu tive a professora X, ela não está mais e 

com ela nós visitamos o museu nacional, assistimos um concerto, um show, ela 

realmente tentou ampliar o conteúdo,  mas em geral a metodologia podia ser melhor, 

mas eu escolhi fazer o curso lá porque tem a turma e isso foi bom, você faz amigos e 

o português volta a ser um idioma prática entre amigos, não somente dentro de um 

contexto diplomático, dos amigos brasileiros,  mas também tem outras pessoas, eles 

falam italiano, teve um japonês, teve alguns da Colômbia, então o português é a língua 

comum. A aula é mais de gramática e eu acho que para aprender um idioma é 

necessário, só que como muitas pessoas já tinham aprendido também outros idiomas, 

a italiana falava espanhol, falava inglês, eu falo francês e inglês, a japonesa fala 

inglês... todo mundo já tinha estudado um idioma, neste contexto não é necessário 

realmente  pode dar um livro de gramática e pra aula seguinte temos que estudar de 

página 3 até 4 ou até 5.  

(Sobre a autonomia dos alunos) Sim, poderíamos ter mais autonomia  acho que a 

metodologia do PEPPFOL é como se fosse ensino médio, pessoas, o aluno mais 

jovem aprendendo um idioma.  Me lembro que o nível foi,  primeiro eles explicavam 

as cores, verde, azul e três meses depois foi azul claro, é a mesma coisa e ano 

próximo foi bordô, foi cores que vêm de outros substantivos, não me lembro tudo, mas 

branco de ovo, coisas que em qualquer idioma existe, você pode dar todas as cores 

de uma vez.  Para uma pessoa que está realmente aprendendo pela primeira vez o 

idioma isso pode ser um pouco estranho, que existe cores que vem de vinho, mas 

para alguém que já estudou outras línguas... (Sobre as avaliações do 

PEPPFOL)  Acho que a parte das avaliações é boa, tem uma parte, trabalho durante 

a turma, tem exercícios mecânicos também ou realmente pequenas entrevistas e 

depois teve a parte oral, falar sobre um assunto e uma prova bem ampla escrita com 

a parte gramática, com foi de vídeo, assistir um vídeo,  um áudio, fazer uma pequena 

redação.(Preparação para o CELPE-BRAS) Eu me preparei no PEPPFOL também, 

eles têm um curso especial pra isso, acho que foi bom, eles têm um padrão como tem 

que ser e acho que só pra passar no CELPE-BRAS o curso foi ótimo, mas não significa 

que você vai poder utilizar esse padrão  em outro contexto, mas, bom, qualquer prova 

é assim. (Sobre a experiência de fazer a prova do CELPE-BRAS) Foi um pouco mais 

difícil do que eu achava porque o áudio foi uma entrevista na rua, com muito barulho, 

como é na vida real. Então, eu acho que a prova foi boa mas para mim foi um pouco 

mais difícil. (Sobre as 4 tarefas do CELPE-BRAS)  Essas quatro tarefas são 

necessárias para que eu possa mostrar o padrão, não é só o idioma, a língua 

portuguesa, mas também o padrão de apresentar, eles fazem, uma das tarefas é um 

memorando dentro de uma empresa, lá é mais o estilo, pra mim isso não tem nada a 

ver com a língua portuguesa, é mais técnico, mas para poder avaliar os alunos, se os 
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alunos sabem utilizar esses padrões quatro testes são necessários... assim é a prova, 

qualquer prova, mas o Ministério da Educação tem que mudar isso,  nós aprendemos 

como fazer uma carta, o espaço, os títulos, onde colocar o endereço, também em 

qualquer país é diferente. (Sobre satisfação com nível atual de português) Ainda 

cometo muitos erros. 

(Voltando à contribuição dos estudos feitos na Bélgica para a aprendizagem). Ajudou 

um pouco mas não muito, um pouco sim, porque é muito diferente também de ter duas 

vezes, uma hora e meia por semana uma aula e depois chegar aqui no Brasil e de ter 

um bombardeamento, depois em horas, depois de 2 semanas eu já aprendi mais 

(Sobre contato com brasileiros na Bélgica) Tem muitos brasileiros em Bruxelas, só 

que a maioria é ilegal, 50.000, eles vêm tudo de Goiânia, na Bélgica todo mundo está 

trabalhando na construção, e onde eu estava morando tem muitos bares brasileiros e 

no sábado tocava música, o pessoal me chamou, eu escutava forró, não sabia que foi 

forró, mas do jeito que eles dançavam.... mas não aprendi, vou aprender agora 

e  posso voltar lá e dançar com as pessoas lá. Eu tenho que dizer ainda sobre o 

aprendizagem, eu depois de terminar o PEPPFOL e antes de fazer o CELPE-BRAS 

comecei a trabalhar e foi realmente lá onde aprendi a parte formal da língua. Acho 

que em qualquer, independente do público-alvo, mas se for um público-alvo como eu 

que estava procurando trabalho,  é necessário incluir esta parte formal porque é 

realmente um coisa diferente... coloco-me à disposição...,  foi  lá que realmente 

escrevendo, falando...  o mais fácil é ler, o mais difícil é atender o telefone. (Sobre o 

que busca num professor de português hoje em dia) Boa pergunta! Acho que eu 

precisaria de um professor que é bom pra corrigir redações, escrever e depois... e em 

geral uma pessoa com muito carinho, que tem o interesse também em ensinar, mas 

de forma técnica, uma pessoa que dentro de uma redação por exemplo, sabe dizer 

aqui você tem que usar uma outra palavra, um sinônimo...  na forma escrita porque 

sinto realmente a falta desta parte. Posso comunicar oficialmente com políticos, 

funcionários, oficiais, mas quando tem que escrever, neste contexto me sinto ainda 

um pouco, não... o que faço é tentar reduzir as cartas no máximo possível e isso 

especialmente no Brasil dentro do contexto formal  é difícil porque os brasileiros 

gostam de florear.  

  



Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2012 – ANO 3 – NÚMERO 1 

48 

4. Celpe-Bras: Um Gênero Identitário 

Escrito por Rosana Salvini Conrado - Universidade de São Paulo - ISSN 2316-6894 

 

Resumo 

Sob a teoria bakhtiniana, verifica-se que o Celpe-Bras coloca o examinando no papel 

de agente social, em processos comunicativos baseados na realidade do falante 

nativo. Por ser composto de textos autênticos, que circulam socialmente, o exame 

constitui-se como um gênero identitário, que contribui para o fortalecimento da língua 

portuguesa internacionalmente. 

Palavras-chave: Celpe-Bras, PLE, identidade linguística, gêneros discursivos. 

Abstract 

Under thebakhtinian theory, it appears that the Celpe-Bras puts the candidate in the 

role of social worker in communicative processes based on the reality of the native 

speaker. Through the use of authentic texts that circulate socially, the test has an 

identitary genre, which contributes to the strengthening of the Portuguese language 

internationally. 

 

Keywords: Celpe-Bras, PFL, linguistics identity, discursivegenres. 

  

Introdução 

O número de inscritos no exame Celpe-Bras, inclusive fora do Brasil, permite 

constatar um crescente interesse de estrangeiros pela língua portuguesa. Sob esse 

aspecto, cabe analisar de que forma o examinando entra em contato com a identidade 

linguística brasileira, a fim de oficializar seu conhecimento no idioma. Uma das bases 

que sustentam essa análise está associada à Teoria dos Gêneros do Discurso, de 

Bakhtin (2010). Recorremos ainda aos conceitos da abordagem comunicativa para o 

ensino de línguas estrangeiras, definida por Widdowson (1991), já que esta, assim 

como a teoria bakhtiniana, também direciona a elaboração do exame Celpe-Bras.  

Para Bakhtin (2010), o emprego da língua se materializa como atividade social, 

histórica e cognitiva, que privilegia a natureza funcional e interativa da linguagem 

(BAKHTIN, 2010, 261): 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso 
sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, 
não contradiz a unidade nacional de uma língua.  O emprego da língua efetua-
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se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos 
pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

Widdowson (1991) indica que na abordagem comunicativa deve-se estabelecer como 

objetivo o desenvolvimento de competências que levem o aluno a progredir durante a 

sua formação. Não se espera apenas o aprendizado do sistema linguístico, mas 

principalmente o conhecimento sobre o que se pode fazer com a linguagem do mundo 

real, na prática. Assim como confirma Almeida Filho (2005, 81): 

Aprender uma língua não é mais somente aprender outro sistema, nem só 
passar informações a um interlocutor, mas sim construir no discurso (a partir 
de contextos sociais concretos e experiências prévias) ações sociais (e 
culturais) apropriadas. Sempre que a compreensão e a produção desse 
discurso são obtidas através das bases sucintamente apresentadas acima, a 
linguagem resultante é comunicativa. 

O exame Celpe-Bras é estruturado a partir dessas duas referências, conforme se 

pode observar em seu texto de orientação ao candidato (BRASIL, MEC. 2011, 6): 

A avaliação envolve a compreensão e a produção de forma integral. A 
compreensão é avaliada considerando-se a adequação e a relevância da 
produção do candidato em resposta ao texto oral ou escrito. Quando se 
considera a proficiência como uso adequado da linguagem para praticar ações, 
o essencial para a avaliação da produção textual oral ou escrita é o aspecto 
comunicativo, isto é, a adequação ao contexto. 

No que diz respeito aos aspectos discursivos, recorreremos a uma visão de discurso 

em que o sujeito é construtor de enunciados. De acordo com Bakhtin/Voloshinov 

(1992): 

O locutor serve-se da língua para suas necessidades enunciativas concretas. 
Trata-se, para ele, de utilizar as formas normativas num dado contexto 
concreto. Para ele, o centro de gravidade da língua não reside na conformidade 
à norma da forma utilizada, mas na nova significação que essa forma adquire 
no contexto. 

Os autores ainda defendem que um método eficaz de ensino de línguas deve 

familiarizar o aprendiz com cada forma da língua inserida num contexto e numa 

situação concretos. Assim, uma palavra nova só deve ser introduzida por meio de 

contextos em que ela figure como componente ideológico. A palavra isolada de seu 

contexto, um sinal, torna-se uma coisa única. Enquanto que, apresentada em suas 

aplicações, ela é compreendida como um signo flexível e variável, carregado de 

valores em determinado enunciado (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1992, 95):. 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis 
ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou 
de um sentido ideológico ou vivencial. 

Quanto à materialidade do discurso, enunciados produzidos oralmente ou por escrito, 

analisa-se o conteúdo dos exames a partir da visão de que tais enunciados integram 
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determinado campo da atividade humana e refletem suas condições específicas e 

finalidades por meio do conteúdo, do estilo da linguagem e de sua construção 

composicional. 

A análise do corpus baseou-se nesses três aspectos: composição, tema e estilo, para 

que fosse possível classificar o Celpe-Bras como um gênero discursivo. Esse gênero 

(secundário) constitui-se de um conjunto de outros gêneros (primários), os quais 

atribuem, em conjunto, um caráter identitário ao exame, já que esse se compõe de 

representações sociais e ideológicas de uma comunidade linguística específica, a 

brasileira. 

Análise do Corpus 

Instituído pela PORTARIA N.º 1787, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1994, publicada no 

DOU de 02 de Janeiro de 1995 - Pág. 39-Seção II, e aplicado pela primeira vez em 

1998, o Exame certifica a proficiência em Língua Portuguesa para falantes de outras 

línguas. Internacionalmente reconhecido, trata-se de uma forma de legitimar o 

conhecimento do idioma em quatro diferentes níveis de proficiência: Intermediário, 

Intermediário Superior, Avançado e Avançado Superior. A aplicação ocorre duas 

vezes a cada ano, em edições distintas. 

O Exame avalia a compreensão oral, a compreensão escrita, a produção oral e a 

produção escrita da Língua Portuguesa de forma integrada, ou seja, a partir da 

produção de textos (orais e escritos) motivados por outros que são recolhidos de 

portadores autênticos, que circulam socialmente em diferentes esferas. 

Partindo da concepção de que a eficiência das ações caracteriza a habilidade 

comunicativa dos falantes, são propostas “tarefas” que envolvem basicamente 

uma ação, com um propósito e se direcionam a um ou mais interlocutores. Essa ação 

é contextualizada e direcionada. Por essa forma de apresentação, confirma-se o 

embasamento numa abordagem comunicativa, a qual também está expressa nos 

aspectos avaliados: adequação ao contexto, ao discurso e à estrutura linguística. 
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Aspectos composicionais 

 

Utilizamos para essa análise seis modelos de exames já aplicados, os quais 

correspondem às edições de 2007 a 2010.  O exame é composto da Parte Individual 

(oral) e Parte Coletiva (escrita), composta pelas Tarefas I a IV, nas quais o aluno deve 

produzir textos a partir de outros.  As tarefas I e II são motivadas por gêneros 

registrados em diferentes mídias (áudio e vídeo), enquanto que as tarefas III e IV são 

orientadas a partir da leitura de gêneros impressos. 

