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É com muito prazer e alegria que, este ano, a SIPLE avança em seus espaços de atuação com a parceria 

SIPLE/UFRN. O Simpósio SIPLE 2018 visa a contribuir para o enriquecimento das relações entre as áreas de 

Português Língua Estrangeira / Segunda Língua (PLE/L2) e Português Segunda Língua para Surdos (PL2S).  

Realizado este ano no nordeste brasileiro, o Simpósio SIPLE 2018 vem contribuir para o avanço das discussões e o 

amadurecimento das relações entre pessoas, instituições e iniciativas que se encontram, muitas vezes, afastadas 

de grande parte dos eventos acadêmicos que abordam o ensino de PLE/L2 e PL2S.  

Ao promover o diálogo entre as áreas de PLE/L2 e PL2S, o Simpósio SIPLE 2018 propõe o estreitamento dos laços 

que unem os profissionais das duas áreas e o aprofundamento das questões teóricas e práticas que norteiam o 

ensino de português a aprendizes surdos e ouvintes que têm o português como segunda língua.  

O evento recebeu um número expressivo de trabalhos este ano. Desde já agradecemos a todos aqueles que 

enviaram seus trabalhos e manifestaram seu interesse em participar conosco. Como zelamos muito pela qualidade 

de nossos eventos, a comissão científica trabalhou arduamente e cautelosamente para selecionar as propostas que 

serão apresentadas nesses dois dias do evento, que serão 08 minicursos e 89 comunicações orais. Nosso 

“obrigado” aos membros da comissão científica! 

Com o objetivo de promover um trabalho colaborativo para otimizarmos os esforços no ensino, na extensão e na 

pesquisa das áreas de PLE/L2 e PL2S, ressaltando pontos convergentes e especificidades, preparamos com muito 

cuidado os momentos comuns para todos os participantes. A conferência de abertura, por exemplo, vai abordar a 

temática de aquisição de segunda língua direcionando seus pontos de discussão para o ensino do português a 

diferentes públicos. As três mesas plenárias, como complementares, abordarão aspectos acerca do material 

didático, da formação do professor e de políticas linguísticas para o ensino de PLE/L2 e PL2S.  

Não podemos de deixar de ressaltar o papel fundamental da Comissão Organizadora Local, coordenada pelo 

querido Prof. Fleide Daniel Santos de Albuquerque, e o apoio da UFRN por meio da Pró-reitoria de Pós-graduação, 

do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais, do 

Departamento de Letras e do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas.  

Com tudo isso, temos certeza de que o resultado de muito trabalho e dedicação será o que todos encontrarão em 

Natal nos dias 27 e 28 de setembro de 2018. 

 

Um grande abraço e até lá! 

Diretoria SIPLE 
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11h00 - 14h00 
Local: Auditorio principal do Instituto Ágora 

 

CREDENCIAMENTO 
 

14h00 - 15h00 
Local: Auditorio principal do Instituto Ágora 

 
MESA DE ABERTURA 

 

15h00 - 16h00 
Local: Auditorio principal do Instituto Ágora 

 
CONFERÊNCIA 

Contributos da investigação em aquisição de 
segunda língua para o ensino do português a 

diferentes públicos 

 
Profª Drª Ana Maria Lavadinho Madeira 

(Universidade Nova de Lisboa – Portugal) 

16h15 - 17h45   -   Salas 01 a 07  
 

SESSÕES DE COMUNICAÇÃO ORAL 
 

17h45 - 18h00 
INTERVALO PARA CAFÉ 

18h00 - 19h30   -   Salas 01 a 04 
 

MINICURSOS 

19h30 - 21h00 
Local: Auditorio principal do Instituto Ágora 

 
MESA PLENÁRIA 1 

Material Didático para o ensino de PLE e PL2S 
 

Profª Drª Edleise Mendes (UFBA – Brasil) 
 

Profª Drª Renata Antunes de Souza  (UnB – Brasil) 

21h00 - 21h45 
Local: Auditorio principal do Instituto Ágora 

 
APRESENTAÇÃO CULTURAL 

LANÇAMENTO DE LIVROS 

COQUETEL 
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8h30 - 10h30  -   Salas 01 a 10 

 
SESSÕES DE COMUNICAÇÃO ORAL

10h30 - 10h45 
INTERVALO PARA CAFÉ 

10h45 - 12h15 
Local: Auditorio principal do Instituto Ágora 

 

