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APRESENTAÇÃO

Mantendo a tradição, a Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE) tem a 
honra de realizar a edição do Simpósio SIPLE 2017 em Lisboa, que foi planejado e organizado em 
parceria com a Associação de Professores de Português (APP) e o Programa em Português Língua 
Estrangeira/ Língua Segunda da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (PPLE/L2-FLUL).

A temática eleita este ano, PLE/L2: CONTEXTOS, USOS E PRÁTICAS DE ENSINO, reflete uma 
demanda emergente de contextos específicos de aprendizagem de PLE/L2, a partir dos quais 
os usos da língua portuguesa precisam orientar práticas de ensino em sala de aula, seja ela 
presencial, ou à distância. A necessidade de uso da língua portuguesa por diversas comunidades 
linguísticas e, consequentemente, com diversos fins, tem desafiado professores e investigadores 
na atualidade. Cada vez mais as salas de aula de PLE/L2 têm sido espaços onde culturas e 
ideologias coexistem e são interpretadas e representadas na interação em português. 

O Simpósio SIPLE 2017 congregará professores e investigadores de diferentes continentes que, 
com certeza, contribuirão para avançarmos na produção de conhecimento na área de PLE/L2, 
partindo dos usos, para os contextos de aprendizagem e para as práticas de ensino. Os trabalhos 
foram agrupados em torno de temas que contemplam o Português para grupos linguísticos 
específicos, como falantes de línguas próximas, falantes de línguas distantes, falantes de línguas 
gestuais/de sinais, bem como aqueles contextos onde o Português tem sido aprendido e ensinado 
como Língua de Herança e como Língua de Acolhimento, além dos trabalhos que abordam o 
Português nos PALOP, em Timor-Leste e em contextos multiculturais que têm caracterizado cada 
dia mais a sala de aula de PLE/L2 em muitos países/continentes. 

Considerando também o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação na promoção da 
educação linguística, os trabalhos que contemplam a aprendizagem e o ensino de Português à 
distância também oferecem contribuições para avançarmos na discussão sobre usos, contextos 
de aprendizagem e práticas de ensino e de avaliação na área de PLE/L2.  

Com o principal objetivo de que o evento contribua para a promoção, a projeção e a difusão da 
língua portuguesa, na perspectiva de uma língua pluricêntrica e diversa culturalmente, a comissão 
organizadora dá as boas vindas a todos os participantes e deseja um excelente trabalho durante 
esses dois dias que vamos produzir conhecimento, em português, e, em especial, comemorar os 
25 anos da SIPLE.

A Comissão Organizadora 
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RESUMOS DAS CONFERÊNCIAS
CONFERÊNCIA DE ABERTURA

O português língua de integração em contexto de migração in e out

Patrícia Jerónimo 
Universidade do Minho, Portugal

 ppmj@direito.uminho.pt

A proficiência linguística é um fator da máxima importância em contextos migratórios, 
quer enquanto instrumento de integração dos imigrantes nas sociedades de acolhimento 
(e.g. condição de acesso a autorização de residência e à nacionalidade do país de destino), 
quer enquanto meio de manutenção dos laços socioculturais dos emigrantes com os 
respetivos países de origem. Esta observação vale para a generalidade das línguas e está 
na base de um grande número de recomendações e iniciativas por parte de agências 
internacionais como a UNESCO e o Conselho da Europa no sentido de promover a 
educação intercultural bilingue e de assegurar direitos linguísticos às minorias, etc. É 
também o reconhecimento da importância da língua como instrumento de integração 
e/ou como meio de preservar os laços com a diáspora que tem levado muitos Estados 
a adotarem políticas linguísticas dirigidas à promoção e à internacionalização das 
respetivas línguas oficiais. Nesta comunicação, propomo-nos apresentar os padrões 
internacionais relevantes para a tutela dos direitos (sobretudo linguísticos) dos migrantes 
e, por referência a estes parâmetros, centrar a análise no mundo lusófono e discutir os 
meios políticos e jurídicos adotados pelos Estados português e brasileiro – os dois países 
lusófonos com significativos contingentes de emigração e de imigração – no sentido de 
valorizar o Português como língua segunda (de acolhimento) e como língua de herança.     

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO

Língua Portuguesa: realidades, potencialidades e desafios

Marisa Mendonça 
Instituto Internacional da Língua Portuguesa, Cabo Verde

marisa.mendonca.iilp@cplp.org

A Língua Portuguesa assume-se como uma das línguas mais faladas no mundo, mas, 
acima de tudo, como língua pluricêntrica. A comunicação “Língua Portuguesa: realidades, 
potencialidades e desafios” pretende ser uma reflexão sobre a dimensão atual deste 
idioma, olhando-o a partir de ângulos diversos, ressaltando as suas potencialidades e 
destacando os desafios que se lhe colocam, para a sua maior e melhor promoção e 
desenvolvimento.
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RESUMOS DAS MESAS PLENÁRIAS

MESA PLENÁRIA 1: Por uma política linguística para o Português em uso 

O ESTATUTO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM TIMOR-LESTE: 
UMA HISTÓRIA DE AUTODETERMINAÇÃO LINGUÍSTICA

Micaela Ramon 
Universidade do Minho, Portugal

micaelar@ilch.uminho.pt

Timor é um pequeno país do sudeste asiático que ocupa a metade leste de uma ilha 
partilhada com a Indonésia, único país com que tem fronteiras terrestres, e do qual 
se tornou independente em 2002, após 24 anos de ocupação hostil, na sequência 
da retirada das tropas portuguesas como resultado da Revolução do 25 de Abril em 
Portugal, que instaurou a democracia e pôs fim ao império colonial português.Apesar da 
exiguidade do seu território (cerca de 15.000Km2) e do reduzido número de habitantes 
(pouco mais de um milhão e 250 mil), Timor tem uma situação linguística caracterizada 
pela diversidade e pelo multilinguismo. Na verdade, estima-se a existência de 31 línguas 
nacionais, às quais se juntam duas línguas co-oficiais – o Português e o Tétum – e duas 
outras de trabalho – o Inglês e o Indonésio. A presença da língua portuguesa em Timor-
Leste remonta aos primeiros contactos entre os dois povos, estabelecidos no século XVI, 
e tem sido marcada por vicissitudes várias decorrentes dos fluxos históricos. Porém, 
aquando da declaração da independência, o povo timorense e os seus dirigentes políticos 
elegeram o Português como língua oficial, inscrevendo esse desígnio na Constituição do 
país. Na comunicação que pretendemos apresentar, traçaremos uma breve panorâmica 
histórica sobre a língua portuguesa em Timor-Leste para centrarmos a nossa atenção 
nas medidas de política linguística desenvolvidas no período pós-independência até à 
atualidade com vista à reintrodução e consolidação deste idioma como língua oficial. 
Paralelamente, far-se-ão algumas reflexões sobre as relações do Português com as outras 
línguas, nomeadamente o Tétum e as línguas nacionais, não deixando de evidenciar as 
repercussões desta particular situação multilingue nas criações literárias de autoria 
timorense.
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A REINTRODUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO SISTEMA DE 
ENSINO TIMORENSE: POLÍTICAS EDUCATIVAS, REFORMAS CURRICULARES 

E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Raimundo José Neto 
coordenadorgeral.formarmais@gmail.com

Armindo Barros 
armindobarros@yahoo.com

Projeto Formar Mais, INFORDEPE
Ministério da Educação de Timor-Leste

O percurso da Língua Portuguesa (LP) em Timor-Leste (TL) apresenta características 
singulares em relação a qualquer outro país da CPLP, como resultado, sobretudo, do 
longo período de ocupação indonésia (1975-1999) – marcado pela proibição do uso e 
ensino desta língua – e da decisão política tomada, em 2002, na Assembleia Constituinte, 
de tornar a LP numa das línguas oficiais e de ensino do país. Centrando-nos no contexto 
educativo, propomo-nos apresentar: i) os desafios decorrentes do supracitado contexto 
histórico, aos quais estão associados os eventos trágicos do pós-referendo de 1999, que 
originaram o colapso do sistema educativo; ii) as ações desenvolvidas em termos de 
política educativa, reforma curricular e formação de professores, no sentido de garantir 
a reintrodução e a consolidação da LP como língua de ensino e língua oficial de TL, a 
par com o Tétum. Neste segundo ponto, focar-nos-emos: a) numa breve apresentação 
das principais políticas educativas definidas pelos sucessivos governos (2002-2016) no 
sentido de implementar um sistema de ensino-aprendizagem de qualidade, através da 
afirmação de uma língua distintiva no sudeste asiático (a LP); b) na apresentação das 
Reformas Curriculares realizadas, desde a Restauração da Independência, em todos os 
níveis de ensino; c) na apresentação dos programas de formação de professores que, 
desde 2000, têm tido como objetivo apoiar a reconstrução do sistema educativo do País 
e a consolidação da LP como língua de escolarização. Deter-nos-emos, principalmente, 
no trabalho desenvolvido pelo Projeto Formar Mais (2016-2018) ao nível da formação e 
acompanhamento de docentes do 3.º CEB e do ESG, explicitando os objetivos e as linhas 
de ação delineadas, o trabalho em curso e os resultados já alcançados.
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A VALORIZAÇÃO POLÍTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA EM MACAU
                                                                                  

 Maria José Grosso
                                                                                 Universidade de Macau, China

MJGrosso@umac.mo

Macau, que com a mudança de soberania para a China em 20 de Dezembro de 1999 se 
passou a designar oficialmente Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), é uma 
região de grande diversidade linguística e cultural, onde diferentes línguas (na sua forma 
oral e/ou escrita) são usadas no dia a dia em múltiplas situações de comunicação. É 
neste espaço multilíngue que, embora com uso diminuto, sobressai a língua portuguesa 
com um papel importante e significativo no discurso político. Depois da transferência 
de soberania, a cooperação económica entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
contribuem para o importante posicionamento de Macau como plataforma de serviços e 
ponte necessária entre os países de língua oficial portuguesa. Neste texto, abordaremos 
o papel da língua portuguesa (entre as outras línguas em Macau) que embora com um 
papel histórico e político significativo tem em termos de proficiência e de uso um papel 
ténue e pouco representativo.
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POLÍTICAS LINGUÍSTICAS PARA O PORTUGUÊS NA
 GUINÉ EQUATORIAL: HISTÓRICO E PERSPECTIVAS

Emmanuel R. Laureano
Professor de PLE na Guiné Equatorial, Guiné Equatorial

emmanuel.net@gmail.com

A realidade multilíngue da Guiné Equatorial, seus aspectos sociolinguísticos e 
etnográficos, sua situação socioeconômica e a recente adesão plena à CPLP são 
de especial interesse na identificação de oportunidades para divulgação da língua 
portuguesa e para o desenvolvimento de políticas linguísticas no país. A maioria dos 
equatoguineenses são falantes multilíngues, cujas línguas foram condicionadas em 
função da geografia determinada pelo assentamento de cada grupo. Uma parte da 
República da Guiné Equatorial está em território continental e a outra estabelecida 
em um conjunto de ilhas, situação que contribuiu para a não formação de um idioma 
comum. O panorama linguístico do país é composto por línguas autócnotas, línguas de 
formação mista e línguas europeias. As pesquisas sobre o fá d’ambô, crioulo falado na 
ilha de Annoboón, contribuíram para apontar a relação histórica do país com o mundo 
lusófono. Dentro deste contexto, a entrada da Guiné Equatorial na CPLP e a expectativa 
do desenvolvimento de protocolos de cooperação entre os países membros e a iniciativa 
privada, trouxeram como resultado um crescente interesse pela língua portuguesa. Em 
sua participação, o professor Emmanuel apresenta uma narrativa circunstanciada das 
ações voltadas à promoção da língua portuguesa no país, as dificuldades encontradas 
e os acertos conquistados nas políticas linguísticas dos primeiros passos da língua 
portuguesa na Guiné Equatorial, o cenário atual e perspectivas futuras em direção ao 
firme estabelecimento do idioma no país.  
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MESA PLENÁRIA 2: Multiculturalismo, herança e acolhimento em português

O PORTUGUÊS ADQUIRIDO E ENSINADO EM CONTEXTO DE EMIGRAÇÃO

Cristina Flores 
Universidade do Minho, Portugal

cflores@ilch.uminho.pt

Na presente comunicação pretendemos refletir sobre o desenvolvimento do 
português enquanto língua de herança, isto é, enquanto língua de origem de gerações 
lusodescendentes de 2ª ou 3ª geração. A necessidade de compreender as particularidades 
das línguas de herança provém do facto de a competência linguística de falantes de 
herança escapar à dicotomia tradicional de língua materna versus língua estrangeira / 
segunda, pois tem traços específicos que a distinguem tanto de uma língua segunda 
/ estrangeira como da visão que tradicionalmente se tem de uma língua materna. 
Apesar de contactar com a língua de herança desde muito cedo (normalmente desde 
a nascença), esta raramente é a língua dominante do falante de herança, sendo o seu 
desenvolvimento constrangido por fatores extralinguístico como a quantidade e o tipo 
de contacto com a língua. De facto, as práticas de ensino do português num contexto 
de língua de herança dependem fortemente da adequada descrição desta realidade 
linguística.
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PORTUGUÊS LÍNGUA DE ACOLHIMENTO: REFLEXÕES E AÇÕES 

Lúcia Maria de Assunção Barbosa 
Universidade de Brasília, Brasil 

luciunb@gmail.com

No Brasil, especificamente, na cidade de Brasília, encontram-se instaladas representações 
diplomáticas de grande parte do mundo, o ensino de Português para falantes de outras 
línguas ganha importância quando somamos o número de escolas que se dedicam a 
essa especialidade. É também nesse contexto que imigrantes e refugiados, de diferentes 
nacionalidades, demandam ações específicas para sua inserção linguística, cultural 
e laboral, na nova ordem geodinâmica dos fluxos migratórios a que vimos assistindo. 
Entretanto, uma breve análise da situação da maioria dos imigrantes mostra que 
ainda estamos longe de uma implantação de políticas públicas direcionadas a esta 
realidade, sobretudo no que se refere ao ensino de português. Nossa participação na 
mesa intitulada “Multiculturalismo, herança e acolhimento em português” objetiva 
discutir as especificidades e os significados de ensinar e de aprender português, no 
quadro da imigração contemporânea. Trataremos, mais especificamente, do Projeto 
de Pesquisa “Português Língua de Acolhimento em contexto de Imigração e Refúgio: 
Inserção Linguístico-laboral no Distrito Federal”, financiado pela da Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) e desenvolvido no Núcleo de Ensino de Português 
para Estrangeiros (NEPPE), da Universidade de Brasília. Os resultados parciais obtidos 
até o momento mostram a necessidade de (re)pensarmos os sentidos e os significados 
de língua de acolhimento dentro desse contexto marcado pela superdiversidade. Outro 
aspecto que não pode ser menosprezado está ligado ao acolhimento de crianças e 
jovens nas escolas públicas da cidade. Neste item, especificamente, os dados apontam 
para a urgência de um trabalho que integre universidade e estabelecimentos de ensino, 
com o propósito de intercambiar experiências e estabelecer políticas direcionadas a essa 
temática. 
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ENSINAR O MULTICULTURALISMO OU DESCONSTRUIR AS IDEIAS FEITAS?
PERSPECTIVAS GLOBAIS E O MUNDO QUE O PORTUGUÊS CRIOU

Everton V. Machado
Universidade de Lisboa, Portugal

evermachado@gmail.com

A partir do debate teórico internacional sobre o Multiculturalismo, esta intervenção 
procurará levantar questões pertinentes para o ensino do tema no âmbito do Português 
Língua Estrangeira / Língua Segunda, levando-se em consideração que o contato cultural 
no contexto de língua portuguesa é ainda condicionado pelo que se pode chamar de 
“fantasma” do Império Português, seja na relação de Portugal com os seus antigos 
territórios ultramarinos ou na sua interação com as comunidades oriundas desses 
territórios no próprio espaço nacional. Se a retórica de uma “colonização-outra”, 
que veio a ser mais conhecida como “luso-tropicalismo”, mascarara a violência tanto 
material quanto epistémica do Outro, a não-desconstrução pública e institucional dessa 
meganarrativa no presente tem, por sua vez, mascarado relações de poder que continuam 
a subalternizar esse Outro. Em vista desses pressupostos, duas perguntas colocam-se de 
imediato: pode-se falar da existência de Multiculturalismo (no seu sentido comum de 
reconhecimento e aceitação da diversidade cultural) no contexto dos países de língua 
portuguesa? Deve o futuro formador de língua portuguesa ser preparado com vistas a 
uma desconstrução discursiva que se espera incidir sobre o próprio objeto de ensino, a 
percepção da língua e da cultura?
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MULTICULTURALISMO E CONTEXTOS DE ENSINO E DE FORMAÇÃO
 EM PLE/PL2: PARA QUE PRECISAMOS DE ESPECIFICIDADES?

Edleise Mendes 
Universidade Federal da Bahia, Brasil

Observatório de Português Língua Estrangeira/ Segunda Língua – ObsPLE-PL2
edleise.mendes@gmail.com

Considerando-se os contextos multiculturais e complexos nos quais o português como LE/
L2 tem lugar, examinar o papel que esta língua desempenha hoje no mundo contemporâneo 
e seus reflexos nas ações projetadas para o ensino e a formação de professores deixa de 
ser apenas uma exigência pedagógica e metodológica para transformar-se em agenda 
política. Com esta apresentação, desse modo, pretendo contribuir para a discussão 
sobre o fortalecimento do português como língua pluricêntrica, representativa dos 
modos como vivem diferentes culturas, refletindo sobre alguns desafios que se impõem 
ao trabalho de pesquisadores, professores, gestores e alunos em relação à eleição de 
abordagens e estratégias teórico-metodológicas, e seus devidos enquadres políticos, 
que possam dar conta da grande diversidade de contextos nos quais as experiências de 
ensinar e aprender têm lugar: língua estrangeira, língua segunda, língua de acolhimento, 
língua de herança, língua de integração, entre outros. Finalmente, farei a prospecção 
de possíveis caminhos para o desenvolvimento de políticas institucionais, públicas e 
privadas, que fomentem o desenvolvimento e a projeção do português como língua de 
importância global, mas sem desconsiderar os problemas e necessidades de cada espaço 
social onde a língua é ensinada e aprendida. 
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RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES COORDENADAS

Sinopse - SESSÃO DE COMUNICAÇÃO COORDENADA 1

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA/L2 NO AMAZONAS: 
EXPERIÊNCIAS E AÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Coordenador: Wagner Barros Teixeira 
Universidade Federal do Amazonas, Brasil

wagbarteixeira@hotmail.com

Mosaico plural, pintado por cores variadas que representam distintos povos, etnias, 
culturas, crenças e línguas, o Amazonas é uma região marcada pelos encontros. Única 
universidade federal localizada no Estado, há mais de cem anos, a Universidade Federal 
do Amazonas - UFAM tem contribuído para esses encontros, promovendo ações de 
ensino, de pesquisa e de extensão voltadas para as distintas realidades e comunidades 
presentes na região amazônica, especialmente no Estado do Amazonas. Entre essas 
ações, destacamos aquelas voltadas para idiomas como o Português, língua oficial do 
Brasil, mas também para outros idiomas como os ameríndios, abundantes na região, e 
os alóctones, trazidos por estrangeiros, como o espanhol, o francês, o inglês e o japonês. 
Nesta sessão coordenada de comunicações, também buscamos promover encontros. 
Dessa forma, de acordo com a temática do Simpósio SIPLE 2017, objetivamos reunir vozes 
e trabalhos que se debruçam sobre ações voltadas para contextos de uso e de ensino de 
Português como Língua Estrangeira – PLE e como L2 desenvolvidas no Amazonas por meio 
da UFAM. Além de contemplar o eixo de ensino, os trabalhos que compõem esta sessão 
coordenada contemplam também ações de extensão e de pesquisa, corroborando com a 
visão da indissociabilidade da ação universitária, que abarca ensino-pesquisa-extensão.

PALAVRAS-CHAVE: PLE/L2. Ensino de línguas. Encontros sociolinguísticos.
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COMUNICAÇÃO 1

PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS: UMA AÇÃO EXTENSIONISTA NA UFAM

Edith Santos Corrêa 
Universidade Federal do Amazonas, Brasil                                                                                                                        

edsane@uol.com.br

                  Simone Eneida Baçal de Oliveira 
Universidade Federal do Amazonas, Brasil                                                                                                              

simonebacal@ufam.edu.br

A partir de 2010, o Curso de Português para Estrangeiros passou a ser inserido no 
Centro de Estudo de Línguas do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras 
da Universidade Federal do Amazonas como uma ação extensionista. O curso atende à 
necessidade básica de estrangeiros residentes em Manaus, que precisam estudar, revalidar 
diploma de cursos de Graduação/Pós-Graduação e ingressar no mercado de trabalho. O 
presente trabalho objetiva identificar as variantes que impulsionam a aprendizagem da 
língua portuguesa num processo de imersão, na concepção de Almeida Filho (1998) no 
que tange à abordagem comunicativa. A motivação para realizar este trabalho surgiu 
da experiência na coordenação de um curso de português como segunda língua - PL2, 
em uma turma de onze alunos, de diferentes níveis, diferentes idades, diferentes 
nacionalidades, mas todos motivados para atingir a fluência adequada em português, de 
acordo com a necessidade de cada participante, acadêmicos, profissionais ou membros 
da família. Os estudantes são oriundos de Programas de Cooperação Técnica entre a 
Universidade Federal do Amazonas e outras Instituições estabelecidas no exterior. Para 
os que se inserem na busca de trabalho, que são na maioria profissionais liberais, entre 
outros trabalhadores, todos precisam se comunicar em Português, mediante um nível de 
comunicação desejável no cotidiano. E para continuar no país, no desempenho de papéis 
que motivaram o seu deslocamento para o Brasil, essas categorias de aprendizes do 
Português têm como condição obter o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 
para Estrangeiros (Celpe-Bras), conferido aos estrangeiros com desempenho satisfatório 
em teste padronizado de português, desenvolvido pelo Ministério da Educação. O curso 
de extensão da UFAM prepara os estrangeiros para o Exame Celpe-Bras e para exercício 
da língua portuguesa, enquanto segunda língua, em diferentes níveis, cujas variantes 
de cunho individual e sociocultural serão discutidas no âmbito da Linguística Aplicada, 
mediante sondagem via entrevista semiestruturada.

PALAVRAS-CHAVE: PLE/L2. Extensionismo. Variantes socioculturais.
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COMUNICAÇÃO 2

PANORAMA HISTÓRICO SOBRE O ENSINO DE PLE/L2 NA UFAM 

Maria Regina Marques Marinho 
Universidade Federal do Amazonas, Brasil

realce.marinho@gmail.com

Wagner Barros Teixeira 
Universidade Federal do Amazonas, Brasil

wagbarteixeira@hotmail.com

A Universidade Federal do Amazonas - UFAM, instituição de ensino superior sediada no 
Estado do Amazonas, por meio de seus Cursos de Letras, atualmente abrigados em sua 
Faculdade de Letras – FLET, tem oferecido capacitação e formação nas áreas de Língua 
Espanhola, Língua Francesa, Língua Inglesa, Língua Japonesa, Línguas Ameríndias, Libras, 
entre outras, em contextos e em situações de Língua Materna, L2 e de Língua Estrangeira. 
No que concerne ao Português como Língua Estrangeira – PLE/L2, as ações da UFAM 
têm se desenvolvido desde o ano de 2001, por meio de parcerias com entes sociais 
estrangeiros e nacionais, entre os quais o Fund for the Improvement of Postsecondary 
Education - FIPSE do Departamento de Educação Norte-americano, o Ministério da 
Educação do Brasil – MEC, por meio de seu Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - Inep e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – Capes, bem como algumas universidades como a Universidade Estadual 
do Norte Fluminense – UENF. Em consonância com a proposta da sessão coordenada 
à qual se vincula este trabalho, objetivamos construir um panorama sobre o ensino de 
PLE/L2 no âmbito da Universidade Federal do Amazonas, destacando ações realizadas 
nos níveis de graduação, de pós-graduação, bem como de capacitação comunitária, 
com foco especial para o Celpe-Bras e o programa PEC-G. As pesquisas desenvolvidas, 
de cunho bibliográfico, telematizado e documental, são norteadas por considerações e 
por pressupostos de investigadores sobre a temática como Scaramucci (1995, 1999) e 
Schlatter (1999), entre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: PLE/L2. Ensino de línguas. Celpe-Bras.
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COMUNICAÇÃO 3

ANALISANDO A COMPETÊNCIA LEITORA NO EXAME CELPE-BRAS: UMA 
EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 

Wagner Barros Teixeira 
Universidade Federal do Amazonas, Brasil

wagbarteixeira@hotmail.com

O Celpe-Bras é uma avaliação diagnóstica de proficiência outorgada desde o início da 
década de 90 pelo governo brasileiro, utilizada para diversos fins, buscando aferir o uso 
adequado da língua portuguesa de acordo com determinadas atividades, considerando 
o contexto, o propósito comunicativo e os atores envolvidos no processo interacional. 
Na Universidade Federal do Amazonas, o exame é aplicado há vários anos, permitindo 
que profissionais estrangeiros de diversas áreas do conhecimento tenham sua aptidão 
linguística na língua portuguesa aferida e possam gozar das prerrogativas que a 
avaliação lhes concede no âmbito profissional e acadêmico, entre outros. As habilidades 
discursivas de compreensão leitora, compreensão auditiva, expressão escrita e interação 
oral são avaliadas de forma integrada no exame, seguindo a visão sociocomunicativa da 
língua. Neste trabalho, em consonância como a proposta da sessão coordenada à qual 
se vincula, o objetivo é apresentar resultados preliminares de um trabalho de iniciação 
científica em desenvolvimento na UFAM que analisa de que formas a habilidade de 
compreensão leitora é abordada e avaliada pelo Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras, tornando-se relevante por contribuir para 
futuras investigações sobre a temática e para a preparação do ensino da compreensão 
leitora para possíveis candidatos ao exame, por parte dos futuros professores de Línguas 
em formação nas universidades brasileiras, com destaque para a Universidade Federal 
do Amazonas. Para a realização do projeto de iniciação científica e deste trabalho, são 
utilizadas pesquisas bibliográfica e telematizada, bem como a investigação de cunho 
documental a fim de se obter pressupostos que componham a fundamentação teórica, 
tendo como base acervos presenciais e virtuais das bibliotecas do Congresso Nacional 
Brasileiro, da Universidade Federal do Amazonas, do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
entre outros. Norteiam teoricamente as investigações postulados sobre o processo de 
leitura e formação de leitores de investigadores como Kato (1985), Kleiman (1989, 1989, 
1998, 1999), Lajolo (1997), Trevisan (1992), entre outros, e sobre o Celpe-Bras, com foco 
em documentos emitidos pelo INEP e em estudos de investigadores sobre o exame.

PALAVRAS-CHAVE: Celpe-Bras. PLE/L2. Compreensão leitora.
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COMUNICAÇÃO 4

ENTRE BRECHAS DA COLONIALIDADE: 
A LUTA DAS MULHERES INDÍGENAS PELO DIREITO DE EXPRESSÃO

Ivânia Maria Carneiro Vieira 
Universidade Federal do Amazonas, Brasil

ivvieira@uol.com.br

Simone Eneida Baçal de Oliveira 
Universidade Federal do Amazonas, Brasil                                                                                                              

simonebacal@ufam.edu.br

A participação de mulheres indígenas em movimentos sociais (indígenas e feministas) 
carrega múltiplas batalhas. Uma delas é a do direito à expressão. Este texto tem o 
propósito de apresentar um primeiro laboratório discursivo a partir de relatos de quatro 
indígenas do Estado do Amazonas (na Região Norte do Brasil) ao descreverem dificuldades 
e arranjos para transitarem entre as línguas dos seus povos e a língua portuguesa do 
Brasil como forma de demarcar posicionamentos que imbricam as pautas de lutas das 
indígenas e dos movimentos indígenas. A fala como centralidade nos enfrentamentos 
pelo direito de expressão constitui um dos obstáculos às manifestações indígenas. O 
Português, acionado como Língua Estrangeira (PLE) implica pensar nas multiplicidades de 
experiências vivenciadas pelos falantes da língua em nações colonizadas. Aos indígenas 
do Brasil, significa refletir não sobre uma segunda língua e sim uma terceira com inúmeras 
variações a partir de um tronco comum da língua indígena que tem suas especificidades 
em cada povo. É nessa escala linguística que indígenas alcançam o português ao mesmo 
tempo em que lidam com questões como a falta de espaços de circulação da literatura 
indígena, de políticas públicas que incentivem a realização de colóquios entre indígenas 
e não indígenas, de produção e disseminação das culturas indígenas nos ambientes 
escolares, nos eventos culturais e científicos. Ao conceituar cultura, Hall (2003, p.133) 
a situa nos entrelaçamentos das práticas sociais que são “práticas como práxis sensual 
humana, como atividade por meio da qual mulheres e homens fazem a história”. Este 
laboratório busca rastrear conexões no enunciar-se na língua portuguesa brasileira 
por mulheres indígenas em disputa de poder envoltas nas complexas barreiras para 
alcançar a tradução mais adequada das palavras de suas línguas nativas e que desejam 
ver registradas em português com igual valor quando pronunciadas nas comunidades 
indígenas. É nesse ringue linguístico que formas de dominação e de negação de direitos 
permanecem e são naturalizadas cabendo às indígenas enquadramentos e assimilações, 
e elaboração de estratégias de enfrentamento entre agendas próprias e aquelas 
agenciadas nacional e internacionalmente.

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres Indígenas. Direito de Expressão. Amazônia. Colonialidade.
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Sinopse - SESSÃO DE COMUNICAÇÃO COORDENADA 2

DIDATIZAÇÃO DE CONTEÚDOS CULTURAIS PARA PROMOÇÃO DA 
INTERCULTURALIDADE NA AULA DE PLE

Coordenadora: Ana Maria Martinho 
Universidade Nova de Lisboa, Portugal

ana.martinho@fcsh.unl.pt

Este painel insere-se na área de investigação da didatização de conteúdos culturais para o 
ensino de Português Língua Estrangeira (PLE). Pretendemos através de três comunicações 
sob a mesma temática geral explorar diversos subtemas, desde a didatização de um 
roteiro cultural à música – em geral – para a inclusão do Outro, e ao fado – em particular – 
para a promoção da interculturalidade na aula de PLE. Em comum, os três trabalhos têm: 
a utilização de uma metodologia de ensino-aprendizagem centrada no aluno por meio 
da abordagem comunicativa; proposta de atividades de PLE tendo por base conteúdos 
culturais; o despertar da consciência intercultural no aprendente de PLE. Os objetivos 
gerais dos trabalhos deste painel são, a saber: i) promover valores interculturais na 
aula de PLE; ii) fomentar a inclusão do aluno de PLE; iii) facilitar o processo de ensino-
aprendizagem através da música; iv) desenvolver a proficiência oral dos aprendentes. 
Todos os trabalhos tiveram por base uma fundamentação teórica, da qual destacamos 
os seguintes autores e referências: Batista (2008); Conselho da Europa (2001, 2008); 
Fernandes (s.d.); Grosso (2011); Kemmoum (2015); Mateus (2009); Moreira, Santos & 
Coelho (2014); Muszkat (2000, 2012); Santos (2012); Silva & Gonçalves (2011); UNESCO 
(2009, 2011); Woyciechowski (s.d.); Zabalza (1994). Finalmente, resta-nos acrescentar 
que, visto que o trabalho realizado não se baseia diretamente num estudo empírico, 
mas numa proposta didática sustentada teoricamente, não é possível determinar uma 
metodologia nem aferir resultados da aplicação da mesma.

PALAVRAS-CHAVE: Roteiro Cultural. Inclusão. Fado. Música.



33Caderno de resumos e Programação do simPósio SIPLE 2017                              isnn 2316-4646

COMUNICAÇÃO 1

O ROTEIRO CULTURAL COMO CAMINHO PARA A INTEGRAÇÃO DO OUTRO 

Isabel Machado 
 Universidade Nova de Lisboa, Portugal

isabel.machado@campus.fcsh.unl.pt

Desenvolver práticas pedagógicas no âmbito da didatização de conteúdos culturais em 
Português Língua Estrangeira (PLE) que estimulem uma interação entre conhecimentos 
formais e informais, adquiridos na comunidade em que o aprendente se insere e no 
âmbito da vida quotidiana e do património cultural e artístico dos países de acolhimento 
e de origem do mesmo, deve estar na base do processo de ensino-aprendizagem. Deste 
modo, é fomentado um enriquecimento individual do aluno, bem como o despertar de 
uma consciência intercultural, independentemente do facto de os aprendentes terem 
ou não a mesma língua materna ou nacionalidade. Com efeito, este trabalho insere-se 
na área de investigação da didatização de conteúdos culturais para o ensino de PLE. 
Neste sentido, partindo de um roteiro cultural, procurou-se realçar, na sequência de 
ensino-aprendizagem planeada, a interdisciplinaridade, destacando a mobilização de 
competências relacionadas com outras áreas curriculares e do interesse dos alunos. 
Tendo por base diversos suportes idáctica, os mesmos têm oportunidade de apreender 
as características do meio em diferentes locais, identificando património emblemático 
português e alguns traços de identidade cultural, estabelecendo uma dialética entre 
Portugal, enquanto país de acolhimento, e os países de origem dos aprendentes. Em 
termos metodológicos, pretende-se desenvolver um processo de ensino-aprendizagem 
que privilegie a prática comunicativa, tendo por base um suporte audiovisual, numa 
abordagem orientada para a idác, em que os alunos sejam utilizadores da língua, com 
base num conjunto de tarefas significativas que abranjam diferentes competências de 
receção e de produção, contribuindo para uma aprendizagem pró-ativa do português. 
Os idáctica específicos das idáctica propostas na sequência prendem-se com: i) ativar 
conhecimentos prévios; ii) desenvolver a competência comunicativa; iii) sistematizar 
vocabulário temático; iv) fomentar a idáctica entre o grupo. Pretende-se, assim, 
despertar o interesse e a consciência interculturais, levando os aprendentes a interagir 
com a cultura do “Outro”. Este trabalho tem uma fundamentação teórica que sustenta 
a sequência idáctica proposta, da qual destacamos os seguintes estudos: Conselho da 
Europa (2001); Grosso (2011); Kemmoum (2015); Mateus (2009); Santos (2012); Silva 
& Gonçalves (2011); UNESCO (2009); Zabalza (1994). Finalmente, resta-nos acrescentar 
que, visto que o trabalho realizado não se baseia diretamente num estudo empírico, 
mas numa proposta didática sustentada teoricamente, não é possível determinar uma 
metodologia nem aferir resultados da aplicação da mesma.