Uma vez que não tivemos acesso aos áudios e vídeos, utilizados nas Tarefas I e II, 

embora estes sejam mencionados nos enunciados, recorremos à analise das Tarefas 

III e IV, cujos textos motivadores fazem parte dos cadernos selecionados. 

Para orientar nossa análise, construímos um quadro comparativo composto pelos 

gêneros discursivos que direcionam as Tarefas III e IV. 

Edição 
Taref

a 

Gênero 

motivador 

(texto-

base) 

Gênero a ser produzido 

(texto-final) 
Interlocutor 

Propósito 

social 

discursivo 

2007/1

º 
III Crônica Carta do leitor 

Fernando 

Brant (autor 

da crônica) 

Expressar 

opinião sobre 

o tema: escrita 

de cartas 

  IV Entrevista Artigo de opinião 
Leitores da 

revista ISTOÉ 

Argumentar 

favorável ou 

contrariament

e ao ponto de 

vista do 
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cirurgião Ivo 

Pitangui 

2007/2

º 
III 

Relato 

pessoal 
Carta pessoal Amigo 

Encorajar o 

amigo a tomar 

uma decisão 

  IV 
Reportage

m 
Artigo de opinião 

Leitores de 

uma revista 

especializada 

em animais 

Opinar sobre 

a questão da 

mistura de 

raças 

2008/1

º 
III 

Boletim 

informativo 
Editorial 

Leitores de 

um jornal do 

bairro 

Alertar os 

moradores 

sobre os 

riscos da 

dengue 

  IV 
Reportage

m 
Carta do leitor 

Revista 

eletrônica Co

m Ciência 

Expor a 

opinião sobre 

alimentos 

transgênicos 

2008/2

º 
III 

Reportage

m 
Informativo de divulgação 

Diretores de 

escolas 

Divulgar o 

lançamento 

de audiolivros 

  IV 
Reportage

m 
Carta do leitor 

Revista ISTO

É 

Questionar os 

argumentos 

da 

reportagem e 

posicionar-se 

favoravelment

e ao uso do 

celular 

2009/2

ª 
III 

Reportage

m 

 Texto 

jornalístico                          (s

em definição de gênero) 

Alunos de 

uma escola 

Orientar e 

alertar sobre 

os riscos do 

uso 
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exagerado de 

torpedos 

  IV 
Reportage

m 
e-mail 

Vereador 

Alceu 

Brasinha, de 

Porto Alegre 

Posicionar-se 

sobre o 

projeto de lei 

apresentado 

pelo vereador 

2010/1

º 
III 

Reportage

m 
Mensagem eletrônica (Blog) Internautas 

Incentivar a 

prática do 

banho de mar 

noturno 

  IV Crônica 
Carta do 

leitor                             

Jornal Estado 

de Minas 

(versão 

eletrônica) 

Posicionar-se 

sobre o tema 

discutido: o 

uso da 

internet 

Figura 2. Gêneros discursivos e contextos comunicativos 

Segue um exemplo de apresentação das “tarefas”. 



Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2012 – ANO 3 – NÚMERO 1 

54 

 
  

2.2 Aspectos verbo-visuais 

As ilustrações das capas revelam, por meio de uma análise verbo-visual, uma 

progressão que conota um desvelar de identidades, que se dá pela gradual definição 

das imagens, antes representadas por um mapa e, em 2010, já caracterizadas por 

pessoas definidas. Assim como se pode observar nos exemplos abaixo: 
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Na primeira capa temos a ocorrência de um mapa do Brasil que se destaca num 

planisfério estático. Já na segunda, observamos que o Brasil continua em destaque, 

mas, ao mesmo tempo, faz parte de um mundo que circula pelo globo, denotando o 

reconhecimento de sua importância num cenário mundial e globalizado. Na terceira 

capa já podemos notar que o mapa do Brasil desaparece e dá lugar a vários globos 

que circulam sobre silhuetas de pessoas, de diferentes cores. Na capa mais recente, 

já é possível constatar o efeito de representação de uma identidade, constituída a 

partir desse Exame que, para certificar a proficiência em língua portuguesa exige que 

os estrangeiros sejam capazes de compreender e produzir modelos, próprios dessa 

comunidade. Nesse último modelo podemos observar que as silhuetas dão lugar a 

fotografias com imagens detalhadas. 

Aspectos temáticos 

O gênero “Exame Celpe-Bras” tem como tema o teste de proficiência, baseado na 

produção de enunciados orais e escritos. Todas as atividades do exame direcionam-

se à produção do examinando a partir de um contexto simulado, que se configura por 

uma ação social, com determinado objetivo comunicativo. Portanto, para ser 

considerado proficiente, o examinando deve mostrar que é capaz de produzir 

discursos a partir da compreensão de enunciados, tendo consciência de que estes 
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fazem parte de determinada esfera de circulação e de que seu discurso deverá 

atender a um objetivo específico, determinado pelo Exame, mas baseado em fatos 

sociais autênticos. 

 

Aspectos Estilísticos 

Quanto aos enunciados que direcionam a produção a partir da leitura, observamos 

que de 2007 até a edição de 2010 houve uma reformulação no que diz respeito à 

simulação do contexto discursivo, em que ficam explícitos os objetivos da 

comunicação e os elementos que a compõem. No exemplo de 2008, temos a 

informação antecipada sobre o texto que deverá ser lido e a indicação da ação “leia a 

entrevista”, o que não aparece mais no exemplo de 2010, que já se inicia com a 

enunciação do contexto. Assim como mostram os excertos: 
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Quanto aos assuntos dos textos selecionados para compor os Exames, notamos que 

estes são exemplos ideológicos, que retratam comportamentos individuais e questões 

sociais que representam, de forma legítima, o cotidiano dos brasileiros. Com o 

propósito de analisar e confrontar essas temáticas, organizamos a tabela que segue: 

 

Pelos temas/assuntos escolhidos como motivadores para a produção do examinando, 

nota-se que o gênero Celpe-Bras é norteado pelo dia a dia do brasileiro, representado 

por discursos que circulam socialmente. Os textos originais foram publicados à época 

da edição dos exames, portanto são contemporâneos e, dessa forma, contribuem 

para manter a atualidade dos registros em relação ao cotidiano da comunidade 

linguística. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Celpe-Bras foi criado com a intenção não só de legitimar a proficiência em língua 

portuguesa, como também direcionar o seu ensino como língua estrangeira, tanto no 

Brasil como no exterior. A partir da análise dos modelos, pudemos constatar que, 

desde a sua implantação, o exame tem sido constituído como um instrumento 

avaliativo que utiliza a língua como instrumento de representação ideológica, com a 

qual seus falantes podem manifestar-se em diferentes contextos, materializando seus 

discursos de forma dialógica. 

Os temas abordados pelos textos que compõem o gênero direcionam a produção de 

discursos em que o examinando deve posicionar-se, argumentando sobre o que ele 

acabou de ler, ouvir ou assistir. Para que o discurso possa ser materializado de forma 

a se aproximar de uma situação real, o examinando é levado a inserir-se num contexto 

como sujeito ativo, portanto sua voz é formulada em resposta a uma outra, assim 

como ocorre em situações concretas de comunicação. O Exame configura-se como 

plurilíngue, já que se constitui de múltiplas vozes: a do locutor-examinador (que 

elabora os enunciados), a do locutor-autor dos textos motivadores, a do locutor-

examinando (que produzirá os discursos orientados pelos enunciados). Esses 

locutores ainda podem transformar-se em interlocutores, de acordo com o 

direcionamento da tarefa. Há que se considerar também que os enunciados, tanto os 

dos textos motivadores quanto os produzidos pelos examinandos, são direcionados 

a um auditório específico, o que os caracteriza como discursos sociais, em que ocorre 

um intercâmbio comunicativo. 

Numa relação dialógica, as inúmeras possibilidades de respostas configuram o 

inacabamento dos gêneros discursivos (dos textos-base) e do próprio gênero Celpe-

Bras, que é construído de acordo com a relevância temática da época em que é 

aplicado, assim como com o que é pertinente a um processo avaliativo em constante 

atualização. 

Considerando-se que o Exame Celpe-Bras certifica a proficiência em língua 

portuguesa, na variedade brasileira, pudemos constatar que esse gênero configura-

se como um instrumento representativo da identidade nacional, na medida em que é 

constituído de exemplos de discursos autênticos, os quais circulam socialmente sob 

a forma de gêneros, em variados portadores textuais. Esses discursos são difundidos 

internacionalmente por meio da aplicação do exame nos diversos países que o 

reconhecem como um instrumento oficial de legitimação do conhecimento linguístico. 
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Resumo 

Este artigo aborda as dificuldades ou facilidades refletidas na aprendizagem de 

Português como Língua Estrangeira – PLE em função dos aspectos proximidade ou 

distância tipológica entre as línguas. Para ilustrar esta breve reflexão, discutiremos a 

respeito das implicações desses aspectos na relação entre o Português e o Espanhol 

e entre o Português e o Russo. 

Palavras-chave: ensino-aprendizagem de PLE, distância e proximidade tipológica 

entre línguas 

Abstract 

This article discussesthe difficulties or ease reflected in learning Portuguese as a 

Foreign Language - PLE according to the typological aspects of proximity or distance 

between languages. To illustrate this brief reflection, we discuss about the implications 

of these aspects in the relationship between Portuguese and Spanish and between 

Portuguese and Russian. 

Keywords:teaching and learning ofPLE, distance and typological proximity between 

languages 

  

Introdução 

Conforme Santos (1999), ao pensarmos sobre o processo de ensino/aprendizagem 

de Português como Língua Estrangeira (doravante PLE), nós professores, devemos 

considerar aspectos que possam facilitar ou dificultar a aprendizagem do nosso aluno. 

Entre essas questões, a proximidade ou a distância tipológica entre as línguas não 

pode passar despercebida, pois tanto uma quanto a outra, requerem propostas de 

ensino específicas. 

Para contextualizarmos esta breve reflexão e abordarmos os aspectos de 

proximidade versus distância, ilustraremos a discussão, primeiro, com as relações 

entre o Português Brasileiro e o Espanhol e, segundo, entre o Português Brasileiro e 
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o Russo. Começamos com a transcrição de um vídeo muito acessado no site youtube, 

intitulado “Telecom Personal — Portuñol/Portugués”. 

 

O diálogo acima ocorre entre um rapaz argentino que deseja fazer uma reserva em 

um hotel de uma cidade do litoral do Brasil e, provavelmente, um atendente ou agente 

de viagens. A interação acima foi acessada diversas vezes, no youtubee, na maior 

parte dos comentários, consta a seguinte pergunta: “por que argentinos pensam que 

sabem falar português?” Ora, a resposta é muito óbvia do ponto de vista de que a 

principal função da linguagem é estabelecer comunicação. Nesse caso, o falante 

entende e se faz entender mas, ainda assim, confunde-se com as semelhanças entre 

as línguas e, provavelmente, por já ter ouvido que em português brasileiro, usamos 

muito o diminutivo para conotar que algo é modesto, ou ainda, para demonstrar 

carinho, o argentino, ao despedir-se arrisca com toda segurança um “muchas 

gracinhas”. Claro que esta é só uma representação caricata de que as semelhanças 

entre as línguas podem esconder “armadilhas”. 

Após essa ilustração, depreendemos que a proximidade entre as línguas, como é o 

caso do Português e do Espanhol, pode tanto facilitar quanto dificultar o 

ensino/aprendizagem da língua-alvo. Devido à natureza comum das duas línguas, a 

interação se encaminha logo na direção comunicativa. Por outro lado, o que já seria 

uma ambiguidade, esse aspecto pode também representar dificuldades ao aprendiz. 

Se preferirmos, esses dois lados podem ser representados pela seguinte equação: 
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Diante do resultado dessa soma, tal ambigüidade pode ser explicada, dentre outras 

questões, pelo fato de que devido às muitas semelhanças e poucas diferenças, a 

comunicação entre aprendizes hispanofalantes e brasileiros é, muitas vezes, 

instantânea. Mas o que há de mal nisso? A questão é que essa instantaneidade acaba 

fazendo com que o aprendiz não se “entregue” com maior desprendimento à produção 

oral na língua-alvo devido às constantes interferências de sua língua-materna. E é aí 

que entra a fossilização, processo que, se perpetuado, em vez de conduzir o aprendiz 

à aprendizagem da língua-alvo, o direciona rapidamente à interlíngua, popularmente, 

conhecida como “portunhol”. 

Assim como sugere a composição da palavra portu + nhol = português + espanhol, o 

que ocorre, geralmente, na interlíngua produzida pelo aprendiz hispanofalante é 

também uma mistura, só que, lexical (principalmente verbos e nomes) e gramatical 

entre as duas línguas. 