MESA PLENÁRIA 2 
Formação de professores para o ensino de 

PLE e PL2S 
 

Profª Drª Sandra do Nascimento (UnB – Brasil) 
 

Profª Drª Margarete Schlatter (UFRGS – Brasi) 
 

12h15 - 14h15 
INTERVALO PARA ALMOÇO 

14h15 - 15h45  -   Salas 01 a 10 

 
SESSÕES DE COMUNICAÇÃO ORAL 

16h00 - 17h30 -   Salas 01 a 04 
 

MINICURSOS 

17h30 - 17h45 
INTERVALO PARA CAFÉ

17h45 - 19h15 
Local: Auditorio principal do Instituto Ágora 

 
MESA PLENÁRIA 3 

Políticas linguísticas para o ensino de PLE e PL2S 
 

Profª Drª Denise Abreu e Lima (IsF – MEC – Brasil) 
 

Profª Drª Ronice Müller   (UFSC – Brasil) 

19h15 
Local: Auditorio principal do Instituto Ágora 

 

ENCERRAMENTO 

19h45 
Local: Auditorio principal do Instituto Ágora 

 

ASSEMBLEIA GERAL DA SIPLE 
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SALA 1: Auditório 1 do Instituto Ágora 

SALA 2: Auditório 2 do Instituto Ágora 

SALA 3: Auditório 3 do Instituto Ágora 

SALA 4: Auditório 4 do Instituto Ágora 

SALA 5: Auditório A do CCHLA 

SALA 6: Auditório principal do Instituto Ágora 

SALA 7: Auditório C do CCHLA 

SALA 8: Auditório D do CCHLA 

SALA 9: Auditório E do CCHLA 

SALA 10: Sala Multimeios 2 (C10) 
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27/09/2018 (quinta-feira) - 18h00 às 19h30 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 

 
UNIDADES DIDÁTICAS E 
TECNOLOGIAS DIGITAIS: 

PROPOSTAS BASEADAS EM 
UMA PERSPECTIVA 

INTERCULTURAL 
 

Sara Oliveira da Cruz 

 
INTRODUÇÃO AO 

ENSINO/APRENDIZAGEM DE 
PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO 

MATERNA E POSSÍVEIS 
CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO 

DOCENTE 
 

Fleide Daniel Santos de 

Albuquerque 

Ana Luíza de Andrade 

Cavalcante 

 
INTRODUÇÃO AO USO DO 

DICIONÁRIO ONLINE 
LIBRAS/PORTUGUÊS PARA 

PL2S: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES 

 
Ana Luísa Borba Gediel 

Ana Carolina do Carmo Leonor 

 

 
LEITURA E PRODUÇÃO DE 

GÊNEROS TEXTUAIS NO ESPAÇO 
ACADÊMICO: PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS EM PORTUGUÊS 
BRASILEIRO COMO LÍNGUA 

ADICIONAL 
 

Ana Adelina Lopo Ramos 

Rodrigo Albuquerque 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

28/09/2018 (sexta-feira) - 16h00 às 17h30 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 

 
PRÁTICAS DO ENSINO DE 

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 
ADICIONAL PARA 

INTERCAMBISTAS NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MATO GROSSO – CAMPUS 

CUIABÁ 
 

Paula Tuany Silva Café 
 

Ana Cecília Fonseca Matos 

 
COMO DESENVOLVER A 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 
NO ENSINO DE PLE? 

 
Fleide Daniel Santos de 

Albuquerque 
 

Diogo Avelino de Macêdo 

 
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS E 
GÊNEROS DISCURSIVOS: 

UMA PROPOSTA DE ENSINO DE 
PL2S 

 
Elizandra de Lima Silva Bastos 

 
Alanna Silva Coelho 

 
UTILIZANDO RECURSOS 

TECNOLÓGICOS PARA ENGAJAR 
APRENDIZES E PROMOVER O 

DESENVOLVIMENTO DA 
PROFICIÊNCIA EM SALA DE AULA 

DE PLE/L2 
 

Ana Luíza Gabatteli 
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27/09/2018 (quinta-feira)  - 16h15 às 17h45 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

 

16h15 – 16h45 

 

 
O ENSINO DE PREPOSIÇÃO DO 
PORTUGUÊS COMO L2 PARA 

SURDOS: QUESTÕES EXPLANATIVAS 
E SUAS IMPLICATURAS 

 
Fábio Tadeu Cabral Stoller 

 