PALAVRAS-CHAVE: Suporte Audiovisual. Roteiro Cultural. Didatização.
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COMUNICAÇÃO 2

A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE DIDATIZAÇÃO 
PARA A INCLUSÃO DO ALUNO

Renata Vilas 
 Universidade Nova de Lisboa, Portugal

renatavilas@campus.ul.pt
 

Todos sabemos que o trabalho de um professor de Português Língua Estrangeira (PLE) 
requer muito mais do que o ensino da língua propriamente dito, principalmente se o 
seu público-alvo for constituído por alunos de diversas origens, como é o caso da turma 
sobre a qual nos debruçámos neste trabalho. Isto é, para além de ensinar conteúdos 
programáticos de interesse, o professor tem a responsabilidade de difundir certos 
valores, como a igualdade e a cidadania, devido ao seu contacto com um público 
multicultural. Nesse sentido, este trabalho tem como área de investigação a didatização 
de conteúdos culturais para o ensino de PLE. Assim sendo, o primeiro objetivo deste 
trabalho é analisar de que forma o professor de PLE é um agente importante de inclusão 
e promoção de valores interculturais dentro da sala de aula. Ao mesmo tempo, sendo o 
professor responsável pela motivação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, 
cabe-lhe – numa atitude flexível – adequar a metodologia de ensino aos interesses e 
necessidades do grupo com vista ao seu bom desempenho. Por outro lado, tendo em 
conta que um dos instrumentos para o ensino de PLE com resultados promissores é a 
música, o segundo objetivo deste trabalho é averiguar de que forma esta pode ser uma 
aliada no processo de ensino-aprendizagem. A música não só promove a inclusão do 
aluno, como também pode ser usada de diversas formas didáticas e em vários contextos 
educativos. Finalmente, o propósito deste trabalho é também verificar como o professor – 
agente-mediador das aprendizagens na sala de aula – poderá tirar partido dos benefícios 
decorrentes do recurso à música como metodologia promotora de inclusão e motivação 
dos aprendentes, incrementando igualmente a interação entre eles. Para corroborar o 
exposto acima apoiámo-nos, entre outros, nos estudos dos seguintes investigadores: 
Batista (2008); Fernandes (s.d.); Moreira, Santos & Coelho (2014); Woyciechowski 
(s.d.). Finalmente, resta-nos acrescentar que, visto que o trabalho realizado não se 
baseia diretamente num estudo empírico, mas numa proposta didática sustentada 
teoricamente, não é possível determinar uma metodologia nem aferir resultados da 
aplicação da mesma.

PALAVRAS-CHAVE: Música. Inclusão. Didatização.
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COMUNICAÇÃO 3

O CONTRIBUTO DO FADO PARA A PROMOÇÃO DO DIÁLOGO INTERCULTURAL NO 
ENSINO DE PLE

Rita Almeida
Universidade Nova de Lisboa, Portugal

rita.almeida@campus.fcsh.unl.pt 

As atividades culturais na sala de aula de Português Língua Estrangeira (PLE) podem 
ter o propósito não só de incentivar a aprendizagem linguística, como também 
de promover as culturas de origem e alvo. O fado, em particular – género musical 
estreitamente ligado à identidade e à cultura portuguesas –, enquadra-se no âmbito 
dessas atividades e é certamente uma temática explorada amiúde pelos professores de 
PLE nos diferentes níveis de ensino através da didatização de diferentes atividades. O 
trabalho proposto enquadra-se na área de investigação da didatização de conteúdos 
culturais para o ensino de PLE. Nesse sentido, propomo-nos aprofundar a abrangência 
destas atividades tendo como ponto de partida a premissa de que o fado –  resultante 
de uma síntese multicultural que envolve danças cantadas afro-brasileiras e canções 
urbanas do início do séc. XIX –  é do mundo e, consequentemente, veículo promotor 
da interculturalidade entre os aprendentes. Simultaneamente, a música como veículo 
de ensino-aprendizagem permite desenvolver a proficiência oral dos alunos (através de 
atividades centradas nos aprendentes que façam uso da abordagem comunicativa) – 
por exemplo, através de debates – e enriquecer o seu léxico – com letras de canções e 
outros documentos (audio)visuais. Na primeira parte, iremos discutir alguns contributos 
teóricos, a saber: i) as atividades culturais no ensino de PLE; ii) a música como veículo de 
aprendizagem; iii) o fado como elemento multicultural e promotor de interculturalidade. 
A bibliografia mais relevante consultada para esse efeito inclui: Pahlen (2003); Conselho 
da Europa (2001, 2008); Grosso (2011); UNESCO (2009, 2011); Muszkat (2000, 2012). Na 
segunda parte, debruçar-nos-emos sobre uma proposta de didatização cultural que tem 
o Fado como pano de fundo das atividades sugeridas (textos, músicas, debates, vídeos, 
documentários, visitas de estudo, etc.). Os objetivos das propostas apresentadas são, 
a saber: i) desenvolver a proficiência oral em PLE; ii) promover a interculturalidade em 
sala de aula. Finalmente, resta-nos acrescentar que, visto que o trabalho realizado não 
se baseia diretamente num estudo empírico, mas numa proposta didática sustentada 
teoricamente, não é possível determinar uma metodologia nem aferir resultados da 
aplicação da mesma.

PALAVRAS-CHAVE: Fado. Interculturalidade. Ensino de PLE.
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Sinopse - SESSÃO DE COMUNICAÇÃO COORDENADA 3

ENSINO-APRENDIZAGEM DE PLE NA UNIVERSIDADE FRANCESA: ATUALIDADE E 
EXPERIÊNCIAS

Coordenadora: Ingrid Bueno Peruchi 
Université Paris Nanterre, França 

i.peruchi@gmail.com
 

A oferta de ensino da língua portuguesa se estende, na França de hoje, por mais de 
quarenta universidades. Essa oferta representativa se caracteriza por uma diversidade 
de modalidades de ensino: disciplina opcional (“língua para especialistas de outras 
disciplinas” ou LANSAD, na terminologia local), graduação, mestrado e doutorado 
em Línguas Estrangeiras Aplicadas (LEA) ou em Literaturas e Culturas Estrangeiras e 
Regionais (LLCER). Essa diversidade, que envolve igualmente o ensino escolar (escola 
materna, ensino fundamental e médio) e o ensino à distância (por intermédio do Centro 
Nacional de Ensino à Distância - CNED), explica-se por dois fatores primordiais. Em 
primeiro lugar, a política de multilinguismo posta em prática pelos países membros da 
União Europeia a fim de consolidar o conhecimento mútuo das línguas, das culturas e 
da História dos países membros - e, no caso particular da língua portuguesa, o Programa 
de Diversificação das Línguas no Ensino Secundário, que permitiu, na década de 1970, 
a introdução da oferta do português, língua da maior comunidade imigrante em solo 
francês. Essa herança histórica leva, quarenta anos depois, a um contexto de ensino 
universitário de língua portuguesa em que se identificam ao mesmo tempo imagens 
prestigiadas (“língua presente em diversos continentes”, “íngua do Brasil emergente”) e 
desprestigiadas (“língua de imigração”), sobretudo face às línguas de outras poderosas 
economias europeias. Nesse contexto, o objetivo desta comunicação coordenada é 
reunir especialistas do ensino universitário da língua portuguesa na França a fim de 
melhor compreender o estatuto do estudante atual, sua relação com o aprendizado da 
língua portuguesa, as novas abordagens metodológicas, os novos conteúdos didáticos, 
os novos objetivos de aprendizagem e as acepções da língua portuguesa permeadas 
pelo mundo multicultural e global em que vivemos. Para tanto, buscamos privilegiar o 
ensino instrumental ou para fins específicos da língua (tradução, língua de comunicação 
profissional). 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de PLE na França. Didática e prática de ensino. Português 
como Língua de Herança. 
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COMUNICAÇÃO 1

PORTUGUÊS PARA FINS ESPECÍFICOS: 
O ENSINO DE LÍNGUA DE NEGÓCIOS EM CONTEXTO UNIVERSITÁRIO FRANCÊS

Ingrid Bueno Peruchi 
Université Paris Nanterre, França 

i.peruchi@gmail.com
 

Dentro do interesse central deste simpósio, o trabalho que nos propomos a apresentar 
refere-se à experiência, acumulada e revista ao longo dos últimos anos, do ensino de 
português no percurso de especialização em Negócios e Empresas da graduação em 
Línguas Estrangeiras Aplicadas (LEA) da Université Paris Nanterre (França). Sendo uma 
formação em português para fins específicos, sua particularidade se funda no seu 
conteúdo programático, primeiramente, mas também na especificidade de seu público-
alvo e nos métodos de ensino adotados. Esse público é caracterizado por alunos em 
grande maioria lusodescendentes, para o qual o português é língua de herança, aprendida 
em casa e estruturada através da oferta diversificada de cursos para o aprendizado dessa 
língua no sistema educativo francês. Pela própria experiência de vida e de escolarização, 
portanto, tais alunos partilham profundamente uma dupla cultura, o que permite que 
o currículo, os diferentes discursos e as práticas linguageiras em sala de aula interpelem 
sua própria história, servindo, assim, como elemento motivador da aprendizagem, de 
um lado, e instigador de sua identidade, construída entre dois países, de outro. Ademais, 
através de uma metodologia que prevê a participação ativa desse estudante pela prática 
da pedagogia de projetos, de encenações, do uso de novas tecnologias, viabilizam-se 
relações menos verticais com o professor e o favorecimento de tomada de iniciativas; 
veicula-se uma língua para a comunicação, língua da negociação, do marketing, da 
imprensa; enseja-se uma cultura compreendida como hábitos, representações, regras 
sociais e institucionais, que encontra na prática da aula e na contribuição da vivência 
do aluno uma perspectiva intercultural por excelência, que desenvolveremos durante a 
comunicação. Nossa pesquisa, que analisa uma prática de ensino de língua específica, 
num contexto estrangeiro e para um público cultural e linguisticamente binacional, filia-
se à área da Linguística Aplicada/Didática de línguas, particularmente no que se refere 
à sua interrogação sobre a metodologia e o conceito de língua-cultura, mas envolve 
igualmente uma dimensão baseada em pressupostos dos estudos discursivos (identidade 
e representações sociais) e dos Estudos Culturais (imigração e integração nas sociedades 
multiculturais e globais). 

PALAVRAS-CHAVE: Português para fins específicos. Língua de herança. Identidade. 
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COMUNICAÇÃO 2

DIDÁTICA DE PLE PARA FINS ESPECÍFICOS E ABORDAGEM INTERCOMPREENSIVA 
EM LÍNGUAS NEOLATINAS

Kátia Bernardon de Oliveira 
Université Grenoble Alpes LIDILEM, França

 katia.bernardon@univ-grenoble-alpes.fr
 

Nos últimos tempos e no mundo atual, a mobilidade profissional tornou-se uma prática 
cada vez mais recorrente e comum. Por conseguinte, nesse contexto de trânsito, 
adaptação e de trocas constantes entre os indivíduos, novas práticas comunicativas 
emergem e são solicitadas. Podemos também constatar que os atores sociais são 
cada vez mais solicitados a interagir e a comunicar em meios multilíngues sem 
necessariamente serem poliglotas. Sendo assim, o ensino de línguas estrangeiras para 
fins específicos torna-se essencial no contexto acadêmico atual, a fim de preparar os 
estudantes para esse universo profissional. Para isso, a didática de línguas estrangeiras 
renova seu repertório e propõe novas abordagens, acompanhando esse processo 
evolutivo da mobilidade e dos intercâmbios culturais e acadêmicos que são, muitas 
vezes, uma primeira experiência dos futuros profissionais. A presente comunicação 
apresentará a abordagem intercompreensiva em aula de Português Língua Estrangeira 
(PLE), considerando a necessidade de preparar os alunos universitários para futuros 
intercâmbios acadêmicos e, posteriormente, profissionais. Acredita-se que a prática 
da intercompreensão é uma abordagem produtiva dentre as possíveis metodologias 
didáticas para o aprendizado de línguas românicas, por permitir ao aprendiz compreender 
diversas línguas simultaneamente, bem como aprimorar o conhecimento (já adquirido) 
da sua própria língua. A partir da experiência com grupos de estudantes universitários de 
PLE na França, apresentaremos uma sequência pedagógica elaborada nessa perspectiva. 
Essa sequência visa a preparar os estudantes para um intercâmbio acadêmico no exterior, 
explorando, assim, aspectos linguísticos e culturais das línguas neolatinas. Através da 
intercompreensão, os estudantes serão capazes de encontrar e agrupar as semelhanças 
entre essas línguas e desenvolver, assim, competências linguísticas para comunicar e 
interagir num meio multilíngue universitário. 

PALAVRAS-CHAVE: Intercompreensão. Enfoques contrastivos e comparativos. Língua 
estrangeira para fins específicos. 
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COMUNICAÇÃO 3

A TRADUÇÃO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NAS AULAS DE PLE: 
A PERSPETIVA DE UM PÚBLICO FRANCÊS UNIVERSITÁRIO

Joana Cunha 
Univ. Lille - Savoirs Textes Langage, França 

joana-cristina.rodrigueslobobaptistadacunha@univ-lille3.fr

A Língua Portuguesa (LP) assume, hoje, um lugar privilegiado no mundo, além das 
fronteiras dos países lusófonos, marcando presença em numerosos estabelecimentos de 
ensino estrangeiros. Em França, o interesse pela LP e pelas culturas lusófonas aumentou, 
nos últimos anos, graças à assinatura de acordos entre os governos da França, de 
Portugal e do Brasil (Perez, 2010), tratando-se, assim, de acordo com Peruchi (2010: 85), 
do “melhor exemplo para a sua difusão como Língua Estrangeira (LE) ou Língua Segunda 
(...), no continente europeu”. Nesse contexto, a presente comunicação tem como 
finalidade reconhecer a tradução como uma ferramenta promotora de aprendizagens 
nas aulas de PLE. No que concerne ao conceito de tradução, referimo-nos ao uso da 
tradução pedagógica - essencialmente didática e que serve de suporte à reflexão na 
LE (Delisle, 1988). Neste sentido, torna-se importante sublinhar o papel controverso 
da tradução como método de aprendizagem, que é normalmente criticado com base 
em dois argumentos gerais: a tradução implica a utilização da Língua Materna (LM) dos 
aprendentes, sendo por isso considerada como um obstáculo, à apropriação da LE; e 
o recurso à tradução pode dar origem a erros na aprendizagem da LE, devido a uma 
má transferência de estruturas da LM. No entanto, essa perspetiva está a mudar, pois 
a tradução começa, agora, a ser vista como uma ferramenta pedagógica, funcionando 
como um instrumento promotor de aprendizagens. Apresentaremos, neste trabalho, os 
resultados de uma investigação que realizamos (Cunha, 2016) com aprendentes de PLE 
de uma universidade francesa, com a finalidade de conhecer melhor as suas crenças e 
práticas no que diz respeito ao uso da tradução em sala de aula. Os nossos resultados 
evidenciam, entre outras coisas, que os aprendentes recorrem com frequência à 
tradução, em diferentes contextos e para diferentes atividades - o que mostra que se 
trata, verdadeiramente, de uma ferramenta pedagógica e de instrumento promotor de 
aprendizagens. 

PALAVRAS-CHAVE: Português. Língua Estrangeira. Tradução. Estratégias de ensino/
aprendizagem.
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COMUNICAÇÃO 4

CRIAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS EM PLE PARA UNIVERSITÁRIOS 
EM CLASSE HETEROGÊNEA: UMA EXPERIÊNCIA FRANCESA

Liliane Santos 
Univ. Lille - Savoirs Textes Langage, França 

liliane.santos@univ-lille3.fr

Uma das características das classes de PLE no ensino universitário francês é sua 
heterogeneidade. De fato, seja nas disciplinas da graduação de Português, seja nas 
disciplinas opcionais, os professores encontram um público de origens muito diversas 
e que fala diferentes línguas maternas. Neste contexto, e diante da escassez de 
materiais didáticos específicos para esse tipo de público, decidimos criar nosso próprio 
material. Assim, apresentaremos, neste trabalho, uma proposta de criação de materiais 
didáticos em PLE com base nos princípios da abordagem metodológica conhecida como 
task-based learning (“aprendizagem baseada em tarefas”; ver Ellis, 2003; Van den 
Branden, 2016): trata-se de um material que já foi testado com alunos universitários 
de nível A1 e A2 do QECRL (Alves, 2001). Nossa proposta consiste em trabalhar as cinco 
competências comunicativas fundamentais do QECRL - compreensão oral, compreensão 
escrita, expressão oral, expressão escrita, interação - a partir de tarefas comunicativas 
(abordagem também conhecida como learning by doing ou “aprender fazendo”; ver 
Long, Adams, McLean & Castaños, 1976). Cada sequência é construída em torno de 
um mesmo tema, que se desenvolve em três eixos: (a) apresentação do léxico ligado 
ao tema, (b) atividades de compreensão, de produção e de interação, oral e escrita, 
individuais e em grupo, e (c) avaliação das atividades. O componente gramatical é 
trabalhado ao longo de toda a sequência, de maneira preferencialmente implícita, sendo 
explicitado em momentos precisos ou para responder às necessidades dos alunos. Como 
exemplo, apresentaremos uma sequência sobre o tema “Carnaval”, na qual incluímos 
uma avaliação final, igualmente concebida sob a perspectiva acional, que privilegia as 
competências e as tarefas. 

PALAVRAS-CHAVE: Materiais didáticos. Classe heterogênea. Task-based learning. 
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SINOPSE - SESSÃO DE COMUNICAÇÃO COORDENADA 4

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA (PLE): 
CONSTRUINDO SABERES E IDENTIDADES

Coordenadora: Rosangela Sanches da Silveira Gileno 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Araraquara, Brasil 

rosangela@fclar.unesp.br

 Com as políticas linguísticas favorecendo o ensino e aprendizagem da língua portuguesa 
no cenário mundial, observa-se um intenso desenvolvimento na área de estudos sobre 
Português como Língua Estrangeira (PLE). No entanto, no que diz respeito à formação 
de professores na área, no contexto brasileiro, ainda há a necessidade de promoção de 
cursos tanto no âmbito da graduação e como da pós-graduação. Ademais, observa-se 
um crescente interesse por parte dos graduandos em Letras por atividades de pesquisa 
e ensino nesta área. Os trabalhos apresentados nesta comunicação coordenada visam 
trazer contribuições para o reconhecimento do PLE como uma área de atuação para a 
construção de saberes e identidades do futuro professor de língua estrangeira.

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores. Português como Língua Estrangeira. 
Políticas Linguísticas.
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COMUNICAÇÃO 1 

ARTICULAÇÕES ENTRE SABERES TEÓRICOS E PRÁTICOS NA FORMAÇÃO 
INICIAL DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA

Rosangela Sanches da Silveira Gileno 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Araraquara, Brasil

rosangela@fclar.unesp.br

A presente pesquisa, na área de Formação inicial de Professores de Línguas, tem por 
objetivo analisar a formação teórico-metodológica que os graduandos em Letras de uma 
universidade estadual do interior de São Paulo recebem para ensinar Português Língua 
Estrangeira (PLE). A justificativa para tal pesquisa é que no curso de Letras em questão 
não há ainda formação específica nessa área. Sendo assim, torna-se necessário o estudo 
sobre a articulação entre teoria e prática na área de formação citada. No sentido de 
aliar pesquisa, ensino e extensão, a presente pesquisa procura analisar como a teoria 
aprendida se articula com a prática de tais graduandos, ao atuarem no ensino de PLE 
em um projeto de extensão da mesma universidade. Trata-se de uma pesquisa de cunho 
qualitativo que envolve “a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 
pesquisador com a situação estudada”, retratando a perspectiva dos participantes. No 
que tange à formação sobre o ensino de PLE recebida pelos participantes do projeto 
de extensão Ensino de Português como língua estrangeira (PLE) para estrangeiros, são 
realizados encontros semanais para discussão sobre leituras teóricas e metodológicas, 
nas quais se procura a reflexão sobre ser docente de língua estrangeira considerando 
a língua portuguesa como língua materna, dentro do paradigma da formação crítico-
reflexiva para o ensino de línguas (SCHÖN, 1983; WALLACE, 1991; ZEICHNER; LISTON, 
1987; ZEICHNER, 2008). Focaliza-se no projeto a relação indissociável entre língua 
e cultura. Muitos estudos que abarcam o ensino da língua-cultura e das questões 
interculturais estão presentes na linguística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras 
(KRAMSCH, 1993; GIMENEZ, 2002; FONTES, 2003; MENDES, 2003, 2004, 2008, 2010; 
OLIVEIRA; FURTOSO,,2009; BUSNARDO, 2010; NIEDERAUER, 2010; SANTOS, 2010). 
Grande parte desses trabalhos tem tratado de questões relativas à educação intercultural 
(KRAMSCH, 1993); à abordagem intercultural (MENDES, 2008) e à competência 
comunicativa intercultural (BYRAM, 1997).  Na fase atual da pesquisa, os participantes 
têm relatado a dificuldade de se trabalhar com a abordagem intercultural, uma vez que 
muitos estrangeiros, principalmente intercambistas europeus, preferem uma abordagem 
mais tradicional ou gramatical, durante oficinas ministradas pelos graduandos. Por outro 
lado, relatam experiências didáticas positivas no desenvolvimento de habilidades de 
compreensão e produção discursivo-comunicativa em PLE ao longo do curso..

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores. Português como Língua Estrangeira. 
Articulação entre teoria e prática.
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COMUNICAÇÃO 2 

PROFESSORES DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA (PLE) EM FORMAÇÃO 
NO CURSO DE LETRAS: REPENSANDO A IDENTIDADE

Nildicéia Aparecida Rocha 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Araraquara, Brasil

nildirocha@gmail.com

O sujeito, na atualidade, está constituído por identidade(s) em processo de 
movimento(s) e constantes transformações, as quais vão estabilizando-se em nova(s) 
ressignificação(ões) identitária(s). Focalizando, em especial, o ensino e aprendizagem 
de línguas estrangeiras, este processo é movido pela relação entre o saber consolidado 
sobre a língua materna e a aprendizagem de uma língua estrangeira, considerada em 
seus aspectos sócio-históricos e culturais. Neste sentido focalizo os movimentos de 
deslocamento(s) identitário(s) do professor de português língua estrangeira (PLE) do 
Brasil, reconhecidamente durante sua formação inicial como professor de português 
língua materna em um Curso de Letras, em uma Universidade no interior do Estado de 
São Paulo. Parto do pressuposto de que os deslocamentos identitários são considerados 
como positivos, de acordo com Laclau (1990) e abertos como afirma Hall (2002 [2006, 
p.17]): “Se tais sociedades não se desintegram totalmente não é porque elas são 
unificadas, mas porque seus diferentes elementos e identidades podem, sob certas 
circunstâncias, ser conjuntamente articuladas. Mas essa articulação é sempre parcial: 
a estrutura da identidade permanece aberta.” Metodologicamente, no contexto do 
desenvolvimento de um projeto de extensão de PLE (contexto de observação e análise), 
na referida universidade e na qual os bolsistas e voluntários atuam como professores de 
PLE sob a orientação e supervisão das professoras coordenadoras, pude verificar alguns 
deslocamentos identitários durante as discussões realizadas nas reuniões do projeto e 
explicidados nos relatos elaborados pelos bolsistas e voluntários. Especificamente nos 
relatos coletados analisei interpretativamente os dados com base no referencial teórico 
da Análise de Discurso francesa (Pecheux e Foucault) com relação à percepção da 
identidade materializada discursivamente. Pode-se tecer como gesto de interpretação 
que, por um lado, relatam a percepção de um deslocamento referente a como entendem 
e ensinam a língua portuguesa falada no Brasil – tanto em estrutura linguístico-gramatical 
quanto no metodológico, e por outro, observam que ensinar cultura associada à língua 
demanda um importante deslocamento pessoal e social. Deste modo, esta pesquisa 
confirma que a identidade se apresenta em processos de movimentos e deslocamentos.
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COMUNICAÇÃO 3

AS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E O LETRAMENTO 
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PLE

Adriana C. Alves 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Araraquara, Brasil

c4.adriana@gmail.com

Mariana Killner 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Araraquara, Brasil

maripfol@gmail.com
 

Este trabalho tem como objetivo geral discutir a formação de professores de Português 
como Língua Estrangeira (PLE), compreendendo as possibilidades de sua formação 
estabelecidas por algumas políticas linguísticas que contribuem e norteiam sua 
expansão. Em nossas discussões, traremos uma proposta didática realizada em uma 
universidade estadual do sul do Brasil, tendo como fim o letramento acadêmico de 
estudantes de PLE e os resultados obtidos dentre eles, a valorização de línguas/culturas 
e saberes dos estudantes, que, em nosso entendimento, contribuem para a formação 
de todos os envolvidos no processo de ensino. Apesar do ensino de PLE ter início na 
época dos jesuítas, sabemos que a área de pesquisa e formação de PLE é recente, e 
torna-se mais consolidada a partir do momento em que pesquisas, discussões e diálogos 
são propostos. Dessa forma, vemos a formação de professores de PLE essencial para 
a expansão da língua portuguesa. A partir de Furtoso (2001) e Almeida Filho (2011) 
discutimos a formação dos professores de PLE, bem como com leituras de Moita Lopes 
(2013), Signorini (2013), Fontana (2009), discutiremos algumas políticas linguísticas e 
buscaremos a compreensão de Letramento Acadêmico a partir Zavala (2014), Street 
(2007, 2016), (Blommaert; Hampton, 2011). Esperamos, assim, que a língua portuguesa 
(e demais línguas minoritárias) seja visibilizada, cabendo a nós, professores, possibilitar 
meios para que pesquisas nessa área sejam socializadas e discutidas, suscitando uma 
reflexão sobre os discursos e saberes escamoteados em nossos discursos, repensando 
políticas linguísticas para a expansão da língua portuguesa e formação de professores 
de PLE. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores de PLE. Letramento. Políticas llnguísticas. 
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Sinopse - SESSÃO DE COMUNICAÇÃO COORDENADA 5

OS CURSOS DE LÍNGUA PORTUGUESA EM UNIVERSIDADES DOS ESTADOS UNIDOS, 
FRANÇA, DINAMARCA E REINO UNIDO: UM PANORAMA

Coordenador: José Peixoto Coelho de Souza 
University of Manchester, Reino Unido

jose.coelhodesouza@manchester.ac.uk

O ensino de português como língua adicional (PLA) tem despertado um maior interesse 
no mundo globalizado deste início do século XXI, estando cada vez mais presente como 
opção de curso de graduação em universidades espalhadas por todo o mundo. Essa 
crescente procura pode ser atestada pelo aumento no número de inscritos no Celpe-
Bras, o exame de proficiência de português brasileiro, que passou de 127 candidatos na 
sua primeira aplicação em 1998 para 6.861 candidatos em 2010 (CARVALHO, 2012). Os 
distintos contextos de ensino nos quais se encontram os professores atuantes nessas 
instituições influenciam as práticas pedagógicas e variam em função de diferentes 
aspectos, tais como: a língua materna dos estudantes, o conhecimento prévio de 
português e/ou de outras línguas adicionais, os materiais didáticos disponíveis e a 
estruturação e o currículo dos cursos, bem como as expectativas institucionais, dos 
pares e dos estudantes. Nesse contexto, esta comunicação coordenada tem como 
objetivo apresentar um panorama do ensino de PLA no contexto universitário em quatro 
países: Estados Unidos, França, Dinamarca e Reino Unido. Com base nesse panorama, 
os diferentes trabalhos que compõem essa comunicação buscam: (a) refletir sobre o 
lugar que a língua portuguesa ocupa nesses países e também em suas universidades; 
(b) discutir os desafios enfrentados pelos profissionais que lá atuam e as perspectivas 
futuras; (c) apresentar as soluções sendo desenvolvidas em resposta a esses desafios. 
Com essa discussão, esperamos contribuir para um maior entendimento sobre como os 
contextos de atuação podem influenciar as práticas pedagógicas dos profissionais de PLA 
e sobre a importância de os professores desenvolverem uma maior compreensão desses 
contextos a fim de obterem mais recursos para refletir sobre essas e novas práticas.

PALAVRAS-CHAVE: Português como Língua Adicional. Ensino Superior. Letramento 
Acadêmico.
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COMUNICAÇÃO 1

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO 
DO REINO UNIDO: CONQUISTAS E DESAFIOS

José Peixoto Coelho de Souza 
University of Manchester, Reino Unido

jose.coelhodesouza@manchester.ac.uk

Daniela Doneda Mittelstadt 
King’s College London, Reino Unido

daniela.mittel@kcl.ac.uk
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um panorama do ensino de português como 
língua adicional (PLA) nos cursos de graduação no Reino Unido a fim de compreender o 
lugar da língua portuguesa em relação às outras línguas modernas e as particularidades 
do seu ensino nesse contexto. Por sermos profissionais atuantes em universidades 
britânicas, pensamos que o entendimento dessas especificidades possa nos auxiliar 
na reflexão sobre metodologias de ensino mais adequadas. Para tanto, faremos uma 
introdução sobre o funcionamento do sistema universitário britânico no que tange ao 
ingresso nas universidades e à estruturação dos cursos de línguas modernas. Após, com 
base em dados do British Council, do Instituto Camões, do The Complete University Guide 
e na estrutura curricular dos cursos de português de duas universidades britânicas, 
discorreremos sobre o número de universidades que oferecem cursos de graduação na 
área, para depois tratar do perfil dos estudantes em relação ao estudo de outras línguas, 
mais especificamente o espanhol. Entendemos que o conhecimento prévio da língua 
espanhola, situação encontrada em grande parte desses estudantes, pode ter uma 
grande influência sobre a aprendizagem do português devido às semelhanças existentes 
nas duas línguas, tanto em aspectos gramaticais quanto lexicais (Grannier, 2002; Coelho, 
2013). Por essa razão, acreditamos que eles apresentem necessidades distintas na sua 
aprendizagem em comparação com os estudantes que aprendem português como 
segunda língua adicional ou como sua primeira língua latina. A partir desse panorama, 
discutiremos as conquistas e os desafios enfrentados pelos profissionais que atuam nas 
instituições de ensino superior do país que oferecem graduação em língua portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: Português como Língua Adicional. Ensino superior. Reino Unido.
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COMUNICAÇÃO 2

O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL NOS EUA:
PANORAMA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Elisa Marchioro Stumpf 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Brasil

elisa.stumpf@feliz.ifrs.edu.br

Este trabalho pretende apresentar e discutir questões relativas à atual situação do ensino 
de português como língua adicional nos Estados Unidos, com foco na sua presença em 
instituições de ensino superior. De acordo com um relatório publicado pela Modern 
Language Association em 2015, o português foi uma das quatro línguas em que houve 
um aumento de 10.1% de matrículas de graduação entre 2009 e 2013, mesmo que em 
um contexto de declínio de matrículas em línguas adicionais. O estudo de Oliveira (2011) 
indica que, entre os principais motivos que levam os alunos a escolher cursos de português 
na graduação, encontram-se argumentos relacionados à utilidade que a língua pode ter 
na sua carreira e à semelhança a uma língua já estudada (majoritariamente espanhol). 
Além disso, conforme estudo da Fundação Luso-Americana (2014), deve-se ressaltar o alto 
número de matrículas em estados com a presença de grandes comunidades lusófonas, 
como Califórnia e Massachusetts, levando alunos a ter o português como língua de 
herança. Esses dados apontam para a importância de analisar questões relacionadas 
ao ensino de português como língua adicional, especialmente no que diz respeito: a) 
à oferta de cursos nas instituições (finalidades específicas e níveis); b) às metodologias 
utilizadas e materiais didáticos disponíveis e c) ao perfil dos professores que atuam na 
área. Os dados serão obtidos por meio de análise documental (informações disponíveis 
nos sites de instituições tanto de ensino quanto de divulgação da língua portuguesa), 
questionários e entrevistas realizadas com professores atuantes. Ademais, dada à 
escassez de dados a respeito do assunto, busca-se também apresentar um levantamento 
das atuais pesquisas de mestrado e doutorado sobre o ensino de português como língua 
adicional realizadas nos EUA. Com o trabalho, busca-se sistematizar as informações 
disponíveis de forma a contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento do ensino de 
português como língua adicional nos EUA..

PALAVRAS-CHAVE: Português como língua adicional. Ensino Superior. Estados Unidos.
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COMUNICAÇÃO 3

O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL NO BACHARELADO 
EM ESTUDOS BRASILEIROS EM AARHUS NA DINAMARCA

Camila Dilli 
Aarhus University, Dinamarca 

dillicamiladilli@gmail.com

O presente trabalho apresenta o ensino de português como língua adicional na graduação 
em Estudos Brasileiros da Universidade de Aarhus (Dinamarca). A discussão a respeito 
desse contexto de ensino superior fundamenta-se na noção de gêneros discursivos e 
dialogismo (BAKHTIN, 2003), bem como nos Estudos de Letramento Acadêmico (LEA; 
STREET, 1998, 2006; LILLIS, 2001; LEA, 2004), que entendem letramento como múltiplas 
práticas sociais que envolvem a escrita em discursos inscritos ideologicamente, situados 
histórica e socialmente, e que reconhecem o discurso deficitário em relação às práticas 
letradas de estudantes e a suposta transparência das expectativas institucionais em 
relação à escrita. Para realizar tal discussão, lança-se mão de uma análise das súmulas 
das disciplinas que constam no Programa de Ensino dessa graduação, atualmente em 
reformulação, que definem pontualmente os formatos das avaliações em cada disciplina. 
Em diálogo com a análise dos documentos regulatórios,  relato a experiência de ensino 
nesse contexto universitário, com ênfase na disciplina de Negócios e Comunicação 
Intercultural (Erhverv og interkulturel Kommunikation), por ser uma disciplina em que a 
interculturalidade deve possuir um papel central e em que há uma demanda pela crítica 
(LILLIS, 2001 e 2003; LEA, 2004; DILLI, 2013). Busca-se, assim, articular as expectativas 
institucionais, dos profissionais e dos estudantes nesse contexto acadêmico, visando-se  
ao reconhecimento dos desafios que se colocam a um ensino de português como língua 
adicional que seja orientado para práticas letradas e gêneros discursivos, como o fazer 
interdisciplinar, o desenvolvimento de leitura e produção de textos que extrapolem as 
instâncias de avaliação e a promoção da circulação dos mesmos.