Para Lombello (1983), interlíngua é o processo de produção intermediária do aprendiz 

na língua-alvo. Sobre essa fase, Almeida Filho (2006), advoga que esse processo é 

esperado, mas passa a ser preocupante a partir do momento em que o aprendiz não 

consegue superá-lo, pois considera que esta deveria ser apenas uma fase inicial. 

Com isso, a fossilização ganha força e como define o autor, configura-se na “cara feia” 

do portunhol. 

A respeito da fossilização, Ferreira (2002) defende ser preciso e urgente que 

professores e aprendizes de Português para Hispanofalantes tenham em mente a 

importância de se “delimitar fronteiras” entre o português e o espanhol. Nesse sentido, 

as possibilidades de o aprendiz aprender/ adquirir a língua-alvo podem ser maiores, 

uma vez que, delimitando essas fronteiras, a atenção com as implicações negativas 

na interlíngua podem contribuir para seus avanços em direção à língua-alvo e não à 

estagnação fossilizada que leva ao “estacionamento” no portunhol. 

Para reforçar a necessidade dessa consciência, a autora (opp cit) ressalta que com a 

assinatura do Tratado do Mercosul, falar português e espanhol tornou-se “imperioso”, 

já que são os idiomas oficiais, e a famosa interlíngua, o “portunhol”, já não é suficiente 
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para dar conta da comunicação oral objetiva a respeito de diversos interesses e da 

produção escrita de documentos oficiais, comerciais e de outras naturezas. 

A respeito do segundo aspecto — o ensino de português a falantes nativos de línguas 

tipologicamente distantes — como é o caso do português e do russo, do português e 

o alemão, do português e o mandarim (dentre outros idiomas), o processo de 

ensino∕aprendizagem gera outros tipos de necessidades, principalmente, no início da 

aprendizagem da língua-alvo. 

As línguas tipologicamente distantes têm particularidades fonéticas e 

léxico∕gramaticais que exigem que nos detenhamos um tanto mais em explicações 

teóricas a respeito de certas estruturas e recorrências na língua-alvo durante o 

processo de ensino∕aprendizagem. 

Segundo Petrova (2010), para dar conta de tamanha complexidade, o professor de 

PLE precisa valer-se de métodos ecléticos, partindo, muitas vezes, da explanação de 

determinadas estruturas gramaticais, da proposição de exercícios que contemplem 

certos fenômenos recorrentes na língua-alvo e só depois, passar às iniciativas 

relativas à produção oral. 

Para contextualizar essa complexidade do ensino∕aprendizagem de PLE que a 

distância entre as línguas exige, cabe citarmos o estudo de Petrova (2010) sobre sua 

experiência com o ensino de PLE a aprendizes russos na Universidade de Moscou. 

Por exemplo, relata as dificuldades que encontrou ao ensinar os dias da semana em 

português e que para tal, teve de ir atrás da lógica dos dias da semana em russo. É 

interessante quando comenta que os alunos que começam a estudar PLE ficam 

espantados ao saberem que, para dizer os nomes dos dias da semana em português, 

eles têm de adicionar um dia à denominação russa. A autora também aborda, em seu 

relato de pesquisa, tópicos que merecem realização de pesquisas e aprofundamento 

teórico, como: possíveis choques culturais e dificuldades com os pronomes e 

adjetivos possessivos. 

Diante dessa experiência da professora Petrova em Moscou, fica claro que para dar 

conta de toda essa complexidade, o professor de PLE precisa estar ciente e disposto 

a exercer diversos papéis além do de professor. Esses papéis adicionais 

complementarão a sua prática e para cumprir essa missão o professor, muitas vezes, 

terá de desempenhar o papel de: 

• planejador de cursos; 

• adaptador ou mesmo construtor de materiais didáticos que contemplem o seu 

público de aprendizes e seus objetivos; 

• pesquisador a respeito de línguas tipologicamente distantes e desconhecidas 

para ele próprio e; 
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• apaziguador da própria ansiedade em relação à velocidade com que conduzirá 

os alunos à produção comunicativa. 

Assim, para fins de encerramento desta brevíssima reflexão acerca das implicações 

da proximidade ou distância entre as línguas — dois aspectos de significativa 

importância para o ensino-aprendizagem de PLE — reproduzimos, aqui e adaptamos, 

uma provocação de Santos (1999): 

Como devemos, então, tratar essas dificuldades e ajudar o nosso aluno falante de 

espanhol (e, aqui, acrescentamos, também, os falantes de línguas tipologicamente 

distantes) a ter um bom desempenho em português? 

Sobre esse questionamento, pensamos na colocação de Ferreira (2002), em que 

afirma ser aí que entra em cena o professor que, com experiência e respaldo teórico 

(acrescentaríamos, ainda, maleabilidade para exercer os diversos papéis 

complementares de sua prática) convive com a interlíngua e diríamos ainda, no caso 

dos falantes de línguas distantes, com as dificuldades fonéticas e léxico-gramaticais 

em conflitos, ajudando-os a superarem essas questões. Ainda sobre isso, conduzindo 

as aulas e os processos imbricados à desestrangeirização da língua estrangeira que 

conforme Almeida Filho (2001) evitaria que os alunos se frustrassem. Enfim, como 

Santos (1999) mesmo sugere “não há receitas prontas sobre o que fazer”, mas há 

possibilidades, por meio do envolvimento e consciência de professores e aprendizes 

de não deixar a peteca cair (expressão idiomática que renderia boas discussões 

culturais). 
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Resumo 

O artigo inicia com a explicitação de especificidades do processo de ensinar 

Português na perspectiva de uma língua estrangeira (LE) ou língua segunda (L2), 

indicando, depois, diferenças entre ensinar essa modalidade e ensinar o Português 

como língua primeira ou materna (L1/LM). Nossa intenção, neste trabalho, é demarcar 

esse contraste no ensino dessas modalidades do Português para apoiar a política de 

implantação do PLE nas instituições e para fortalecer a formação do profissional que 

trabalha com essas modalidades da língua portuguesa. Na prática, queremos 

contribuir com o argumento de que o PLE é estratégico no país e merece ser incluído 

em todo e qualquer curso de Letras como disciplina ou atividade formativa importante 

do profissional da área da linguagem equipado para ensinar línguas. Concluímos que 

o PLE tem uma especificidade que não ocorre naturalmente aos profissionais e que 

sua introdução no currículo e como prática de ensino nas escolas e universidades 

precisa ser planejada com fundamentos. 

Palavras-chave: PLE, definição de PLE, ensino de português como língua materna, 

política de ensino do PLE 

Abstract 

Portuguese as a foreign language (PFL) or as a second language (L2), indicating in 

the sequence the differences between teaching this modality and teaching Portuguese 

as a first language (L1) or as a mother tongue. In this article we intend to draw the 

contrasts among such modalities of the teaching of Portuguese to help establish 

policies for the teaching of PFL. This article begins with an exercise to turn explicit 

what is specific to the process of teaching universities, colleges or schools and to 

strengthen the education of professionals to operate in the field. In practice we wish to 

contribute to the argument that the PFL is strategic to the country and that it deserves 

to be included in every single Linguistics Course either as a discipline or as formative 

activity required of teachers of language to be. We conclude that PFL has a specific 

nature that does not spring out spontaneously from language teachers and that its 

introduction in the curricula must be planned for and be theoretically backed. 

Keywords: PFL, definition of PFL, teaching of Portuguese as a mother tongue, policies 

for PFL teaching 
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Introdução 

Uma língua natural equivale à produção e condição de vida real em sociedade. A 

língua se forma e se transforma nas e pelas relações sociais de indivíduos em 

coletividade, o que supõe uma forma de sociabilidade para que a língua emerja. Ela 

expressa, constitui e se desenvolve em realizações histórico-sociais e culturais, 

expressando depois a multiplicidade das relações sociais da dinâmica da vida. A 

sociedade está organizada em padrões de cultura, sendo essa base cultural o que 

sustenta a vida e a língua que a produz e a guarda em si mesma. 

A língua revela um todo múltiplo numa pluralidade de mundos ou espaços. Assim, 

ensinar línguas é ensinar o social, o humano, o político, o histórico, o geográfico e o 

econômico de um povo, compreendendo sua cultura, sua identidade, sua diversidade, 

contradições e desigualdade de gênero, classes, religiões e emblemas pelos tantos 

que utilizam a mesma língua. 

Nesse contexto complexo, as línguas constituem espaços culturais mantendo neles a 

vida. O Português é um desses espaços no mundo. Tida como a sexta maior língua 

do planeta em número de falantes e ainda em crescimento, o Português é uma de 

quase oitenta línguas que se desenvolveram plenamente na era do letramento que se 

instaurou com a invenção da imprensa no século XV. O espaço da lusofonia não é, 

contudo, exclusivo dos falantes naturais de Português. Qualquer membro de outros 

espaços de idiomas no planeta pode desejar circular pelo mundo em português. Pode 

circular como trânsito turístico ou de trabalho ou por escolha participativa à distância, 

inicialmente, adquirindo competência comunicativa nessa cultura e língua. 

Para isso é normal solicitar os serviços profissionais de professores de Português com 

especialização na modalidade de língua estrangeira. O professor de Português como 

língua estrangeira está incluído numa categoria ampla que inicialmente quer dizer 

ensinador da língua portuguesa a quem pertence a outros espaços de língua e deseja 

conviver também no espaço da macro língua-cultura portuguesa. É preciso estar 

ciente, no entanto, de que língua estrangeira também guarda o sentido de língua de 

estranhos, língua de outros diferentes de nós e que essa estrangeiridade pode 

permanecer no esforço de ensino e aprendizagem causando debilidade do sucesso 

na empreitada porque a língua ficou estrangeirizada e não veio a habitar o aspirante 

a membro comunicativo do espaço do Português (ALMEIDA FILHO, 1993, 2010). 

Apesar do conjunto teórico e metodológico, o processo de ensino de Português como 

LE depende muito das práticas adotadas, remetendo para o tipo de desempenho e de 

conhecimento específico do docente sobre o ensino de LE. 

A formação do professor de língua portuguesa como língua estrangeira precisa ser 

diferenciada da formação do professor de língua portuguesa como língua materna (LM 

ou L1), pois o professor de LP não pode trabalhar num contexto específico ensinando 

o genérico de LM com pressupostos inadequados que indicam, por exemplo, uma 

análise voltada para a escritura e a leitura de antemão prioritárias, para o léxico e 
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regras gramaticais em frases de pouca contextualização como é frequentemente 

praticado em sala de aula de LM. 

Especificidades do ensino e da aprendizagem de PLE 

Ensinar Lingua Portuguesa como Lingua Estrangeira (PLE) é considerar as profundas 

diferenças de uma tarefa profissional facilitadora de compreensão do Português e das 

culturas associadas a essa língua entre aspirantes a adquiridores desse idioma que 

pertencem a outras línguas e culturas. Ao professor de PLE cabe, portanto, reunir 

conhecimentos sobre a multiplicidade de usos desse idioma bem como uma 

capacidade de uso fluente dessa língua sob uma sensibilidade específica para 

compreender o neófito na língua e guiá-lo mediante materiais e procedimentos 

próprios nesse ingresso complexo ao universo de cultura e língua que compõe a 

lusofonia. Passa-se, assim, a compreender que o uso da língua vem de uma 

competência comunicativa transformada da competência já instalada noutra língua e 

que depende da interação do Eu com outro lusofalante.  A sala de aula de PLE precisa 

ser considerada, então, como um lugar de cuidadosa e compreensiva interação social 

e movimentação da língua portuguesa, reconhecendo limitações e estados afetivos 

muito singulares que a todo momento podem afetar o processo de aquisição e ensino 

dessa língua-alvo. 

No bojo da língua portuguesa ensinada como língua estrangeira ou não materna, 

buscamos, neste momento, pontuar as especificidades de ensino de PLE. 

Tomaremos como ponto de partida o ensino de PLM ou PL1 para chegar às 

especificidades de ensino de PLE. Uma das obras a que faremos referencia é  “O 

português como língua não-materna: concepções e contextos de ensino” de Almeida 

Filho (2005) por revelar-nos alguns pontos cardeais para a descrição a que esse artigo 

propõe. 

Cumpre salientar de imediato que, em se tratando de ensino de português como 

Língua Estrangeira, há uma dificuldade de compreensão do processo de ensinar, 

pois, para os profissionais (nativos) de LM ou L1, o processo de ensino para PLE pode 

parecer ser o mesmo de LM, passível de ser exercido com a mesma formação 

profissional de PL1. Levando em consideração essa dificuldade, relatamos a 

experiência de um dos autores deste artigo (CARVALHO BATISTA) que atuou como 

professora de PLE, tendo apenas, à época, formação em PLM.  Em suas aulas de 

PLE, a professora utilizava a mesma metodologia de aula de PLM, ou seja, suas aulas 

eram concentradas na construção sistêmica (gramática) da língua: 

Minha experiência como professora de Português para estrangeiros não 
foi muito agradável. Na época, eu era professora de PLM em escolas na 
rede pública em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, sendo conhecida 
como uma experiente professora de gramática. Recebi, então, um convite 
de uma amiga e colega que dirigia uma “escola de Idiomas” para ser 
professora de Português para um grupo de missionárias estadunidenses. 
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Ao tentar ensinar Português com enfoque na combinação de elementos 
sintagmáticos (sujeito, verbo, objetos direto e indireto, complementos, 
adjuntos) as alunas sentiam muita dificuldade em entender o sentido das 
frases que construíamos. E mesmo com muitos exercícios de fixação da 
forma, as alunas não conseguiam entender e falar o português. 

 Seguia o mesmo método de minhas aulas de língua portuguesa das 
turmas de 6ª, 7ª e 8ª séries, utilizando exercícios do livro da 8ª série. 
Percebi que minhas aulas eram cansativas e improdutivas. Eu mesma 
ficava desmotivada. Tentei renovar, utilizando canções e textos de jornais 
seguindo minhas aulas de ensino médio.  Essa foi outra tentativa 
frustrante. As alunas não discutiam os textos, o que nos levava de novo 
para uma aula construída ao redor da gramática – léxico e sintaxe, 
principalmente. 

Ninguém, à época, no meu círculo de amizades e relações profissionais 
possuía conhecimento de metodologias, métodos, materiais e abordagens 
de ensino de PLE. Minha graduação não previra qualquer disciplina, 
introdutória que fosse, direcionada ao ensino de PLE. Então, tanto minhas 
colegas de graduação quanto nossos professores da universidade não 
dispunham de conhecimentos sobre como planejar, e como agir numa sala 
de PLE. Fiquei apenas um mês com esse grupo de aprendentes, mas foi o 
suficiente para perceber meu total despreparo para conduzir o ensino de 
Português para estrangeiros. 

Voltando, então, os olhos para o ensino específico de PLE, temos de diferenciar o 

ensino de LE e L2, contrastando-os com LM para ressaltarmos os diferenciados 

tratamentos de ensino que cada contexto requer. Segundo Almeida Filho (2005 p. 7, 

9 e 10): 

Uma L1 serve para a comunicação ampla desde a casa, passando para 
rua até a escola e os meios culturais. É a língua em que se constitui a 
identidade pessoal, regional, étnica e cultural de uma pessoa. Toda L1 se 
manifesta por meio de um dialeto (uma variante regional, muitas vezes, 
combinada com traços étnicos e de classe social). 

Língua Estrangeira (LE) é uma outra língua e cultura a ela associada pela 
qual se desenvolve um interesse particular institucionalizado (escolar) em 
conhecê-la ou em aprender a usá-la. 

Uma L2 é uma língua não-materna que se sobrepõe a outra(s) que não 
circula(m) socialmente em setores ou instituições ou que circula com 
restrições (nos contextos em que a L2 é requerida). 

Essas definições nos mostram algumas evidências iniciais de que podem ocorrer 

incongruências ou forçar ajustes no ensino de uma categoria em contexto 

incompatível. Por exemplo, sobram dificuldades se tentarmos ensinar PLE como 

L1.  Ensinar PLE como L2, por sua vez, provoca mutações nas materialidades de 

ensino que podem ser benéficas, embora tragam novas exigências a professores e 

aprendizes.  A formação do professor de L1 não pode ser a mesma para se trabalhar 

com LE e L2. Essas evidências nos parecem fundamentais para pontuar as 

especificidades do ensino de PLE.  
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Segundo Almeida Filho, ensinar L1 não é como “ensinar uma língua a quem não a 

possui” (2005 p. 8).  Uma aula de língua portuguesa não corresponde a ensinar essa 

língua a quem não sabe. Trata-se, melhor, de não ensinar a língua propriamente e, 

sim, de fazer o aprendente perceber-se enquanto cidadão na linguagem. Ensinar L1 

é reconhecer as variantes da língua, facultando ao aluno o acesso à variante padrão. 

O ensino de LE começa distinto, como o tempo de aprendizagem do aluno – tempo de 

análise, compreensão, reflexão e aprendizagem da língua – é diferente do tempo de 

um aluno de L1. Pois, para o aluno de L1, o tempo é menor mediante que este já 

possui a lingua. Já para o aluno de LE exige um tempo maior para se significar, já que 

não possui a língua.  Trata-se aí de desembrulhar aos poucos, com compreensão da 

língua e compreensão da situação do aprendente, uma língua a quem não a possui 

como competência de uso, possibilitando aos alunos o desenvolvimento integrador 

deles nessa outra língua com sua(s) cultura(s). Ensinar L2 é facilitar a aquisição de 

uma língua familiar situada em uso no derredor, e que embora não dominada, serve 

logo para a comunicação em algumas esferas da vida. Não se pode ensinar L2 nos 

moldes de uma L1, pois os alunos não conhecem o suficiente da língua 2 para usá-la 

com desenvoltura e nem se pode ensiná-la como LE como se fosse uma língua 

estranha e totalmente desconhecida.  Para compreender melhor o escopo de uma L2, 

vejamos o que diz Almeida Filho (2005 p. 10): 

quando ensinamos uma segunda lingua, estamos a 
facilitar     compreensões (simultaneamente de conteúdos e do próprio 
sistema da L-alvo). 

Esse pode ser o clima em que se volta sempre a tratar da formação do 

professor.  Almeida Filho diz que para “ensinar profissionalmente PLE, a exigência 

primeira e mais abrangente é a de uma formação integral na área de L 

tradicionalmente nomeada Letras no Brasil”. (2005 p.11) Ao se explorar a visão dessa 

exigência, todos que tenham diploma no curso de Letras estão habilitados para 

ensinar PLE, mas: 

Ela é menos suficiente ainda quando os formandos não contam com a 
inclusão em seus currículos de disciplina preparatória para o ensino de 
PLE/PL2. Essa condição está sendo crescentemente atendida na reforma 
dos currículos de Letras ora em processo de implantação no país. 

O professor que não teve em sua graduação a disciplina de PLE se confronta com 

dificuldades e desorientação de como agir e fazer em sala de aula de PLE. Pois, o 

fato de serem falantes nativos não lhes garante o sucesso no ensino e na 

aprendizagem, porque falta o conhecimento de como ensinar uma língua para não 

falantes da língua portuguesa.  O posicionamento do professor em relação ao 

processo de formação em que está envolvido deve ser consolidado pela prática de 

ensino, na escolha de materiais e métodos adequados e nas inter-relações entre os 

participantes. Todos esses aspectos afetam o processo de co-construção da 

aprendizagem da língua. 
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Assim entendemos que a formação do professor de PLE é um ponto diferenciador e 

especifico para o ensino quer no contexto de língua materna quer no de língua não-

materna (estrangeira ou segunda). 

Devemos mencionar que o ensino de português como língua materna tem 

tradicionalmente considerado vital ensinar explicitamente os elementos gramaticais 

como mais importantes para o estudo e aprendizagem de língua. A gramática impera 

no ensino de PLM porque indica as relações das ideias expressas pelas palavras e 

que a construção consiste nas colocações que se pode fazer das palavras nas 

orações, impondo as regras que devem ser seguidas para que os alunos se 

enquadrem no padrão culto. O ensino de língua materna continua enraizado no ensino 

de gramática pela gramática, com pouca (ou muitas vezes sem) preocupação crítica 

por parte do professor com atividades de aperfeiçoamento de repertórios de 

linguagem em comunicação social. Segundo Matencio (2001 p. 66) há duas 

concepções do ensino de Lingua Portuguesa no Brasil, que são: 

É consenso, nos estudos sobre o ensino de Português no Brasil, que, 
sobretudo até fins dos anos 1980, duas foram as concepções 
predominantes no ensino/aprendizagem de lingua materna: a primeira, e a 
mais tradicional, sugere ser necessário adquirir conhecimentos estruturais 
(sobretudo gramaticais) sobre a língua para que se aprenda a utilizá-la; a 
segunda pressupões que a aprendizagem de uma língua é decorrente de 
sua utilização. 

Matencio (2001 p. 67) ressalta que estas duas concepções encontraram seguidores 

e o ensino de lingua portuguesa ficou dividido, “De um lado, há os partidários do 

ensino gramatical tradicional (...)  De um outro, encontram-se partidários do ensino de 

lingua portuguesa inovador, com o foco na leitura e produção de textos.”(2001, p.67). 

O ensino de Lingua Portuguesa com o foco na leitura e produção de textos foi muito 

criticado por focar os princípios de não existir variante linguística melhor que a outra, 

e, por não existir erro linguístico, mas sim, adequação ou inadequação do ponto de 

vista social e cultural. E estas críticas favoreceram para “a manutenção da tradição 

gramatical (vinculada exclusivamente ao conhecimento da norma culta) nas escolas 

de educação básica.” (MATENCIO, 2001, p.68) 

Com relação ao ensino de LE e L2 há uma preocupação crescente e inevitável com a 

situação comunicativa. Num contexto típico de LE a tendência é buscar uma 

abordagem de ensino comunicativa ou, pelo menos, gramatical comunicativizada. No 

contexto padrão de L2 a comunicação é quase inevitável, pois os aprendentes 

estudam já os conteúdos das disciplinas curriculares num meio linguístico do 

português. Como vemos, salienta-se o contexto como elemento que dita os sentidos 

ou a concepção de ensino da língua-alvo como LE ou L2.  Contextos de L2 ou de LE 

vivida como algo parecido ao de L2 incentivam as realizações de uma língua refletindo 

o uso da língua e não a língua enquanto norma que se memoriza.  Perceber a 

diversidade e trabalhá-las em sala, ouvir e dialogar com os alunos são meios de 

desempenho do aluno nas diversas situações comunicativas da vida real. Trabalhar 
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mais a língua em uso, refletir sobre o material de ensino são propostas que uma LE/L2 

utiliza para construir os ângulos nos quais se vivencia a língua-alvo. A língua como 

cultura é, então, um diálogo entre culturas. E ensinar é lidar com o diálogo entre essas 

culturas. Sendo assim, uma LE trabalhada numa perspectiva de uso da língua-alvo se 

aproxima da natureza de uma L2 e, assim, deve também lidar com o intercultural ou 

transcultural levando gradualmente a uma desestrangeirização da língua que se 

iniciou estrangeira (ALMEIDA FILHO, 1993 p. 11-12). 

Uma reflexão deve ser feita para que se faça o melhor, o mais adequado, escolhendo 

uma abordagem que privilegie o desenvolvimento da comunicação dos alunos e o seu 

reflexo na Operação Global de Ensino de Línguas (OGEL). A abordagem 

comunicativa promove para o ensino de línguas a circulação natural da lingua a ser 

adquirida. O aluno no “modo adquiridor” nessa abordagem comunicativa caminha 

para a interação e compreensão com muita facilidade e motivação, possibilitando a 

aquisição de uma lingua-alvo. Almeida Filho (1997 p. 25)nos diz que 

para além das características das concepções de língua/linguagem/língua 
estrangeira, aprender e ensinar línguas, a tentativa de análise de 
abordagem pode ser auxiliada pelo reconhecimento dos papéis e atitudes 
dos professores em sala de aula com seus alunos. 

É possível, então, propiciar no espaço de sala de aula uma interseção das 

experiências de professores e aprendentes, forjando o reconhecimento de 

identidades que interagem e se reconstroem organicamente, movidas pela busca da 

inserção na nova comunidade linguística. 

Quadro contrastivo entre o ensino convencional de PLM e PLE 

Ensino de PLM Ensino de PLE 

Ensino da gramática da língua. (Mesmo 

que o estudo da Linguística tenha 

contribuído para uma nova percepção da 

língua ligada à sociedade e suas 

variações lingüísticas, e os PCNs 

atribuirem esse conceito para o ensino 

de PLM, impera em muitas escolas o 

ensino da gramática, porém alguns 

professores buscam formas de ensinar a 

gramática contextualizando em cada 

ambiente comunicativo.) 

Ensino do uso da nova língua em 

pequenos contextos ilustrativos de como 

a língua funciona  
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Ensino de língua-padrão (norma culta) 

sem considerar a existência de 

variações 

Ensino duma variante padrão de 

prestígio e variações regionais (da 

professora, p.ex) 

Produção da escrita com leitura sem 

muita atenção à oralidade 

Oralidade tem de ser instaurada. Leitura 

e escrita vão entrando conforme as 

necessidades 

Adquirir conhecimentos estruturais 

(gramaticais) sobre a língua para que se 

aprenda a utilizá-la corretamente 

Língua adquirida para fazer e 

reconhecer sentidos. 