PALAVRAS-CHAVE: Português como Língua Adicional. Letramento acadêmico. Dinamarca.
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COMUNICAÇÃO 4

O ENSINO DE PORTUGUÊS EM UNIVERSIDADES FRANCESAS: 
PANORAMA PERSPECTIVAS

Vanessa Meireles Ferré 
Université Paul Valéry - Montpellier 3, França 

vanessameireless@gmail.com
 

Alexandre Ferreira Martins 
Université Paul Valéry - Montpellier 3, França 

alefemartins@gmail.com
 

Problemáticas em torno do número de inscritos no sistema superior francês e iniciativas 
políticas pela manutenção do português como língua adicional (PLA) na França foram 
pautas recentemente debatidas no I Encontro de Professores de Língua, Literatura e 
Civilização Brasileira na França, organizado pela embaixada do Brasil na França. Haja 
vista a abertura desse debate em um encontro que reuniu professores e pesquisadores 
de diferentes universidades do país, temos como objetivo, neste trabalho, apresentar 
um quadro panorâmico sobre a situação atual do ensino de PLA no ensino superior na 
França e suas perspectivas de desenvolvimento e difusão. Após uma breve apresentação 
sobre o funcionamento do sistema de ensino universitário francês no quadro europeu 
e suas especificidades, faremos um balanço crítico sobre a oferta atual de formação em 
língua portuguesa nesse contexto, remetendo-nos aos cursos de graduação em Línguas 
Estrangeiras Aplicadas e Línguas, Literaturas e em Civilizações Estrangeiras e Regionais, 
através da análise de grades curriculares a que tivemos acesso e da oferta como opção 
para alunos de diferentes cursos superiores. Pretendemos, igualmente, abordar o 
trabalho das equipes e centros de pesquisa universitários que têm contribuído para 
reforçar e consolidar a presença e a influência da língua portuguesa nos departamentos 
de língua em território francês. A partir do recorte feito e da experiência dos autores 
deste trabalho no âmbito do ensino de PLA em contexto francês, apontamos para as 
problemáticas persistentes e os desafios do ensino de português, ligados, entre outros 
fatores, como evidencia Rambourg (2009), ao interesse pelos estudos superiores de 
licenciatura e de mestrado e doutorado, fator que impacta sobremaneira na oferta de 
vagas para esses níveis de ensino. No campo da pesquisa científica, colocaremos em 
debate o que vem sendo realizado em relação à metodologias de ensino e aprendizagem 
da língua e às vertentes dos estudos de civilização, notadamente brasileira e portuguesa, 
e de literaturas lusófonas e sua correlação com a oferta de formação em língua 
portuguesa a nível universitário na França. Observamos, nesse sentido, que, embora o 
português ocupe uma posição secundária em território francês, fazem-se indispensáveis 
os debates em torno da maior difusão de políticas mediadas por países lusófonos e/
ou pelo próprio Estado francês, que perspectivem um aumento no investimento da 
presença do português nas universidades do país, fator apontado por Kleiman (2013), e 
nos demais países nos quais a língua apresenta o mesmo status. 

PALAVRAS-CHAVE: França. Ensino superior. Português como Língua Adicional. Políticas 
linguísticas.
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Sinopse - SESSÃO DE COMUNICAÇÃO COORDENADA 6

CORPUS GRAMATICAL DO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (PLE): 
PARA A HISTÓRIA DAS IDEIAS LINGUÍSTICAS DE PLE

Coordenadora: Maria do Céu Fonseca 
Universidade de Évora, Portugal

cf@uevora.pt

As comunicações que se propõem para esta sessão coordenada inserem-se no âmbito 
de um trabalho mais vasto sobre a tradição gramatical do ensino/aprendizagem de 
PLE, trabalho que visa, por um lado, a valorização de um património gramatical que 
remonta ao século XVII, tanto quanto é possível saber-se, e, por outro lado, a sua 
aplicação nos campos da didática da língua estrangeira e da tradução. Na linha de vários 
investigadores (Pierre Swiggers, José Gómez Asencio), entende-se que as gramáticas de 
línguas não maternas deverão situar-se num contexto de edição, redação e conceção 
específico, de alcance teórico, historiográfico, cultural e linguístico diferente da restante 
gramaticografia em língua materna. Diversos trabalhos – como os dos autores supra sobre 
o francês e o espanhol enquanto línguas estrangeiras – apontam assim para a definição 
de um género gramaticográfico caracterizado por especificidades ao nível de: público-
alvo; metalíngua da descrição gramatical; autoria, entidade que pode corresponder ou 
não a um falante nativo da língua descrita; e forma de descrição gramatical, que inclui 
uma componente teórica e uma componente aplicada/prática. São alguns destes pontos 
que se visarão nas comunicações agora propostas, as quais, tendo por base princípios, 
conceções e metodologias da historiografia linguística teorizada por Konrad Koerner, 
pretendem ser um contributo para a história das ideias linguísticas de PLE. A primeira 
comunicação – “Repositório digital de fontes de PLE (séculos XVII-XIX)” – respeita à 
apresentação das fontes ou objetos de pesquisa, que constituem uma dimensão básica 
em qualquer trabalho de historiografia linguística. No caso, as fontes metalinguísticas 
são gramáticas de PLE (manuscritas e impressas), situadas entre os séculos XVII e XIX, 
cujo recenseamento e inventário em arquivo digital estão em curso. O estudo linguístico 
destas fontes está previsto para as restantes duas comunicações – “Gramáticas de 
PLE em contexto anglófono” e “Gramáticas de PLE no espaço linguístico românico” –, 
considerando a especificidade do corpus ao nível do público-alvo, da metalíngua de 
descrição gramatical (inglês, francês, italiano, espanhol), da nacionalidade dos autores 
(portuguesa, brasileira, inglesa, francesa, italiana, espanhola) e dos locais de publicação 
das gramáticas (Paris, Angers, Londres, Cambridge, Filadélfia, Nova Iorque, Baltimore, 
Roma, Milão, Madrid, Leipzig). 

PALAVRAS-CHAVE: PLE. Tradição gramatical. Historiografia linguística.
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COMUNICAÇÃO 1

REPOSITÓRIO DIGITAL DE FONTES DE PLE (SÉCULOS XVII-XIX)

Ana Alexandra Silva 
Universidade de Évora, Portugal

aasilva@uevora.pt

O repositório de fontes de PLE é neste momento constituído por 42 textos em formatos 
PDF e MOBI, já inventariados para disponibilizar em arquivo e catálogo. Trata-se de um 
elenco de gramáticas (e alguns manuais) de PLE, escritos em francês (exatamente, em 
número de 11), inglês (num total de 24), espanhol (apenas uma gramática), italiano (3 
gramáticas) e alemão (3 gramáticas), e publicados fora de Portugal entre 1662 e 1910, 
maioritariamente no século XIX. O site, cuja criação está em curso, apresenta vários 
separadores. Um separador central, “Repertório analítico de gramáticas”, constituído 
pelo arquivo dos textos, que, além de contemplar uma lista cronológica de obras (e 
respetivas fichas catalográficas), permite outras funcionalidades de pesquisa, tais como 
lista alfabética de autores; lista alfabética de cidades / locais de edição; lista alfabética 
de editores. Importa prever esta dimensão historiográfica numa função de busca, já que 
todas as gramáticas de PLE até à data recenseadas foram publicadas fora de Portugal. 
Para o tratamento dos textos, estão em estudo processos de análise linguística, incluindo 
análise contrastiva entre Português e Francês / Espanhol / Italiano / Inglês / Alemão. 
Acrescem outros separadores acessórios, nomeadamente: “Apresentação do trabalho 
nas suas linhas gerais”; “Apresentação dos membros da equipa de trabalho”, isto é, 
dados institucionais através de diferentes plataformas (FCT, Degóis, Orcid); “Atividades” 
relacionadas com o projeto, como reuniões científicas a realizar, quer na Universidade 
de Évora, quer noutras instituições, tendo em vista a dinamização de utilizadores do site; 
“Publicações”, ou divulgação de estudos teóricos, incluindo trabalhos de pós-graduação; 
“Links” ou divulgação de outros Projetos da mesma área ou afins; “Recursos”, ou 
bibliografia crítica que suporta a componente teórica deste projeto. 
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COMUNICAÇÃO 2

GRAMÁTICAS DE PLE EM CONTEXTO ANGLÓFONO

Maria do Céu Fonseca 
Universidade de Évora, Portugal

cf@uevora.pt

Maria João Marçalo 
Universidade de Évora, Portugal                                                                                                                               

mjm@uevora.pt

Face aos dados disponíveis, pode-se dizer que a gramática de PLE nasceu na Inglaterra, 
mais precisamente em Londres, cidade que se destaca na construção e evolução 
desta tradição gramatical até finais do século XIX, atendendo ao número de impressos 
portugueses aí produzidos em inglês por autores de nacionalidade francesa, britânica 
e portuguesa. Analisando o corpus de gramáticas de PLE até agora recenseado (desde 
a segunda metade do século XVII até ao final do século XIX), constata-se que Londres 
foi uma capital editorial de literatura gramatical portuguesa e os britânicos (estudantes 
e comerciantes) um público-alvo privilegiado. Neste comércio da gramática de PLE, 
que incluía difusão, distribuição e consumo, estavam também envolvidos editores, 
impressores e livreiros britânicos, com um papel importante nas transferências culturais 
entre Inglaterra e Portugal. Esta conjuntura editorial não teve um carácter ocasional. É 
consensual que ela participou de um quadro histórico de alianças políticas e relações 
comerciais anglo-lusitanas que favoreceu a aproximação linguística e consequente 
produção editorial, sobretudo a partir da segunda metade do século XVII. Acresce o 
movimento europeu da Ilustração, promovido por ativos estrangeirados no quadro das 
reformas educativas do século XVIII. A par do estudo de línguas estrangeiras (italiano, 
inglês e francês), são implementadas a descrição do português em contexto anglófono 
e a produção de materiais didáticos, acompanhando também a produção editorial 
europeia de manuais de línguas não maternas e respetivos métodos de ensino. Para 
além dos portugueses Jacob Castro e António Vieira, dois emigrantes em Inglaterra e 
ativos promotores do ensino de PLE, será analisado o papel que autores como C. Laisné, 
Richard Woodhouse, John Laycock, Luís Francisco Midosi e Arthur Kinlock tiveram na 
história das ideias linguísticas de PLE. 

PALAVRAS-CHAVE: PLE. Contexto anglófono. Gramaticografia.
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COMUNICAÇÃO 3

GRAMÁTICAS DE PLE NO ESPAÇO LINGUÍSTICO ROMÂNICO

Maria do Céu Fonseca 
Universidade de Évora, Portugal

cf@uevora.pt

Fernando Gomes 
Universidade de Évora, Portugal                                                                                                                           

fgomes@uevora.pt

A produção de gramáticas de PLE no espaço linguístico românico desencadeou a 
consciência de identidades linguísticas (e, ao mesmo tempo, de diferenças e variações), 
através de um método comparativo e, inclusive, de uma incipiente linguística contrastiva 
que favoreciam a explicação gramatical. Embora descrito como língua estrangeira desde 
a segunda metade do século XVII, só no dealbar do século XIX é que o português passa 
a ser gramaticalmente confrontado primeiro com o francês, e depois com o italiano 
e o espanhol em gramáticas publicadas fora de Portugal e, consoante o público-alvo, 
escritas em francês, italiano e espanhol por autores de nacionalidades diversas. Há assim 
uma coincidência cronológica (que é o século XIX) entre o eclodir do estudo histórico-
comparativo das línguas românicas e o momento em que o português como língua 
estrangeira começa a ser descrito no quadro da sua relação genética com outras línguas 
da família românica. Tal proximidade linguística é aliás invocada por vários autores. 
Tendo em conta aspetos da identidade românica, o corpus da presente comunicação 
será constituído apenas por gramáticas de PLE escritas no contexto do espaço linguístico 
românico e envolvendo, portanto, uma vertente comparativa com o francês (casos das 
obras de Siret, Dubois, Sané, Hamonière), o italiano e, de forma mais restritiva, com o 
espanhol. Note-se que a abordagem contrastiva com a língua francesa é dominante. 
Pode-se, desde já, adiantar que o corpus em análise apresenta uma maioria de gramáticas 
escritas em francês (sendo, portanto, o público-alvo preferencialmente francófono) e 
publicadas em Paris, cidade que teve um papel de relevo na divulgação e circulação 
do pensamento gramatical português, ao longo do século XIX. Face à vitalidade da 
cultura francesa em Portugal, a concorrência do espanhol, que fizera parte dos hábitos 
linguísticos dos portugueses no século XVII, secundarizou-se. Este quadro linguístico 
tem reflexos no processo de ensino/aprendizagem de PLE da época, como se procurará 
evidenciar. 

PALAVRAS-CHAVE: PLE. Contexto românico. Gramaticografia.
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RESUMOS DAS COMUNICAÇÕE INDIVIDUAIS

A COMPETÊNCIA DISCURSIVA PARA A ESCRITA:
O USO DE CONECTORES POR PARTICIPANTES DO CELPE-BRAS

Valéria Schmid Queiroz 
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

valsqueiroz@gmail.com
 

Embora desenvolvido em grande escala na última década, o estudo do Português 
Brasileiro como língua adicional vem sendo discutido apenas recentemente em 
comparação com o de outras línguas. Foi também com o crescimento de políticas 
de internacionalização e maior interesse na difusão da língua que o país passou a se 
preocupar em criar instrumentos próprios de certificação linguística, instaurando-
se o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), 
requerido hoje por variadas instâncias profissionais e acadêmicas para que o indivíduo 
estrangeiro possa ser aceito e inserido nas regulamentações e instituições brasileiras. 
Diversas pesquisas têm sido publicadas em vários âmbitos considerando-se a validade 
e a importância do exame. No nosso caso, pretendemos inserir nossa pesquisa na área 
da a Linguística do Texto e do Discurso em relação interdisciplinar com a Linguística 
Aplicada. Isto é, dirigindo um olhar para o estado de desenvolvimento da competência 
discursiva dos participantes da prova no âmbito da articulação textual e das relações 
discursivas que constroem em suas produções, em nosso estudo, procuramos analisar 
como são construídas essas relações textuais e discursivas com base nas contribuições do 
Modelo de Análise Modular do Discurso (MAM) – uma abordagem de foco interacionista 
e modular da organização discursiva. Interessou-nos relacionar a organização do texto 
e o uso de marcadores discursivos pelo autor com o estado de desenvolvimento de sua 
competência discursiva para a escrita. Para tanto, nossa base teórica para a discussão do 
modelo se constituiu, em especial, de trabalhos publicados pelo grupo de Genebra, como 
Roulet, Filliettaz e Grobet (2001) e Filliettaz; Roulet (2002), bem como das pesquisas de 
Marinho (2002, 2004, 2006) no Brasil. Para as reflexões sobre competência discursiva, 
nos valemos, particularmente, da visão dada por Auchlin (1996, 1996a, 1997, 1998). 
Como corpus, nos propusemos analisar textos de participantes do Celpe-Bras, publicados 
e comentados no Guia do Participante do Celpe-Bras (2013), a partir de um percurso 
que envolve os módulos Hierárquico, Interacional e a Forma de Organização Relacional 
do MAM. Os resultados encontrados apontam para a possibilidade de uma relação do 
estado de desenvolvimento da competência discursiva para a escrita dos autores quanto 
à articulação textual e ao uso de conectores com o nível de proficiência certificado pelo 
exame, apesar de termos encontrado também algumas exceções.

PALAVRAS-CHAVE: Português como língua adicional. Celpe-Bras. Competência discursiva.
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA MULHER EM PRÁTICAS DE ENSINO DE PLE: 
A RECONFIGURAÇÃO DO PASSADO NO PASSADO

Regina Célia Pagliuchi da Silveira 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil

regcpf@osite.com.br

Aparecida Regina Borges Sellan 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil

borges@uol.com.br

O ensino de PLE surgiu no Brasil, de forma mais efetiva, há pouco mais de duas décadas, 
seguindo um modelo estrutural e pedagógico do ensino de outras línguas estrangeiras 
como o francês e o inglês, posteriormente, o espanhol. O modelo de base considerava 
um público jovem – infantil e adolescente - o qual tem se mostrado inadequado, 
especialmente na cidade de São Paulo, tendo em vista uma demanda atual composta por 
adultos, formados acadêmica e profissionalmente em diferentes áreas. Nesse sentido, 
faz-se necessário desenvolver novas propostas de modo a atender às necessidades 
específicas desses alunos. Este estudo, situado na área da pedagogia do ensino de 
linguas, visa discutir diferentes materiais didáticos na preparação e execução de aulas 
pautadas não somente no ensino de estruturas linguísticas, mas também textuais-
discursivas, bem como em aspectos culturais e interculturais. Fundamenta-se na Análise 
Crítica do Discurso (ACD), considerando a relação texto e contexto para a representação 
do feminino em materiais multimodais disponiveis para o ensino de PLE. Propõe tratar 
da representação do papel da mulher em diferentes contextos discursivos de modo a 
levar o aluno estrangeiro a compreender, como forma de diminuir choques culturais, 
o lugar ocupado pela mulher nas cognições sociais brasileiras, construído ao longo 
da história. Serão considerados o discurso literário, com “Éramos Seis”, de Maria José 
Leandro Dupré, o discurso da história, o período durante e após a Revolução de 1932, 
e o da propaganda atual. Pretende-se demonstrar que criar um espaço de discussão 
sobre o tema nas aulas PLE contribui para desconstruir estereótipos criados a partir de 
modelos pouco representativos da realidade brasileira. Os resultados são positivos e 
permitem aos alunos uma reavaliação de seus “pré” conceitos e uma conscientização de 
seus valores culturais a respeito do tema. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de PLE. Material Didático. Interculturalidade.  
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A CRIAÇÃO DE OFICINAS DE LITERATURA PARA ALUNOS DE PLE

Rejane Queiroz Gonçalves 
Saint Louis University, Madri Campus, Espanha 

Casa do Brasil - Madri, Espanha
rqueiroz29@gmail.com

 A proposta da comunicação é ressaltar o valor e a viabilidade da implementação de 
oficinas de literatura voltadas ao aluno estrangeiro, de língua materna castelhana. 
O discente que conclui todos os níveis de português, que já possui uma bagagem de 
conhecimento linguístico que lhe possibilita enfrentar-se ao texto literário de forma 
digna e proveitosa deveria, se fosse do seu desejo, ter a oportunidade de conhecer o 
universo literário dos países lusófonos, com todas as suas implicações. Defendemos que 
a estrutura da oficina deve partir do geral ao específico, ou seja, do mais simples ao 
mais complexo. Por isso, nossa proposta é iniciar o aluno no mundo literário a partir 
dos “gêneros menores”, especificamente a crônica, visto que esta possui a característica 
da efemeridade e um uso da língua mais próximo à realidade cotidiana – “porque 
sendo assim ela fica mais perto de nós” (Antônio Cândido – A vida ao rés do chão).  
Opinamos que o material deve seguir um fio condutor e estar estruturado em unidades 
que dialoguem entre si sob um título em comum. A partir desta premissa, a escolha 
de autores consagrados e de vozes atuais, deve ser a nossa ocupação. Ao longo das 
referidas unidades, o material deve proporcionar de forma paulatina, porém constante, 
um suporte literário – seja sobre o gênero, seja sobre o autor ou sobre a época (contexto 
histórico-social) a fim de que a leitura dos relatos não seja superficial, mas sim uma 
verdadeira imersão no universo literário. Apoiar-nos-emos nos fundamentos teóricos 
da abordagem comunicativa, da leitura e da enunciação com o intuito de demonstrar os 
potenciais pedagógicos do texto literário em sala de aula, através da elaboraçao de uma 
material própio. A escolha desse tema deve-se a experiência inovadora que viveremos 
em primeira pessoa na Casa do Brasil – Madrid, visto que a partir de outubro de 2017 
implementaremos a primeira edição da Oficina de Literatura. Sou a responsável pela 
elaboração do material e opino que pode ser interessante compartilhar este projeto de 
pesquisa com colegas da área. Também é verdade que ainda não teremos o feedback 
dos futuros alunos, mas já possuímos o retorno das campanhas de divulgação – com 
excelentes expectativas. 

PALAVRAS-CHAVE: Oficina. Literatura. Hispanofalantes.
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A CRIAÇÃO DE UM CURRÍCULO BASEADO NA ABORDAGEM POR TAREFAS PARA 
O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO NO SUL DO BRASIL: 

DESDOBRAMENTOS E RESULTADOS

Ana Flávia Boeing Marcelino 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

anaflaviaboeing@gmail.com
 
A atual conjuntura mundial de imigração em massa tem trazido novos desafios para 
as instituições de ensino superior no que diz respeito ao acolhimento dos imigrantes e 
refugiados que, inúmeras vezes, chegam a um novo país desamparados pelas políticas 
públicas e enfrentando barreiras linguísticas que impedem que suas necessidades 
sociais básicas sejam sanadas. Pensando no contexto desses sujeitos, professoras do 
Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), localizada na capital do Estado, Florianópolis, criaram o PLAM (Projeto 
de Ensino de Português como Língua de Acolhimento para refugiados e imigrantes em 
situação de vulnerabilidade). Os professores atuantes nesse contexto logo perceberam 
que a utilização dos livros didáticos tradicionais para o ensino de PB (português brasileiro) 
como língua adicional não se adequava às necessidades de tal público pois esses ainda 
são, em sua maioria, organizados com base em pontos gramaticais. Assim, portanto, os 
professores perceberam a necessidade de implementação de um currículo que auxiliasse 
estes sujeitos no desenvolvimento de sua competência comunicativa na nova língua. 
Para tanto, a abordagem de ensino baseada em tarefas logo entrou em cena como uma 
alternativa, possibilitando um ensino contextualizado e com foco no significado (ELLIS, 
2003; NUNAN, 1989; SKEHAN, 1998). O planejamento e implementação de um currículo 
com aulas baseadas em tarefas podem, então, cumprir um papel ainda mais significativo 
quando aplicado ao contexto do ensino de português como língua de acolhimento, 
uma vez que a necessidade imediata dos/as estudantes, em grande parte dos casos, 
unicamente, comunicar-se em situações das mais cotidianas possíveis. Este trabalho, 
portanto, busca apresentar e discutir os desdobramentos da implementação de um 
currículo baseado em tarefas, em uma turma de português para refugiados e imigrantes 
em situação de vulnerabilidade no contexto citado anteriormente, no primeiro semestre 
de 2017. E, , partindo das observações e experiência da professora da turma, fazer o 
balanço do desempenho da utilização de tarefas nesse contexto específico, colaborando 
para uma reflexão crítica sobre abordagens de ensino que partem de contextos reais de 
comunicação e levam em consideração o contexto dos sujeitos aprendizes.

PALAVRAS-CHAVE: Português como língua de acolhimento. Ensino de português 
brasileiro. Abordagem por tarefas.
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A DIMENSÃO CULTURAL NAS EXPRESSÕES LINGUÍSTICAS METAFÓRICAS NO 
MATERIAL DIDÁTICO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA (PLE): 

UMA ABORDAGEM COGNITIVO-DISCURSIVA

Monica Fontenelle Carneiro 
Universidade Federal do Maranhão, Brasil

monicafcarneiro@gmail.com

Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin 
Universidade Federal do Ceará, Brasil

eulaliaufc@gmail.com

Como um dos idiomas mais falados na atualidade, o Português ganha cada vez mais 
espaço e prestígio, não só como língua materna de vários países, mas principalmente 
por sua relevância internacional em contextos outros como segunda língua, língua 
estrangeira, língua de acolhimento etc. Neste projeto, à luz da Linguística Cognitiva, com 
base nos pressupostos da Teoria da Metáfora Conceitual (LAKOFF; JOHNSON, 1980,1999) 
e da Abordagem da Análise do Discurso à luz da Metáfora (CAMERON, 2003a, 2007a, 
2007b, 2008; CAMERON; DEIGNAN, 2005, CAMERON ET AL.; 2009; CAMERON; MASLEM 
2010), assim como nos trabalhos sobre a dimensão cultural da metáfora de Kövecses 
(2000, 2005, 2006, 2007, 2011), Gibbs (1994, 1999, 2006), Gibbs e Steen (1999), Quinn 
(1991), Tomasello (1999), Boers (2003), Deignan (2003), Littlemore (2003) e YU (2008), 
temos como objetivo investigar como as expressões linguísticas metafóricas presentes 
no material didático produzido por educadores de Português Língua Estrangeira (PLE) 
contribuem para a produção de sentidos, considerando a relevância da figuratividade 
evidenciada no uso de veículos metafóricos de natureza corpórea e socioculturalmente 
motivados. Investigaremos, portanto, como educadores constroem, comunicam e 
representam, por meio da figuratividade, conceitos, valores, ideias, atitudes e sentimentos 
no material didático por eles produzido para ensino/aprendizagem do Português Língua 
Estrangeira (PLE); os veículos metafóricos por meio dos quais as metáforas presentes 
podem ser identificadas e a relevância tanto das dimensões universais e culturais quanto 
dos aspectos cognitivos e discursivos na sua estruturação. Em termos metodológicos, 
nesta pesquisa bibliográfica, de natureza descritivo-exploratória, ainda em andamento, 
os procedimentos a serem utilizados são: a delimitação do universo, a seleção e 
constituição do corpus a ser formado pelo material didático produzido por educadores 
de Português Língua Estrangeira (PLE), a identificação dos veículos metafóricos das 
expressões linguísticas metafóricas, a classificação das expressões identificadas quanto à 
sua dimensão universal ou cultural, a classificação das expressões identificadas com base 
nos aspectos cognitivos e discursivos, a análise dos dados e discussão dos resultados 
e as considerações sobre os resultados obtidos. Esperando, ao final, obter dados que 
venham a contribuir para uma melhor compreensão da relevância da dimensão cultural 
das expressões linguísticas metafóricas presentes no material didático produzido por 
educadores para o ensino/aprendizagem de PLE, apresentaremos os nossos resultados 
iniciais.

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Cognitiva. Metáfora. Ensino/aprendizagem de PLE.



60 Caderno de resumos e Programação do simPósio SIPLE 2017                              isnn 2316-4646

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 
NA COLÔMBIA: UM OLHAR A PARTIR DA PRÁTICA

Luciana Andrade Stanzani  
Universidad de los Andes, Colômbia

l.andrade1067@uninades.edu.co 

O interesse por aprender português por falantes de outras línguas tem crescido nas 
últimas décadas. Como consequência, surge e toma força um novo campo de estudos: 
o do Português como Língua Estrangeira. Uma discussão fundamental para esta área 
é a formação de seus professores. Pesquisadores da área assumem que o ideal é uma 
formação inicial em cursos de Letras Português com aproximações a seu ensino como 
língua estrangeira. Em contextos fora do Brasil, devido à curta trajetória da área junto 
com a dificuldade de encontrar professores com uma formação mais adequada, é comum 
que os profissionais que trabalham nestes contextos tenham formação em diferentes 
áreas e em sua maioria sejam nativos. A partir desta situação, a presente proposta 
de pesquisa propõe uma reflexão e uma análise sobre o processo de formação dos 
professores de português em exercício na Colômbia através de sua prática pedagógica. 
O objetivo é compreender como ocorrem os processos de formação dos professores 
de português em exercício na Colômbia através da construção e exercício de suas 
práticas. Para isso, a pesquisa optou por um enfoque qualitativo de corte narrativo e 
de teoria fundamentada. Os dados da pesquisa são recolhidos através de entrevistas 
semiestruturadas e o processo de análise parte da premissa da teoria fundamentada, 
a qual busca construir uma teoria sobre esta realidade específica, a partir dos próprios 
dados. Alguns resultados preliminares apontam para o reconhecimento de que a língua 
portuguesa representa uma moeda de troca para esses profissionais no mercado de 
trabalho colombiano. Também evidenciamos que a situação desses estrangeiros na 
Colômbia se compara a um quadro de exílio, onde a maioria tomou a decisão de morar 
no país por conta de relações familiares e afetivas. São profissionais que se dedicam a 
esta profissão como meio para sobreviver na Colômbia e reviver o Brasil deixado.     

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores. Português. Colômbia.
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A FORMAÇÃO DE UM CURSO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 
NA TANZÂNIA: EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS

  
Jean Antunes 

Aga Khan University,Tanzânia
jean.antunes@aku.edu

O objetivo deste trabalho é relatar as experiências e desafios da criação de um curso 
de Português Língua Estrangeira em Dar es Salaam, Tanzânia. O curso em questão foi 
ministrado de maneira intensiva entre os meses de março e setembro de 2014 e foi 
idealizado através de um pedido do Ministério de Energia e Minerais (Wizara ya Madini 
na Nishati) da Tanzânia, à Embaixada do Brasil nesse país. As aulas foram ministradas 
nas dependências da Petrobras em Dar es Salaam, que, em conjunto com a Embaixada, 
ofereceu apoio logístico. A intenção era preparar quatorze engenheiros e geólogos 
tanzanianos, sem conhecimento prévio da língua portuguesa, para estudos de mestrado 
em engenharia de petróleo e gás no Brasil. Um livro brasileiro de PLE, o Novo Avenida 
Brasil 1, foi adotado como base do curso, assim como uma abordagem comunicativa 
baseada em tarefas. A proposta didático-pedagógica também levou em consideração 
as diretrizes do Quadro Europeu Comum de Referência para línguas, e procurou 
maximizar o conteúdo linguístico estudado com a integração de recursos multimídia, 
através do uso de materiais autênticos disponíveis na internet, revistas e músicas. Esses 
recursos de ensino auxiliaram na complementação e expansão do conteúdo do livro-
texto, principalmente em relação ao desenvolvimento de competências das habilidades 
linguísticas de compreensão auditiva e comunicação oral. As habilidades de leitura e 
escrita, que se evidenciaram como mais desafiadoras, foram trabalhadas sob um foco 
linguístico geral, mas gradativamente assumiram um foco acadêmico, devido aos 
objetivos de aprendizado da língua para um contexto universitário. Procurou-se uma 
adaptação ao contexto sociocultural dos alunos, e criar exposição aos aspectos culturais 
brasileiros, usando-se como ponte, elementos da cultura afro-brasileira. Todos os alunos 
submeteram uma inscrição para o programa brasileiro de bolsas PEC-PG. Apesar de 
somente um aluno estar em vias de terminar seu mestrado no Brasil, os resultados foram 
significativos em face aos grandes desafios enfrentados na concepção e desenvolvimento 
do curso, principalmente em relação ao nível positivo de aprendizado e produção 
linguística alcançados em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Português Língua Estrangeira. Curso. Tanzânia.
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A HETEROGENEIDADE NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE PLE:
ASPECTOS INDIVIDUAIS NA COLETIVIDADE 

Kátia Bernardon de Oliveira 
Université Grenoble Alpes, França 

katia.bernardon@univ-grenoble-alpes.fr

 Luciane Boganika 
Université Grenoble Alpes, França

Universidade Federal do Paraná, Brasil
luciane.boganika@univ-grenoble-alpes.fr

A presente comunicação discorre acerca do elo vinculado entre reflexão didática e 
aplicação prática de ensino. Propomo-nos aqui a apresentar uma aplicação de uma 
sequência pedagógica a partir da reflexão sobre a heterogeneidade muitas vezes presente 
no entorno de ensino/aprendizagem de uma sala de aula de língua estrangeira. O contexto 
do qual partimos para essa exposição são os grupos de português língua estrangeira 
para não-especialistas (LANSAD/Service des Langues) nas universidades francesas. 
Nesse âmbito, concebemos a sala de aula como um lugar favorável para o encontro de 
diferentes aspectos não só dos alunos, mas também no que diz respeito ao professor. É 
essa a heterogeneidade a qual nos referimos, ou seja, cada indivíduo que faz parte da 
dinâmica de ensino/aprendizagem traz e vem com uma carga específica de experiências 
relacionadas ao repertório linguístico/cultural, área de conhecimento/estudo e objetivo 
de aprendizagem. Como corrobora Porcher (1994:11), essa carga individual trata-se da “ 
[...]  presença do particular no universal e a dimensão universal presente no particular”. 
Assim, nosso objetivo é apresentar uma sequência didática de PLE elaborada com o 
intuito de analisar e utilizar a favor do ensino/aprendizagem o conjunto linguístico e 
cultural dos indivíduos que compõem uma sala de PLE iniciantes. Mais especificamente, 
apresentaremos, nesta comunicação, atividades possíveis para as duas primeiras aulas 
com esse grupo de alunos. Através dessa proposta didática, veremos que, ao invés de 
entrar numa dinâmica homogeneizadora, poder-se-ia utilizar a heterogeneidade como 
um fator componente benéfico no ensino de línguas estrangeiras, visto que além do 
respeito à individualidade do aluno, o aluno é ativo, não só no seu próprio aprendizado, 
mas também na colaboração, na reflexão e na construção coletiva do conteúdo e do 
saber.