Inadequação de concepção de L como 

forma. Mais correção em exercícios 

pelas normas padronizadas 

Adequação do uso da nova língua do 

ponto de vista sócio-histórico e cultural, 

pois nele a norma padrão é naturalmente 

adequada 

Abordagem de ensino enraizada na 

tradição latina via análise lexical e 

sintática. Exercícios de análise de 

combinação das palavras em orações. 

Exercícios de interpretação textual sem 

abranger com amplitude os pontos de 

vista múltiplos das vozes em sala de 

aula. 

Foco no aluno, cuidando de aspectos 

afetivos. Interesses dos alunos 

consultados. Estimulo a trabalhos em 

grupo via tarefas e projetos 

O que esse quadro demonstra é que as formas de ensino estão vinculadas às 

concepções da língua, de ensinar e de aprender essa língua.  Vimos que na 

perspectiva de PL2 o fator da comunicação social tem papel coercitivo na 

caracterização do contexto e que a aprendizagem da LM tem sido via de regra e 

tradicionalmente a aprendizagem de conhecimentos gramaticais (gramática 

normativa) e de gêneros textuais que imaginam contribuir para o desenvolvimento da 

leitura e escrita. Por outro lado para ensinar PLE devemos compreender a língua 

como um sistema linguístico-comunicativo que está em movimento no espaço da 

língua real e na percepção e registros cognitivos do aprendente.  As dimensões 

sociais da língua tendem a ligar com naturalidade a produção às variações 

socialmente motivadas. 

Observa-se que o quadro nos permite compreender as diferenças entre práticas de 

sala de aula de PLM e PLE. Deve ser ressaltado que essas diferenças demonstram 

que o professor de PLM, mesmo conhecedor da língua, não tem mantido contato com 

a teoria de ensino de PLE. Como diz Gimenez e Furtoso (2002 p. 43), 
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A prática de sala de aula não é simplesmente a transposição de instrução e/ou 
técnicas apregoadas pelos acadêmicos. Reconhece-se que o professor atua 
segundo suas crenças e seus valores e que, estes, na verdade, funcionam 
como filtro do conhecimento teórico gerado por outros. 

Parece-nos necessário observar que Gimenez e Furtoso constatam que a prática de 

sala de aula está ligada ao conhecimento do professor como prática de ensino, ou 

seja, o trabalho dos professores relacionado com quem eles são (identidade), em que 

acreditam (crenças) e quais os conhecimentos e competências que acionam em sala 

de aula (tipo de formação). 

Baseando-nos nesse quadro encontramos as diferenças nas práticas que ecoam, 

justamente, nos cursos de formação de professores. Nesse aspecto, interessa-nos 

refletir sobre os currículos dos cursos de graduação em Letras no Brasil, sobretudo 

nas diferentes disciplinas para a formação de professor de PLE. O profissional de 

Letras, em formação inicial, deve ter acesso às teorias e metodologias que operam 

com as diferentes dimensões de ensino de PLM e PLE. Matencio (2001 p. 73) chama 

a atenção para as: 

Polêmicas que dificultam que se faça, na formação de professores, a distinção 
essencial entre o saber sobre o objeto de estudo da disciplina científica, os 
saberes sobre esse objeto que se vinculam direta ou indiretamente à prática 
(portanto ao ensino) e o saber na prática do ensino. 

A dificuldade está nos currículos do curso de Letras que não contemplam disciplinas 

de ensino de PLE, permitindo que o futuro professor não tenha conhecimentos 

específicos sobre as abordagens, metodologias, métodos e materiais utilizados para 

esse ensino. A não abertura de cursos ou disciplinas de PLE indica que o profissional 

não está bem capacitado para utilizar com segurança e competência o aparato de 

Teorias exclusivas para a formação de professor de PLE, segundo Matencio (2001 p. 

71): 

A criação de novas disciplinas, a adequação de ementas de disciplinas já 
constituídas e mesmo a reformulação integral do currículo de cursos de Letras 
em Letras em algumas universidades, representam tentativas de solucionar 
esses problemas na formação inicial dos professores de línguas. Entretanto, 
parece-me que o processo de legitimação dos estudos da linguagem no Brasil 
subjaz ainda à polêmica mudança nos limites disciplinares (e 
transdisciplinares) nos cursos de graduação em Letras. 

Considerando que há apenas três cursos de graduação em PLE no Brasil, na UnB, 

na UFRJ e na UFBA, talvez resida aí um forte motivo do desconhecimento por parte 

da sociedade brasileira e até mesmo pelos órgãos governamentais que lidam com as 

relações políticas educacionais de ensino.  A carência de cursos de graduação em 

PLE implica lacunas de reflexão sobre o ensino de Português como LM e Português 

como LE na formação. E por isso os alunos procuram os cursos de Pós-Graduação 

para suprirem essa lacuna em suas formações. Segundo as autoras Maria Jandyra 

Cavalcanti Santos e Percília Santos (2002 p. 35): 



Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2012 – ANO 3 – NÚMERO 1 

75 

Os programas de educação de professores/pesquisadores em Português 
Lingua Estrangeira em nível de Graduação nas universidades brasileiras, como 
os da UnB e os da UFRJ, são tentativas de resolver o problema de formação 
do profissional especializado na área que precisa ter mais do que 
conhecimento gramatical da língua portuguesa. Precisa do vivenciamento do 
aprender e ensinar lingua(s) estrangeira(s). 

Por sua vez, a criação de cursos de graduação em PLE, ou implantação de disciplinas 

nos currículos, e a adequação de ementas ou mesmo reformulações do currículo 

podem ser soluções importantes para a formação inicial.  Isso possibilita que esse 

profissional tenha competência teórica e não apenas competência implícita. A criação 

de cursos de graduação em PLE implica o fortalecimento de uma política de ensino 

que esteja ligada ao crescimento econômico do país. O país que se fortalece, 

economicamente, não pode negligenciar a sua língua, que é a identidade de um povo, 

de uma nação. Expandir o ensino da língua portuguesa a falantes de outras línguas, 

institucionalmente, é demonstrar o amadurecimento político, econômico, social e 

cultural do Brasil no cenário nacional e internacional. 

Considerações Finais 

O foco da reflexão sobre as especificidades do ensino de PLE fez emergir a questão 

da formação do professor em função dos poucos cursos de formação ofertados de 

PLE. Revelando o contraste entre ensino de PLE e LM. A intenção foi ilustrar, pelo 

contraste, que o professor de LM conta com um conhecimento de uso da língua, mas 

não está  geralmente preparado para lidar com os métodos e abordagem de ensino 

de LE. 

Essa rápida incursão sobre as especificidades do ensino de PLE revela-nos, também, 

que o português como língua estrangeira perpassa a multiplicidade cultural do Brasil, 

para que o aprendiz compreenda o modo de construção dessa língua. Isso retoma a 

visão intercultural do ensino de línguas. Dessa articulação resulta um enfoque de 

ensino que quer transformar os alunos em aprendentes comunicativos e 

culturalmente sensíveis. 

Compreendemos que a formação do professor, a abordagem utilizada em sala de 

aula de língua, os materiais, a avaliação e o método traduzem o processo de ensino 

e aprendizagem. E esse é o primeiro passo para que o ensino de línguas inspire 

políticas promissoras de ensino de PLE no Brasil e no mundo. 
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7. A Implantação do PLE nas Instituições 

Escrito por José Carlos Paes de Almeida Filho - Universidade de Brasília - ISSN 2316-6894 

 

Resumo 

A língua nacional de um grande país pós-colonial emergente pode não encontrar 

naturalmente sua natural rota de institucionalização nas universidades que precisam 

ofertá-la a um crescente número de estudantes estrangeiros em condições razoáveis 

de profissionalização. Esse parece ser o caso do Brasil na análise que 

empreendemos das situações frequentes registradas no país. Neste artigo algumas 

rotas já inauguradas por praticantes nas universidades brasileiras são trazidas para 

consideração dos potenciais agentes de institucionalização e outras são aventadas 

como sugestões na direção de um auxílio à política implícita e ocasional que ainda 

merecemos no cenário universitário. 

Palavras-chave: Institucionalização do PLE, política de ensino de PLE 

Abstract  

The national official language of a large emerging country may not find its natural route 

towards its institutionalization in the universities that must offer this language option to 

increasing numbers of foreign students in decent levels of professional standards. This 

seems to be the case of Brazil in the analysis we have conducted of the many frequent 

situations already detected in the country. In this article some practices introduced 

individually by different universities are brought to consideration by potential agents of 

institutionalization and other are thought out as possible new decisions towards the 

implicit and occasional language teaching policies for PFL in the university scene. 

Keywords: institutionalization of PFL, PFL language teaching policy 

  

Introdução 

Este breve artigo pode conter, em parte, uma resposta para colegas em diferentes 

universidades e institutos federais que precisam convencer seus pares difíceis e 

superiores desconhecedores da importância estratégica do PLE de que é importante 

e urgente abrir a área de PLE em cada uma das instituições brasileiras de ensino 

superior. O texto pode, também, levantar questões em antecipação aos 

acontecimentos servindo nesse caso de recurso exploratório útil a potenciais líderes 

de PLE nas instituições. 

Todo professor e/ou pesquisador que pretende implantar o PLE em sua instituição 

deve buscar conhecer primeiro quais as especificidades dessa área acadêmica e 
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profissional de ensino propriamente dita. Ensinar a língua portuguesa requer uma 

sensibilidade específica para se compreender o que significa um aprendente falante 

de outra língua e participante em outra(s) cultura(s) buscar ingresso no Português 

PLE. Para uma discussão pormenorizada da definição do PLE, vide o artigo de 

Carvalho Batista e Lascar Alarcon na Revista SIPLE, vol. 03, 2011, acesso 

< www.siple.org.br>. 

Há dois casos distintos de implantação do PLE na graduação em universidades ou 

faculdades tecnológicas: (a) como disciplina adicional num currículo de 

Letras/Linguagem, qualquer que seja o plano de estudos, e (b) como curso de 

graduação associado a outra língua estrangeira, à língua vernácula ou constituído em 

subáreas do PL2 (Português em contexto indígena, em contextos de surdez ou 

cegueira). A primeira tem o propósito de introduzir o formando de Letras à área de 

PLE abrindo-lhe a perspectiva de vir a atuar profissionalmente nesse campo no país 

e no exterior com continuado investimento formador em serviço. A segunda oferece 

ao graduando uma capacitação plena para atuar de imediato no âmbito profissional 

do PLE. Na pós-graduação, uma ou mais disciplinas de PLE que compuserem o 

programa de estudos voltado para a Aquisição e o Ensino de Línguas tem a função 

de preparar de modo intenso e focado o pós-graduando para a pesquisa em PLE, 

necessitando para isso de corpo docente adequado. Esses dois casos em nível de 

graduação é que são o foco deste texto. 

Iniciativas de implante do PLE nas instituições 

Começo por perguntar se quem está formado e preparado para ensinar uma LE, 

qualquer que seja ela, já não está próximo de atingir o perfil de professor de PLE que 

buscamos.  Entendo que sim, por viabilizarem tais cursos uma familiaridade ou uma 

preparação sistemática para ensinar e aprender uma nova língua iniciada na 

estrangeiridade.  E os professores de Português L1, estão eles igualmente prontos 

para se iniciarem na prática de ensino de PLE? Esses estão a princípio mais 

familiarizados com a estrutura e o funcionamento da língua portuguesa, mas precisam 

ainda vir a compreender bem o que é ensinar uma LE. Saber mais sobre o sistema 

de operação da língua portuguesa não lhes garante qualificação necessária e 

suficiente para o ensino do PLE. 

É claro que em ambos os casos mais formação específica será necessária. Para se 

credenciar plenamente como professor de PLE, há um conjunto de requisitos que 

precisam ser cumpridos pelos aspirantes conforme apontei em outro artigo (Almeida 

Filho, 2007). 

A questão que nos move neste ponto é a do protagonismo na abertura de uma 

disciplina ou mesmo de um curso de PLE.  Quem deve pedir a abertura de um novo 

curso, da nova disciplina, da nova área de PLE nas universidades? Em princípio 

qualquer docente pode tomar a iniciativa desde que a ele ou ela uma consciência da 

necessidade da instauração do PLE numa dada instituição tenha ocorrido. Esses 

http://www.siple.org.br/
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cursos, conforme já afirmei na primeira seção, podem ser associados ao Português 

L1, como inovou a Universidade Federal da Bahia, ou podem ser abertos como 

licenciaturas duplas em conjunto com outras língua estrangeiras, conforme pretende 

inovar a Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, associando o PLE ao 

Francês LE. Nesses casos, como proceder? Além da justificativa para o PLE no 

projeto político-pedagógico, a pergunta de base é: quais disciplinas são 

indispensáveis para que estudantes brasileiros falantes nativos do Português possam 

lecionar o PLE profissionalmente? 

Comecemos por quem deve tomar a iniciativa de solicitar a abertura de uma disciplina. 

A recomendação que faço de início é que toda universidade crie um núcleo de PLE e 

cultura brasileira junto às coordenações de curso e associadas às pró-reitorias de 

assuntos internacionais com conhecimento e engajamento da reitoria, 

preferencialmente. Um coordenador ou professor destacado de um curso de Letras 

em língua estrangeira ou um professor ou coordenador de Português Língua 

Vernácula também pode tomar a iniciativa e fazer os contatos iniciais antes da 

redação do projeto. Quando se tratar da abertura de um curso de PLE e ele estiver 

associado a outra língua ou ao PLM, deve-se tomar o cuidado de ofertar pelo menos 

as seguintes disciplinas: 

• História e Especificidades do Ensino de PLE 

• Planejamento de cursos de PLE 

• Seleção e Produção de Materiais para o Ensino de PLE 

• A aula de PLE e suas extensões 

• Avaliação de rendimento e proficiência em PLE 

• Gramática tradicional crítica do PB e seu ensino 

• Cultura brasileira no PLE 

Se o curso for integralmente dedicado ao PLE, obviamente mais disciplinas poderão 

ser adicionadas: Linguística Aplicada na Formação do Professor de PLE, Pesquisa 

em PLE, Gramática Pedagógica do PLE, PLE em contextos de especialidade 

(crianças, hispanofalantes, fins específicos, herança etc), Mídia e circulação digital em 

português, fonologia do Português, entre outras. 

Professores de PL1 e de LEs como iniciadores 

Se forem professores de Português L1 os que conseguem a dianteira e o passe livre 

para organizar o projeto e abrir a nova área, seja como disciplina, seja como curso 

completo, esses devem saber que há especificidades importantes nela e considerar 

que o fato de serem falantes nativos formados para ensinar PLM não os qualifica de 

imediato, absolutamente. 
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Assim que o curso se abrir, ou obtiver luz verde, imediatamente a professora ou 

professor com liderança deve procurar iniciar sua formação específica para atuar no 

novo contexto sob novas condições. Os professores de outras línguas estrangeiras 

da instituição devem ter também a oportunidade de contribuir ensinando na nova área 

ou na nova disciplina de PLE. Com cuidado, o coordenador do projeto pode mostrar 

o perfil desejado e lançar uma chamada para candidaturas. 

Uma estante de livros com referências acadêmicas sobre a nova especialidade deve 

ser imediatamente iniciada, se ainda não existir. 

Mediante um novo projeto, um Centro ou Programa pode ter início com o intuito de 

agregar docentes, materiais, recursos outros, projetos de pesquisa e biblioteca 

específica para atender alunos regulares, especiais e de convênios que precisam do 

PLE. 

Assim que tiver início a primeira turma da nova disciplina, divulgar amplamente esse 

feito junto ao Departamento, Faculdade ou Instituto, setor de Relações Internacionais 

e Reitoria (a reitora ou reitor deve ser informado mediante ofício, audiência ou ocasião 

acadêmico-festiva logo que possível). 

Quando houver bloqueio do setor de PLM/PL1 mediante inércia ou oposição explícita 

(muitas vezes não apoiando, não tomando a iniciativa e não deixando fazer), apelar 

para um colega de grande prestígio, na ativa ou aposentado, pedir outros apoios e 

levar a petição com justificativas e propostas diretamente ao Diretor ou à Diretora e, 

depois, à Reitoria e setor de Relações Internacionais. A visita de especialistas e 

autores prestigiados à Instituição que pretende abrir o PLE pode ajudar um colega 

que esteja liderando a proposta ou equipe engajada. Os visitantes fazem asserções 

e propostas que podem servir de apoio inestimável na consecução da autorização 

para funcionamento do PLE, ainda que em caráter experimental. 

De toda forma, a inclusão de uma disciplina de PLE no currículo como disciplina 

obrigatória (ou optativa, se o Colegiado não desejar assim) se justifica sempre pelo 

poder potencial dessa formação para eventuais oportunidades de se ensinar PLE no 

futuro promissor que guarda o PLE. Quando a disciplina for criada, a abertura de uma 

ou mais salas de ensino de PLE para estrangeiros será urgente. Ela servirá também 

para importantes observações e estágios de docentes, alunos de Letras e acadêmicos 

em projetos de iniciação científica. 

A frequência a eventos acadêmicos do PLE está prevista para os professores em 

exercício antes e depois da instalação da disciplina de PLE e de salas para o ensino 

e estudo do PLE por alunos estrangeiros. Acompanhar e, eventualmente, associar-se 

à SIPLE será, certamente, uma ação acertada e necessária para orientação na área 

de EPLE. 

Se for um docente da área de LE o iniciador, seja ela qual for, buscar imediatamente 

apoios entre professores de outras línguas e da Língua Portuguesa para compor a 
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equipe ou Conselho Consultivo. Relações públicas bem feitas evitam ataques de 

ciúme acadêmico. Iniciar-se na área de PLE com gestos indicadores de 

credenciamento na nova área vizinha também será exigido de professores de línguas 

estrangeiras (vide Almeida Filho, 2007 para um tratamento explícito dos passos rumo 

a esse credenciamento necessário). 

Concluindo 

Neste artigo propus razões e argumentos para se iniciar a implantação do Ensino e a 

Pesquisa na área de PLE nas universidades, institutos federais e faculdades de Letras 

do país. O ensino de PLE hoje é praticado por profissionais formados nessa área, 

alguns, mas a maioria dos atuantes ainda provêm do ensino de outras línguas ou do 

Português Língua Materna (PLM ou PL1). 

Todos devem se unir pelo PLE num Departamento ou Instituto ou Faculdade. 

Preparar-se para ensinar uma LE não é uma tarefa para ser resolvida num final de 

semana. Temos notícias de professores selecionados para lecionar PLE no exterior 

que se aproximam de especialistas e formadores de professores de PLE pedindo 

cinco minutos de tempo para uma conversa que os prepare com “dicas” para iniciar 

sua missão.  Recomendei aqui procedimentos que iniciam o trâmite de um projeto de 

implantação do PLE e enfatizei a atitude de formação deliberada nessa área com o 

propósito de atender aos requisitos para se ingressar e atuar a contento nela. 
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8. Entrevista sobre Políticas Públicas para a 

Promoção do PLE no Século XXI 

Escrito por RevSIPLE - ISSN 2316-6894 

 

Esta 4ª edição da Revista SIPLE inova ao introduzir uma entrevista com o Prof. Dr. 

José Carlos Paes de Almeida Filho, da Universidade de Brasília (UnB) e editor desta 

revista, sobre políticas públicas para a promoção do PLE no Brasil e no mundo no 

século XXI. A entrevista aborda, entre outros aspectos, a visão institucional, a criação 

do Instituto Machado de Assis, especialidades do PLE, novas abordagens da 

formação e do profissional, além do perfil futuro de alunos e professores. A entrevista 

foi concebida e conduzida por Francisco Tomé de Castro no Laboratório de Linguística 

Aplicada da Universidade de Brasília. 

RevSIPLE: Como o senhor vislumbra o futuro em termos de políticas públicas para a 

promoção do Português Língua Estrangeira (PLE)? 

Prof. José Carlos: Uma função social maior das políticas públicas é a de transformar 

condições, transformar situações da prática, e eu reajo a isso, logo de início, dizendo 

que no nosso caso não se trata de mudar algo que já esteja construído, como uma 

política pública explícita vigente, porque praticamente não dispomos de uma política 

nessas condições. Então, no nosso caso, é mais realista colocarmos uma consciência 

das muitas iniciativas dispersas de uma possível política futura e até o 

reconhecimento de uma não-política e o que essa quase política de retalhos e uma 

não-política tem de significado pra nós. É mais uma construção inicial a partir de 

fragmentos ocasionais do que uma transformação de estruturas ou da base de uma 

política para que surja outro programa deliberado. 

Eu mesmo sou um sujeito histórico no quadro do PLE. Quando voltei das minhas 

primeiras experiências profissionais no ensino de PLE numa universidade dos EUA, 

vi-me disposto a trabalhar nessa área, mas deparei-me com muitas iniciativas 

assistêmicas, dispersas e grandes ausências. Digamos que eu reconhecia com 

dificuldade uma moldura tênue de políticas de institucionalização do Português e 

quase nenhuma consciência de área nas instituições brasileiras. Em meados dos 

anos 80 não dispúnhamos de livros didáticos em variedade suficiente para atender o 

ensino crescente do PLE, não havia literatura teórica especializada no assunto para 

ler, não tínhamos eventos profissionais, não contávamos com uma associação de 

professores, não existia ainda um grande exame nacional. 

RevSIPLE: Mas, atualmente, já temos livros sobre ensino∕aprendizagem, eventos, 

associações e o CELPE-BRAS. Avançamos o suficiente? 
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Prof. José Carlos: Claro, desde então houve muito progresso, mas não a instalação 

de uma verdadeira política consciente, proativa, uma política deliberada, um plano 

que desse um norte, uma direção à questão nacional da escolha das línguas e do 

modo de ofertar línguas no currículo das escolas e universidades. 

Primeiro, para que uma política na área de PLE se constitua é preciso que haja uma 

consciência de área, que tem crescido muito em nosso meio nos últimos trinta anos, 

no meio de quem pratica o ensino de PLE no Brasil, de quem faz formação.  Embora 

um pouco errática e esporádica, ela existe no sentido de uma política não-deliberada 

e não-consistente. Temos muitas iniciativas isoladas. Então, precisaríamos ganhar 

essa consciência para ter a expectativa de contar com uma política. É bom frisar que 

estamos tratando de uma política para a oferta da língua nacional, do Português 

brasileiro principalmente, e da cultura brasileira que tem implicação estratégica 

especial para o país no conjunto de línguas estrangeiras ou segundas línguas. 

O segundo ponto é que essa consciência não se restrinja apenas ao ambiente local 

de ensino e aprendizagem de línguas, mas que ela venha também da administração 

pública, que também é responsável pela área de Aprendizagem e Ensino de 

Línguas.  Entendo que a área é tanto prática quanto teórica.  A promulgação de uma 

política de ensino de línguas tem um vínculo importante com agentes terceiros (que 

não os aprendentes e professores de línguas) envolvidos na questão como, por 

exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério das Relações 

Exteriores (MRE), que tem grande potencial de desenvolver uma consciência nesta 

área e ajudar na consolidação de políticas adequadas no seu âmbito. 

RevSIPLE: O senhor poderia explicar melhor o que quer dizer com “ganhar 

consciência”? 

Prof. José Carlos: Ganhar consciência significa vir a compreender o que é a atividade 

de ensinar e ofertar o PLE a partir do significado estratégico que se abre para 

formadores de opinião, gestores e professores. Entendo que já começamos a fazer 

isso, por exemplo, quando o MRE, que é um ministério-chave na consolidação de 

políticas para o Português Língua Estrangeira (PLE), principalmente quanto à oferta 

da língua portuguesa e da cultura brasileira no exterior. O Itamaraty tem um papel 

muito importante na oferta do PLE no mundo, mas a consciência exata do que implica 

essa diplomacia cultural pelo ensino da língua ainda não parece suficiente. Além de 

uma consciência, é preciso buscar subsídios de princípios embasadores e capacidade 

profissional de ação nas universidades que têm pesquisa relevante, que tem 

movimento e iniciativas em favor do PLE. Os centros, escolas e universidades podem, 

então, recrutar profissionais desse meio, lançar concursos que buscam pessoas com 

certo perfil, começando por valorizar a formação. 

Então, os problemas que se pode discernir são a falta de consciência e de um plano 

de ação a médio e longo prazos, são as iniciativas isoladas e esporádicas, é a falta 

de perspectiva que dificultam um crescimento da profissão e da oferta de 
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oportunidades balizados por uma política que maximiza resultados com os recursos 

limitados de que dispomos.  Iniciativas isoladas (embora importantes) já as temos de 

sobejo. Por exemplo, temos um exame nacional de proficiência em PLE, embora sem 

a devida institucionalização que se traduz em implementação insegura e desuniforme. 

Vale dizer que o exame é foi muito bem-vindo, e tem sobrevivido, com resultados de 

grande impacto. Contudo, ele não é parte de nenhum pensamento maior, de um plano 

de ação, no qual opera como parte de uma engrenagem. Na verdade, não temos uma 

engrenagem, nós temos partes dela, temos roldanas que funcionam separadamente, 

mas não chegamos a ter o motor. 

RevSIPLE: O que seria o motor? 

Prof. José Carlos: O motor a que estou aludindo é a política de ensino de línguas 

propriamente dita editada e funcionando. No sentido de construir esse motor, eu 

comecei falando que é preciso ter uma consciência de área.  Ela já foi iniciada, tem 

um percurso, vai crescendo aos poucos, vai melhorando, mas ela é muito restrita, às 

vezes, à área, e eu falei que a primeira coisa que temos que fazer é expandir essa 

consciência de área para outros círculos da administração e do governo. Assim, 

poderemos ter expectativas quanto a uma política, um plano de política, que seja 

explicitado, permitindo que se possa interferir nele, participar dele, para que 

possamos até recusá-lo com argumentos objetivos. Isso já seria um grande avanço. 