PALAVRAS-CHAVE: Heterogeneidade. Cultura. Individual/Coletivo.
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A INTEGRAÇÃO DA LICENCIATURA EM PLE E O CURSO DE PORTUGUÊS 
PARA ESTRANGEIROS NA UFBA

Ricardo Gualda 
Universidade Federal da Bahia,Brasil

rgualda@ufba.br

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) tem uma das 3 licenciaturas no Brasil em 
Letras-PLE. Paralelamente, conta com 2 programas de extensão, um para atender 
a comunidade em geral e outro, o Profici, que atende os estudantes de pré-PECG, 
graduação, pós, pesquisadores e professores estrangeiros atuando na universidade 
que desejem aprimorar seus conhecimentos em língua portuguesa. Essa comunicação 
descreverá brevemente a estrutura da licenciatura em Letras-PLE da universidade e 
do Profici, demonstrando como os dois programas estão integrados. Os estudantes 
de graduação realizam sessões de tandem, observam as aulas do Profici, atuam na 
recepção dos estudantes estrangeiros, realizam vídeos online que ajudam a alimentar 
o canal YouTube do Profici, ministram tutorias presenciais e online, de acordo com 
as necessidades e características de cada grupo de alunos que o Profici atende. Com 
isso, acumulam experiências no convívio com alunos estrangeiros do mundo inteiro, 
aprendem a acolher esses estudantes, o que em muito transcende simplesmente dar 
aulas de língua estrangeira, além, é claro, de ganhar experiência e refletir sobre a prática 
didática tanto presencialmente como a distância. Para os estudantes estrangeiros, a 
experiência também é muito positiva, na medida em que o contato com os alunos de 
graduação brasileiros facilita a integração na universidade e em Salvador. As tutorias 
online e presenciais também diversificam e enriquecem o aprendizado de português. 
Com essa comunicação, espero compartilhar a experiência da UFBA na formação de 
professores de PLE e da estruturação de um programa de imersão em língua portuguesa 
para estrangeiros na universidade de forma integrada.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de PLE. Formação de professores em PLE. Novas techologias 
no ensino de PLE.
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A LP QUE SE TRANSFORMA EM PLE NO PORTAL DA AMAZÔNIA

Maria do Socorro Pessoa 
Universidade Federal de Rondônia, Brasil

sopessoa@gmail.com

Este trabalho insere-se na área da Sociolinguística Aplicada ao Ensino de Língua 
Portuguesa e tem como objectivo final subsidiar futuras propostas do Ensino de PLE nas 
escolas que abrigam grande diversidade e pluralidade linguísticas na fronteira do Portal 
da Amazônia, como é conhecido o Estado de Rondônia, no Brasil. Para atingir o objetivo 
final de subsidiar futuras propostas de Ensino de PLE sugere-se o estudo em módulos 
de ensino elaborados a partir dos resultados desta investigação, com a finalidade de, 
além de dialogar mais diretamente com os Cursos de Formação de Professores de 
Língua Portuguesa, da Universidade Federal de Rondônia, Campus da Fronteira Brasil/
Bolívia, contemplar questões de interesse para os professores quanto às diversidades 
e pluralidades linguísticas da região. Justifica-se a pesquisa por considerar-se que há 
de haver propostas de ensino e metodologias diferenciadas quando, em uma mesma 
sala de aula, encontram-se falantes indígenas, bolivianos e imigrantes de diversas partes 
do Brasil, os quais, em busca de melhor qualidade de vida, mudaram-se para aquela 
região incentivados pela política de colonização do governo brasileiro, especialmente 
na década de 1970. Esta investigação, ainda em curso, tem como metodologia de 
pesquisa a promoção de um intenso diálogo junto aos docentes da Universidade Federal 
de Rondônia que trabalham nos cursos de Formação de Professores, pois “(…) é uma 
investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 
contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 
não estão claramente definidos” Yin (2001, p.32). Pode-se, ainda, justificar a investigação 
ancorada na pluralidade e diversidade linguística como sendo um dos instrumentos que se 
colocam diante de uma realidade nem sempre refletida: o ensino de línguas nessa região 
deverá ser integralizador e de acolhimento, pois, só assim ancoradas, as pluralidades e 
diversidades podem promover a expansão e difusão da Educação Linguística na região 
fronteiriça Brasil / Bolívia. Para tanto, a base teórica da pesquisa busca conhecimentos 
científicos nas pesquisas de Alkmim (2000), (Lucchesi (2015), Mollica & Ferrarezi (2016), 
Abreu & Sperança-Criscuolo (2016), França & all (2016), entre outros. Como resultado 
preliminar desta investigação já se pode afirmar que a fronteira Rondônia (Brasil) e 
Bolívia é um espaço multilíngue que privilegia a Língua Portuguesa, pois, segundo os 
informantes, a Língua Portuguesa apresenta-se como: a) Língua da boa informação; b) 
Língua boa para o comércio; c) Língua da boa receptividade e do acolhimento.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de PLE. Pluralidade linguística. LP na fronteira Brasil/Bolívia.
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A PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ENSINO/APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS 
LÍNGUA NÃO MATERNA DA UFRN: CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

Fleide Daniel Santos de Albuquerque 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil

fleidedaniel@hotmail.com

 Esta comunicação tem por objetivo divulgar para a comunidade acadêmica o processo 
de concepção, implementação e execução da Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino/ 
Aprendizagem de Português Língua Não Materna da UFRN. Com início previsto para 
fevereiro de 2018, o curso é uma iniciativa das áreas de ensino de Português Língua 
Estrangeira (PLE) e Português como Segunda Língua para Surdos (PL2S) no âmbito do 
processo de internacionalização da UFRN. Ofertado em regime semipresencial, contará 
com 8 disciplinas presenciais e 4 a distância (30 horas cada), abordando temas como a 
interculturalidade em PLE e PL2S, ensino de aspectos linguísticos e culturais, produção 
de materiais didáticos mediada por novas tecnologias e conhecimento explícito da 
gramática do português oral e escrito. Especial relevo será dado ao ensino de português 
a hispanofalantes, com suas implicações de ordem linguística e cultural. Professores da 
UFRN e de universidades estrangeiras compõem o quadro docente. O público alvo é 
formado por graduados em Letras que atuam nas redes pública e privada do ensino 
fundamental e médio: professores de português língua materna, de línguas estrangeiras, 
de libras e de português escrito para surdos. Executado pelo Departamento de Línguas 
e Literaturas Estrangeiras, Departamento de Letras e Secretaria de Educação a Distância 
da UFRN, este curso é parte das ações que otimizam os esforços de duas áreas da 
universidade em franco desenvolvimento. A comunicação consistirá, portanto, em uma 
reflexão sobre as escolhas e os caminhos que orientaram a concepção do curso, o viés 
adotado para a formação de professores de PLE e PL2S, bem como as similaridades e 
contrastes entre estas duas áreas.

PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores. PLE. PL2S.
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A PRODUÇÃO DAS NARRATIVAS DE IMIGRAÇÃO NO MÓDULO ACOLHER 

Bianca Benini Moézia de Lima 
Universidade de Helsinque, Finlândia 

Bianca.benini-leino@helsinki.fi
 

Este trabalho visa apresentar as primeiras percepções de uma pesquisa de mestrado que 
está sendo desenvolvida na Universidade de Helsinque, no programa intitulado Intercultural 
Encounter. Esta pesquisa tem como objetivo refletir e analisar as especificidades do 
ensino da língua portuguesa como uma política de língua no processo de integração 
dos imigrantes e dos refugiados no Brasil. Neste trabalho busca-se envidenciar os dados 
recolhidos no estágio realizado na Universidade de Brasília, onde foi possível participar 
como ensinante no curso de português para imigrantes e refugiados. Ao longo do curso 
intitulado Módulo Acolher, pode-se perceber a diversidade da habilidade linguística 
dos aprendentes, pois seu contato e uso da língua portuguesa acontecem em diversos 
níveis, por isso um dos primeiros desafios como ensinante foi a produção de material 
didático adequado nesse cenário heterogêneo. À vista dessa conjuntura, a produção das 
tarefas linguístico-comunicativas teve como eixo a produção escrita, considerando como 
um exercício que venha propiciar e amparar o aprendente na comunicação da língua-
alvo. A partir da produção textual dos aprendentes no curso Módulo Acolher, foram 
recolhidos os primeiros dados da pesquisa que apontam a importância de uma proposta 
de ensino-aprendizagem que viabilize um espaço em que aprendente possa exteriorizar 
a sua voz, e construir a sua narrativa. Nessa investigação, analisa-se a narrativa como um 
ato de recontar sua história, e um espaço de produção de discurso sócio-historicamente 
construído (Portelli, 1996). Os dados iniciais são analisados a partir dos estudos teóricos 
da área da Linguística Aplicada Crítica (Rajagopalan, 2003), os estudos na área da 
interculturalidade propostos por Fred Dervin (2015) e ainda, as pesquisas que ressaltam 
os aspectos do ensino do português língua de acolhimento (São Bernardo, 2016). Para 
este trabalho procura-se elucidar os resultados parciais dessa pesquisa que apontam para 
necessidade de análise do uso de narrativas no ensino da língua portuguesa no contexto 
de imigração no Brasil, e ainda, as possíveis particularidades do ensino-aprendizagem 
da língua-alvo que diferem do contexto de ensino do português como língua estrangeira 
(PLE).

PALAVRAS-CHAVE: Português língua de acolhimento. Narrativa. Imigração.
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ANÁLISE DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE POLH: 
UMA PERSPECTIVA INTEGRADORA

Camila Lira 
Universidade Viadrina, Alemanha 

milalira@gmail.com

Juliana Azevedo Gomes 
Universitat de Barcelona, Espanha 

prof.juliana.azevedo@gmail.com

O ensino do português como língua de herança é considerado um fenômeno recente 
(Mendes, 2012). Embora já tenhamos acesso a pesquisas relacionadas com as 
características dos falantes de herança de língua portuguesa e suas necessidades de 
aprendizagem (Soares, 2012, Pippo, 2016, Gomes, 2017), ainda carecemos de estudos 
relacionados com a produção e análise de materiais didáticos para este grupo específico. 
A presente comunicação relata o processo de análise de três livros didáticos de Português 
como língua de herança direcionados a alunos em fase de alfabetização. Tomando como 
base o modelo de análise de materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira de 
Tomlinson (2012) e Engel et al. (1977), elaborou-se uma guia para análise de materiais 
didáticos, considerando as especificidades do contexto de língua de herança e os 
critérios para escolha de material didático para o ensino de Português como língua de 
herança descritos em Schader (2016). A partir desta guia, analisaram-se os três livros 
didáticos nas seguintes dimensões: a)Dimensão linguística (gramática, competências 
linguísticas); b)Dimensão metodológica (abordagem teórica, aquisição da língua); c) 
Dimensão cultural e d) Concepção do material (público-alvo, progressão didática, papel 
do livro didático na aula). Os resultados apontam que assim como em outros âmbitos de 
ensino, os livros didáticos devem ser utilizados como ferramentas de apoio ao processo 
de ensino-aprendizagem. Os materiais analisados possuem características positivas em 
relação à escolha da metodologia aplicada para a progressão didática dos conteúdos. 
Também nota-se um esforço em incluir a dimensão cultural em seus diferentes aspectos 
nos materiais analisados. Porém, considerando a heterogeneidade presente entre 
os falantes de herança, é essencial realizar um diagnóstico prévio do grupo a fim de 
identificar suas reais necessidades de aprendizagem e utilizar os materiais para ajudar 
a preencher lacunas de conhecimento. Propõem-se, portanto, que trabalhos futuros 
pensem nas possibilidades de adaptação dos referidos materiais para ajustá-los a 
diferentes situações de ensino-aprendizagem em uma aula de português como língua 
de herança, com o objetivo de integrar os aspectos abordados no livro didático às 
necessidades apresentadas por professores e público-alvo do ensino de Português como 
Língua de Herança. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise de materiais. Português como língua de herança.
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ANÁLISE DO “PLURALIDADES EM PORTUGUÊS BRASILEIRO” DENTRO DO 
CONTEXTO DO PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS/

PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA

Ana Flora Schlindwein 
Universidade Federal de Sergipe, Brasil

anaflora@ig.com.br

Este trabalho está analisando o material online Pluralidades em Português Brasileiro 
(PPB), disponível na plataforma Coursera (www.coursera.org), para decidir sobre sua 
adoção (ou não) em um curso de Português como Língua Estrangeira (PLE) que será 
ofertado através do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) (http://isf.mec.gov.br/) por 
uma universidade federal da região nordeste do Brasil. O programa IsF é uma iniciativa 
do Ministério da Educação (MEC) - por intermédio da Secretaria de Educação Superior 
(SESu) - e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino de Nível Superior 
(CAPES) que, objetivando a internacionalização das universidades brasileiras, tem como 
preocupação a formação e a capacitação em idiomas - com ênfase no inglês e no francês 
- de estudantes e pesquisadores. A oferta de português para alunos estrangeiros tanto de 
graduação quanto de pós ganhou destaque no IsF com o novo edital de cadastramento 
de instituições de ensino superior – tanto para as já participantes como para as que 
desejassem ingressar - lançado no final de 2016. Esse espaço conquistado pelo PLE dentro 
do IsF iniciou um movimento de intenso debate sobre a existência de materiais de ensino 
de PLE que estivessem em consonância com a proposta do programa. Um dos desafios 
do ensino do português brasileiro é a inclusão nos materiais didáticos da diversidade 
cultural e linguística existente no Brasil sem que haja, por exemplo, uma reprodução 
de estereótipos ou clichês. Pluralidades em Português Brasileiro foi escolhido para 
análise pois em sua apresentação as autoras afirmam: que ele é um material para quem 
deseja “ampliar sua consciência intercultural”, além de desenvolver seus conhecimentos 
linguísticos de leitura e compreensão oral do português brasileiro; e que as atividades 
elaboradas seriam baseadas em usos contextualizados da língua em diferentes situações 
comunicativas. Esta proposta de análise do Pluralidades em Português Brasileiro possui 
como referencial teórico os Multiletramentos (NEW LONDON GROUP, 1996; KOPE, 
KALANTZIS, 2000) e a pesquisa – ainda em andamento – é constituída por entrevistas com 
as produtoras do material, avaliação de seus recursos – considerando os princípios gerais 
de design (NORMAN, 2006) e da usabilidade e da acessibilidade (TORRES; MAZZONI, 
2004) – e análise do seu conteúdo. Resultados preliminares apontam uma preocupação 
por parte das autoras em fornecer uma perspectiva plural da cultura brasileira assim 
como a apresentação do conteúdo através de textos multimodais.

PALAVRAS-CHAVE: Português como Língua Estrangeira. Material Didático. 
Multiletramentos.
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AQUISIÇÃO DOS ADJETIVOS EM PORTUGUÊS POR APRENDENTES CHINESES 

Sun Ye 
Instituto Politécnico de Macau, China   

sy5278@163.com
                                                                       
Sendo a língua portuguesa e a chinesa duas línguas diferentes em inúmeros aspetos 
linguísticos, para os aprendentes chineses, a aquisição de português como língua segunda 
(L2) é olhada como um processo complexo. A utilização dos adjetivos em português 
constitui um dos fatores que dificulta a compreensão e a produção do texto escrito deste 
público (Mai: 2006), (Tan: 2000). A aquisição lexical é um processo cumulativo e gradual. 
De acordo com Jiang (2000), o desenvolvimento lexical na L2 passará por três etapas: 
o “estádio formal”; o “estádio mediador” e o “estádio de integração” da L2. Para os 
aprendentes chineses, como será o processo da aquisição dos adjetivos em português? 
Quais serão os desvios e as dificuldades ocorridas em diferentes etapas da aquisição? 
Neste trabalho, tomamos como público-alvo um grupo de alunos universitários, de língua 
materna (LM) chinesa, aprendentes de português como L2 (dos níveis inicial, intermédio 
e avançado) no contexto de Macau. Os dados em relação à utilização dos adjetivos são 
recolhidos dos textos escritos por este público sobre a descrição de pessoas, coisas, 
animais, eventos e ações em português, que constituem o corpus da interlíngua. Para 
analisar o processo de desenvolvimento da aquisição dos adjetivos em português deste 
público, recolhemos, ainda, textos escritos sobre o mesmo tema feitos pelos jovens 
portugueses da mesma faixa etária, que servirão como o corpus da língua-alvo deste 
trabalho. Pretendemos, em nosso estudo, analisar o processo da aquisição dos adjetivos 
em Português, por este público, através da comparação entre a utilização dos mesmos 
na interlíngua (de níveis diferente) e na língua-alvo, bem como verificar se o referido 
processo da aquisição corresponde ao modelo de desenvolvimento lexical proposto por 
Jiang (2000). Buscamos, desta forma, dar aos professores de português como L2 uma 
visão geral tanto do ponto da vista do desenvolvimento lexical na aquisição dos adjetivos 
em português pelos alunos chineses, como das maiores dificuldades encontradas por 
este público em cada etapa da aquisição de adjetivos em português. 

PALAVRAS-CHAVE: Aquisição lexical. Aprendentes de LM chinesa. Adjetivos.
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BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO 
ENSINO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA (PLE): A VISÃO DO PROFESSOR

Maria Erotildes Moreira Silva 
Universidade Federal do Ceará, Brasil 

erotildesmoreira@hotmail.com
 

A percepção das dificuldades dos professores de Português – língua estrangeira (PLE) em 
torno do material didático com essa finalidade originou as considerações apresentadas 
neste artigo. Fundamentadas em Bonacina-Pough (2012), Calvet (2007), Shohamy (2006), 
Spolsky (2004) e Almeida Filho (2005), analisamos a visão de 75 professores em torno das 
ações voltadas ao ensino de PLE, para elencar as necessidades desses docentes e registrar 
ações que podem alavancar a difusão do português. Nessa perspectiva, consideramos 
essencial a escuta das necessidades desses agentes de promoção do português, no 
cenário internacional, uma vez que, na perspectiva de Spolsky (2004), a gestão de uma 
língua vai além de uma ação oficial e as políticas em torno de uma língua são fruto de 
agendas ocultas (Shohamy, 2006) que perpassam uma língua. Por outro lado, o material 
didático é um instrumento que sofre a ação dessa agenda e sua difusão pode fortalecer 
ou não um idioma. Assim, em uma análise qualitativa de entrevistas semi-estruturadas 
realizadas com gestores e professores de PLE, verificamos que há um hiato entre ações 
oficiais voltadas à internacionalização do português e a viabilização ou acesso a materiais 
didáticos. Como resultado preliminar, percebe-se que a elaboração de material para o 
ensino de PLE passa por um divisor de águas: de um lado, a perspectiva do ensino de 
língua estrangeira em uma abordagem interacionista e, de outro, a busca por meios que 
possam contribuir para o aprendiz realizar esta apropriação em contextos reais de uso, 
com acesso a diferentes materiais que por razões burocráticas e estratégicas impedem 
que o acesso a esse material ocorra, posto que o ensino de PLE está submetido a uma 
divisão semelhante ao Tratado de Tordesilhas, em que cabe a cada país um espaço para 
divulgar o português, sem levar em consideração as características plurais do idioma.

PALAVRAS-CHAVE: Política linguística. Ensino de PLE. Material didático.
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CONTEXTO NÃO-FORMAL DA PRÁTICA DE PLE:
COMUNIDADES DE LEITORES EM LÍNGUA PORTUGUESA EM ESPANHA

Maria Jesús Fernández 
Universidad de Extremadura, Espanha

mjesusfg@unex.es

A aprendizagem de línguas estrangeiras, nomeadamente PLE, em contexto formal acaba, 
no sistema educativo espanhol, ao fim dos anos de escolarização (aos 18 anos) e pode 
continuar, ou começar no caso dos adultos de qualquer idade, nas Escolas Oficiais de 
Idiomas que existem nas cidades mais populosas, acrescentando mais 6 anos de ensino 
(nível final B2). Passados estes anos de aprendizagem formal, torna-se mais difícil para 
o aprendente encontrar espaços nos quais continuar a usar a língua estrangeira num 
ambiente que imite a imersão. É evidente, pois, que existe uma demanda de espaços 
específicos para o treino da língua por parte destes aprendentes. Em Espanha, desde 
há uma década, surgiu um novo contexto para a prática do português LE: os clubes de 
leitura em língua portuguesa, promovidos pelas bibliotecas públicas de algumas cidades. 
Pretendemos nesta comunicação expor a experiência do clube de leitura em língua 
portuguesa da Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner da cidade de Mérida (Badajoz), 
uma comunidade de leitores em Português que vai começar a sua oitava edição, com uma 
média de vinte participantes por ano letivo. Os clubes em língua portuguesa, partindo 
e privilegiando a leitura de textos literários, ensaísticos e jornalísticos, pretendem ser, 
tal como as salas de aula de PLE, um espaço privilegiado de encontro com a língua e a 
cultura: por um lado, neles os participantes experimentam e interpretam os textos à 
procura de um conhecimento alargado de escritores e imaginários de época; por outro, 
são comunidades de prática (Wenger, 2001) em que a língua funciona ao serviço da 
sociabilização dos indivíduos, facilitando com isto uma experiência social da língua que 
imita, nos procedimentos, um contexto nativo de partilha de opiniões. Corresponde ao 
coordenador da comunidade de leitores promover a prática colaborativa e construtiva 
no uso da língua e na produção dos significados sociais e estéticos das obras lidas e 
trabalhadas, assegurando assim o desenvolvimento da competência cultural ao mesmo 
tempo que da linguística. Nesta comunicação mostraremos algumas das práticas 
desenvolvidas durante as sessões do nosso clube para atingir ambas as competências. 
Por último, não podemos esquecer que este tipo de comunidades cumpre uma função 
de projeção e difusão da língua portuguesa nos locais onde existem. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem não-formal. Comunidade de leitores. Prática social da 
língua.
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CULTURAS E SEUS IMPACTOS NA MOTIVAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS POR ALUNOS CHINESES

Maria da Graça Gomes Fernandes 
lnstituto Politécnico de Macau, China 

gracaf@ipm.edu.mo
 

Uma investigagSo em larga escala procurou delinear o perfil motivacional de alunos 
universitdrios chineses inscritos nos mais diversos cursos de Licenciatura em Llngua 
Portuguesa da grande China e perceber at6 que ponto a disttncia que separa a cultura 
portuguesa da chinesa no tocante a padr6es comportamentais e comunicacionais 
condicionava a motivag6o para a aprendizagem desta lingua estrangeira, nomeadamente 
na hora de integrar um programa de mobilidade acad6mica, em vdrias instituig6es 
de ensino superior, em Portugal. A articulag6o de dois modelos te6ricos: o Modelo 
Socioeducacional de Gardner (1985, 2010) e o L2 Motivational Se/f Sysfem de Dornyei 
(2005, 2009) permitiu a realizagSo de um estudo quantitativo, atrav6s da aplicagSo de 
um inqu6rito por questiondrio, junto de alunos que frequentavam o terceiro e quarto 
anos dos cursos de Licenciatura existentes, quer na China continental quer na Regi6o 
Administrativa de Macau. Os dados relativos a 357 question6rios foram analisados com 
recurso ao programa SPSS {statistical Package for the Socra/ Scr’ences) versSo 22.0 para 
Windows. Além de apurar que a motivagSo que leva este pfblico a escolher o portuguGs 
como disciplina principal do seu curso de Licenciatura se prende com (1) um interesse 
geral pelas linguas estrangeiras e (2) uma forte atitude intercultural, os resultados 
permitiram identificar o que condiciona a interaqSo dos alunos com o professor nativo, 
no contexto formal de aprendizagem, mas tamb6m com os falantes da comunidade-
alvo, em contexto informal. Estes dados possibilitam uma reflexSo sobre as metodologias 
e pr6ticas diddtico- pedag6gicas mais eficazes que levem o aluno a melhorar a sua 
capacidade de comunicagSo intercultural e relacionamento interpessoal. 

PALAVRAS-CHAVE: Português como Língua Adicional. Exame Celpe-Bras. Políticas 
linguísticas.
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DE BOCA EM BOCA: A IMPORTÂNCIA DE UMA ABORDAGEM 
PLURICÊNTRICA DO PORTUGUÊS NO ENSINO DE LE 

Eliana Palma 
University College Dublin, Irlanda

eliana.palma@ucd.ie

As línguas, a sua abordagem e a sua metodologia de ensino têm ganhado nas últimas 
décadas um novo olhar e consideráveis evoluções entre as diversas áreas que as 
estudam. Principalmente no que ao ensino de LE diz respeito. Longe está o tempo em 
que se ensinava uma LE com foco exclusivo nas rígidas regras da gramática. Nos dias 
que correm sabe-se que aprender um idioma é conhecer a sua cultura, a sua história, 
entre outros fatores que se têm mostrado fundamentais no ensino das línguas. No caso 
do português esse conhecimento é plural e está presente nos oitos países que o têm 
como idioma oficial. A pertinência de uma abordagem pluricêntrica das línguas tem sido 
tema de discussão que vem acompanhando a comunidade de linguistas em geral - com 
principal foco no emergente campo da linguística cognitiva - e professores de língua em 
particular, nas últimas décadas. O novo acordo ortográfico, AO90, veio tentar atenuar 
as assimetrias entre Português Europeu e Português Brasil, contudo tem levantado 
problemas de diversas ordens e a sua função como instrumento de aproximação dos 
falantes de português está longe de ser consensual. Nesta aldeia global onde vivemos, 
refletirmos sobre a Língua Portuguesa e a sua importância é, também, pensarmos na 
sua projeção mundial, e a sua importância como língua de cultura. É respeitar as suas 
variações, fenómeno comum em línguas com presença fora do seu território de origem, 
e implementá-las no seu ensino. Nesta comunicação iremos pensar, tendo em atenção o 
novo Vocabulário Comum da Língua Portuguesa, e o AO90, o ensino do português numa 
abordagem pluricêntrica. Procurando, com base na avaliação relativa dos documentos 
supra referido, propor a importância de uma política linguística onde são tidas em 
conta todas as variantes do nosso idioma presentes no espaço lusófono. Iremos, ainda, 
enquadrar esse pensamento e propor como uma abordagem pluricêntrica das línguas 
no ensino de LE, contribui não só para a formação linguística do aprendente como 
também para a sua formação cultural, não esquecendo a importância que este tipo de 
aprendizagem tem para o futuro e internacionalização da Língua Portuguesa. 

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Pluricentrismo linguístico. Ensino LE.
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DESATANDO O “NÓ” DA APRENDIZAGEM DO BRASILEIRO ATRAVÉS DO CORDEL

Peterson Martins Alves Araújo 
Universidade de Pernambuco, Brasil

peterson.martins@upe.br

Sabendo que são inúmeros os traços distintivos que marcam a variante do português 
brasileiro em relação ao europeu (BAGNO: 2004), constituem-se um verdadeiro “nó” 
(dificuldade), sobretudo ao aprendiz de língua portuguesa (L2) que provém de um 
contexto de aprendizagem da Europa. Assim, ao partir de uma abordagem comunicativa 
(communicative approach), percebe-se que devemos inserir os(as) nossos(as) aprendizes 
em situações reais de fala (desenvolvendo a referência da língua portuguesa além da 
norma-padrão), sobretudo, considerando que devemos respeitar as marcas distintivas 
linguístico-culturais de cada país que compõe a comunidade lusofônica. Essa perspectiva 
do conhecimento das diversas variantes da língua portuguesa (principalmente, da 
europeia e da brasileira), que formam a nossa comunidade, tem sido o nosso parâmetro 
inicial, inclusive na seleção de monitores para o ensino de PLE na Universidade de 
Pernambuco (UPE). A escolha do gênero textual denominado Literatura de Cordel 
como um importante instrumento para esse ensino, advém do fato de que esse 
gênero apresenta uma composição em versos (geralmente, sextilhas com rimas nos 
versos pares) típica do Nordeste brasileiro, mas que, atualmente, está disseminada em 
todas as regiões brasileiras. Além disso, é um legítimo herdeiro ibérico, tendo como 
antepassados os antigos livros em cordéis portugueses e os pliegos sueltos espanhóis 
(algumas pesquisas estabelecem também a relação com os chapbooks medievais). A 
metodologia aplicada encontra-se na primeira fase (pesquisa bibliográfica), em que 
estamos desenvolvendo uma catalogação, seleção do corpus e publicação de material 
de referência para o processo de ensino-aprendizagem de PLE. No entanto, apesar dessa 
fase incipiente, pode ser constatada a eficácia desse gênero no desenvolvimento da 
literacia tanto de falantes nativos (GALVÃO: 2001) quanto de aprendizes de Português 
Europeu e Brasileiro (perspectiva L2). Por isso, nossas pesquisas se encaminham tanto 
na análise das características desse gênero literário que facilitam o processo cognitivo 
de aprendizes de PLE como nos aspectos linguístico-culturais múltiplos que envolvem a 
Literatura de Cordel. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura de Cordel. PLE. Facilitador cognitivo.
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DESENVOLVENDO A SENSIBILIDADE INTERCULTURAL: 
CONTRASTE INTERCULTURAL E INTRACULTURAL

Sérgio Duarte Julião da Silva
CET Academic Programs 

sduarte@cetacademicprograms.com

Muito se discute acerca do choque cultural sofrido por alunos estrangeiros em programas 
de longo prazo para o ensino de PLE. A discussão e as ações de mitigação desse choque 
se pautam no contraste entre a cultura de origem do aluno e a cultura do local para o 
qual ele se deslocou (como, por exemplo, Brasil x EUA, França x Portugal etc). Entretanto, 
pouco se fala  das medidas pedagógicas a serem tomadas quando ocorre o choque de 
culturas dentro do próprio país de origem. Minha experiência como diretor e professor 
de cursos semestrais de PLE no Brasil, com discentes oriundos dos EUA, possibilitou-me 
explorar a questão: nosso programa baseia-se em São Paulo, mas inclui uma semana 
intensiva de estudos e atividades culturais e acadêmicas na Bahia. Assim, a um nível 
existente de diferença cultural de um país a outro (“intercultural”), adicionamos o 
desafio da diferença entre culturas dentro do próprio local (a que ora denomino 
“intracultural”). A existência de um desafio a mais, quando o aluno já se encontrava 
relativamente adaptado a uma nova cultura, demonstrou ser uma poderosa ferramenta 
pedagógica e de autorreflexão para o desenvolvimento de diversas competências. A 
base teórica para a discussão é o DMIS, quadro de estágios entre o etnocentrismo e 
o etnorrelativismo. Em minha apresentação, pretendo demonstrar como o aprendiz 
de PLE que já se acomodou na dinâmica sociocultural de São Paulo - obtendo inegável 
vantagem rumo ao etnorrelativismo com relação à sua própria cultura - acaba por 
se colocar em um novo desafio de relativização ao ter de observar, compreender e 
vivenciar os códigos socioculturais da Bahia. O resultado é um interessante projeto do 
qual despontam apontamentos que vão muito além do terreno linguístico, extravasando 
para uma melhor compreensão da complexa relação língua-cultura.

PALAVRAS-CHAVE: Etnorrelativismo. Contraste cultural. Interculturalidade.
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DESENVOLVIMENTO DE METACOGNIÇÃO EM APRENDIZES 
DO PORTUGUÊS DO BRASIL COMO L2 (PBL2) 

Lia Abrantes Antunes Soares 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

lia.abrantes@letras.ufrj.br

Andrea Lima Belfort Duarte 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

andreabelfort@letras.ufrj.br 

Estratégias para aprendizagem e uso de segunda língua têm papel de facilitar e agilizar o 
desenvolvimento de habilidades linguísticas de recepção e produção, minizando possível 
prolongamento da fase de interlíngua e indesejável tendência à fossilização. Tais estratégias 
dizem respeito ao acionamento consciente de atividades metacognitivas (FLAVELL, 1976; 
BROWN, 1980) que devem ser empreendidas pelo aprendiz durante aprendizagem da 
L2. Em uma perspectiva cognitivo-funcional, aprendizagem de L2 envolve percepção de 
padrões de uso, relativos, por exemplo, à capacidade de combinação e encadeamento 
de unidades linguísticas, ou chunks, que se unem em sequência, formando construções 
maiores (ELLIS, 1996). A maior ou menor capacidade de percepção de padrões de uso da 
L2 se reflete na estratégia de identificação de pistas gramaticais, semânticas e discursivas, 
para que se possa imprimir sentido ao texto. Esse monitoramento revela se o aprendiz 
usa estratégias metacognitivas, fundamentais para atingir alto nível de proficiência na 
L2-alvo. Apresentamos, nesta comunicação, os resultados da investigação proposta a 
partir da aplicação da técnica Cloze (TAYLOR, 1953), cuja execução envolve compreensão 
leitora e desenvolvimento das competências morfossintáticas e semântico-discursivas 
em aprendizes estrangeiros do PB. O Cloze, além de verificar desempenho em atividade 
leitora, apresenta-se como ferramenta para aprendizagem do padrão de combinação 
da L2-alvo. Participaram da pesquisa aprendizes do Programa Estudante Convênio – 
Graduação, inscritos no Curso de português da Faculdade de Letras da UFRJ. A partir 
dos resultados obtidos com o grupo PEC-G, verificamos o quanto a técnica pode ser útil 
para desenvolvimento de metacognição e consequente desenvolvimento linguístico de 
aprendizes de PBL2.

PALAVRAS-CHAVE: Metacognição. Cloze. Proficiência em PBL2.
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DIDATIZAÇÃO DAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
COMO APORTE CULTURAL NO CONTEXTO DE PLE

Maria Viviane Matos de Lima 
Universidade Federal do Ceará, Brasil 

vivilittera@gmail.com

Rosemeire Selma Monteiro Plantin 
Universidade Federal do Ceará, Brasil 

rosemeire.plantin@gmail.com

Aprender uma língua estrangeira configura-se como um processo rico e complexo 
que envolve não apenas a apreensão de normas e regras linguísticas, mas também 
a compreensão de aspectos culturalizantes intrínsecos a qualquer idioma. A língua 
portuguesa falada no Brasil apresenta um valioso leque de unidades fraseológicas que 
atestam da variedade cultural e relevante miscigenação no país. Tratar essas unidades 
possibilita ao educador trazer à tona diversas questões que dizem respeito ao povo 
brasileiro, como seus estereótipos, sua rotina, suas crenças e sua cultura de forma geral. 
Assim, ainda que relegados a segundo plano ou até ignorados completamente do ensino 
de línguas, os fraseologismos se apresentam como um rico e interessante recurso a 
ser abordado em sala de aula. Devido a suas especificidades, como “polilexicalidade, 
cristalização, idiomaticidade e convencionalidade”, essas unidades apresentam um 
processo de aprendizagem particular no contexto de português para estrangeiros, pois 
a carga cultural que elas carregam torna o processo  relativamente mais complexo. 
Afinal, quando se aprende uma língua estrangeira, aprende-se também sobre aspectos 
culturais que são intrínsecos a qualquer idioma e que deveriam ser considerados no 
processo de ensino e aprendizagem das línguas. Diante do exposto, o presente  trabalho 
pretende abordar de forma sucinta a teoria que concerne aos fraseologismos e suas 
especificidades- baseando-se no construto teórico concernente à Fraseologia-  a fim de 
melhor compreender seus processos de formação e aplicação em sua de aula. Além 
disso, objetiva apresentar propostas de atividades práticas que podem ser aplicadas no 
contexto de ensino de PLE. Por meio desta comunicação, pretendemos abrir caminho 
para uma discussão que se pretende relevante quando se trata do ensino de português 
para estudantes estrangeiros. 