Então, precisamos influenciar as instâncias governamentais, que são muitas vezes 

responsáveis por políticas maiores de institucionalização, para entenderem que essa 

área precisa ser priorizada, ter uma estratégia, ter um plano, um Parâmetro Curricular 

Nacional (PCN), um orçamento, uma secretaria com pessoas que tivessem um 

pensamento constantemente voltado para isso, que fosse organizando as partes que 

estão soltas, para virem a compor uma engrenagem que se comunicasse entre si. 

Então, isso tudo a gente pode trabalhar no plano das universidades, nas iniciativas no 

exterior, nas escolas que oferecem português como língua de herança no exterior, 

junto aos professores, nos centros culturais brasileiros binacionais, nas universidades 

onde temos postos de professores leitores, dentro do Itamaraty, dentro do MEC numa 

secretaria correspondente, numa vinculação ao Ministério da Cultura para iniciativas 

de adequação de uma diplomacia cultural frutífera.  Poderíamos manter espaços que 

no conjunto mostrassem a consciência, primeiro, da área, a importância estratégica 

dela para o país e depois consolidasse isso numa política, num plano de ação decenal, 

por exemplo, para começar. Um plano não só para o português como língua não-

materna, mas também para outras línguas de oferta no sistema escolar regular. 

RevSIPLE: Este plano incluiria a criação de um instituto oficial para a promoção do 

português brasileiro, algo como um aventado instituto difusor, nos moldes do Camões 

português, do Cervantes espanhol ou do Goethe alemão? 

Prof. José Carlos: Mais uma das engrenagens da política vai ser a criação de um 

órgão especializado em formular e gerir uma política do idioma como língua de oferta 

a falantes de outras línguas. Um instituto brasileiro não precisaria estar marcado pelo 
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nome de um autor, de um romancista, de culturalista literário. Podemos ser 

inovadores nesse quesito da denominação e natureza do órgão. Recentemente 

escrevi ao Ministro da Educação após ouvir uma entrevista dele na televisão dizendo 

que o ensino de PLE deve crescer muito na China e para isso um organismo tipo 

instituto deveria ser criado para coordenar os esforços de introdução do PLE naquela 

potência emergente asiática. A gente sabe que qualquer iniciativa, mesmo que 

pequena, na China envolve milhões. Então, para controlar e organizar a introdução 

do português nos centros e universidades chineses vamos precisar de um instituto só 

para a China. Essa solução para a China precisaria de uma medida que nunca foi 

tomada, que é a criação de um instituto dessa natureza para gerir o PLE no mundo e 

no Brasil. Eu sugeri a ele na minha carta que o nosso instituto talvez não devesse ter 

o nome de uma pessoa, mas aproveitando a imagem do Brasil hoje como país com 

enorme vocação para o meio ambiente, num contexto de valorização do meio 

ambiente numa escala planetária, poderíamos ter um Instituto Brasil para Língua e 

Cultura. O nome do país é um nome de árvore, um nome ligado à natureza. Talvez 

seja hora de inovarmos no conjunto de iniciativas de organismos culturais assumindo 

que o Brasil é diferente e único. Nós não somos um país no qual um grande 

romancista do século 19 precisa ser posto ao lado do panteão europeu. Nossa cultura 

é mais vibrante, mais oral, mais popular, então poderíamos fazer valer essas 

qualidades e dar um nome originário de uma árvore, do pau brasil, do qual derivou-se 

o nome de nosso país e que hoje significa uma esperança para o planeta. Fica tácito 

que concordo com que precisamos de um instituto, de um organismo encarregado de 

políticas dessa natureza. Mas que seja inovador, diferente dos institutos que temos 

para outros idiomas. É preciso cuidar mais e rapidamente da língua portuguesa no 

Brasil e no mundo. 

RevSIPLE: E para o português ensinado aos estrangeiros no Brasil, o português 

como segunda língua, qual seria a política? 

Prof. José Carlos: Quanto ao PL2, nós temos aí mais uma atribuição para o Instituto 

Brasil, que se ocuparia também da questão do português no Brasil como língua 

nacional, língua materna de uma grande maioria dos brasileiros, e por outro lado 

cuidaria de outro grande segmento do português quando ele é chamado para ser outra 

língua de comunicação na cultura e na ciência, complementar e multiplicadora de 

oportunidades para pessoas que escolhem o português e a cultura brasileira. Então, 

poderíamos estabelecer aqui uma divisão de trabalho entre segmentos de estudo da 

língua que, num dado momento, conversam entre si. Isto seria uma novidade, uma 

iniciativa sinergética, com um âmbito específico para cada uma delas. Com o PL2, 

primeiro, nós temos de preparar a recepção de estrangeiros que chegam às nossas 

escolas regulares sem nenhum tipo de apoio, nós temos notícias disso, e a outra 

questão é a oferta de PLE nas universidades nas quais já existem Centros de Estudos 

Brasileiros (CEBs) e nas escolas particulares que ensinam PLE, espécies de CEBs 

privados. Eles estão caminhando apesar de não terem diretivas claras, sem 

parâmetros, mas eles estão agindo e fazendo um trabalho de alta relevância. É claro 

que eles precisam de ajuda para crescer ordenadamente, precisam preparar os seus 
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professores, equipar suas bibliotecas, manter suas páginas eletrônicas. Nós 

precisamos disso e também acudir as comunidades brasileiras que não param de 

crescer no exterior, cujos filhos não recebem o cuidado, a antecipada proteção oficial, 

para que eles mantenham o português. É o português como língua de herança, cuja 

demanda tem crescido no exterior. O que fazemos com crianças que se alfabetizam 

e já têm uma vivência escolar no exterior? Como é que elas podem se integrar ao 

nosso sistema brasileiro, se quiserem? Os sistemas teriam de conversar entre si para 

que essas crianças tenham um estímulo de língua, de integração, de intercâmbio, e 

possam fazer parte da educação formal no Brasil, receber um certificado por isso. 

Temos que pensar nisso e para isso precisamos de uma estrutura. Hoje essas 

necessidades não são atendidas com provisões de fundos, com sistematicidade, para 

um máximo de benefícios para todos os envolvidos. 

RevSIPLE: E qual seria o papel das universidades brasileiras neste projeto de um 

futuro mais estruturado para o PLE? 

Prof. José Carlos: O futuro é uma coisa que nos interessa muito no Brasil. O Brasil é 

um país que olha muito para o futuro. Nós olhamos para o futuro, mas às vezes não 

temos o cuidado de nos prepararmos para ele. Precisamos mostrar que o nosso futuro 

é um presente novo, o futuro é esse presente com o que Brasil sonha. Então, o que 

nós projetamos? Nós projetamos um organismo que nos ajude a pensar o português 

de maneira cuidadosa no exterior e aqui dentro, nas ofertas de cursos para 

estrangeiros que vêm pra cá. Nós precisamos de uma estrutura que ajude as 

universidades a se instalarem de modo adequado, por exemplo, implantando cursos 

para a formação de profissionais que vão cuidar desse futuro que queremos. 

Precisamos de um futuro melhor de formação para os nossos professores e alunos 

aqui dentro nas universidades brasileiras. No exterior, precisamos de uma estrutura 

que valorize a especialidade de professores em PLE para que tenhamos profissionais 

de boa qualidade ensinando no mundo, os melhores possíveis. Precisamos cuidar 

para que haja centros de pesquisa em número suficiente para dar conta disso no 

Brasil. Por exemplo, se acharmos que numa região norte não há centros dedicados à 

pesquisa em PLE em número adequado para as necessidades, temos de criar ali mais 

dessas unidades, nós temos de induzi a criação de centros nas regiões e estados, 

para que as pessoas  desses lugares possam ir em busca de especialidade. Isso é 

indução e essa indução é papel da política. Isto também é tema de pesquisa. 

RevSIPLE: Na sua visão, qual seria o primeiro passo a partir de agora para 

implementar uma política pública consistente para o PLE? 

Prof. José Carlos: Poderíamos pensar em estabelecer uma Comissão de Alto Nível 

no Brasil para políticas do português e a cultura brasileira. Há iniciativas bissextas na 

área de português com a convocação de críticos literários, gramáticos e linguistas. 

Mas as pessoas que trabalham de fato com o ensino do PLE não têm sido chamadas 

a opinar e contribuir. Essas comissões grandes com gramáticos pensam em fazer 

gramáticas para serem distribuídas, pensam em fazer um programa de literatura para 
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o mundo e já foram criadas comissões para elaboração de materiais para uso 

unificado deles ao redor do mundo ao arrepio dos melhores juízos sobre isso de que 

pesquisa e ensina na área. Muitas dessas comissões não têm êxito como se antevê. 

Fracassam em criar consensualmente um instituto internacional para a Língua 

Portuguesa também. 

RevSIPLE: Sem contar as especialidades do PLE independentemente da questão 

linguística ou cultural em nível internacional. 

Prof. José Carlos: Claro, entre as especialidades do PLE, já falamos do bilinguismo 

com o Português-LE nas escolas públicas brasileiras (PL2), do português como língua 

de herança, o ensino do português para fins específicos (EPFE), que é uma área 

antiga que ainda tem muito valor, Outra modalidade que temos pensado é a oferta de 

português para grupos de trabalhadores imigrantes urbanos, que estão crescendo no 

Brasil, a exemplo dos bolivianos e os haitianos em épocas mais recentes. Temos um 

leque de especialidades de que cuidar. Temos ainda a oferta de português para os 

brasileiros indígenas, o português como língua estrangeira mediada por LIBRAS, 

estas especialidades novas que vamos ver cada vez mais presentes no futuro. Agora, 

se tivéssemos mais cuidado de não prescindirmos de uma política que já fosse 

pensando tudo isso, teríamos hoje uma ordenação do nosso futuro. O nosso futuro 

não precisa ser errático. 

RevSIPLE: E a projeção do português no contexto da Copa do Mundo de 2014 e das 

Olimpíadas de 2016 no Brasil? Poderíamos pensar em alguma política específica? 

Prof. José Carlos: Temos ainda os grandes eventos sazonais como a Copa do Mundo 

e as Olimpíadas que o Brasil vai sediar nesta década, e que servem para criar essa 

consciência, um sentido de emergência, mas cuja solução não se esgota nessa noção 

das coisas. Se tivéssemos uma política e um organismo que se ocupassem dessas 

coisas, ficaríamos preparados naturalmente para esses eventos, não teríamos com 

que nos preocupar. O que acontece aqui é que como temos um despreparo 

acumulado, esses eventos acabam acirrando algumas das nossas deficiências e 

limitações. E, então, queremos acudir com a emergência, fazendo tapa-buracos. 

Ações de emergência não dão longevidade para aquilo que queremos. Mas, claro, 

temos de ser realistas e em função desses dois grandes eventos internacionais que 

acontecerão no Brasil, talvez possamos contar com uma secretaria temporária que se 

encarregue deles, mas se dermos força para o temporário sem pensar no perene, não 

estaremos atuando de maneira racional. 

RevSIPLE: Qual é o futuro dos alunos de PLE no Brasil e no mundo? Que desafios 

eles trazem para os professores e enfrentarão como alunos? 

Prof. José Carlos: O futuro dos alunos de PLE começou com a abordagem 

comunicativa. A abordagem comunicativa diz que pra começar tudo temos de ouvir o 

aluno. O aprendiz deve nos dizer uma boa parte daquilo que precisa ser feito.  Não 

temos ouvido suficientemente os nossos alunos. Há muita iniciativa, muita consulta 
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feita pessoalmente, esporadicamente, por um professor mais perceptivo, mais 

preparado, em escolas específicas, em universidades onde existe um nível de 

consciência de pesquisa maior, mas como uma prática planetária, mais global, 

disseminada, nós não temos essa prática. Só sabemos de maneira esporádica, por 

exemplo, sobre o perfil dos alunos de PLE. Aqui na América do Sul, por exemplo, 

temos estudos que mostram quem são os nossos alunos nos institutos e nos centros 

culturais e quantos meses, em média, eles querem estudar. São 11 meses no 

máximo, em média. E que essas pessoas são geralmente estudantes, universitários, 

profissionais liberais, são alunos com uma educação entre média e universitária, esse 

é o nosso público nos países sul-americanos. Mas podemos aperfeiçoar isso, 

precisamos dispor desse tipo de informação de forma mais completa, regular, 

consistente, de forma que possamos citá-los e nos apoiar neles em nossas decisões 

nas instituições. Temos de tornar esses dados públicos e fazer com que circulem nas 

revistas ou publicações especializadas, às quais muitos tenham acesso. Um segundo 

aspecto em relação aos alunos: que eles saibam em que consiste o processo de 

adquirir uma língua e que se formem, se preparem para tirar o máximo proveito das 

boas iniciativas que os professores, que os livros e as escolas lhes propiciam. Para 

isso, será preciso elaborar materiais específicos para a leitura para que os alunos 

tenham em mãos ou na internet estes textos que os ajudem a ser mais autônomos, a 

terem boas práticas neste sentido. Então, teremos que colocar material teórico numa 

linguagem acessível, os professores também precisam disso. Mas os alunos precisam 

de um material muito mais acessível, numa linguagem não técnica que eles possam 

ir aproveitando nas suas práticas individuais, incorporando isso num protagonismo 

crescente que aumenta a autonomia para aprender bem. Esta é uma segunda grande 

questão do futuro em relação aos alunos. 