PALAVRAS-CHAVE: Didatização. Fraseologismos. PLE.
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DIFICULDADES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO LÉXICO: 
CASO DOS ESTUDANTES POLACOS DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA

Edyta Jabłonka 
Universidade Marie Curie Skłodowska, Polônia

edyta.jablonka@poczta.umcs.lublin.pl

No presente estudo, pretendemos abordar a temática relacionada com as dificuldades 
dos estudantes polacos de Português Língua Estrangeira na aquisição do vocabulário 
português. Concentrar-nos-emos sobretudo nas análises dos testes escritos e dos 
exames realizados durante o ano letivo 2016/2017 e compararemos os trabalhos de 
duas turmas do curso de Filologia Ibérica (uma turma de Estudos de Tradução do I 
ano, que estuda português como língua principal, e outra turma, do II ano, que estuda 
espanhol e português como língua segunda). O nosso objetivo principal é o de elaborar 
quais são as principais razões dos erros e as suas consequências na produção escrita dos 
estudantes. Tentaremos responder à pergunta como superar as dificuldades e ajudar 
os estudantes no processo de aquisição do vocabulário português. Como base, servir-
nos-ão os trabalhos de Corder (1981, 1967), Santos Rodrigues (2002), Leiria, Acosta 
(1997) e Nunes (2010), entre outros. Tendo em conta alguns problemas relacionados 
com o processo de ensino – aprendizagem do léxico, ao verificarmos os erros cometidos 
pelos estudantes, reparamos que a origem dos desvios mais típicos resulta da falta do 
conhecimento do significado das palavras e do uso delas em contextos inadequados. A 
ignorância conduz aos processamentos erróneos e os resultados dos testes provam que 
os alunos procuram as soluções mais fáceis ou recorrem ao polaco e às outras línguas 
estrangeiras que tinham estudado antes ou continuam a estudar, sobretudo o espanhol 
e o inglês. Daí vêm os problemas com os “falsos amigos” e as interferências entre as 
línguas. Esperamos que o nosso estudo seja útil a todas as pessoas que ensinam a língua 
portuguesa e que ajude a compreender a origem dos erros cometidos pelos alunos 
polacos de PLE.

PALAVRAS-CHAVE: PLE. Polaco. Léxico. Didática.
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DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A PARTIR DO PORTAL 
DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA/LÍNGUA NÃO MATERNA

Vanessa Christina Araujo 
Universidade Estadual de Londrina, Brasil

vanessaraujo05@gmail.com

Viviane Bagio Furtoso 
Universidade Estadual de Londrina, Brasil

viviane@uel.br
 

A produção de Material Didático (MD) para o ensino de Português para Falantes de 
Outras Línguas (PFOL) tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, motivada, 
dentre outros fatores, pela expansão desta área no cenário mundial. Dentre as tarefas 
do professor, reconhecemos a de analisar, selecionar e elaborar MD como de grande 
importância, pois ele é o mediador entre um MD produzido em larga escala e um público-
alvo específico. Por isso, os diversos Recursos Educacionais Abertos (REA) disponíveis no 
mercado, incluindo o Portal do Professor de Português Língua Estrangeira/Língua Não 
Materna (PPPLE), precisam ser analisados criteriosamente. Assim, temos como objetivo, 
nesta comunicação, apresentar um conjunto de elementos essenciais, denominado 
diretrizes, para a análise e a seleção de MD de PFOL, a saber: público-alvo e motivação 
para aprendizagem, contexto(s) de uso da língua-alvo, programa de ensino, concepções 
de língua(gem), dimensão da língua portuguesa e integração de práticas de linguagem. 
Os resultados alcançados com a especificação e o reconhecimento dessas diretrizes para 
a análise, seleção e elaboração de MD foi uma decisão mais informada do professor, de 
modo a atender melhor às necessidades dos alunos. Além disso, verificou-se espaço de 
formação continuada para o professor, que revisitou as concepções que norteiam sua 
prática pedagógica, as quais, muitas vezes, são deixadas de lado em detrimento das 
concepções subjacentes aos MD. 

PALAVRAS-CHAVE: Material Didático. Português para Falantes de Outras Línguas. 
PPPLE. Formação de professores.
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ELABORAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 
EM UM CURSO DE PLE ONLINE

Douglas Altamiro Consolo 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquista Filho” - São José do Rio Preto, Brasil 

dconsolo@ibilce.unesp.br
 

Nesta comunicação apresenta-se o percurso de elaboração de um curso de português 
como língua estrangeira (PLE) à distância, na Plataforma Moodle, a alunos que necessitam 
aprender PLE para estudos universitários no Brasil, mais especificamente em unidades 
da UNESP, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Embasado em uma 
abordagem comunicativa para o ensino de línguas e priorizando aspectos discursivos e 
sócio-culturais das variantes do português brasileiro, o curso é oferecido atualmente nos 
níveis elementar e intermediário, em três módulos: A1, A2 e B1. O projeto objetiva apoiar 
a internacionalização da UNESP ao proporcionar meios para que estrangeiros estudem 
a língua portuguesa à distância antes, durante e depois de sua matrícula em cursos 
de graduação e de pós-graduação. Sob a perspectiva do ensino e da aprendizagem de 
PLE, este projeto vincula-se aos Centros de Línguas da UNESP (CELs). Sob a perspectiva 
da pesquisa, associada a este projeto de extensão, com apoio da PROEX/UNESP, 
investigam-se os processos de criação de um curso de PLE online para fins específicos 
(uso do português e socialização em contextos acadêmicos) e de desenvolvimento e 
implementação de testes eletrônicos de nivelamento e de rendimento. Quanto às 
ferramentas de ensino, a aprendizagem de línguas em contexto virtual tem se tornado 
um meio importante para o desenvolvimento de cursos de idiomas, possibilitando maior 
alcance desses cursos e maior facilidade para os alunos, uma vez que podem realizar 
as atividades e tarefas propostas por meio de acesso via internet, dos mais diversos 
locais. Os alunos, nesse contexto, adquirem, de maneira mais autônoma, habilidades 
linguísticas, discursivas e interacionais que fazem parte da proficiência em um idioma. 
Por meio da utilização de recursos tecnológicos, novas gerações de falantes de português 
no mundo podem vivenciar situações de ensino e aprendizagem da língua onde quer 
que estejam. Alunos de licenciaturas em Letras atuam como tutores vinculados aos CELs, 
acompanhando e auxiliando os alunos no processo de realização do curso. Esses tutores, 
professores de português em formação, podem ter a experiência de ensinar sua língua 
materna a falantes de outras línguas, em um contexto que difere do ensino presencial 
e da sala de aula tradicional. Disponibilizam-se, nas unidades do curso, links e materiais 
de aprendizagem de PLE, informações sobre a estrutura da língua e testes de avaliação 
de rendimento. A apresentação será ilustrada com exemplos de materiais e atividades 
do curso, e das tarefas de avaliação dos testes online de nivelamento e de rendimento.

PALAVRAS-CHAVE: Cursos online. Formação de professores. Planejamento de cursos.
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ENSINANDO E APRENDENDO: AULAS DE PORTUGUÊS PARA INTERCAMBISTAS 
COMO UM CONTEXTO ADICIONAL PARA A FORMAÇÃO DE ALUNOS DE LETRAS

         
Suelene Vaz da Silva 

Instituto Federal de Goiás, Brasil
suelene.silva@ifg.edu.br

Paula Franssinetti de Morais Dantas 
Instituto Federal de Goiás, Brasil

paula.dantas@ifg.edu.br

Esta comunicação apresenta um estudo de caso qualitativo desenvolvido no Instituto 
Federal de Goiás (IFG) no segundo semestre de 2016. Neste estudo, 4 professores 
em formação, alunos do curso de Licenciatura em Letras Português, ministraram 
aulas de português como segunda língua para 12 alunas intercambistas, de diferentes 
nacionalidades, que estavam em Goiânia-Goiás/Brasil em intercâmbio cultural-
acadêmico, sendo 7 delas alunas do ensino médio do IFG. Os professores em formação 
receberam orientação de três professoras do curso de Letras para o planejamento e 
execução das aulas. O projeto, portanto, abrangeu dois focos principais: (1) oferecer 
às alunas intercambistas um contexto formal de aprendizagem de português, que lhes 
propiciasse fazer uso dessa língua segundo as suas próprias necessidades comunicativas 
e a percebê-la como uma língua que também acolhe o ‘estrangeiro’; e (2) oportunizar 
aos alunos de Letras experienciar a docência em um contexto de ensino de português 
como língua não materna, visto que o curso de Letras do IFG traz em sua Matriz 
Curricular disciplinas relacionadas à Linguística Aplicada ao Ensino de Português 
Brasileiro e Português Língua Estrangeira (PLE) e Fundamentos e Aprendizagem do PLE. 
Os dados, gerados a partir de entrevistas com os professores em formação e com as 
intercambistas, das observações das aulas e de sessões reflexivas após as aulas, foram 
analisados segundo a perspectiva sociocultural (DIXON-KRAUSS, 1996; SWAIN; LAPKIN, 
1998; VYGOTSKY, 1998; WELLS, 1999), que considera a língua como o artefato cultural 
principal no intercâmbio social entre os indivíduos, e em estudos sobre o ensino de 
português como língua não materna (ALMEIDA FILHO, 2011; NÓBREGA, 2016; RIBEIRO, 
2013; SCHLATTER, 2000). Os resultados revelaram que as intercambistas perceberam as 
aulas de português como um momento para fazer perguntas sobre culturas brasileira/
goiana e para esclarecer dúvidas sobre estruturas do português. Para os professores 
em formação, a experiência proporcionou-lhes oportunidades para confrontar seus 
próprios preconceitos linguísticos e culturais a respeito de ‘estrangeiros’ vivendo no 
Brasil e adentrar um universo que eles não conheciam: ensinar português como segunda 
língua para falantes de outras línguas. 

PALAVRAS-CHAVE: Português língua não materna. Formação de professores. Ensinar-
Aprender.
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ENSINO DE LÍNGUAS BASEADO EM TAREFAS: DA TEORIA À PRÁTICA

Catarina Castro 
CETAPS - Universidade Nova de Lisboa, Portugal

castro.aclm@gmail.com

Nas últimas duas décadas, o Ensino de Línguas Baseado em Tarefas (ELBT) tem vindo a 
atrair cada vez mais investigadores e educadores em várias partes do mundo (Shehadeh 
& Coombe, 2012:7), não só pelo reconhecimento científico de que se trata de uma 
abordagem mais compatível com o processo de aquisição de uma segunda língua (L2), 
mas também por se ter revelado, em vários aspetos, mais eficaz para a aquisição e 
aprendizagem de L2 do que os métodos tradicionalmente privilegiados (Ellis & Shintani, 
2014:157-58). Não obstante, apesar de existir uma base psicolinguística (Long, 2015:7-9) 
e um conjunto de fundamentos e de evidências que sustentam a escolha de tarefas como 
base para o ensino e aprendizagem de L2 (Nunan, 2006; McDonough & Chaikitmongkol, 
2007; Gilabert, Baron & Llanes, 2009; Shintani, 2013), globalmente, tem havido ainda 
poucas tentativas para implementar este tipo de ensino em contextos institucionais, 
ou para elaborar materiais que reflitam a sua adoção, como constatam Ellis (2003:336) 
e Tomlinson (2012:160), uma situação que se verifica também em Portugal, onde não 
parece haver ainda uma tradição de uso de tarefas no ensino de línguas (Dias, 2008:43; 
Castro, 2015). Entre os fatores que constituem desafios à adoção do ELBT em alguns 
contextos educativos (Shehadeh & Coombe, 2012:6-8), destaca-se a resistência a 
mudanças no estilo de ensino e dinâmica em sala de aula, onde continua a predominar 
o recurso ao método de apresentação, prática e produção (Willis & Willis, 2009:3), 
bem como o desconhecimento que muitos docentes manifestam relativamente aos 
princípios, modo de implementação e benefícios associados ao ELBT (e.g., Jeon, 2006; 
Zhang, 2007; Carless, 2009). Partindo do contexto referido, a presente comunicação tem 
como finalidade destacar os princípios fundamentais que se encontram subjacentes ao 
ELBT, e ilustrar a sua aplicação com recurso a alguns materiais didáticos e sugestões para 
implementação em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Didática da Língua Estrangeira. Ensino de línguas baseado em tarefas. 
Materiais didáticos.
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ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA
PARA FINS ESPECÍFICOS: CURSO DE PORTUGUÊS PARA CHINESES PPC

 Zhang Hanzi 
Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, China

 zhang.hanzi@yahoo.com 

Esta comunicação apresenta a experiência de um curso especialmente dirigido aos 
aprendentes chineses (PPC – Português para Chineses), que vivem em Portugal e que 
têm pouco domínio da língua de acolhimento, o português. O texto aborda a importância 
do ensino de português como língua estrangeira para fins específicos, bem como vários 
pontos importantes que devemos ter em conta ao analisar os perfis e necessidades 
dos aprendentes imigrantes. Partindo das competências linguísticas do QECR (Quadro 
Europeu Comum de Referência) sobre o nível A2, propõe-se uma hipótese de construção 
do programa deste curso, tendo como base a experiência realizada e as alterações que 
se foram impondo no decorrer do curso PPC. O objetivo é incentivar os trabalhos nesta 
especialidade de ensino de PLE, que graças à cooperação entre a China e os países de 
língua oficial portuguesa e ao estatuto da língua portuguesa, que tem vindo a ganhar o 
prestígio e um maior desenvolvimento. Tendo em conta a situação actual da imigração, 
foi relevante em 2008 o aparecimento do Referencial O Português para Falantes de 
Outras Línguas: o utilizador elementar no país de acolhimento, de Maria José Grosso, Ana 
Tavares e Marina Tavares. O presente trabalho toma como ponto de partida esta obra 
e as competências linguísticas do Quadro Europeu Comum de Referência, estruturadas 
pela Comissão Europeia, combinando, teoricamente, as propostas dos Dudley-Evans, T. 
& M. J. St. John, pela sua obra Development in English for specific purposes: A multi-
disciplinary approach (1998); dos Hutchinson, T. & A. Waters, pelo trabalho English for 
Specific Purposes: A Learning-centred Approach (1987); dos Jack C. Richards & Anne Burns, 
pela obra The Cambridge guide to pedagogy and practice in second language teaching 
(2012), com as experiências desenvolvidas na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, pelo trabalho “Alguns Aspectos da Formação Intensiva, para Fins Específicos 
em Português – Língua Estrangeira” (1987), de Actas sobre a investigação e ensino do 
português, do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de PLE para fins específicos. Português para chineses. 
Módulos.
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ENSINO DE PORTUGUÊS PARA USUÁRIOS DE LÍNGUA DE SINAIS: RELATOS

Ivanete de Freitas Cerqueira 
Universidade Federal do Acre, Brasil 

ifreitasc@hotmail.com

Nanci Araújo Bento
Universidade Federal da Bahia, Brasil 

nanaraben@hotmail.com

Na Linguística Aplicada, o Ensino de Português como língua estrangeira segue em muitas 
direções, a depender, principalmente, da língua materna dos alunos que entram no 
processo de aprendizagem de uma segunda língua. No Brasil – país que se apresenta e é 
apresentado como monolíngue – ainda há muito o que se refletir sobre o ensino português 
como segunda língua para brasileiros não falantes do português. No que tange às línguas 
de sinais, o público é bastante diferenciado: há os utentes da Língua Brasileira de Sinais 
(LBS ou LIBRAS), língua oficial no Brasil; os usuários de línguas emergentes, como os 
surdos Kaapor (BRITO, 1995), Terena (VILHALVA, 2009), Pataxó (DAMASCENO, 2107) e 
outras comunidades cujas línguas ainda não foram registradas;  e há, ainda, pessoas que 
se comunicam por meio de língua de sinais caseira, sistema linguístico desenvolvido no 
seio familiar (CERQUEIRA; TEIXEIRA, 2104, 2016). Nessa perspectiva, o objetivo deste 
trabalho é relatar uma experiência de ensino de português como segunda língua (L2) para 
alunos que já adquiriram ou estão adquirindo Libras ou não. Nessa proposta, seguimos 
um viés mais antropológico e cultural (SKLIAR, 2005), que evidenciasse uma identidade 
surda que ultrapassasse a lógica do nascer e/ou viver em dado lugar como fonte cultural 
e identitária (PERLIN, 2005), a fim de poder refletir sobre as potencialidades educacionais 
dos surdos, demonstrando que o ensino de português escrito como língua estrangeira, 
quando pautado na variedade linguística que o aluno traz para sala de aula, pode nos 
distanciar de representações ouvintistas e colonizadoras em relação ao sujeito surdo e 
ao seu currículo. A relevância deste trabalho está, portanto, em se poder refletir sobre 
questões linguísticas, no que diz respeito à aquisição de primeira e segunda língua (L1 
e L2) desses sujeitos, bem como às discussões linguístico-educacionais e metodológicas 
que perpassam o ensino de português para surdos.

PALAVRAS-CHAVE: Língua de sinais. Português. Identidade. 
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ENSINO DO PLE NA ITÁLIA: PROGRAMAS, MANUAIS E PROBLEMÁTICAS

Cecilia Santanchè 
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O presente trabalho parte das observações feitas durante o doutorado, que tem sido 
realizada pela autora na Universidade de Évora, sobre ensino e a aprendizagem do 
Português nas universidades e principais instituições de ensino na Itália. Tal pesquisa 
insere-se no âmbito da linguística funcional e têm como referência os estudos de 
GUTIÉRREZ ORDOÑEZ, S. (2002) e de MARÇALO, M. J.  (2009), além de estudos sobre 
o português contemporâneo como Castilho, A.(2010), Moura Neves, M. H. (2000), 
MATEUS, M.H.M. (2002). Para um melhor aprofundamento sobre os ensino do PLE em 
ambiente acadêmico italiano são relevantes os estudos de RUSSO, M. (2008) e CECILIO, 
L. A.  (2013).  Nesse contexto estão sendo também analisados os manuais de língua 
portuguesa para italianos, publicados nos últimos 5 anos, sobretudo os que enfatizam 
as variedades brasileira e portuguesa, identificando os assuntos mais relevantes. Para 
ilustrar com um exemplo, uma diferença do português do Brasil muito referida em 
estudos sobre o PLE é o uso do pronome de terceira pessoa você como segunda pessoa 
do discurso, enquanto em Portugal ainda se mantêm o uso do pronome tu de acordo 
com a norma, portanto em muitos manuais de português do Brasil para italianos não se 
encontra o pronome tu. No manual de LANCIANI, G. et al. (2015), interessante para essa 
pesquisa sobretudo porque os autores são professores de PLE em universidades italiana, 
há a conjugação dos verbos com os pronomes tu e você. Esse assunto é apresentado 
tanto numa prospectiva sintática como também pragmática: os autores descrevem as 
regiões onde é usado o pronome tu, e afirmam que há um uso sempre mais frequente 
do pronome de segunda pessoa (tu) com o verbo na terceira (Tu veio na festa ontem?), 
mas que o uso dessa forma pode ser estigmatizado. 

PALAVRAS-CHAVE: PLE. Programas de ensino. Manuais didáticos. 
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ESPECIALIDADES EM CONVERGÊNCIA: 
LÍNGUA DE HERANÇA E LÍNGUA DE ACOLHIMENTO EM PLE/PLS

José Carlos Paes de Almeida Filho 
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Nesta apresentação começo por tratar o PLS (Português Língua Segunda) como uma 
variante do PLE que se apresenta na prática com variantes de destaque em nossa 
época como o Português Língua de Herança e Português Língua de Acolhimento no 
conjunto de especialidades do PLE. De todo modo, o princípio de ensinar Português 
como Língua Estrangeira mantém suas características de uma prática marcada por uma 
sensibilidade especial que a distingue e, em seguida, por uma capacidade de ação em 
quatro domínios compatilhados com o ensino de qualquer língua estrangeira e segunda. 
Características contemporâneas do Ensino de Línguas repercutem no Ensino de PLE em 
suas especialidades.

PALAVRAS-CHAVE: Herança. Acolhimento. Português Língua Estrangeira.  
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ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM DE LÉXICO:
USOS, REFLEXÃO E PROPOSTAS DIDÁTICAS 

Sofia Oliveira Dias 
Universidade de Salamanca, Espanha 
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O interesse pelo papel do léxico nas aulas de língua estrangeira ganha cada vez mais 
espaço na investigação realizada no âmbito do ensino-aprendizagem de uma língua 
estrangeira. Neste sentido, o desenvolvimento do conhecimento lexical dos alunos 
na aula de língua estrangeira apresenta-se como um desafio tanto para professores 
como para alunos. Os primeiros procuram aplicar uma variedade de estratégias 
facilitadoras para a aprendizagem de novas palavras, e os segundos esforçam-se por 
memorizar e usar essas novas palavras em contextos de comunicação. Com o objetivo 
de conhecer como os alunos, universitários, de português língua estrangeira, do nível 
de iniciação e cuja língua materna é o espanhol, aprendem palavras, que estratégias 
usam e que fatores dificultam a sua aprendizagem, realizamos em 2014, na sala de 
aula, um questionário que serviu de reflexão sobre o tema. O tratamento dos dados 
permitiu conhecer as estratégias mais usadas pelos alunos na aprendizagem do léxico 
da língua estrangeira e da sua língua materna, assim como proporcionou conhecer os 
fatores que mais dificultam essa aprendizagem (Cf. Oliveira Dias, 2014). No presente 
trabalho, pretendemos dar continuidade ao estudo realizado, ampliando o número, o 
nível de conhecimento e o tipo de informantes, assim como constatar de que forma as 
estratégias usadas pelos alunos variam segundo o sexo e a idade. Nesta comunicação, é 
nosso objetivo contrastar os resultados obtidos em ambos os estudos e averiguar se se 
detetam diferenças em relação às estratégias usadas na aprendizagem do léxico entre 
homens e mulheres e, se essa seleção, sofre variações significativas segundo a idade 
dos informantes. Para o presente estudo contamos com a participação de 96 alunos de 
PLE de três Escolas Oficiais de Idiomas de Espanha (ensino não universitário), de quatro 
níveis de conhecimento (A1, A2, B1 e B2). Terminaremos a nossa intervenção com a 
apresentação de várias estratégias de aprendizagem de léxico. 

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Estratégias. Língua estrangeira.
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ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS NO ENSINO DE 
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL EM TURMAS MULTILÍNGUES

Marceli Aquino 
Universidade de São Paulo, Brasil 

marceli.c.aquino@usp.br  
marceli.c.aquino@gmail.com

Estra trabalho elucida questões sobre a experiência e práticas didáticas em uma sala 
de aula de Português Língua Adicional (PLA) homogênea e multilíngue. O estudo 
descreve o relato de experiência de ensino envolvendo aprendizes provenientes de 
línguas e contextos culturais diversos, que foram e estão sendo expostos ao português 
como língua estrangeira em âmbito acadêmico e social. Com a intenção de investigar 
aspectos da aprendizagem autônoma (NICOLAIDES, 2003), voltados ao desenvolvimento 
da consciência social, apresenta-se a descrição das atividades conduzidas em um curso 
intensivo oferecido pela Diretoria de relações internacionais (DRI) da Universidade 
Federal de Minas Gerias (UFMG). As experiências e narrativas em sala de aula (MICCOLI, 
2010) foram enriquecidas por meio dos resultados de investigações empíricas, com 
a aplicação de questionários após o final das atividades. Objetivando o auxilio de 
professores de PLA com turmas dentro deste perfil, tem-se a intenção de contribuir 
para o desenvolvimento de atividades e tarefas dinâmicas, onde seja possível alcançar 
a necessidade de alunos de diferentes línguas maternas e contextos sociais. Este 
trabalho teve apoio de metodologias do movimento comunicativo no ensino de línguas 
(CANALE; SWAIN, 1980), autonomia no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras 
(NICOLAIDES, 2003) e estratégias de aprendizagem em língua estrangeira (RUBIN, 1975). 
Verificou-se por meio dos questionários e observação em sala de aula que, atividades 
em dupla foram mais vantajosas e bem aceitas pelos estudantes. Portanto, os resultados 
apresentam sugestões de como superar os desafios encontrados em uma sala de aula 
multilíngue de PLA, por meio de atividades e estratégias que incentivam a autonomia 
dos estudantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Português como língua adicional. Turmas multilíngues. Atividades 
didáticas.
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FLIPPED CLASSROOM NA AULA DE PLNM: 
PROPOSTA DE UMA UNIDADE TEMÁTICA

Orlanda Gabriel Machado de Azevedo 
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O caráter inovador do método Flipped Classroom, as potencialidades que apresenta e 
o facto de conciliar teorias anteriormente vistas como incompatíveis (teorias centradas 
nos alunos que prescrevem atividades interativas na sala de aula, por oposição a teorias 
centradas no professor que defendem métodos de ensino explícitos) tornam-no muito 
apelativo. Com efeito, este método de ensino disseminou-se rapidamente nos EUA 
mas, sendo relativamente recente, não existem estudos suficientes que comprovem os 
benefícios que lhe são atribuídos na área do ensino das línguas e, mais especificamente, 
no ensino de Português Língua Estrangeira. Nas Universidades norte-americanas é 
frequente encontrar numa mesma turma de PLE alunos falantes do inglês, falantes 
nativos do espanhol e falantes de português língua de herança, pelo que a Flipped 
Classroom pode ser instrumental no desenvolvimento de um ensino diferenciado. Ainda 
que não haja consenso quanto à relevância da Língua materna do aluno para o processo 
de aquisição-aprendizagem, a existência de diferenças relativamente à forma como este 
acontece nos falantes de herança é mais geralmente aceite pelos linguistas. Na minha 
comunicação, irei apresentar um plano de unidade temática para Língua portuguesa (L2 
/ FL), criada de acordo com este método, bem como vídeos originais e outros recursos 
úteis. É minha atenção destacar as formas através das quais esta unidade pode ser 
utilizada tendo em conta os diferentes alunos que integram as aulas de PLNM nos EUA. 
Esta unidade temática foi desenvolvida considerando os Standards for Foreign Language 
Learning da ACTFL para a Aprendizagem de Língua Estrangeira e as Guidelines da ACTFL. 

PALAVRAS-CHAVE: Flipped Classroom. PLNM. Ensino diferenciado.
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FOREIGN LANGUAGE TEACHER ASSISTANT (FLTA): UMA EXPERIÊNCIA 
COMO PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 

PROGRAMA FULBRIGHT NOS ESTADOS UNIDOS

Valéria Schmid Queiroz 
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Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
valsqueiroz@gmail.com

Este trabalho tem o objetivo de se fazer um relato de experiência sobre a vivência 
como professora de português como língua adicional na University of North Carolina at 
Charlotte (UNCC), nos Estados Unidos, como bolsista do programa Foreigner Language 
Teacher Assistant (FLTA) da Fulbright (EUA) em parceria com a CAPES (BR). Esse programa 
pretende incentivar a mobilidade de professores de português como língua adicional 
e o seu aperfeiçoamento acadêmico, bem como impulsionar o ensino de português 
brasileiro em universidades nos Estados Unidos. Além de atuar diretamente como 
professor ou assistente em sala de aula, o bolsista também assume o papel de cultural 
ambassador nas universidades em que atua, sendo responsável por promover a língua 
e cultura brasileiras através de atividades e eventos para a comunidade geral. Assim, 
esse relato de experiência foca no desenvolvimento de atividades com grupo de alunos 
específico da universidade em questão e abarca questões como: o programa de ensino 
de Português na University of North Carolina at Charllote, atividades desenvolvidas na 
sala de aula (níveis básico I e II), implementação de projeto de pen-pal com os alunos 
de português da universidade norte-americana em contato com universitários do Brasil, 
coordenação do Portuguese Club na universidade, promoção de eventos culturais de 
música, dança, cinema e literatura, representação do Brasil na feira internacional da 
universidade, representação do Brasil na Fulbright FLTA Conference. Além disso, também 
se pretende discutir as dificuldades enfrentadas e possibilidades encontradas dentro 
de sala de aula e no ambiente acadêmico norte-americano como professor de língua 
adicional. As reflexões levantadas procuram contribuir com outros professores da área 
de PLA em diversas partes do mundo, abrindo possibilidades de desenvolvimento de 
atividades para um grupo de alunos específico e/ou para a comunidade, além de motivar 
a discussão, contato e troca de experiências entre os profissionais do campo.

PALAVRAS-CHAVE: Português como língua adicional. Trabalho em sala de aula. 
Atividades culturais.
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FORM(AÇÃO) DE PROFESSORES EM PLH NAS DIÁSPORAS
 

Maria Luisa Ortiz Alvarez 
Universidade de Brasília, Brasil 
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O ensino Português Língua de Herança (PLH) é voltado para os filhos de falantes dessa 
língua e que residem fora de seu país de origem, mas que colocam como compromisso 
resgatar os valores culturais associados à língua-cultura patrimonial. Este estudo tem 
como objetivo discutir aspectos relacionados à formação de professores de PLH nas 
diásporas. A experiência começou com o Projeto POLH - FORMAÇÃO CONTINUADA 
DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS LÍNGUA DE HERANÇA coordenado pelas professoras 
Edleise Mendes e a que subscreve, em parceria com a DPLP e a SIPLE que visava 
promover a formação de professores de português em contexto de língua de herança 
(POLH), em pré-serviço e em serviço, a partir das discussões e abordagens pedagógicas 
contemporâneas para o ensino de línguas, assim como compreender as características do 
ensino de português a aprendizes em contexto de língua de herança, notadamente no que 
diz respeito ao planejamento de cursos, ao desenvolvimento de abordagens específicas, 
à seleção e elaboração de materiais didáticos e à avaliação de aprendizagem; refletir 
sobre a área de atuação do português como língua de herança (POLH): especificidades, 
necessidades, problemas, dentre outros. O foco da nossa pesquisa foi especificamente 
este último aspecto, o das especificidades e necessidades e aconteceu num dos cursos 
ministrados. O curso foi realizado em duas etapas: uma online e a segunda presencial. 
Na etapa online foram postados textos sobre LH para serem lidos e após a leitura refletir 
sobre eles e expressar por escrito a opinião sobre o assunto relacionando-o com a 
experiência adquirida pelos participantes no seu contexto de PLH. A segunda etapa era 
presencial com a exposição e discussão de temas teórico - práticos relativos à práxis 
dos participantes. O trabalho está baseado em Flores & Sfeifer (2014); Carrera & Kagan 
(2011), Valdés (2001;2005); Cummins (2005); Silva (2015); Soares (2012), dentre outros. 
A metodologia utilizada foi a de observação participante, tendo como instrumentos 
de pesquisa um questionário de avaliação e os textos escritos. Os resultados foram 
satisfatórios, pois consegui-se detectar as necessidades dos professores, além das suas 
crenças com relação a como deve ser a prática nos ambientes onde se pratica o PLH. 
Além a produção de três teses de doutorado, uma delas defendida recentemente, 
outra que será defendida em julho e outra em andamento, além de artigos publicados 
e apresentações em eventos e criação de novos ambientes de PLH em outras cidades.          

PALAVRAS-CHAVE: Português. Língua de herança. Ensino.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PLA: CONSTRUINDO MANEIRAS DE LIDAR
 COM AS DIFERENÇAS CULTURAIS DOS ESTUDANTES DO PEC-G

Marcela Dezotti Cândido 
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

marcela.linguistica@gmail.com

Regina Lúcia Péret Dell’Isola 
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
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Oficialmente criado em 1965, o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 
(PEC-G), desenvolvido pelos ministérios das Relações Exteriores (MRE) e da Educação 
(MEC), em parceria com universidades públicas, tem oferecido a cidadãos de países 
em desenvolvimento – com os quais o Brasil mantém acordo educacional, cultural 
ou científico-tecnológico – a oportunidade de realizar seus estudos de graduação em 
Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. Algumas dessas IES oferecem curso 
preparatório de Português como Língua Adicional (PLA), especialmente para estudantes 
oriundos de países da África e da América Latina.  Há 15 anos, a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) oferece esse curso de 320 horas e um dos desafios para além de 
tornar o estudante internacional linguisticamente apto para cursar a graduação, é criar 
condições para que ele esteja plenamente inserido no contexto sociocultural brasileiro, 
uma vez que o acordo prevê o regresso dos que não demonstrarem ser proficientes na 
variante brasileira da língua portuguesa. Sendo assim, não são poucas as angústias e 
inquietações dos estudantes que ingressam nesse curso. Sobretudo em seu primeiro 
ano no Brasil, eles enfrentam dificuldades financeiras, preconceitos de diversas ordens 
como racial e social, choques culturais, dentre outros. Esses desafios enfrentados pelos 
estudantes inevitavelmente interferem na atuação dos professores e no modo como 
lidam com eles. Nesta comunicação apresentaremos resultado de pesquisa em que foi 
analisado o processo de formação de professores que atuam de maneira colaborativa no 
curso de PLA para estudantes do PEC-G na UFMG. Com o objetivo de investigar como os 
docentes desse curso lidam com a inserção cultural dos estudantes, sobretudo com as 
diferenças que dizem respeito a posicionamentos machistas e homofóbicos para além 
das demais constatadas, foram analisados trechos das conversas entre os professores 
decorrentes de reuniões presenciais e conversas via e-mail e WhatsApp. A partir da busca 
pelo conhecimento e de reflexões que emergiram das questões complexas enfrentadas 
pelos estudantes em sua vida no Brasil, os resultados desta pesquisa evidenciam a 
presença de motivação dos docentes nos princípios da Linguística Aplicada Indisciplinar 
(MOITA LOPES, 2006); a produção de  materiais didáticos pautados pelo Letramento 
Crítico (MATTOS e VALÉRIO, 2010) e posicionamento do grupo de docentes em formação 
voltado para a perspectiva da educação para a interculturalidade (MAHER, 2007), que 
conduzem à promoção de reflexões críticas com os estudantes.

PALAVRAS-CHAVE: PEC-G. Formação de professores. Interculturalidade.  
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IMPEDIMENTOS E INTENÇÕES EM JOGO NO AGIR PROFESSORAL 
EM SALA DE AULA DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 
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Este trabalho está inserido na área de Linguística Aplicada, precisamente no âmbito 
do ensino e aprendizagem de português língua estrangeira. Ele traz resultados de 
uma pesquisa em desenvolvimento na Universidade Federal do Ceará, exatamente no 
Curso Português Língua Estrangeira: língua e cultura brasileiras. O curso em questão é 
ministrado por estudantes da graduação, no momento do estágio de regência, e também 
por alunos da pós-graduação com pesquisa na área. Além dos professores, também há 
um aluno da graduação que dá assistência ao professor e à coordenadora. O foco da 
pesquisa é o agir professoral. Para este trabalho, ressaltamos as categorias impedimentos 
e intenções do professor de PLE em ação na sala de aula e as modalizações do agir 
professoral. Consideramos essas categorias bastante relevantes para a reflexão sobre o 
processo de ensino e aprendizagem, pois estão diretamente relacionadas às condições 
de trabalho do professor e obviamente aos conflitos vivenciados por este profissional. Os 
dados analisados foram gerados no curso citado, ofertado para estudantes estrangeiros 
da instituição também citada. Nosso objetivo é contribuir para uma discussão maior 
sobre o ensino e aprendizagem. Para as análises dos dados, ancoramo-nos nos estudos 
desenvolvidos por Cicurel (2010) a respeito do agir professoral, no Interacionismo 
Sociodiscursivo quanto aos conceitos de impedimentos e intenções (BRONCKART, 1999) 
em jogo no agir professoral, e nas reflexões desenvolvidas por Leurquin (2015) sobre 
as modalizações do agir professoral), enquanto elementos que atuam positivamente 
no desenvolvimento profissional e na tomada de consciência do professor. A geração 
de dados foi realizada a partir de um grupo focal, de uma autoconfrontação e de um 
questionário aplicado aos dois professores e a seu assistente. Os primeiros resultados 
mostram que o agir professoral se realiza em um contexto muito forte de conflitos 
gerados em torno dos impedimentos e das intenções. Nesse contexto, são ressaltadas as 
modalizações do agir professoral (poder-fazer, dever-fazer e querer-fazer) que se por um 
lado agem positivamente no desenvolvimento profissional, na tomada de consciência 
profissional, por outro lado contribuem negativamente quando deixa o professor diante 
de dilemas e conflitos, marcados por aparentes incapacidades de agir.

PALAVRAS-CHAVE: Modalização do agir professoral. Ensino e aprendizagem. Português 
língua estrangeira.
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IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS DOS CONCEITOS DE CANÇÃO COMO 
CONSTELAÇÃO DE GÊNEROS E DE LETRAMENTO LITEROMUSICAL PARA O 

ENSINO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS

José Peixoto Coelho de Souza 
University of Manchester, Reino Unido
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Esta comunicação, baseada nos achados da nossa pesquisa de doutorado, pretende 
discutir as implicações pedagógicas dos conceitos de canção como constelação de 
gêneros (COELHO DE SOUZA, 2010, 2014) e de letramento literomusical (COELHO DE 
SOUZA, 2015) para o ensino de português para estrangeiros através de uma proposta 
de objetivos e orientações pedagógicas para a abordagem do gênero canção em aulas 
de línguas. Entendemos que, numa ótica bakhtiniana, a canção pode ser vista por uma 
constelação de gêneros- formada por tantos gêneros discursivos canção de gênero 
musical, como canção de bossa nova e canção de funk carioca) quanto os gêneros 
musicais existentes - cada qual com características distintas no que diz respeito aos 
seus elementos constitutivos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) 
e aos seus contextos de produção, circulação e recepção. Da mesma forma, partindo 
do pressuposto de que a canção é um gênero discursivo formado por letra e música, 
e de que, consequentemente, os sentidos de uma canção decorrem da articulação 
entre as duas materialidades, defendemos que a construção dos seus sentidos e uma 
participação mais efetiva nas práticas sociais nas quais a canção media as (inter)ações 
dos participantes envolve um letramento específico, o qual denominamos letramento 
literomusical. Em vista disso, a proposta pedagógica interdisciplinar a ser aqui 
apresentada busca estimular uma compreensão mais ampla da canção em estudo em 
relação ao gênero musical ao qual se afilia, tais como os elementos constitutivos da letra 
e da música e a sua sonoridade, além dos valores a ele agregados e seus usos e funções 
sociais para a sua comunidade musical. Desse modo, acreditamos que os os aprendentes 
terão mais recursos para participar de modo mais efetivo, crítico, qualificado e autoral 
nas práticas sociais e nos discursos nos quais suas inter(ações) são mediadas por canções. 
Essa proposta ancora-se numa perspectiva de educação linguística mais ampla, que tem 
como objeto de estudo textos que atualizam diferentes gêneros discursivos a fim de 
desenvolver as práticas de leitura e escrita dos educandos e ampliar sua participação 
em diferentes esferas da sociedade (BRASIL, 1998; BAGNO; RANGEL, 2005; SCHLATTER; 
GARCEZ, 2012; SIMÕES et al, 2012).

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Português como Língua Adicional. Letramento literomusical. 
Canção como gênero discursivo.
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As pesquisas atuais sobre ensino de língua, tanto maternas quanto estrangeiras, 
reivindicam a presença das variedades linguísticas, seja do ponto de vista diatópico 
ou diastrático (Andión Herrero, y Gil Burman, 2013; Moreno Fernández, 2010; Ferreira 
Martins, 2016). No âmbito do ensino de português, ainda que muitos estudiosos 
apontem a importância da inclusão das variedades linguísticas no ensino de língua 
materna (Bortoni Ricardo, 2005), ainda são escassos tais estudo no âmbito do ensino 
de Português Língua Estrangeira (PLE). De acordo com os os preceitos de igualitarismo 
linguístico (Moreno Cabrera 2000, 2006; Tusón, 2010), este trabalho defende a igualdade 
entre as variedades linguísticas a partir de um ponto de vista geográfico e a sua presença 
no ensino de línguas estrangeiras. No caso do português, uma língua falada em diversos 
países, a inserção das variedades diatópicas no ensino de PLE pode facilitar o acesso 
aos diferentes elementos sociais e culturais associados à língua, contribuindo desta 
forma ao desenvolvimento da competência intercultural. Portanto, considera-se aqui 
a necessidade de avançar no tratamento das variedades linguísticas no contexto do 
ensino de PLE, pois isto possibilita o acesso aos elementos culturais da língua estudada 
e o consequente desenvolvimento da interculturalidade. A competência intercultural se 
refere à capacidade de interagir com falantes de outros contextos culturais e linguísticos 
baseando-se nos preceitos de tolerância, aceitação e igualitarismo (Byram, 1997). Este 
estudo apresenta uma proposta para o tratamento das variedades diatópicas no ensino 
de PLE, em particular em regiões de fronteira com o Brasil e com Portugal. Acredita-
se que a nossa proposta de um  tratamento adequado das variedades linguísticas no 
ensino de PLE pode favorecer a competência intercultural do alunado e trazer para para 
o ensino do português os fundamentos de igualdade e tolerância. Estes conceitos são 
de extrema importância nos dias de hoje para uma convivência harmoniosa entre as 
diferentes culturas.

PALAVRAS-CHAVE: Variedades linguísticas. Português língua estrangeira. 
Interculturalidade.
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O presente artigo estuda a interferência sintática encontrada no discurso escrito de 
falantes nativos do Espanhol aprendendo o Português Brasileiro (PB) como Língua 
Estrangeira (PLE, doravante). Para tanto, consideram-se as implicações psicolinguísticas 
envolvendo o processo de aprendizagem de línguas próximas, com foco especial no 
fenômeno de cliticização, característico do Espanhol. Propõe-se, portanto, a criação de 
um corpus baseado nas interferências sintáticas envolvendo o aprendizado de PLE por 
falantes do Espanhol, com um propósito não só de detectar o padrão de interferência 
envolvendo essas línguas próximas, mas também de contribuir para o domínio da 
Psicolinguística, com a caracterização dos processos cognitivos envolvidos nesse 
aprendizado. Portanto, nosso objeto de estudo é a interferência dos padrões sintáticos 
anafóricos de Espanhol no processo de aprendizagem de PLE, uma vez que, conforme 
sinalizam os estudos de Antunes (2002), González (2008), Simões (2010), em PB, o objeto 
nulo e o preenchimento do sujeito são recursos de grande recorrência na recuperação 
de itens no discurso, mecanismos dos quais se valem os estudantes na interlíngua, mas 
que se distanciam bastante dos registrados no Espanhol (ES). Neste, a funcionalidade da 
flexão e da cliticização (uso dos clíticos átonos como recurso dêitico) não se esvaziaram e, 
desta forma, continua sendo uma língua de sujeito nulo.  Neste trabalho, voltamos nossa 
atenção para a caracterização de uma estrutura sintática estacionária de interseção entre 
as línguas envolvidas, que é recorrente entre aprendizes de línguas tipologicamente 
próximas. A nossa hipótese e resultados preliminares de trabalho, com base em uma 
visão conexionista de aprendizado, exposta em N. C. Ellis (2006), têm apontado que a 
recorrência de exposição a padrões genuinamente utilizados na Língua Portuguesa do 
Brasil, pode modificar a percepção do aprendiz que tem o ES como L1 e equacionar essa 
transferência negativa ou interferência. 

PALAVRAS-CHAVE: Interferência sintática. PLE. Frequência.
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INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA ARGENTINA: 
A IMPORTÂNCIA DAS LÍNGUAS REGIONAIS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – 

NO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL   

Fabricio Müller
Casa do Brasil, Argentina
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O objetivo deste trabalho é apresentar um breve panorama dos últimos 10 (dez) anos 
do processo de Internacionalização da Educação Superior (IES) na Argentina, o qual era 
conduzido, entre outros, pelo Programa de Internacionalização da Educação Superior 
e Cooperação Internacional (PIESCI) da Secretaria de Políticas Públicas Universitárias 
(SPU). Como política pública nacional, a IES era orientada conforme os objetivos 
de política exterior, à integração regional latino-americana e ao estreitamento das 
relações Sul-Sul para o desenvolvimento econômico (reindustrialização), a equidade e 
a inclusão.  Analisaremos especificamente algumas ações e projetos que envolvem o 
Brasil no contexto do que consideramos que deve ser uma IES de caráter regional, que 
consolide projetos educativos e linguísticos entre o Brasil e a Argentina como atores de 
destaque. A partir dessa integração regional, observaremos algumas políticas e medidas 
glotopolíticas que têm ou deveriam ter como objetivo a promoção, difusão e projeção 
do português como língua estrangeira (PLE) no processo de conhecimento e integração 
regional no bloco do MERCOSUL. Por último, apontaremos algumas perspectivas em 
relação à questão como forma de contribuir ao processo de regionalização da educação 
superior. 

PALAVRAS-CHAVE: Internacionalização da educação superior. Português língua 
estrangeira. Política linguística. Glotopolítica.
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INTERNACIONALIZAÇÃO, PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO E LÍNGUA 
PORTUGUESA: NARRATIVAS SOBRE ACOLHIMENTO E TERRITORIALIZAÇÃO 
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Nos últimos dez anos, com a complexificação do cenário geopolítico mundial e a 
ocorrência de catástrofes naturais em muitos países, o Brasil tem registrado expressivo 
aumento do número de deslocados forçados, advindos de localidades em situação de 
guerra ou com alta vulnerabilidade social, o que vem ampliando os contextos de ensino 
do português como língua adicional e a necessidade de políticas de inserção social. Após 
o terremoto de 2010 no Haiti, o governo brasileiro se posicionou como país parceiro, 
elaborando um projeto de cooperação que incluiu, dentre outras ações, a concessão de 
visto especial humanitário a haitianos, e o Programa Emergencial Pró-Haiti (Capes), cujo 
objetivo é propiciar oportunidade a jovens universitários de prosseguirem seus cursos de 
graduação em diferentes instituições de ensino superior (IES) no Brasil. Compreendendo 
o processo de internacionalização das IES como um projeto que não pode se limitar à 
promoção de mobilidade, ao diálogo com países centrais, e ao oferecimento de vagas 
(BIZON, 2013), o objetivo deste trabalho, de caráter interpretativista e viés etnográfico 
(ERICKSON, 1984), é refletir sobre o contexto de ensino da língua portuguesa para 
intercambistas deslocados forçados em universidades brasileiras e a implicação dos 
diferentes significados de “acolhimento” (ÃNÇÃ, 2008; GROSSO, 2010, AMADO, 2013) 
na efetiva inserção desses jovens. Afiliando-me à Linguística Aplicada em sua vertente 
Indisciplinar (MOITA LOPES, 2006) em diálogo com Estudos Poscoloniais (SANTOS, 2002; 
CAVALCANTI, 2006), analiso narrativas de estudantes haitianos do Pró-Haiti em seus 
processos de territorialização (SANTOS, 2000; HAESBAERT, 2004) em uma universidade 
estadual paulista, tendo como focos principais: acolhimento, língua portuguesa, políticas 
de inserção. O corpus principal se constitui de conversas informais audiogravadas com 
os jovens em diferentes momentos de sua estada no Brasil. As narrativas em foco 
reforçam o impacto negativo da falta de uma política de línguas e de inserção como 
parte crucial das políticas de internacionalização das IES, apontando para a necessidade 
de reformulação/ampliação dos sentidos de acolhimento (LÓPES & DINIZ, 2017), o que 
deve incluir, dentre outras ações, a proposição de disciplinas e materiais didáticos com 
fins específicos, ações que projetem o protagonismo/a autoria dos intercambistas, e uma 
educação linguística para a interculturalidade e para a educação do entorno (MAHER, 
2007), a qual possa dirimir os efeitos dos processos de racialização (BUTLER, 1990/2010) 
e exclusão sofridos por esses estudantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Português Língua de Acolhimento (PLAc). Deslocados forçados. 
Territorialização.
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Filiamo-nos ontológica e epistemologicamente com a perspectiva de língua(gem) como 
prática social, e o letramento como inseparável de valores sociais e culturais (STREET, 
2014; ZAVALA, 2014). As práticas de letramento são constitutivas, segundo Street (2007), 
da identidade e pessoalidade, ou seja, toda e qualquer forma de leitura e escrita que 
aprendemos e usamos está associada a determinadas identidades e expectativas sociais 
acerca de modelos de comportamento e papéis a desempenhar. Essa é a perspectiva 
que tem orientado pesquisadores brasileiros para propostas de português não mais 
como língua estrangeira, mas como língua adicional. Esta escolha procura legitimar 
o fato de que essa língua ou pedaços dessa língua (BLOMMAERT; RAMPTON, 2011) 
já compõe o repertório linguístico dos falantes. Todavia, reconhecer e propor tarefas 
para alunos nesses termos, em termos de interculturalidade crítica (WALSH, 2009) ou 
transculturalidade (STREET, 2014) ainda é, para nós, um grande desafio. Partindo dessa 
concepção, propomos uma análise do material produzido por Killner e Furtoso (2016) 
para alunos estrangeiros de pós-graduação em uma universidade do Sul do Brasil, 
procurando reconhecer como propuseram trabalhar neste material a interculturalidade 
crítica, as relações de poder que constituem práticas letradas. Além disso, buscaremos 
refletir se o material possibilitaria que os alunos reconhecessem discursos que estão 
por trás dos textos, tornando-se agentes de suas práticas, dentro e fora do contexto 
acadêmico. Como resultados, almejamos contribuir para a produção de materiais que 
levem os alunos a se tornarem sujeitos dos seus discursos, tendo seus saberes, culturas 
e identidades legitimados.

PALAVRAS-CHAVE: Letramento acadêmico. Interculturalidade. Português como língua 
adicional.
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As instituições escolares no Maranhão, em meados do século XIX, têm como atributos 
para o ensino de língua portuguesa ou materna, dois instrumentos impressos: um 
Compêndio da Grammática Philosóphica, de 1859, 4a edição, autoria do Padre Antonio 
da Costa Duarte; e, outro, O Livro do Povo, de 1861, 1a edição de Antônio Marques 
Rodrigues, que, conforme Viveiros (1954), chegou a uma tiragem de 26000 exemplares. 
Este último, usado como material didático de 1861 a 1880, nas escolas públicas de 
primeiras letras. Ao considerar o quantitativo de reproduções do Livro do Povo e a 
existência de apenas um exemplar na British Library Inglaterra, pode-se inferir que esse 
livro fora também recurso de apoio para o ensino de português para estrangeiros. A 
Grammática Philosóphica, em seu prefácio, explicita-se como Universal e Arte imutáveis 
em todas as nações, portanto, utilizada por estudantes de qualquer nacionalidade. As 
informações ora mencionadas confirmam a existência de dados históricos, geralmente 
desprezadas nas novas tenências em suas práticas de ensino-aprendizagem. Nesse 
sentido a metodologia utilizada nesta pesquisa foi documental de natureza histórica 
analítica. As fontes do material encontram-se em formato de PDF. Apresentam-se nos 
resultados análises dos prefácios e índices decorrentes das referidas obras; formas de 
autorização para uso nas escolas de ensino primário e os modos de organização e de 
propagação daqueles compêndios, os quais indicam a importância de ler, escrever e falar 
em situações de discurso. Assim, pode-se ampliar outras perspectivas sobre a existência 
de material didático para o ensino-aprendizagem de língua portuguesa PLE/LP2 desde o 
século XIX no Brasil, tendo em vista que as escolas maranhenses iniciais eram voltadas 
principalmente para filhos de estrangeiros. 

PALAVRAS-CHAVE: Material didático. Ensino-aprendizagem. Fontes históricas. 
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O objetivo do corrente trabalho é discutir os saberes da docência tendo como objeto 
de estudo a série televisiva Merlí, produzida pela TV catalã e disponível na Netflix. 
Primeiramente traça-se o referencial teórico-metodológico, a partir de uma revisão 
bibliográfica acerca dos saberes da docência, com base na abordagem do educador e 
filósofo brasileiro, Paulo Freire (1921-1995), em Freire (1996); além de outros autores, 
como Tardif (2002), Lassard e Lahaye (1991), Saviani (1996), Gauthier (1998) e Pimenta 
(1999), cujas abordagens acerca do tema foram sistematizadas por Cunha (2016). 
Introduz-se o conceito de intertextualidade a ser utilizado com método na análise da 
obra. Em seguida, faz-se uma breve apresentação dos personagens e conteúdo da série 
cujo protagonista é o professor de filosofia Merlí, diferenciado por utilizar métodos 
não convencionais para fazer os alunos pensarem e se questionarem, causando 
estranhamentos entre os professores, alunos e seus familiares. Cada um dos treze 
episódios da série tem o nome de um filósofo, cujas ideias direta ou indiretamente irão 
pautar as ações e diálogos. Pergunta-se o que é necessário saber para ensinar e que 
saberes devem ser aprendidos e construídos pelos professores em seu processo de 
formação inicial e continuada. Observa-se como Merlí faz os alunos aprenderem e se 
interessarem pela filosofia, nas diversas de situações em que se identificam os métodos 
ou estratégias seguidas pelo docente. Considerava seus alunos peripatéticos, conceito 
aristotélico, cujo sentido se aproxima do que chamamos hoje metamorfose ambulante. 
Nas considerações finais analisam-se elementos selecionados da série, à luz dos 
conceitos discutidos no referencial teórico-metodológico, procurando estabelecer uma 
ponte entre os conceitos teóricos e as experiências de Merlí no colégio Angel Guimerá, 
em Barcelona, região da Catalunha, Espanha. 

PALAVRAS-CHAVE: Saberes. Docentes. Merlí.
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As práticas de ensino em língua de herança precisam estar conectadas com o resgate ou a 
construção de uma identidade cultural típica de uma comunidade linguística minoritária, 
a qual precisa coexistir e interagir com a comunidade linguística local. Esta comunicação 
se propõe a discutir os desafios do ensino de PLH na Finlândia, um país tão distante e 
diferente do Brasil em vários aspectos, especialmente os linguísticos e os culturais. Além 
disso, o presente trabalho tem por objetivo relatar as soluções encontradas pelo Centro 
Cultural Brasil-Finlândia para cumprir o seu papel de difusor da Língua Portuguesa e 
atender ao grupo crescente de brasileirinhos na Finlândia. Algumas de nossas soluções 
serão apresentadas através da descrição do projeto “Pé de fruta”, realizado no primeiro 
semestre de 2017, no qual as crianças conheceram várias árvores comuns no Brasil, 
puderam degustar alguns de seus frutos, aprender receitas culinárias, utilizar a língua 
portuguesa através da música, da dança e de outras atividades pedagógicas. Nossa 
metodologia foi desenvolvida levando em conta “a língua como um veículo através do 
qual a memória cultural de um povo é transmitida no tempo e no espaço, de geração em 
geração”, conforme proposto por Tifona & Aravossitas. Nossos resultados preliminares 
apontam para um interesse maior por parte das crianças na sua língua de herança, 
na cultura do seu país de origem, bem como para um fortalecimento da comunidade 
brasileira que se reuniu a partir dos nossos encontros.  Diante desses resultados positivos, 
entendemos a importância de compartilhar nossa metodologia, materiais e recursos 
didáticos, a fim de contribuir para a elaboração de práticas de ensino especialmente 
voltadas para as atividades de PLH.

PALAVRAS-CHAVE:  Memória cultural. Multiculturalidade. Português como Língua de 
Herança (PLH).
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O CASO DE “BATER+SN” NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Milena de Uzeda Garrão 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil

   miuzedagarrao@gmail.com

O interesse por expressões com padrão “Bater+SN” surgiu nos anos de 2001 e 2003 em 
função de uma visão inclusiva de um léxico marginalizado para o tratamento descritivo 
do Português Brasileiro (PB, doravante) tanto para fins computacionais quanto para 
descrição do PB como L2. O padrão Bater +SN que nos interessou na época, portanto, 
revelava-se como construções extremamente comuns em PB, encontradas não somente 
em discurso oral como também em textos escritos com registro semiformal (como bater 
uma fome, bater um desespero, bater uma dúvida). Na época, propusemos que esse tipo 
de construção tinha um comportamento análogo ao de expressões com verbo-suporte 
(como dar um riso; fazer compras), uma vez que pudemos identificar um comportamento 
sintático-semântico comparável àquelas construções quando submetidas aos testes de 
níveis de lexicalização propostos por Neves (1999). Portanto, nesse estudo longitudinal, e 
inicialmente com base em corpora jornalísticos, caracterizamos padrões de lexicalização 
do tipo Bater+SN.Traçamos, para tanto, um vetor de nível de lexicalização das expressões 
Bater+SN, com base nos corpora e em uma metodologia de detecção de expressões 
lexicalizadas, uma vez que: i) identificamos um crescente status de transitividade direta 
do verbo “bater” tanto no PB, quanto no Português Europeu (como  construções do tipo 
bater o oponente, um caso em que o verbo ganharia uma semântica de “derrotar”); ii) 
identificamos uma tipologia sintático-semântica do padrão Bater +SN bastante peculiar, 
como “Bater um medo”, que se distancia de combinação livre ou de uma coocorrência 
sintática aleatória (fonte de nosso interesse inicial pelo padrão, conforme descrito no 
início desse Resumo); iii) curiosamente, constatamos que esse padrão, que defendemos 
ser análogo a expressões com verbo-suporte, também se distanciava do fenômeno 
comumente rotulado como expressão fixa, cristalizada, caracterizado por revelar um alto 
grau de opacidade semântica (como bater as botas). Já em 2013, com base na Web como 
corpus, pudemos notar uma mudança da restrição semântica do padrão descrito em ii. 
Em 2016, ratificamos essa mudança semântica com base na Web como corpus. Portanto, 
nesse estudo, caracterizamos a importância da descrição dessa mudança semântica para 
fins de ensino do PB como L2. Utilizamos como base teórica o contundente artigo de 
Stefan Diemer (2011) sobre o poder empírico da Web como corpus.

PALAVRAS-CHAVE: Padrões de lexicalização. Mudança semântica. Português brasileiro.
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MULTILETRAMENTOS E PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA: DISCUTINDO 
COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS A UM ESTRANGEIRO PARA A LEITURA DE UM 

JORNAL POPULAR BRASILEIRO

Jefferson Evaristo do Nascimento Silva 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil

Instituto Federal Fluminense, Brasil
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

jeffersonpn@yahoo.com.br

Alexandre do Amaral Ribeiro
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil

alexandreribeiro@nupples.pro.br

O ensino de Língua Portuguesa em contextos em que ela é língua “não materna” (PLNM) 
é um desafio aos profissionais da educação linguística. Por seu caráter particular e 
diferente do ensino em contextos regulares – isto é, em contextos de português língua 
materna (PLM) –, a área necessita de discussões, teorias e práticas próprias, que possam 
dar conta de suas especificidades (RIBEIRO; RIBEIRO; BATISTA, 2016; MEYER, 2016). São, 
portanto, duas áreas distintas e que necessitam de observação e práticas distintas. Ao 
mesmo tempo, o ensino e a aprendizagem requerem diferentes ações de letramentos, 
assumidos aqui em perspectiva social (STREET, 2006), contextual e múltipla (ROJO, 2009), 
considerando a língua um fenômeno social, histórico e cultural. Serão os letramentos, 
em última instância, os responsáveis por possibilitarem as trocas comunicativas entre os 
falantes, tidos como as competências necessárias para a interação e as prática sociais 
que a língua permite. Em nosso texto, discutimos acerca da área de ensino de Língua 
Portuguesa para falantes de outras línguas, a partir de uma base teórica e conceitual 
específica: a dos letramentos. Assim, discorrendo acerca das duas áreas supracitadas 
e estabelecendo pontos de aproximação entre ambas, expomos uma possível prática 
pedagógica e didática que possa ser aplicada em um contexto de ensino, tendo como 
base um gênero textual (MARCUSCHI, 2008; BRONCKART, 1999; 2006; ROJO; BARBOSA, 
2015) específico, as manchetes do jornal carioca Meia Hora de Notícias. Nosso objetivo, 
então, é o de discutir, a partir do conceito de letramentos, tanto as competências que 
alguém que não tenha o português língua materna precisa para tal interação, quanto as 
práticas pedagógicas que subjazem ao processo educativo.

PALAVRAS-CHAVE: PLNM. Ensino. Letramentos. Gêneros textuais.
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NUPPLES/UERJ: TICS E A ADAPTAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O 
ENSINO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS

Alexandre do Amaral Ribeiro
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil

alexandreribeiro@nupples.pro.br

O ensino de português língua não materna insere-se nas atividades de ensino, de 
pesquisa e de extensão, existente no Instituto de Letras da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ). Ganhou feição especializada, desde o ano de 2011, a partir da 
criação do Núcleo de Pesquisa e Ensino de Português como Língua Estrangeira/Segunda 
Língua (NUPPLES) que promove formação docente, pesquisa e ensino especializado 
de português língua não materna, apoiando as ações de internacionalização da UERJ. 
Este trabalho tem por objetivo apresentar a experiência de adaptação dos materiais 
didáticos de ensino de português para estrangeiros, próprios do projeto NUPPLES, às 
Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs (MOURSUND, 2005). Tais adaptações 
se justificam face às demandas de profissionais da área de PLNM por materiais didáticos, 
adequados a um ensino que articule língua e cultura (KRAMSCH, 2010), que se alinhe 
às ferramentas de comunicação contemporânea. Os materiais foram produzidos de 
forma colaborativa e dialógica, permitindo que os professores em formação, além de 
pensarem didaticamente sobre formas alternativas de organização das aprendizagens, 
adquiram maior domínio sobre as especificidades do ensino de conteúdos de português 
para estrangeiros em perspectiva comunicativo-intercultural. A operacionalização da 
proposta foi feita com base em estudos documentais e teve como categorias norteadoras 
o “mapeamento de referenciais teóricos e técnicos sobre a modalidade de ensino 
semipresencial”, o “funcionamento e modalidade de utilização da plataforma Moodle”, 
a “adaptação dos conteúdos do plano de curso e materiais a ferramentas digitais”.  As 
ações resultaram na concepção e criação de um módulo de revisão gramatical (MATTE 
BON, 2010; 2015; SANTOS, 2009), disponível através da plataforma Moodle, para os 
alunos estrangeiros, matriculados no curso. Em termos de resultados para os professores 
em formação, representou uma oportunidade de contato e familiaridade com as 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como ferramenta pedagógica; para os 
alunos estrangeiros, em uma alternativa complementar de fixação e sistematização da 
aprendizagem.  

PALAVRAS-CHAVE: TICs. Português para Estrangeiros. NUPPLES/UERJ.
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O APAGAMENTO DO /R/ NO PORTUGUÊS DO NORTE DO BRASIL

Dircel Aparecida Kailer 
Universidade Estadual de Londrina, Brasil 
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Suely Claudia Lobato Maciel
Universidade Estadual de Londrina, Brasil  

suelylobato@gmail.com

O apagamento do /R/ em coda silábica que já foi usado, de acordo com (CALLOU 
et.al.1998) por Gil Vicente para  representar, em suas peças, a fala de pessoas menos 
escolarizadas, atualmente, no Português Brasileiro(PB), já não sofre o mesmo estigma, 
tanto que é recorrente na fala de pessoas de qualquer escolarização, principalmente, em 
coda externa de verbos (comer ~comeO), no discurso mais espontâneo (CALLOU et.al. 
1998, MONARETTO, 2000, AGUILERA e KAILER, 2015, ALMEIDA e KAILER,2015 entre 
outros). Sendo assim, este estudo, com base nos pressupostos teórico-metodológicos da 
Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972) e da Sociolinguística Educacional (BORTONI-
RICARDO, 2004) tem como principal objetivo verificar a produtividade do apagamento 
do /R/ em coda silábica externa e interna de verbos e de não verbos na escrita de alunos 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Belém do Pará, Norte do Brasil. Além disso, 
busca-se identificar os contextos linguísticos (extensão do vocábulo, classe gramatical, 
vogal da sílaba alvo, ponto e modo de articulação seguintes) e extralinguísticos (tempo 
de escolaridade, idade, sexo, faixa etária) que possam favorecer ou desfavorecer a 
ocorrência do referido fenômeno linguístico. Por entender que o conhecimento acerca 
da variação linguística que ocorre no Brasil, em situações comunicativas da oralidade 
e, muitas vezes, também da escrita, é importante tanto para os falantes nativos da 
Língua Portuguesa quanto para aqueles que a utilizam como segunda língua, e mais 
especialmente para os que pretendem se fixar em regiões onde essas variações são 
mais marcadas, como no caso dos estados do Norte, submeteu-se este trabalho para 
exposição no Simpósio SIPLE 2017. 

PALAVRAS-CHAVE: Apagamento do /R/ em coda silábica. Sociolinguística. Escrita.
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O ENSINO DO PLE E O EXAME CELPE-BRAS 
EM CONTEXTO DE FRONTEIRA, NO PARAGUAI

Sueli Guerrero 
ILPOR Centro de Idiomas, Paraguai

 Universidad Nacional del Paraguay, Paraguai
sueliguerrerob@gmail.com

Estaremos apresentando sobre as práticas de ensino de PLE na preparação para o Exame 
CELPE-Bras, em um contexto de fronteira com o Brasil. O Paraguai é um pais muito 
próximo ao Brasil, onde as culturas se misturam pelas músicas e pelas constantes viagens 
às praias brasileiras. Em alguns lugares, temos o fato curioso de que os dois países são 
separados apenas por uma rua, dando lugar a uma série de fenômenos linguísticos e 
culturais bastante interessantes. Falaremos sobre dois aspectos importantes desse 
cenário, que são a mistura do português com o espanhol e o guarani, por um lado, 
e o desenvolvimento da competência oral, na língua portuguesa, dessa população 
de fronteira. Outro fato marcante, no Paraguai, é a   presença da segunda maior 
comunidade brasileira fora do Brasil, vindos do sul do Brasil, nos anos 70 e 80. Esse 
segmento da sociedade paraguaia transita todos os dias pelo português oral, herdado 
de seus pais e avós. É importante ressaltar que nessas cidades “brasiguaias”, o português 
é falado nos comércios, nas igrejas e em vários setores, transformando o lugar em um 
pequeno pedaço do Brasil dentro do Paraguai. Também vamos mencionar o fato de que 
empresas brasileiras vêm para se instalar no Paraguai, atraídas pela isenção de impostos 
do Projeto Maquila. Essas empresas contratam funcionários paraguaios que já falam o 
português e precisam certificar seus conhecimentos no idioma. É necessário estarmos 
preparados para atender esse contingente de estudantes que vêm aos cursos de PLE 
para se prepararem para o exame Celpe-Bras. Muitos deles falam perfeitamente porém 
não escrevem português. Sendo assim, nasce a necessidade de se preparar um curso 
de PLE, dirigido ao desenvolvimento da competência escrita, principalmente. O desafio 
de preparar esses jovens para o exame Celpe-Bras é bastante grande e requer muita 
preparação e dedicação.