Temos de pensar também na formação de terceiros agentes, na formação de pessoas 

do governo, em postos de decisão, formadores de opinião. Todos esses agentes 

deverão ser formados para nos ajudar em boas políticas e boas práticas de ensino e 

aprendizagem de línguas. Mas esta perspectiva está num futuro mais longínquo. 

RevSIPLE: Qual é o papel das novas tecnologias da informação e comunicação no 

futuro do PLE? 

Prof. José Carlos: As tecnologias que estávamos chamando de novas, mas que não 

são tão novas assim, e que reconhecemos como tecnologias digitais, não são 

meramente uma pequena transformação da era anterior. A era do livro, a era 

letramentada, inaugurada pela imprensa de Gutemberg nos anos 1.400 passa agora 

por uma mudança de paradigma. As ditas novas tecnologias que achamos que são 

só novos recursos, na verdade têm o potencial para mudar a nossa era cultural. É 

possível que estejamos entrando numa nova era cultural, com uma maneira nova de 

arrumar o conhecimento, de fazer com que as interações sejam mundiais e 

simultâneas e que o conhecimento se construa nessa teia nova. Isso vai mudar a sala 

de aula de língua estrangeira. Em primeiro lugar, a língua estrangeira transforma-se 

num bem precioso do qual precisaremos a todo momento para poder entrar e circular 
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nas grandes redes planetárias de comunicação. Isso vai certamente impactar a sala 

de aula, vai transformar as formas como as aproximações, as interações e as trocas 

acontecem, vai acentuar a urgência de adquirirmos línguas para o uso e não só essa 

dimensão que tínhamos no passado colonial e mais recente no Brasil de aprender 

uma língua como decoração cultural. Aprender uma língua como um objeto que se 

vestia quando precisávamos ir a um baile tradicional ou à fantasia. Mas agora não, as 

novas tecnologias estão trazendo uma urgência das línguas estrangeiras de novo, na 

minha percepção, e com ela a revalorização de uma oralidade transformada e 

agonização no sentido de efervescência, de um pico de necessidade e de urgência. 

Então a agonização que estamos imaginando para o uso das línguas vai afetar 

fortemente o ensino e a aprendizagem das línguas, a formação de professores e 

alunos para o futuro. 

RevSIPLE: E em termos da urgência em aprender, a tecnologia pode ajudar? Muitos 

alunos querem aprender português em tempo recorde. 

Prof. José Carlos: Quanto ao ritmo de aprendizagem em face da urgência 

contemporânea, é certo que a natureza humana não se transformou tão fortemente, 

o que não nos impede de admitir que a nossa cognição é transformável, mas com 

limites e eu não estou imaginando que poderemos instalar um chip subcutaneamente 

para aprender mais rápido uma língua. Mas a realidade é que no momento temos uma 

natureza humana, temos uma natureza cognitiva que também está em transformação 

porque o livro já nos transformou cognitivamente (isso é o letramento), a 

transformação da cognição pelo livro e pela cultura, o livro, a sala de aula, as 

bibliotecas, as livrarias, tudo isso é parte do que a gente chama de letramento. É a 

transformação cognitiva da nossa mente pelo livro, pela escrita. A escrita não vai 

acabar, vamos continuar vivendo no mundo da escrita, mas nós vamos ver o 

fortalecimento da oralidade.  Em breve, não vamos mais precisar digitar um texto. 

Bastará falar e ele sairá escrito.  Vamos lidar com uma escrita muito reatada, muito 

religada, à fala, à oralidade, mas também ao ouvir, uma nova oralidade pode renascer 

agora junto com uma escrita que está terminando uma fase, que vai continuar, de uma 

certa maneira acoplada a uma certa realidade, num mundo de comunicação 

simultânea. De toda forma, a natureza humana precisa ser reconhecida, por exemplo, 

na aquisição. Expor os alunos ao português, por exemplo, numa imersão controlada, 

fazer com que nossos alunos entrem em imersão internética, tudo isso vai acelerar a 

capacidade de aquisição. Vamos ficar mais cansados e irritados com o andamento 

gramatical e estruturalista, porque ele, sim, precisa da passagem gradual, pelas 

comportinhas da progressão cuidadosa e repetitiva. Em outras palavras, vamos ficar 

mais impacientes com isso e vamos ficar mais abertos a um tipo de aquisição que 

depende de movimentação da língua, porque, então, trata-se de uma aquisição que 

cresce geometricamente, você vai adquirindo a nova língua num modo mais criativo, 

começando mais cedo na aprendizagem a criar exponencialmente. A aquisição tem 

uma capacidade de acelerar uma competência comunicativa nova que a gente deseja 

para os nossos alunos. Mesmo nos limites humanos vai haver uma aceleração, da 

mesma forma, por exemplo, como as línguas se aceleraram na Europa depois do 
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Renascimento por causa do advento da escola, dos meios de comunicação, das 

relações de compra e venda, da instauração das cidades.  Nós temos notícia disso na 

linguística histórica, de que a linguagem foi acelerada. Será que vamos também 

passar por um período de aceleração dentro do possível humano?  Porque podemos 

estar funcionando na aprendizagem de línguas ainda na era do livro impresso: ouve-

se e lê-se o texto, decora-se, aprende-se a gramática, aplica-se e volta-se a fazer um 

pouquinho mais, esse era o ciclo mais lento que se consagrou no estruturalimo 

gramaticalista. Talvez tenhamos que fazer uma coisa mais acelerada, mais adquirida, 

onde o ambiente faz a língua circular com compreensão de uma maneira um pouco 

mais ágil e à medida que as pessoas vão adquirindo mais competência comunicativa 

essa circulação de língua pode ser ainda mais forte, então você vê que isso acelera 

geometricamente as possibilidades de aquisição. As novas tecnologias vão 

possivelmente nos soprar nessa direção. 

RevSIPLE: Qual é a visão de futuro para o professor de PLE? Como devemos 

vislumbrar o profissional do PLE do século XXI? 

Prof. José Carlos: Vejo o professor ou o aluno como diplomatas da língua, em primeiro 

lugar, e depois os terceiros que trabalham pelo português, os próprios diplomatas 

tradicionais são esses terceiros que trabalham às vezes para a língua, mas de 

maneira marginal, modesta. È isso o que ocorre quando um diretor de escola no 

exterior ou um diretor de programa de estudo de uma escola ou faculdade agem de 

algum modo em favor do PLE. Esses são agentes terceiros, mas os grandes 

diplomatas que estou vendo são os professores mesmo porque facilitam e implantam 

essa visão e, em segundo lugar, muito próximo do primeiro, os alunos por se tornarem 

diplomatas práticos dessa nova língua e dessa nova cultura nos seus países. Então, 

essa ideia tem um lugar importante na constituição da abordagem porque ela é o lugar 

de convivência das ideias. Imaginar um aprendiz, um aprendente e um professor, um 

ensinante, um facilitador, com essas características diplomáticas, da diplomacia 

cultural, significa conceber o trabalho de outra maneira, muito diferente, que 

corresponde a trabalhar com a cultura, com a compreensão, a trabalhar na 

interlocução, no entendimento, que em última instância vai acabar na democracia e 

na paz lá na frente. Quando você trabalha cultivando um aluno diplomata cultural, não 

é só para aquele momento em que ele está aprendendo o português, é para a vida 

dele, ele aprende a ser isso com o português e até com outras línguas novas que ele 

porventura venha a aprender.  Então, essa é uma atitude que se faz componente da 

abordagem, uma preparação de ideias e de atitudes que vão funcionar para a vida e 

isso não é só pra ele, é pra vida dele e para a descendência dele. Muitas vezes os 

filhos, a família, são contaminados por uma simpatia no sentido pleno da palavra, uma 

simpatia que aproxima, que compreende, que vai se estender para outras gerações 

de amigos do Brasil e amigos da cultura brasileira. É maravilhosa essa capacidade 

de multiplicação, o ensino de línguas como uma coisa multiplicadora, não adicional 

como está se falando agora. É fantástico porque criamos amigos, pessoas que 

querem se relacionar com o Brasil de uma forma adulta e não de uma forma vencida, 

submetida ou colonizada, mas de uma forma madura de compreender e lidar com 
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conflitos e com o país, que nós podemos cultivar da mesma maneira como já estamos 

trabalhando, mas incorporando algumas ideias ao nível da abordagem, trabalhando a 

formação, o material didático, a avaliação para que todos assumam uma perspectiva 

de diplomacia cultural e com isso os frutos mais tarde sejam duradouros e 

multiplicadores. 

RevSIPLE: Em termos práticos, o que precisaria ser mudado para implementar esta 

visão do professor de PLE como diplomata cultural? 

Prof. José Carlos: Eu penso que o professor que trabalha tanto no Brasil quanto no 

exterior deveria ter uma passaporte específico com uma cor específica. E ser tratado 

de uma outra maneira porque ele é um aproximador, um agente da compreensão e, 

com sorte, da paz.  Essa pessoa precisaria ter a chancela da ONU num passaporte 

com uma cor específica, para que ele seja reconhecido como um agente que trabalha 

para a paz e para o entendimento, e essa pode uma aspiração legítima da profissão. 

No momento, precisamos, sim, explicitar novas dimensões da carreira da 

modernidade, que começou nos anos 30 do século passado com a Reforma Francisco 

de Campos no primeiro mandato obtido à força por Getúlio Vargas. A área não conta 

com profissionais em abundância na perspectiva que delineamos antes nesta 

entrevista. Na verdade, não dispomos ainda de uma carreira plena e reconhecida para 

professores de PLE. Quando o professor de PLE está numa carreira de professor 

universitário é um pouco melhor. Mas nós estamos pensando numa carreira que tenha 

algumas especialidades do professor de PLE, até porque se ele é esse agente 

importante como acabamos de dizer, ele precisaria de uma formação adequada, de 

um controle adequado dessa profissão para ele ter direito a passaporte, a chancela 

da ONU e a ser reconhecido como agente da paz. Uma capacidade de atuação boa 

é, portanto, resultado de uma formação sólida e adequada, Há, sim, uma agudização 

da necessidade de implantação de uma carreira que contemple o professor de PLE 

de uma maneira específica e que o leve a esse patamar de formação especializada e 

que o credencie para ter esse passaporte específico, essa chancela, esse selo da 

ONU, um professor que se ocupa das relações internacionais de maneira direta, 

importantíssima, de um modo que, às vezes, até a diplomacia tradicional não esteja 

podendo trabalhar. É incrível que o Itamaraty tenha incorporado o PLE imaginando 

que se tratasse do ensino de umas aulas de português, de um trabalho de ensino de 

gramática e vocabulário de uma língua, com algumas notas esparsas de cultura e arte 

brasileira. Nunca imaginaram que o trabalho de ensinar português e cultura brasileira 

estava entre os mais refinados e elevados de sua categoria. Os professores de PLE, 

por exemplo, ganham uma fração do que ganham os diplomatas de carreira e fazem 

um trabalho que é muitas vezes tão valorizador da amizade e da compreensão quanto 

o dos diplomatas de carreira.  Muitos trazem em quantidade e em profundidade, uma 

aproximação do Brasil com estrangeiros que a diplomacia pode não ter atingido com 

suas iniciativas convencionais. 

Mas para mudar isso precisamos de um legislador avançado, com uma sensibilidade 

e uma cabeça futurista para poder antecipar. Nós estamos na subida, nós estamos 
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tomando fôlego para deslanchar, mas se nós não tivermos boas asas, nós não 

conseguiremos alçar voo ou vamos ter tão somente um voo de galinha. Se tivermos 

pessoas no Senado ou na Câmara, no nosso Congresso, que possam sonhar com 

isso junto conosco, nós teremos a chance de implantar algumas dessas medidas e 

não perder o bonde da história. 

RevSIPLE: O senhor gostaria de dizer algo mais à guisa de conclusão? 

Prof. José Carlos: Eu sinto que com esta entrevista conseguimos tocar em alguns dos 

nervos mais delicados e centrais da nossa profissão, da nossa área, e vejo que 

consegui expressar partes dos meus sonhos e das minhas ideias nas análises que 

arrisquei neste diálogo tão rico. 
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