PALAVRAS-CHAVE: PLE. Fronteira. Celpe-Bras. 
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O EXAME CELPE-BRAS E O SEU IMPACTO SOBRE OS PROCESSOS EDUCACIONAIS: 
ENCAMINHAMENTOS PARA O ENSINO DE PLA E A IMPORTÂNCIA DE UMA 

POLÍTICA LINGUÍSTICA EDUCACIONAL NO BRASIL 

Alexandre Ferreira Martins 
Université Paul-Valéry - Montpellier 3, França

alefemartins@gmail.com

Juliana Roquele Schoffen 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

julianaschoffen@gmail.com
 
Este trabalho pretende apresentar a importância do exame Celpe-Bras, desenvolvido e 
outorgado pelo Ministério da Educação do Brasil, enquanto política linguística oficial de 
forte impacto sobre os processos educacionais no que se refere ao ensino de português 
como língua adicional (doravante PLA) e delimitar as principais orientações brasileiras que 
com ele dialogam e que constituem uma tendência diferenciada no ensino de línguas no 
Brasil, de maneira geral, e nos contextos de ensino de PLA, em particular. Anteriomente, 
em Schoffen e Martins (2016), com a finalidade de compreender os pressupostos teóricos 
e metodológicos advindos de políticas linguísticas oficiais e não-oficiais que integravam 
tal situação de ensino em Portugal e no Brasil, constatamos e delimitamos categorias 
(organização curricular, competência, conteúdos e tarefas) que nos possibilitaram 
demonstrar a diferença téorico-metodológica entre os direcionamentos para o ensino 
nos dois países. Nessa medida, colocamos em evidência a importância da reflexão sobre 
a definição de uma política linguística educacional no Brasil que esteja em conformidade 
com a perspectiva teórico-metodológica que tem ganhado espaço na área de PLA no país 
nos últimos anos. Para isso, naquele trabalho, procedemos à apreciação das produções 
científicas disponíveis no Acervo Celpe-Bras e aos documentos do exame (manuais, guias 
e provas já aplicadas) com o objetivo de perceber a implementação do construto teórico 
por ele apresentado. Com esta comunicação, finalmente, em complementaridade a nosso 
estudo anterior, propomos a delimitação das principais orientações/direcionamentos 
da área de PLA nos últimos anos no Brasil, a partir de uma perspectiva que lança mão 
da noção de gêneros do discurso (BAKHTIN, 2011) e de uma concepção de uso da 
linguagem como uma forma de ação conjunta, isto é, como prática social (CLARK, 2000). 
Retomando as discussões realizadas em trabalhos anteriores (Schoffen e Martins, 2016; 
Martins, 2016), é importante sublinhar que este trabalho coloca em evidência o fato 
de que há significativas diferenças entre as orientações de Portugal e do Brasil para o 
ensino de PLA. Nos últimos anos, tem havido um significativo número de produções 
científicas sobre a área de PLA em diferentes universidades brasileiras, como aponta 
Furtoso (2015) em levantamento de dissertações e teses realizado. Por essa razão, o 
exemplo de Portugal acaba por nos colocar frente à necessidade de pensarmos uma 
política educacional brasileira que sistematize e legitime os direcionamentos que têm 
sido dados para o ensino de PLA no país, consolidando, assim, a perspectiva adotada em 
contexto brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Português como língua adicional. Exame Celpe-Bras. Políticas 
linguísticas.
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O NÍVEL AVANÇADO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL: 
O QUE DIZEM DOCUMENTOS OFICIAIS E MATERIAIS DIDÁTICOS

Daniela Doneda Mittelstadt 
King’s College London, Reino Unido

daniela.mittel@gmail.com 

Este trabalho reflete sobre a noção de proficiência de nível avançado em língua adicional 
e sobre os objetivos de ensino nesse nível. Para isso, investigamos o que documentos 
oficiais e materiais didáticos apontam como sendo o nível avançado de português como 
língua adicional (PLA). Analisamos quatro documentos que estabelecem parâmetros 
de ensino e avaliação na área de línguas, a saber, o Quadro de Referência para o 
Ensino de Português no Estrangeiro (GROSSO et al., 2011), os Parâmetros Curriculares 
Nacionais - Língua Portuguesa (BRASIL, 1998), os Referenciais Curriculares do Estado 
do Rio Grande do Sul - Língua Portuguesa e Literatura e Línguas Adicionais (SCHLATTER; 
GARCEZ, 2009; FILIPOUSKI et al, 2009) e as especificações do Certificado de Proficiência 
em Língua Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras (BRASIL, 2006). Além disso, 
no intuito de verificar o que é proposto para o ensino no nível avançado no ensino 
de PLA, analisamos três livros didáticos para esse nível – Português Via Brasil (LIMA; 
IUNES, 2005), Português para estrangeiros: nível avançado (MARCHANT, 1997) 
e Panorama Brasil: Ensino do Português como Língua Estrangeira Voltado para o 
Mundo dos Negócios (PONCE et al, 2006). A partir da análise dos documentos e dos 
materiais, sistematizamos o que está sendo definido como os objetivos, os conteúdos, 
a progressão e a metodologia de ensino em nível avançado. Com base nos resultados, 
levantamos implicações dessa sistematização para a compreensão de proficiência de 
nível avançado em línguas adicionais e sugerimos um conjunto de parâmetros que 
poderia orientar propostas didáticas para o ensino de PLA nesse nível.

PALAVRAS-CHAVE: Nível avançado. Português língua adicional. Currículo.
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O REFLEXO DA VIOLÊNCIA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO: 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARA O ENSINO DO PLE

Javier Martín Salcedo 
Universidade Federal da Bahia, Brasil

javims29@hotmail.com
 

A ONU, na última estimativa realizada (2014), colocou o Brasil em 16° lugar no ranking 
mundial da violência, já que cerca de 10% dos assassinatos ocorridos no mundo no ano 
anterior (2013) teriam sido registrados em território brasileiro. Esta triste realidade pode 
ser devida a diversos fatores, tais como: a grande desigualdade social provocada pela má 
distribuição da renda, as deficiências no controle do porte de armas, o aumento do uso 
de drogas ou problemas na assistência aos mais pobres e às vítimas da violência, entre 
outros. Infelizmente esta violência influi nas práticas sociais e nos hábitos dos brasileiros, 
bem como faz parte da própria cultura brasileira. É claro que existem poucos materiais 
que apresentem uma abordagem cultural para o ensino de línguas estrangeiras ou 
segundas línguas que não reduza a cultura a imagens exóticas ou a recortes de estilo 
de vida da cultura da língua-alvo (MENDES, 2010, p. 58) e, por uma questão de tabu, 
diversas temáticas não são abordadas na sala de aula. Na minha própria experiência 
pessoal como espanhol, comecei a perceber como a violência e os medos determinam a 
vida dos cidadãos no Brasil. Diante disso, objetivamos, neste trabalho, discutir, sob o foco 
de uma abordagem intercultural, alguns dos hábitos e comportamentos mais frequentes 
nesse país com relação à violência e como tal fato influencia na própria língua portuguesa 
falada no Brasil, com termos tais como: saidinha bancaria ou arrastão, entre outros. É 
relevante aplicar em nossas aulas de PLE aqueles conteúdos linguístico-culturais, quase 
imperceptíveis, formas de dizer culturalmente marcadas, que possibilitam ao aluno 
saber agir na língua e que diferenciam um falante nativo de um falante estrangeiro com 
falta de competência pragmática na LE. Para embasar esta pesquisa, daremos ênfase, 
especialmente, aos estudos que visam a interculturalidade e o ensino de línguas de 
Byram, Kramsch, Mendes, Ortiz Alvarez, entre outros. O corpus desta investigação 
provém da observação e análise de interações orais através da plataforma e rede social 
audiovisual Youtube, bem como da observação das diferenças culturais do português 
brasileiro frente ao espanhol europeu. Portanto, entende-se que atentar para estas 
questões no ensino-aprendizagem do português em contexto como LE possibilitará, ao 
estudante, melhorar sua competência sociocultural num melhor conhecimento de como 
se expressar e agir dentro das diversas culturas em língua portuguesa. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino e aprendizagem de PLE. Violência. Língua como cultura.
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OS EFEITOS DOS DISCURSOS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE 
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (LPE): (INTER)RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS E DE PODER

Jordana Avelino dos Reis 
Instituto Wallon, Goiás, Brasil

jordanaavelinodosreis@gmail.com

Durante as aulas de português como língua estrangeira (PLE), notamos que ocorrem 
inúmeras representações por parte dos(as) estudantes sobre ser estrangeiro(a) no 
Brasil e sobre a relação entre brasileiros(as) e aprendizes de PLE. Não raramente, em 
tais ambientes, desvelam-se as relações de poder entre aprendizes e falantes da língua 
alvo que estão inseridos num mesmo espaço linguístico-cultural. Sob a luz dos estudos 
culturais sobre “representações” de Silva ([2000] 2007, [1999] 2010), das reflexões sobre 
as relações de poder de Foucault (1979) e dos conceitos de “identidade” e “diferença” de 
Hall ([2000]/2007), realizamos uma pesquisa que objetivou apresentar e problematizar 
o mapeamento das representações manifestadas pelos(as) estudantes. De acordo 
com Bhabha (2013), é comum a ocorrência de discursos coloniais, que reverberam a 
identidade e a diferença entre esses sujeitos. O discurso colonial constitui um processo 
de fixidez imutável, reiterado paradoxalmente na construção ideológica das sociedades, 
pois conota rigidez e ordem ao mesmo tempo em que se fragiliza vacilando entre uma 
ideia cristalizada e algo que deve ser ansiosamente repetido para ser preservado. Logo, 
consideramos essencial compreender e refletir sobre os possíveis efeitos desses discursos 
que, muitas vezes, estão atravessados pelas relações de poder e são constituídos por 
meio das relações sociais, produzindo efeitos de verdade. O objetivo desta comunicação 
é apresentar um recorte deste mapeamento e refletir sobre as relações étnico-raciais 
e de poder, e os efeitos do discurso colonial presentes em sala de aula. Trata-se de 
uma investigação qualitativo-interpretativa, de cunho etnográfico e aplicada a um 
estudo de caso, visto que responde a questões particulares relacionadas ao universo de 
significações dos envolvidos no campo de análise e enfatiza a compreensão dos eventos 
particulares tornando-os legítimos em si mesmos (Lüdke e Andre, 1986; Serrano, 
1998). A pesquisa foi realizada em uma faculdade pública de Goiânia, Goiás. Teve como 
participantes alunos(as) de uma sala de aula de PLE e a equipe pedagógica equivalente. 
Os instrumentos adotados foram anotações de campo, entrevistas e questionários, 
seguidos da análise e interpretação dos dados. A partir dos resultados iniciais foi possível 
constatar que os discursos de poder são práticas reiteradas que podem estereotipar, 
silenciar e marginalizar grupos de minorias sociais em detrimento a uma legitimação de 
privilégios muitas vezes inquestionáveis e naturalizados no cotidiano escolar. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de PLE. Discursos coloniais. Silenciamento e poder.
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OS SUJEITOS NULOS NAS GRAMÁTICAS DO PORTUGUÊS COMO L2

Ernani Machado Garrão Neto 
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Essa investigação buscou observar o emprego de sujeitos nulos e plenos durante o 
processo de aquisição do Português Brasileiro (PB) e do Português Europeu (PE) como 
L2, por falantes nativos do Inglês. Havia o interesse específico em compreender o papel 
do input da gramática de L2 na frequência com que seriam usados os sujeitos nulos por 
parte de falantes de uma língua que não permite o uso de sujeitos nulos nos mesmos 
contextos que outras (PE), de flexão rica: o inglês. Considerando-se que as gramáticas 
de PB e PE apresentam contextos distintos para o favorecimento de sujeitos nulos, 
uma vez que o PB vem passando por um processo de mudança na representação dos 
sujeitos pronominais (Duarte, 1995), uma pergunta emergia ao longo do processo de 
investigação: como os falantes do inglês, testados durante a pesquisa, lidariam, em suas 
gramáticas emergentes (PB = L2 ou PE = L2) com diferentes marcações de parâmetro 
nas línguas-alvo? Para esse trabalho, foram entrevistados dois grupos de falantes: 
grupo 1 (falantes do inglês que adquiriam o PB como L2, no Brasil); grupo 2 (falantes 
do inglês que adquiriam o PE como L2, em Portugal). Para as análises, observamos 
diferentes contextos de fatores condicionadores com o objetivo de checar as possíveis 
variáveis envolvidas na construção das gramáticas emergentes, especificamente no 
que dizia respeito ao emprego de sentenças finitas com sujeitos preenchidos e nulos. 
Assim, fatores linguísticos, tais como o traço semântico do referente de 3a pessoa, a 
flexão e o tipo verbal das orações, os tipos oracionais e  a pessoa do discurso foram 
levados em conta. Entre os fatores não-linguísticos considerados estavam o grau 
de proficiência dos falantes, o tempo de exposição às gramáticas do PB e do PE, e o 
nível de proficiência. Como resultado, observamos que, em todos os grupos de fatores 
condicionadores considerados, a performance dos falantes foi similar à dos falantes 
nativos do PB e do PE, assim como já havia sido previamente documentado por Duarte 
1993 e 1995, para o PE e por Garrão Neto 2006 e 2009, para o PB. Tais resultados foram 
obtidos independentemente do estágio de aquisição, o que indica a forte influência da 
sensibilidade à frequência com que tais construções gramaticais eram ouvidas no input 
a que os falantes tinham acesso. (Hopper e Bybee, 2001; Ellis, 2002). 

PALAVRAS-CHAVE: Variação. Aquisição de L2. Frequência.
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PALAVRA E IMAGEM NO ENSINO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA

Lêda Pires Corrêa 
Universidade Federal de Sergipe, Brasil

ledapc36@gmail.com

Os signos verbais e imagéticos, especialmente os figurativos, são representações 
mentais que desempenham uma função significativa em um sistema referencial. 
Objetiva-se apontar as semelhanças e diferenças entre palavra e imagem figurativa, 
com o objetivo de desenvolver novas práticas didático-pedagógicas que possibilitem a 
ampliação do vocabulário pela construção de campos associativos na língua-alvo pelo 
aprendiz de Português Língua Estrangeira (PLE), cujo ponto de partida se dá pelo uso de 
imagens figurativas. Para tanto, fundamentam-se as investigações em modelos lexicais 
e semânticos associados à semiótica da imagem, de modo a que se possa perceber e 
explorar a dialética do ícone e do índice no interior do símbolo, concebido, segundo 
Peirce, como um signo que depende de um hábito nato ou adquirido, sendo, portanto, 
amplamente compartilhado entre falantes de uma dada comunidade sociocultural. 
A imagem e a palavra associadas em torno de um dado conceito são recortes que 
revelam aspectos da cultura dos povos. Nesse sentido, a aquisição vocabular, com o 
auxílio da imagem, pelo aprendiz de PLE pode evidenciar a explicitação de diferentes 
representações de mundo e a consequente interação comunicativa intercultural. 
Nesse estudo, selecionou-se um conjunto de ilustrações de casas, produzido por uma 
artista plástica brasileira, que visa a auxiliar os seguintes processos de aprendizagem 
vocabular: a) designação, que ativa os processos de sinonímia e antonímia; b) definição, 
que expande a designação por predicação; c) associação morfossemântica, que facilita 
a identificação de palavras cognatas; d) associação fonético-fonológica, que auxilia na 
pronúncia de palavras, por exemplo, aquelas com identidade sonora das terminações; 
e) associação semântica, que possibilita ampliar os significados referenciais e figurados 
de um dado referente; e, f) associação visual e espacial, que decorre diretamente da 
imagem figurativa e suscitam noções como: perto/longe, grande/pequeno, claro/
escuro, cores, texturas etc.  Os resultados parciais dessa investigação permitem afirmar 
que a associação entre palavra e imagem auxiliam o aprendiz de PLE a construir redes 
vocabulares associativas em diferentes instâncias do uso linguístico e também propicia 
a reconstrução cultural dos referentes da língua-alvo pelo filtro da cultura da língua de 
origem do aprendiz.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de PLE. Palavra. Imagem.
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PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DE UM PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
PARA IMIGRANTES HAITIANOS: NOVOS OLHARES PARA O ENSINO DE 

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO

Laura Fontana Soares
Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil 

l.fontanasoares@gmail.com

A área da linguística aplicada no Brasil apresenta relevante crescimento em sua 
produção científica, contudo, ainda há pouco material didático voltado às necessidades 
dos aprendizes migrantes e refugiados, no qual se insere o afluxo migratório de 
haitianos vindos ao país a partir de 2010. Em tal contexto, esta comunicação apresenta 
o planejamento e a aplicação do Projeto de Contação de Histórias  Rakonte Mwen, 
“conta pra mim” em crioulo haitiano, uma proposta de ensino do português brasileiro, 
alicerçada pela literatura popular haitiana e brasileira. Através do projeto, buscou-se criar 
material didático específico para os estudantes em questão, com o intuito de facilitar 
a aprendizagem da língua majoritária do Brasil, sem ignorar as situações psicossociais 
vivenciadas por sujeitos em condição de abrigo humanitário. A aplicação se deu em 
2016  no curso “Português para Estrangeiros”, projeto de extensão que atende aos 
haitianos acadêmicos da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Chapecó, 
além daqueles pertencentes à comunidade externa. Para sua idealização, utilizamos o 
método intervencionista da pesquisa-ação (TRIPP, 2005) no planejamento das atividades 
e avaliação dos resultados, além da Pedagogia de Projetos (CAMPS, 1996; OHLWEILER, 
2006) como metodologia didática. Para efetivar a proposta principal, que é o ensino 
do português brasileiro com perspectiva cultural aos imigrantes, pautamo-nos em 
atividades que abarcam o entendimento linguístico, a produção oral e escrita na língua 
alvo, através do gênero literário conto popular. A abordagem intercultural no ensino de 
línguas, bem como o conceito de Língua de Acolhimento (ANÇA, 2003; CABETE, 2010; 
AMADO, 2013) nortearam a ação pedagógica. Através dos resultados, sustentamos que o 
ensino baseado em projetos, e centrado na abordagem intercultural por meio de contos 
populares, é producente no trabalho com línguas para imigrantes em situação similar 
a de refugiados. Buscamos contemplar o caráter acolhedor na escolha do material de 
estudo, culturalmente próximo aos aprendizes, bem como na dinâmica das aulas, que 
ao se basear na Pedagogia de Projetos promoveu o empenho e interação dos envolvidos. 
Desse modo, a perspectiva de acolhimento a partir de contos orais e escritos permitiu a 
difusão da cultura dos novos imigrantes, através da criação de um blog, e contribuiu com 
a inserção desse grupo no Brasil, suscitando um novo olhar sobre o aprendizado da língua 
portuguesa. Também refletimos sobre o papel docente no ensino de uma Língua de 
Acolhimento, elemento fundamental para a construção de novas práticas educacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Língua de Acolhimento. Pedagogia de Projetos. Migração haitiana.
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POLÍTICAS PARA A PROMOÇÃO DO PORTUGUÊS NO ESPAÇO MULTILÍNGUE 
DOS BRICS:DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Edleise Mendes 
Universidade Federal da Bahia, Brasil

edleise.mendes@gmail.com

Gilvan Müller de Oliveira 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 
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Dentro do panorama de reforma da governança global, bastante evidente no mundo 
contemporâneo, e com o objetivo de melhor defender os interesses dos países emergentes, 
surgem novas organizações políticas e econômicas, como o BRICS – Brasil, Rússia, India, 
China e África do Sul, um grupo de ação da política internacional, com perspectivas de se 
firmar como uma organização formal. O surgimento do que hoje se conhece como BRICS 
criou novas formas de análise e compreensão da economia mundial, colocando ao lado 
das nações já consideradas desenvolvidas, aqueles do bloco emergente e com grande 
potencial competitivo. Nesse contexto, o português, juntamente com o chinês, o russo 
e o inglês são as quatro línguas internacionais do BRICS. Embora não seja claro ainda, 
nesse momento, como o componente linguístico do BRICS vai se desenvolver e que tipo 
de aliança linguística será daí decorrente, nem estejam desenvolvidas estratégias claras 
para a expansão do ensino destes idiomas como línguas estrangeiras nos países membros, 
é de se esperar que o impacto desses intercâmbios linguísticos seja significativo. Neste 
trabalho, portanto, discutiremos, inicialmente, o papel dessas quatro línguas no mundo 
contemporâneo, em uma perspectiva comparada, para em seguida apresentar alguns 
desafios para a promoção do português no espaço multilinguístico dos BRICS, assim 
como apontar perspectivas político linguísticas estratégicas para construir um espaço 
para o português como língua de mediação (inter)cultural e política. 

PALAVRAS-CHAVE: BRICS. Multilinguismo. Português língua estrangeira.
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PORTUGUÊS, A LÍNGUA QUE UNE A FRONTEIRA 
AMAZÔNICA BRASIL-COLÔMBIA

Beatriz Miranda Côrtes 
Instituto de Cultura Brasil Colômbia, Colômbia

subdireccion@ibraco.org.co
 

Historicamente, a relação bilateral Brasil-Colômbia tem se caracterizado por sua baixa 
intensidade, vizinhos cordiais, mas distantes. Líderes na sua área de influência, os Andes 
e o Cone Sul, ambos estão unidos por vastos espaços amazônicos, que constantemente 
dão a ideia de separação. A Amazônia possui uma série de recursos minerais, vegetais, 
fauna e hídricos que, desde logo, concedem a esta fronteira um caráter estratégico na 
geopolítica mundial. No entanto, a economia informal, ilegal e a violência, somadas 
aos baixos níveis de educação, encontram nesta área um vasto campo de atuação. Na 
última década, evidenciou-se uma maior aproximação entre o Brasil e a Colômbia. Os 
colombianos descobriram o Brasil como um destino acadêmico, propiciando uma forte 
migração de estudantes colombianos às principais universidades brasileiras. Em junho de 
2005, os governos do Brasil e da Colômbia assinaram um Memorando de Entendimento 
referente ao ensino do português e do espanhol na região fronteiriça e o Instituto de 
Cultura Brasil Colombia foi designado para iniciar os cursos de português na fronteira. 
O sucesso deste projeto piloto contribuiu para o início da formação de professores de 
português língua estrangeira e expansão de cursos de português na fronteira.  Ao finalizá-
lo, a Escola Normal de Letícia se converteu no único posto aplicador do Celpe-Bras da 
região, o que teve um forte impacto social e cultural na tríplice fronteira. A importância 
do trabalho superou os objetivos iniciais. Atualmente, a Escola Normal de Letícia conta 
com 3.890 estudantes de português.  Em 2013, o IBRACO e o SENA - Servicio Nacional de 
Aprendizaje assinaram um convênio, o que possibilitou o retorno do Instituto à fronteira. 
Atualmente, os cursos de português são   dirigidos a estudantes de escassos recursos, 
muitos deles vítimas do conflito interno e de deslocamentos migratórios forçados, o que 
dá ao novo projeto um caráter social e humanitário. Dessa forma, o IBRACO contribui 
para fortalecer o processo de paz colombiano, concedendo um novo imaginário de 
cooperação e integração à fronteira. O objetivo deste trabalho é analisar os desafios 
pertinentes ao ensino da língua portuguesa nessa fronteira, a partir da observação das 
aulas e dos agentes sociais que participam do processo, destacando a necessidade da 
formação de professores e da elaboração de materiais didáticos a partir de um enfoque 
multicultural. Teoricamente, este trabalho se apoia em Bortolini, Garcez e Schlatter 
(2013) e Oliveira (2014), entre outros

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia. Fronteira. Multiculturalidade.
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PORTUGUÊS LÍNGUA DE ACOLHIMENTO PARA IMIGRANTES E REFUGIADOS 
NA CIDADE DE SÃO PAULO: POLÍTICAS E PRÁTICAS

Rosane de Sá Amado 
Universidade de São Paulo, Brasil

ro.amado@gmail.com

A população do Brasil é constituída principalmente por imigrantes que, desde o período 
da colonização europeia no século XVI, em sua maioria, têm se mudado para o país para 
melhorar a sua situação sócio-econômica e, mais recentemente, em busca de refúgio. 
Entre os grandes centros urbanos brasileiros, a cidade de São Paulo é o maior exemplo 
de como os estrangeiros ajudaram e continuam ajudando a construir uma das maiores 
metrópoles do mundo (SOUCHAUD, 2010). Os povos que chegaram à cidade - italianos, 
espanhóis, alemães, portugueses, japoneses, sírios, libaneses, judeus, chineses, 
gregos - principalmente da segunda metade do século XIX até meados do século XX, 
foram sendo substituídos, a partir de 1960, por outros rostos: coreanos, bolivianos, 
colombianos, paraguaios, peruanos, entre outros, todos em busca de trabalho; os 
chamados imigrantes laborais (CHOI, 1991; VIEIRA, 2010). Condições mais drásticas, 
como guerras, perseguições políticas, étnicas e religiosas e os desastres naturais têm 
trazido outros grupos de imigrantes para o Brasil: aqueles que vêm em busca de refúgio. 
Esses são os haitianos, sírios, iraquianos, palestinos, nigerianos, congoleses, bengalis, 
entre outros. Uma das condições para estas populações estrangeiras serem capazes de 
se integrar na sociedade brasileira é aprender a língua majoritária no país, o português 
(CABETE, 2010; ANÇÃ, 2003). Apesar de o número de pedidos de vistos de trabalho e de 
refúgio ser crescente desde as últimas décadas do século XX, o governo brasileiro não 
tem apresentado políticas públicas que integrem o imigrante por meio do aprendizado 
do Português como língua não-materna (PNLM), tanto para o público adulto quanto 
para as crianças matriculadas em escolas públicas. Neste sentido, os países europeus, 
como França, Inglaterra, Alemanha e Portugal, há mais de três décadas têm investido 
em políticas de acolhimento para imigrantes e refugiados, incluindo o ensino das línguas 
oficiais como estrangeiras para essas pessoas (AGER; STRANG, 2008; BOLAS, 2012; 
PERUCHI, 2010; VILLAGE, 2000). No ano de 2017, contudo, é registrada a primeira 
iniciativa da Prefeitura Municipal de São Paulo para o ensino de português língua de 
acolhimento (PLAc) para imigrantes adultos: o programa Portas Abertas. Este trabalho 
descreverá uma visão geral do ensino de Português para imigrantes e refugiados na 
cidade de São Paulo, bem como analisará a formação de professores da rede municipal 
de ensino ministrada em curso oferecido pela Universidade de São Paulo em parceria 
com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e a Secretaria 
Municipal de Educação (SME).  

PALAVRAS-CHAVE: Português Língua de Acolhimento. Imigração. Políticas públicas.
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PRÁTICA DE ENSINO DE PORTUGUÊS COMO SEGUNDA 
LÍNGUA PARA SURDOS NA UFRN

Jéssica de Andrade 
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Este trabalho, em fase de desenvolvimento, tem como objetivo mostrar como a adoção 
da perspectiva do português como segunda língua tem contribuído para o aumento 
da proficiência de aprendentes surdos do português escrito no curso de Letras: Libras/
Português da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Com os recentes 
diálogos entre as áreas de Português para Usuários de Libras do Departamento de Letras 
e Português Língua Estrangeira do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras 
Modernas, o curso de Letras: Libras/Português tem reorganizado o ensino de português 
escrito a graduandos surdos nas disciplinas deste curso: abandonou-se a perspectiva 
do ensino de português a usuários de Libras e adotou-se o viés do ensino do português 
como segunda língua. Criou-se, desta forma, a área de Português como Segunda Língua 
para Surdos (PL2S) e adotou-se uma prática de ensino que considera o português, 
ressalvados os níveis de oralização do aluno surdo, como uma língua não materna. Esta 
mudança de perspectiva tem repercutido na seleção e produção dos materiais didáticos 
usados nas aulas da graduação, acarretando o aumento significativo da proficiência em 
português escrito dos alunos surdos. Unidades didáticas usadas inicialmente com alunos 
estrangeiros foram adaptadas para alunos surdos, entre outras inovações. Os resultados 
a curto prazo foram alunos mais participativos e estimulados em sala de aula, já que a 
primeira língua, a Libras, foi utilizada em sala de aula como língua de interface. Com o 
ensino focado no contexto de uso, os alunos têm tido melhores condições de aperfeiçoar 
a compreensão e produção escrita. A metodologia envolve o uso de testes escritos e 
questionários aplicados a dois grupos distintos: os alunos surdos do curso de graduação 
em Letras: Libras/Português e outro grupo de surdos que estuda o português escrito na 
metodologia tradicional, que não considera o português como uma língua não materna.

PALAVRAS-CHAVE: Português como segunda língua. Surdez. Libras.
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PRÁTICAS DO CELPE-BRAS NA SALA DE AULA E NOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO

Thaiz R. Reciolino  de Melo
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A Universidad del Norte possui um programa de português de oito níveis, chegando a 
um correspondente ao nível B2 do Marco Comum Europeu. A partir do momento que 
nos tornamos um Posto Aplicador Celpe Bras (3 anos), surgiram novas reflexões críticas e 
necessidade de reestruturação do programa e dos processos de avaliação já que um dos 
objetivos principais deste passou a ser preparar nossos alunos para a certificação (Celpe 
Bras). Percebemos a necessidade de sermos mais que veiculadores de conhecimento, 
assim como Cavalcanti (1999, p.181) define bem: “(...) o importante disso tudo é 
que o professor olhe para si mesmo, se questione, se explique e, eventualmente, se 
reveja.” E, para tanto, precisa ter consciência de suas dificuldades, de suas escolhas, 
de seus acertos, de suas opções. Para mudar, é preciso conhecer tanto o estado atual 
quanto as opções futuras, conforme apontado por Blatyta (1999, p. 75): Para mudar 
um habitus didático, portanto, é preciso conhecer alternativas. A reflexão a adoção de 
novas práticas nos levou a uma grande mudança de direcionamento do programa, mas 
consciente com as novas demandas. A análise do construto do exame resultou em uma 
mudança de práticas docentes, conteúdos, e principalmente do sistema avaliativo no 
nosso programa. Passou-se a adotar as Tarefas do Celpe como exames de “Produção 
Escrita”, nos quais trabalhamos previamente os gêneros textuais, estruturas dos mesmos, 
características, exemplos, modelagem, produção grupal, produção individual, edição e 
publicação. Assim como também o modelo de entrevista Celpe Bras foi implementado 
como avaliação oral, através do uso de elementos provocadores e entrevista, com sua 
devida rubrica previamente apresentada aos estudantes e discutida posteriormente. A 
estrutura do exame Celpe Bras foi adotada em todos os níveis em diferentes graus de 
exigência, permitindo que o aluno se familiarize com a estrutura do exame. O objetivo 
desta apresentação é mostrar a metodologia que foi aplicada nas práticas docentes e no 
currículo e avaliações, assim como fomentar a discussão sobre a importância de que o 
ensino de português PLE tenha um enfoque mais comunicativo, que o Celpe Bras tenha 
um efeito retroativo no currículo visando preparar o estudante para as demandas atuais 
do mercado e do exame Celpe Bras.

PALAVRAS-CHAVE: Celpe Bras. Avaliação. Práticas docentes.
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PRÁTICAS INTERCULTURAIS E A (RE)SIGNIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 
DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA
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Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Brasil 

nataliatosatti@yahoo.com.br

Liliane de Oliveira Neves 
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O aumento da procura do português como língua estrangeira (PLE) no Brasil e os novos 
fluxos migratórios, que colocam nosso país como destino de um número cada vez maior 
de imigrantes está trazendo às universidades a demanda de políticas e ações linguísticas 
como a criação e oferta de cursos de língua portuguesa que se adequem a públicos de 
grande diversidade cultural e que, por meio da língua, visam a objetivos também diversos. 
Ao circular dentro do ambiente institucional, esses grupos passam a compartilhar 
vivências com a comunidade local, o que gera alguns estranhamentos, mas também 
promove a criação de laços e de novas maneiras de aprendizado. As questões culturais 
têm hoje seu lugar estabelecido no contexto ensino-aprendizagem de língua estrangeira, 
ao ensinarmos uma língua trocamos experiência sobre culturas, interagimos como 
produtos da cultura, gerando símbolos e (re)construindo nossa identidade para nós e 
para  o outro. Nesta comunicação, temos como objetivo relatar como os cursos de língua 
portuguesa para o Programa Estudante Convênio (PEC-G) e para o projeto de extensão 
Português como Língua de Acolhimento têm contribuído para o desenvolvimento 
intercultural dos aprendizes estrangeiros e da própria comunidade local, dentro do 
cenário institucional do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-
MG). A proposição de atividades a partir de uma perspectiva crítica e intercultural; o 
envolvimento da comunidade interna e externa à instituição; a discussão de políticas 
linguísticas e a realização de pesquisas são alguns dos efeitos que os cursos de PLE e 
PLAc têm promovido na instituição e que serão apresentados nesta comunicação.

PALAVRAS-CHAVE: Interculturalidade. Português como Língua de Acolhimento. Práticas 
sociais.
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O PRONID - Programa de Nivelamento Discente da Univás – foi planejado e desenvolvido, 
num primeiro momento, para atender às dúvidas e necessidades de todos os seus 
participantes quanto a questões que envolvem a língua portuguesa, incluindo aqueles 
de língua estrangeira, em grande número na universidade, em função de indústrias e 
empresas multinacionais que se instalam na cidade e região.  O objetivo é, como o próprio 
nome diz, trabalhar no nivelamento dos participantes com relação à língua portuguesa, 
leitura e interpretação de textos. A estrutura é composta de PROGRAMAS DE ESTUDO 
QUE REÚNEM MÓDULOS. Cada programa reúne vários módulos e cada módulo pode 
apresentar uma ou mais videoaulas, dependendo do tópico trabalhado. A proposta é 
que as videoaulas possam servir como um instrumento para sanar dúvidas e resolver 
dificuldades de forma fácil, rápida e eficiente.  Ao final de cada módulo, o participante é 
convidado a responder um “quizz” que contempla o conteúdo trabalhado. Dependendo 
do resultado obtido, ele é convidado a assistir novamente as videoaulas ou então, a seguir 
adiante no programa. O PRONID é oferecido totalmente pela Univás Virtual, através da 
plataforma Moodle, o que possibilita ao participante o acesso onde e quando quiser. 
O PRONID também é aberto à toda a comunidade acadêmica, incluindo funcionários 
técnico-administrativos, alunos e professores. Após sua implantação privilegiando 
questões da língua portuguesa, iniciou-se uma nova fase do PRONID, que veio juntar-
se à anterior. Foi criado o PRONID Cidadão, apresentando programas e videoaulas com 
temas que abordam a formação cidadã. Tais programas são disponibilizados também 
na mesma plataforma virtual, com a diferença de que trazem também a participação de 
alunos da instituição em suas produções.  Até o presente momento o PRONID de Língua 
Portuguesa já contemplou os seguintes temas: Encontros Vocálicos, Uso do S, Uso do SS 
, Uso do Z, Uso do S ou Z, Uso do SC e Ç, Uso do X ou CH, Uso de Onde e Aonde, Há e A, 
Quando usar o Por que, Por quê, Porque ou Porquê, Usos da crase. A escolha dos temas 
deu-se a partir da análise das redações elaboradas pelos alunos durante o processo 
seletivo para ingresso nos cursos escolhidos. Dificuldades com as questões elencadas 
previamente foram as mais recorrentes. É válido ressaltar que o programa é ofertado 
em fluxo contínuo e que os participantes podem acessá-lo em qualquer período do ano 
letivo.

PALAVRAS-CHAVE: Nivelamento. Língua Portuguesa. Videoaulas.
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PROJETO DE ENSINO INTEGRADO DE PLE E PLH: 
PROPOSTA, ANDAMENTO E CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Katia de Abreu Chulata  
Università “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara, Itália  

kdeabre@hotmail.com

O ensino do Português como Língua Estrangeira (PLE) se realiza, muitas vezes, em 
contextos não homogêneos linguisticamente e muito complexos em relação ao nível inicial 
de conhecimento do português. Constatamos, no meio universitário em que atuamos, 
a Università “Gabriele d’Annunzio”, de Chieti-Pescara, a presença de vários alunos 
proficientes em alguma variedade do Português Brasileiro (PB) e a consequente falência 
didática dos métodos de ensino do português para falantes estrangeiros utilizados com 
esses alunos. Tencionamos apresentar, aqui, o projeto que estamos desenvolvendo com 
alunos italianos e falantes de herança do PB para definir específicos caminhos didáticos 
do PLH e favorecer a motivação da sua manutenção por parte de falantes/não falantes, 
além de sensibilizar as comunidades de que fazem parte.  Participam do projeto alunos 
de PLE e falantes de PLH e a pesquisa está voltada para as questões didáticas (pesquisa-
ação, David Tripp, 2005) e identitárias (Avtar Brah, 2011).

PALAVRAS-CHAVE: Português brasileiro. Descrição. Ensino. Língua estrangeira. Língua 
de herança.

REALISMO SOCIAL E AUTONOMIA NA TELECOLABORAÇÃO EM 
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PORTUGUÊS COMO UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA
 

Luis Gonçalves 
Princeton University, Estados Unidos 

Lgoncalv@princeton.edu

As tecnologias da informação e comunicação têm permitido trazer diretamente para 
a aula de português como língua estrangeira falantes de várias partes do mundo. A 
tecnologia é assim colocada ao serviço de um engajamento comunitário virtual, em 
que todos os participantes em teletandem são parte de uma comunidade de prática. O 
objetivo desta apresentação é compartilhar a análise de um projeto de telecolaboração 
entre a Princeton University, EUA, e a UNESP, Brasil, e explorar os desafios e oportunidades 
criados por esta interacão e o impacto desta parceria na motivação para aprender a 
língua e a cultura alvo, e o nível de autonomia alcançado pelos alunos de português 
como língua estrangeira. Os documentos orientadores da integração do Teletandem no 
nosso plano de atividades foram os descritores estabelecidos pelo ACTFL, e a tecnologia 
permitiu-nos responder ao quesito de “Comunidades” em particular, colocando os alunos 
a interagir com a competência cultural com falantes nativos da língua. Ao estendermos 
as experiências de aprendizagem da sala para uma comunidade virtual, pudemos incluir 
atividades como viagens de campo, webquests, intercâmbio e atividades culturais etc., 
síncronas e assíncronas, criando oportunidades de aprendizagem e prática de temas e 
campos semânticos variados tanto dentro como fora da sala de aula, numa interação 
e colaboração contínua, própria de um mundo globalizado. Na nossa experiência, 
este tipo de telecolaboração é particularmente produtivo para a análise de aspetos 
sociais do estudo de línguas estrangeiras, uma vez que implica uma estreita interface 
sociocultural entre os alunos. Dentro da estrutura teórica do realismo social, qualquer 
atividade humana é moldada por características sociológicas de nível macro e micro, o 
que inclui o contexto social e institucional, e a agência individual, respetivamente. As 
interações orais e escritas, bem como as informações recolhidas em teletandem e que 
retroalimentaram as atividades das aulas, constituem uma rica fonte de análise desse 
realismo social. Nesta análise, consideramos os aspetos sociais e institucionalmente 
contingentes da aprendizagem, do conhecimento informático, do acesso à Internet e das 
características da interação na sala de aula, de modo a proporcionar uma caracterização 
da aprendizagem. Mostraremos como evidenciam a necessidade de uma compreensão 
mais profunda das dimensões socioculturais que inevitavelmente dominam as interações, 
e da competência intercultural num contexto específico da autonomia no processo de 
aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Telecolaboração. Teletandem. Autonomia.
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RECURSOS AUDIOVISUAIS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO DE 
PLE PARA FALANTES DE LÍNGUAS DISTANTES

Leila Beatriz Azevedo Ponciano 
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

leilaponci@yahoo.com.br

José Carvalho Vanzelli 
Universidade de São Paulo, Brasil

vanzelli.jose@gmail.com

Ensinar a língua portuguesa para falantes de línguas distantes em contexto de não-
imersão envolve uma série de desafios próprios, sobretudo em relação à preparação 
de materiais didáticos para desenvolver habilidades específicas. Nessa perspectiva, 
o presente trabalho é um relato da nossa experiência docente em uma disciplina de 
português como língua estrangeira intitulada “Português Audiovisual Intermediário”, do 
departamento de Estudos Brasileiros na Hankuk University of Foreign Studies (Coreia do 
Sul), durante os anos de 2015 e 2016. Nesta comunicação, temos como foco descrever 
o processo de elaboração e utilização de materiais didáticos audiovisuais autênticos, 
levando em conta o contexto de aprendizagem em que esses alunos estão inseridos. Dessa 
forma, apresentaremos algumas atividades que compõem esse material, demonstrando 
o percurso desenvolvido a partir da seleção dos vídeos, a adequação dos temas ao 
propósito e as sequências didáticas. No que tange aos recursos audiovisuais, optamos 
por trabalhar com vídeos autênticos, pois, acreditamos, assim como Andrighetti (2009) 
e Bressan (2002) que o uso de materiais autênticos em sala de aula possibilita refletir 
sobre a língua em situações sociais autênticas e em contextos específicos, motivando os 
alunos ao apresentar o uso da língua de uma maneira contextualizada. Apresentaremos, 
também, os gêneros abordados, reconhecendo com base em Diniz et al (2009) a 
relevância do trabalho com a compreensão de textos orais de diversos gêneros que 
possibilitam desenvolver a habilidade de compreensão oral em PLE. Nosso trabalho se 
justifica a partir da importância em apresentar a um público de estudantes, professores 
e pesquisadores da área de PLE os desafios encontrados por docentes que atuam em 
centros acadêmicos em países de línguas distantes. Através dessa experiência, é possível 
refletir, nesta apresentação, sobre a seleção de materiais didáticos audiovisuais para um 
público específico, como também discutir a importância de sua utilização em sala de 
aula, na medida que em contribuiu para construir sentidos que aproximaram os alunos 
coreanos à língua-cultura brasileira. 

PALAVRAS-CHAVE: Elaboração de material didático. Audiovisual. Línguas distantes.



125Caderno de resumos e Programação do simPósio SIPLE 2017                              isnn 2316-4646

REFLEXÃO SOBRE ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA NA 
CHINA: FATOS E PERSPECTIVAS

Wang XiaoShi  
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquista Filho” - Araraquara, Brasil 

mooncake129@hotmail.com
                                                      
Em virtude da ascensão da economia chinesa e estreitamento das relações comerciais 
entre Brasil e China, muitos estudantes chineses acabam optando por aprender a língua 
portuguesa. Com isso, surgiram cursos em inúmeras universidades e escolas de idiomas, 
e material de apoio para suprir essas necessidades. Este trabalho tem como objetivo 
analisar e refletir sobre o ensino e aprendizagem da língua portuguesa como língua 
estrangeira na China continental, tendo como foco as principais universidades que 
possuem o curso de bacharelado/licenciatura em língua portuguesa. Desta forma, este 
trabalho está dividido em quatro partes: a primeira, relativa às principais universidades 
que ministram aulas de português; a segunda, uma caracterização dos materiais de 
apoio de língua portuguesa na China; a terceira analisa as motivações dos alunos, e o 
destino do aprendizado desses alunos depois de formados, a quarta, uma reflexão e a 
perspectiva para o futuro. Os cursos de graduação em letras em língua portuguesa na 
China possuem uma grade curricular bem completa e, em alguns casos, uma graduação-
sanduíche, o que faz com que o aluno tenha a possibilidade de atingir um nível de 
proficiência avançada no português. Alem dos cursos presenciais, existem cursos virtuais 
em plataformas como Mooca, Moodle, etc., desenvolvidos a partir de currículos do 
ensino da língua portuguesa na china continental. Para complementar estes cursos de 
língua portuguesa, existem muitos materiais de apoio adaptados para os chineses, o que 
facilita a compreensão destes estudantes da língua portuguesa, embora, na maioria dos 
casos, não seja escrito no português do Brasil. O ensino do português do Brasil ainda tem 
um grande espaço para se desenvolver nas universidades chinesas no futuro. Na última 
década, o português tornou-se uma língua de mercado devido à forte relação comercial 
entre a China e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Nesse contexto, 
analisamos as motivações dos alunos, e o destino do aprendizado desses alunos depois 
de formados, chegando à perspectiva de desenvolvimento dos cursos de português no 
futuro. A fim de promover a cooperação entre a China e a CPLP nos domínios econômico, 
político, educacional, científico e tecnológico, deste trabalho resulta a perspectiva que 
o ensino de português está saindo da área de pesquisa para criar talentos orientados a 
aplicações. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de PLE. China continental. Materiais. Perspectivas.  



126 Caderno de resumos e Programação do simPósio SIPLE 2017                              isnn 2316-4646

REFLEXÕES SOBRE ENSINO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA A DISTÂNCIA 
NO ÂMBITO DO ACORDO DE MESTRADO BILATERAL UFPR/UGA

Ayumi N. Shibayama 
Universidade Federal do Paraná, Brasil  

ayu.shiba@gmail.com
 

Luciane Boganika 
Universidade Federal do Paraná, Brasil

Univesité Grenoble Alpes, França 
luboganika@gmail.com

Dado o processo de internacionalização das Instituições de Ensino Superior (IES) 
brasileiras, o número de acordos e de cooperação entre as IES brasileiras e as 
universidades estrangeiras aumentou exponencialmente nos últimos anos. Um dos 
resultados marcantes é a visibilidade e o interesse no ensino do português língua 
estrangeira tanto no âmbito profissional quanto acadêmico. A Universidade Grenoble 
Alpes (UGA), França e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil ilustram essa 
cooperativa dinâmica desde 2012 através do duplo diploma que as duas universidades 
oferecem aos seus estudantes de pós-graduação em Letras. No âmbito da UFPR, o Centro 
de Línguas e Interculturalidade (Celin-UFPR) tem papel fundamental nessa cooperação, 
pois, além de receber os alunos do duplo diploma francês para estagiar nas salas de 
aula de línguas estrangeiras, os alunos podem participar dos múltiplos projetos de 
pesquisa e de extensão desenvolvidos pelo Centro para Didática de Francês como língua 
Estrangeira, Didática de outras línguas, uso de novas tecnologias e ensino a distância. 
Um destes projetos é o de Português Língua Estrangeira a Distância (PLEaD). A proposta 
do curso PLEaD faz parte do acordo de cooperação estabelecido entre a UFPR e UGA 
para ser ofertado aos alunos da UGA selecionados para o mestrado duplo diploma. A 
criação e o desenvolvimento deste curso é parte de um projeto de pesquisa no Celin-
UFPR e, é ofertado anualmente desde do 2015 a universitários franceses beneficiados 
pelo acordo de cooperação para a realização do duplo diploma de mestrado em Letras. 
Desde a primeira edição do curso PLEaD, denominado piloto, o projeto se encaminha 
para atender alunos intercambistas de convênios da UFPR com outras Universidades 
estrangeiras. O curso PLEaD é organizado a partir do conceito de linguagem como ação 
conjunta juntamente com a proposta de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras 
a distância por tarefas com o uso de gêneros textuais. Visto isso, nossa comunicação 
visa apresentar o projeto PLEAD/Celin-UFPR, criar uma reflexão sobre as diferentes 
categorias de ensino (presencial, híbrida e a distância) com o uso de tecnologias e 
finalmente, partilhar a proposta de um projeto que se constitui como uma ferramenta 
importante no processo de internacionalização das Universidades UFPR e UGA.

PALAVRAS-CHAVE: Português Língua Estrangeira. Ensino a Distância. Internacionalização
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REFLEXÕES SOBRE MULTILETRAMENTO NO ENSINO DE 
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO

Carla Alessandra Cursino 
Universidade Federal do Paraná, Brasil

cursino.carla@gmail.com

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre práticas de multiletramento 
dentro da perspectiva do ensino de português como Língua de Acolhimento (GROSSO, 
2010). Nos últimos anos, a cidade de Curitiba, no sul do Brasil, passou a receber um 
grande número de migrantes e refugiados, muitos deles provenientes de países cujos 
contextos de ensino-aprendizagem diferem muito do que existe no Brasil, como Haiti, 
Gana, República Democrática do Congo, entre outros. Contudo, observamos que as 
metodologias aplicadas até então no ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE), 
voltadas para realidades mais próximas da brasileira, não são capazes de contemplar as 
especificidades e necessidades deste novo grupo. Diante disso, a presente comunicação 
tem como objetivo propor uma reflexão sobre as particularidades do processo de 
ensino-aprendizagem desses alunos, bem como discutir mecanismos metodológicos 
que permitam a inserção desses sujeitos no contexto brasileiro de ensino-aprendizagem. 
Para tal, partimos da perspectiva teórica da pedagogia dos multiletramentos (CAZDEN, 
COPE, FAIRCLOUGH, GEE et al., 1996), que aponta para a importância de contemplar 
a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição 
textual por meio da qual esses indivíduos se comunicam e, consequentemente, 
constroem sentido de mundo (ROJO, 2012). Analisaremos, em especial, o caso do 
“PBMIH – Português Brasileiro para Migração Humanitária”, projeto de extensão do curso 
de Letras da Universidade Federal do Paraná voltado ao ensino de português brasileiro 
para migrantes e refugiados. Mostraremos, assim, como as salas de aula deste projeto 
tornam-se um espaço de reconstruções identitárias, favorecendo o aparecimento do 
multiculturalismo, e como é possível engajar os alunos no letramento de novos gêneros 
textuais e, consequentemente, na aprendizagem da língua portuguesa a partir de 
elementos de sua própria cultura.  

PALAVRAS-CHAVE: Multiletramento; Português como Língua de Acolhimento; migração 
e refúgio. 
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SAIR DA ZONA DE CONFORTO, DENTRO DA ZONA DE CONFORTO: 
A ATUAÇÃO INICIAL NO ENSINO DE PORTUGUÊS PARA 

ESTRANGEIROS COMO PROCESSO REFLEXIVO

Nelson Viana
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

nlsviana@gmail.com

A formação de professores, como atividade reflexiva, envolvendo teoria e prática, 
constitui espaço acadêmico significativo para a obtenção de intravisões relevantes sobre 
as distintas variáveis e dimensões que compõem o fazer pedagógico. Neste trabalho, 
apresentamos e discutimos resultados obtidos nessa perspectiva, focalizando o contexto 
de uma disciplina optativa, de formação de professores de português como língua 
estrangeira (PLE), oferecida para graduandos em Letras, em uma universidade pública 
brasileira. Constituída por uma parte teórica e por uma parte prática, essa disciplina tem, 
entre seus objetivos, possibilitar aos alunos (professores em formação), o engajamento 
no ensino de português para estrangeiros, ancorado em teorizações, visando promover 
o desenvolvimento de um processo reflexivo, em que as percepções e questionamentos 
advindos da prática se convertam em diálogo com as teorizações e permitam subsidiar 
a atuação. A orientação metodológica do estudo sustenta-se em uma concepção de 
pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida sob base etnográfica (em seu sentido no 
campo da educação), privilegiando-se a voz dos participantes. Os registros analisados 
são oriundos de trechos de relatórios produzidos ao final da disciplina, bem como de 
trechos de gravações (em áudio) das aulas teóricas e de trabalho oral apresentado no 
formato de comunicação em evento acadêmico que também compõe as atividades 
de formação.  A óptica teórica de análise vincula-se a formação reflexiva e à noção de 
competências de professores de língua estrangeira. Os resultados possibilitam ampliar 
a discussão sobre essas competências, notadamente em relação a especificidades do 
ensino da língua materna para estrangeiros e indicam aspectos relevantes a serem 
considerados em contextos de formação de profissionais da/na área. 

PALAVRAS-CHAVE: Português para estrangeiros. Formação inicial de professores. 
Percepções e reflexões
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SALA DE AULA VIRTUAL DE PLE: EXPERIÊNCIA E DESAFIOS

Milla Paiva Di Ferreira 
Casa do Brasil – Madrid, Espanha 

milla.portugues@gmail.com
 

Na era digital e globalizada em que vivemos, as novas tecnologias nos têm permitido 
criar enfoques metodológicos e didáticos diversos quanto ao processo de ensino-
aprendizagem de línguas estrangeiras. Neste sentido, abordaremos o trabalho que 
temos desenvolvido no âmbito do planejamento de cursos e aulas de PLE, através da 
Sala de Aula Virtual “Web Português é tudo de bom!”, cujo enfoque comunicativo, 
colaborativo e construtivista adotado neste ambiente on-line nos tem propiciado um 
“espaço vivo e mutante” de ensino-aprendizagem, em permanente construção e em 
constante evolução, que se adapta não só aos objetivos educacionais e ao projeto 
pedagógico adotados pela nossa instituição, como também às diferentes realidades 
de sala de aula e às distintas características e necessidades, gerais e específicas, de 
aprendizagem dos alunos (variedade de perfis). De fato, o trabalho que apresentaremos 
é o resultado de um “processo inacabado” que se caracteriza por uma troca contínua 
de ideias entre docente e discentes, em que estes têm livre acesso a todos os níveis do 
curso de PLE e a todos os planos de aula, inclusive à própria dinâmica a ser promovida 
em sala, colaborando mutuamente para o seu incessante aprimoramento. Por um lado, 
o total acesso ao planejamento do curso e à própria construção do conteúdo on-line têm 
propiciado aos nossos alunos de PLE os seguintes resultados: a) visão global do curso de 
PLE; b) envolvimento e colaboração direta-indireta no planejamento dos cursos e das 
aulas; c) aprendizagem autônoma através do livre acesso a todo conteúdo disponibilizado 
na sala virtual; e d) aprendizagem crítica e reflexiva sobre a língua portuguesa. Por 
outro lado, o planejamento dos cursos, das sequências didáticas e dos planos de aula 
em ambiente virtual nos têm apresentado os seguintes benefícios e desafios: a) visão 
multidimensional do curso de PLE; b) dimensão conceitual (linguística e cultural) de 
todos os níveis no mesmo espaço on-line; c) dimensão empírica (reflexiva e crítica) sobre 
os resultados da metodologia ou estratégias usadas, mediante o contraste permanente 
entre planejamentos de cursos e aulas anteriores; c) acesso imediato, dentro e fora da 
sala de aula, a todo o conteúdo programático; d) máxima flexibilidade quanto a alteração, 
adaptação e aperfeiçoamento do planejamento em função da resposta (feedback), 
positiva ou negativa, ao nosso trabalho; e e) rigor e atualização constante de conteúdos 
multimídia autênticos disponíveis on-line e produção de materiais didáticos próprios. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-aprendizagem de PLE. Aula virtual. Construtivismo. 
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TRANSFERÊNCIA DO USO DA PREPOSIÇÃO “DESDE” 
POR APRENDENTES HISPANOFALANTES

Maria Gessy Nunes de Souza 
Casa do Brasil – Madri, Espanha

gessyprofesora@gmail.com

Esta pesquisa na área de linguística aplicada e análise de interlíngua, visa analisar erros 
de transferência do uso da preposição desde nos textos escritos dos aprendentes da Casa 
do Brasil-Madri, com o objetivo de refletir sobre a prática de ensino de PLE (Português 
Língua Estrangeira) para alunos, cuja LM (Língua Materna) é o espanhol. Para isto, foram 
analisados textos de diferentes níveis: do A1 ao C2, com o intuito de verificar a ocorrência 
do erro em diversas etapas de aprendizagem. Comprovando assim, alguns casos de 
fossilização da transferência. Como base teórica para o presente artigo, nos detivemos 
nas linhas de análise de transferência e interlíngua. Para isto, fundamentamo-nos em 
Selinker (1972) já que, para o autor a fossilização de erros na aprendizagem de língua 
estrangeira ou segunda língua, pode se originar por diversos motivos, sendo um deles o 
uso de estratégias do ensino-aprendizagem. Portanto, este trabalho pretende identificar 
os aspectos mais comuns de incidências deste tipo de transferência e a partir deste 
ponto, poder apresentar propostas para solucionar o problema encontrado. Contudo, 
observamos que o ensino de qualquer língua estrangeira acarreta problemas que se 
revelam divergentes dependendo das línguas confrontadas (trabalhadas). No nosso 
caso, o português e o espanhol, deparamos com uma maior incidência de erros quanto 
à essa estrutura, devido ao fato de ser em espanhol, o uso dessa preposição  muito 
comum e um pouco mais abrangente que em português. Esta investigação se justifica 
pela necessidade de refletir sobre os aspectos acima mencionados e pela necessidade 
de apresentar propostas para solucionar a incidência da transferência linguística 
investigada, visto que sua frequência é assídua tanto em textos escritos como em orais 
dos aprendizes da instituição. No entanto, atemo-nos nesta etapa aos textos escritos. A 
metodologia utilizada para a coleta de dados é qualitativa, pois visava observar e analisar 
os erros de transferência do uso da preposição desde. Portanto, foram analisados os 
resultados de produções escritas das avaliações quadrimestrais do curso de PLE da Casa 
do Brasil - Madri entre os anos de 2015 e 2017. Como resultados preliminares desta 
investigação linguística, podemos observar que a incidência mais comum do uso da 
preposição desde, centra-se mais no uso voltado à perspectiva de observação, já que 
este uso do espanhol não existe em português.

PALAVRAS-CHAVE: Português. Ensino-aprendizagem. Interlíngua.
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TROVOADA DE IDEIAS:
PORTUGUÊS ACADÉMICO PARA ESTUDANTES DOS PALOP

Ana Raquel Matias 
CIES - Instituto Universitário de Lisboa, Portugal

raquel_matias@hotmail.com

Paulo Feytor Pinto 
CELGA-ILTEC - Universidade de Coimbra, Portugal

paulofeytorpinto@gmail.com
 

Nesta comunicação, apresenta-se um projeto de investigação-ação na área da didática 
do português em contextos específicos. O objetivo do projeto é a inclusão académica e 
social de estudantes do ensino superior português, oriundos de Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP), através de uma oficina de aprofundamento de competências 
de compreensão oral e escrita do português europeu e de produção de textos exigidos 
pela atividade académica. O projeto parte de dois diagnósticos aplicados a estudantes 
e professores de duas instituições: Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 
de Setúbal (ESE-IPS, 2013) e ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL, 2016). 
Estes diagnósticos confirmaram que o contexto sociolinguístico dos estudantes em 
questão suscita situações inesperadas e muitas vezes ignoradas de incompreensão entre 
estudantes fluentes em diferentes variantes nacionais do português que conduzem a 
um menor desempenho académico e a uma inclusão social mais difícil dos estudantes 
africanos. Para dar resposta às necessidades linguísticas específicas destes estudantes 
estrangeiros falantes de português, o projeto inclui: 1) uma oficina de formação orientada 
para as necessidades académicas dos estudantes, 2) a produção de um guião com materiais 
a utilizar nas instituições de ensino superior portuguesas, 3) um livro sobre o trajeto 
escolar dos estudantes participantes, 4) uma brochura com orientações pedagógicas 
para professores, e 5) a criação de uma bolsa de estudantes-mediadores. O primeiro 
produto preliminar do projeto é o programa de atividades e conteúdos previstos para a 
oficina de formação constituída por 16 sessões semanais de 120 minutos. Os conteúdos 
e competências relativos à língua portuguesa serão os seguintes: diferenças fonético-
fonológicas entre o PE e as variantes africanas; léxico e fraseologias do PE; conotação; 
código oral e escrito; linguagem não-verbal (multimodal); exposição oral formal; debate; 
textualidade (coerência, coesão e progressão); textualização (planificação, produção, 
revisão); grafémica; seleção e tratamento de informação; resumo; texto expositivo; texto 
argumentativo; concordância de pessoa, género e número entre nomes, pronomes, 
determinantes, adjetivos e verbos; e coesão temporal entre advérbios e entre verbos 
(pretéritos, conjuntivos, condicional).

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão académica e social. Necessidades linguísticas. Variantes do 
português académico. 
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UMA ANÁLISE DA PROFICIÊNCIA EM PRODUÇÕES ESCRITAS DE APRENDIZES
DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL

Lidia Amélia Cardoso 
Universidade Federal do Ceará, Brasil

lidiaabcardoso@gmail.com
 

O objeto de estudo da pesquisa é analisar a proficiência em produções escritas de 
aprendizes de Português como Língua Adicional (PLA). Investigamos o conhecimento 
lexical básico e periférico evidenciado na interlíngua (IL) partindo de 39 textos do Corpus 
de Produção Escrita da Universidade de Coimbra classificados no estágio de proficiência 
C1. A pesquisa encontra apoio em estudos de conhecimento lexical e proficiência de 
Hulstijn (1996, 2001, 2011, 2015), Laufer (1994, 1998, 2004), Meara (1982, 2006), 
Milton (2009), Nation (2001, 2004, 2011, 2011) e Read (2004). Consideramos os textos 
escritos como uma fonte potencialmente rica de informações sobre o desenvolvimento 
e a amplitude do vocabulário da L2 ou da língua adicional (LA). Através da identificação 
de um núcleo comum (threshold) de uso da língua, na análise dos 39 textos, 
inventariamos os itens lexicais e os situamos em dois conjuntos: (1) proficiência básica 
e (2) proficiência periférica. Hulstijn (2015) define Proficiência básica como o uso do 
sistema linguístico dentro de domínios específicos como o conhecimento lexical, 
gramatical e morfossintático, enquanto que para a Proficiência periférica compreende 
o conhecimento lexical, gramatical e morfossintático aliado ao uso adequado de 
registo na situação comunicativa (competências interacionais, o conhecimento social e 
metalinguístico, o discurso apropriado). Neste modelo, a combinação de componentes 
de uma proficiência básica que inclui os conhecimentos linguísticos e a rapidez com que 
esse conhecimento pode ser processado; e uma proficiência periférica de componentes 
não linguísticos, como a competência estratégica e as competências metalinguísticas, 
é que estabelecem as condições de desempenho. Os resultados sugerem variações 
sutis no léxico classificados no conjunto (1) proficiência básica. No entanto, quando 
conduzimos a análise agrupando as produções escritas que foram desenvolvidas sob o 
mesmo tema, as variações do léxico no conjunto (2) proficiência periférica se revelam 
mais significativas. O estudo considera a importância da operacionalização de descritores 
de conhecimento lexical para a avaliação da proficiência. 

PALAVRAS-CHAVE: Proficiência. Português Língua Adicional (PLA). Avaliação escrita.
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UMA PROPOSTA DE ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL NA 
MODALIDADE A DISTÂNCIA: O PROCESSO DE PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

DO CURSO DE PLA DO PROGRAMA E-TEC IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

Sérgio Sell 
Instituto Federal de Santa Catarina, Brasil

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 
sergio.sell@ifsc.edu.br 

Esta pesquisa aborda um caso particular de produção e implementação de um curso de 
Português como língua adicional (PLA) na modalidade de ensino a distância (EaD). Trata-
se do curso de PLA do Programa e-Tec Idiomas sem Fronteiras (e-Tec-IsF), vinculado à 
Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede EPCT) do Brasil. O processo 
de criação desse curso envolveu a elaboração de material didático, instrucional e de 
apoio, a adaptação de ambiente virtual de aprendizagem e a capacitação profissional. O 
programa foi lançado em 2014 como uma ação de política educacional de amplo alcance 
para o ensino de línguas adicionais em escolas públicas do Brasil usando ferramentas da 
EaD. A proposta inicial era produzir e oferecer cursos de Inglês, Espanhol e Português como 
língua estrangeira, nos níveis básico e intermediário, utilizando metodologia, conteúdos 
e materiais próprios. No entanto, as mudanças políticas ocorridas no Brasil a partir de 
2016 interferiram na implementação dos cursos, em especial no curso de PLA. Esta 
pesquisa tem o objetivo de coletar informações, documentos e relatos de profissionais 
diretamente envolvidos nesse processo, resgatando o contexto educacional, histórico e 
político que motivaram a produção do curso ou que interferiram na sua implementação. 
Tal resgate histórico se justifica na medida em que um grande volume de recursos 
humanos, tecnológicos e financeiros foi mobilizado para a elaboração do curso, gerando 
um conjunto de materiais de qualidade que precisa agora ser reavaliado e readequado 
ao novo contexto das políticas linguísticas e educacionais brasileiras. Esta pesquisa é de 
natureza qualitativa e faz uma abordagem histórico-analítica, visando identificar e refletir 
sobre as políticas governamentais, as ações institucionais, as expectativas dos agentes e 
a participação efetiva dos profissionais envolvidos. Estão sendo acompanhadas as ações 
do Instituto Federal Sul-riograndense (IFSul) e do Instituto Federal de Santa Catarina 
(IFSC). Até o momento, foram coletados dados históricos junto às equipes de produção e 
oferta do curso e informações institucionais nos websites de entidades governamentais. 
Também foram feitas entrevistas com diversos profissionais envolvidos. As próximas 
etapas da pesquisa abrangem entrevistas com alunos e professores, organização e 
discussão dos dados coletados, bem como proposta de alternativas que possibilitem a 
oferta desse curso de PLA. Esta pesquisa, que está vinculada a um projeto de doutorado 
em linguística aplicada na Universidade Federal de Santa Catarina, teve início no segundo 
semestre de 2016 e tem previsão de duração de 2 anos. 

PALAVRAS-CHAVE: Português Língua Adicional. Educação a distância. Programa e-Tec 
Idiomas sem Fronteiras.
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UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NO DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS ORAIS EM PL2

Luísa Maria Gonçalves Dutra 
Université Lumiére Lyon 2, França             

dutraluisa@gmail.com
 

A generalização progressiva da posse de dispositivos móveis em curso no mundo atual 
oferece oportunidades adicionais de aprendizagem, sobretudo em contextos em que o 
contacto com a língua alvo não é facilmente estabelecido. A investigação em aquisição 
de L2 já evidenciou a necessidade da prática da interação para o aperfeiçoamento 
de competências orais em línguas. O presente estudo procurou explorar a utilização 
de dispositivos móveis na aprendizagem de Português L2 por parte de dois grupos 
de estudantes do leitorado Camões IP em duas universidades de Banguecoque. Para 
isso foram implementados dois projetos de desenvolvimento de competências orais: 
(i) um projeto de telecolaboração com falantes de português da Escola Portuguesa de 
Díli através do Skype e (ii) um projeto de utilização de podcast distribuído através do 
Audioboom com vista ao aperfeiçoamento das competências de leitura. Os projetos 
duraram cerca de três meses durante os quais os participantes foram desenvolvendo 
atividades de interação, no primeiro caso, e de treino de leitura, no segundo, com os 
seus dispositivos preferidos (móveis e fixos), sendo chamados a pronunciar-se sobre as 
possíveis vantagens do uso destes dispositivos no final dos projetos. Neste estudo de 
caso, a recolha dos dados foi feita através de questionários e de entrevistas em dois 
momentos distintos: durante a fase de desenvolvimento dos projetos e no seu final. Os 
dados recolhidos permitiram concluir que os estudantes têm uma perceção positiva do 
uso de dispositivos móveis em contexto de aprendizagem informal pela utilidade das 
atividades propostas e pelo facto de serem formas adicionais de aprendizagem sempre 
disponíveis e acessíveis. Face ao PC e ao laptop, o smartphone foi o dispositivo preferido 
sobretudo para ouvir os podcast e para interagir com os correspondentes por Skype.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem móvel de línguas. Telecolaboração. Podcast.
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VARIEDADES LINGUÍSTICAS DO PORTUGUÊS: 
UMA VIVÊNCIA PARA ALUNOS DE PLE

Laís Maria Álvares Rosal Botler 
Centro Cultural Brasileiro - CCB Tel Aviv, Israel 

laisrosal@gmail.com

Márcia Pileggi Vinha 
Centro Cultural Brasileiro - CCB Tel Aviv, Israel

marciavinha@hotmail.com
 

No presente trabalho, inserido na área de prática de ensino de PLE, faremos uma 
reflexão acerca do ensino de variação linguística no contexto de PLE, a partir do relato 
de experiência do Projeto Variedades Linguísticas, realizado no Centro Cultural Brasileiro 
da Embaixada do Brasil em Tel Aviv (CCB). Considerando a variação linguística um tema 
fundamental para melhor compreender o português e a cultura de seus falantes, o projeto 
teve como objetivo levar os alunos a identificar, refletir sobre e possivelmente reproduzir 
as variedades linguísticas do português no Brasil. Ademais, os alunos foram apresentados 
a algumas raízes históricas das variedades linguísticas, bem como a suas influências 
na cultura brasileira. Para tal, os alunos ficaram responsáveis por uma região e algum 
tema cultural amplo ligado a ela, como gastronomia, turismo e música.  Paralelamente, 
durante as aulas, assistimos a vídeos, estudamos músicas e lemos textos pertinentes 
ao tema. Em seguida, cada aluno organizou um seminário sobre os temas específicos 
circunscritos ao macro-tema, resultando em seminários sobre: a culinária gaúcha, 
tropicalismo, carimbó, forró pernambucano, cultura caipira, Olodum, samba reggae, etc. 
Os seminários contemplaram dois aspectos: o tema de interesse pessoal e as variedades 
linguísticas das regiões escolhidas. Após as apresentações, a equipe do CCB produziu a 
Exposição da Língua Portuguesa, baseada no Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, 
com o objetivo de aprofundar a reflexão sobre o idioma e ao mesmo tempo oferecer aos 
alunos uma vivência da língua, simulando um museu no Brasil. Na abordagem em sala 
de aula e na exposição, baseamo-nos em teóricos como Bakhtin (2000), Bagno (2015), 
Possenti (1996), Suassuna (2009), Silva (2009) e Dell’Isola e Almeida (2008). Os alunos 
se mostraram mais capazes de discernir entre as diversas variantes do português e se 
identificar com elas, o que aumentou a compreensão deles sobre a relação entre língua 
e cultura, bem como sobre a imagem social atribuída às variações. Assumindo os papeis 
de pesquisador e docente, o aluno tornou-se produtor de conteúdo.  

Palavras-chave: Variação linguística. Português como língua estrangeira. Cultura brasileira. 
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A COMISSÃO ORGANIZADORA AGRADECE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS 
E A DIRETORIA DA SIPLE CONTA COM TODOS VOCÊS PARA FORTALECER 

A ASSOCIAÇÃO E PARTICIPAR DOS PRÓXIMOS EVENTOS!
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Homenagem

Se neste ano estamos comemorando os 25 anos da SIPLE, devemos isso a muitas pessoas 
que a ela têm se dedicado durante ao longo desse período. Como o espaço aqui é limitado, 
gostaríamos de deixar uma singela homenagem a todas essas pessoas, representadas 
neste momento pelos ex-presidentes, os quais fazemos questão de destacar:

➢ Itacira Araujo Ferreira
➢ Norimar Júdice
➢ Rosa Marina de Brito Meyer
➢ Maria Jandyra Cavalcanti Cunha
➢ Nelson Viana 
➢ José Carlos Paes de Almeida Filho
➢ Edleise Mendes

Cada um deles, com a contribuição dos demais membros da diretoria, do conselho 
científico e dos associados, dedicou seu tempo e não mediu esforços para articular ações 
de atuação da SIPLE com um único propósito: promover, divulgar e projetar a NOSSA 
língua portuguesa no e para o mundo.

MUITO OBRIGADO(A)!



140 Caderno de resumos e Programação do simPósio SIPLE 2017                              isnn 2316-4646

LOCAL DO EVENTO:

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1600-214 Lisboa
Metro: Cidade Universitária
+351 217 920 000
www.letras.ulisboa.pt