 
AS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS 
DE PROMOÇÃO E ENSINO-

APRENDIZAGEM DO 
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 
DE ACOLHIMENTO EM UM 
MUNICÍPIO DO EXTREMO 

SUL CATARINENSE 
 

Dayane Cortez 
 

Angela Cristina Di Palma 
Back 

 

 
PROPOSTA DE ENSINO 
E APRENDIZAGEM DE 

PORTUGUÊS POR MEIO 
DE GÊNEROS TEXTUAIS 

ACADÊMICOS 
PARA ESTUDANTES 

ESTRANGEIROS 
 

Meire Celedônio da 
Silva 

 
Wanessa Monte 

Ferreira 
 

 
CONSTRUÇÃO E 

APROPRIAÇÃO DA 
PROFISSÃO DOS 

PROFESSORES DE 
PORTUGUÊS COMO 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
NA COLÔMBIA 

 
Luciana Andrade 

Stanzani 
 

 
ADAPTANDO MATERIAIS 

DIDÁTICOS PARA O 
ENSINO DE PLE: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE 
TEORIA E PRÁTICA 

 
Patrícia de Oliveira Lucas 

 
Ana Claudia Oliveira Silva 

 

Sala 6 Sala 7 

 
ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DE CONSTRUÇÃO DE UM CURSO ONLINE 

DE PLA PARA USO DA LINGUAGEM 
 

Cirlene de Sousa Sanson 
 

Gabriela da Silva Bulla 

 
ABORDAGEM COMUNICATIVA INTERCULTURAL POR MEIO DE CANÇÕES: UM 

ESTUDO COM APRENDIZES EM CONTEXTO DE NÃO-IMERSÃO 
 

Adriana Célia Alves 
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27/09/2018 
continuação 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

 

16h45 – 17h15 

 

ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA SURDOS: 

LEGISLAÇÃO, CURRÍCULO E 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
Claudiane Silva Soares 

 
Nanci Araújo Bento 

 

POLÍTICA LINGUÍSTICA, 
GESTÃO DE LÍNGUAS E 

INTERNACIONALIZAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

NA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRES DE 

FEBRERO (UNTREF) 
 

Fabricio Müller 
 

COMPARTILHANDO 
EXPERIÊNCIAS NA AULA DE 

REFORÇO: PORTUGUÊS 
COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA NO 
PROFICI/UFBA 

 
Ricardo Gualda 

 
Carina da Silva Machado 

Cardoso 

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
EM TIMOR-LESTE: O 

PAPEL DOS MATERIAIS 
DIDÁTICOS 

 
Joice Eloi Guimarães 

 

 

A ELABORAÇÃO DO 
MATERIAL DIDÁTICO EM UM 

CURSO VOLTADO À 
PREPARAÇÃO DE ALUNOS 
PRÉ-PEC-G PARA O CELPE-

BRAS 
 

Verônica Vinecký 
 

Sala 6 Sala 7 
DA PRÁTICA À TEORIA: UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO  

DE PLE/PL2 QUE SE TRANSFORMOU 
EM UM PROJETO DE PESQUISA 

 
Sara Oliveira da Cruz 

 

O SAMBA COMO ELEMENTO DE IDENTIDADE BRASILEIRA NO  
CONTEXTO DO ENSINO DE PORTUGUÊS DO BRASIL  

PARA ESTRANGEIROS 
 

Deise Dulce Barreto de Lemos 

 

27/09/2018 
continuação 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

 

17h15 – 17h45 

 

ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO/APRENDIZAGEM NAS 
AULAS DE PORTUGUÊS COMO 

SEGUNDA LÍNGUA PARA 
SURDOS (PL2S): UMA 

EXPERIÊNCIA DE OFICINA 
 

Danielle Coelho Lins 
 

Isabel Mallet 
 

NUCLI-ISF E CURSOS DE 
PLE PARA LETRAMENTO 
ACADÊMICO: SUBSÍDIOS 

PARA POLÍTICAS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO E 

RETERRITORIALIZAÇÃO 
 

Daniel dos Santos 

CELPE-BRAS EM AÇÃO: 
ATIVIDADES 

(EXTRA)CURRICULARES 
PARA GRUPOS ESPECÍFICOS 

- PEC-G/UFPR 
 

Bruna Pupatto Ruano 

A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE 

PORTUGUÊS PARA 
FALANTES DE OUTRAS 

LÍNGUAS: DESAFIOS 
POLÍTICO-LINGUÍSTICOS 

 
Elias Ribeiro da Silva 

 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DA ELABORAÇÃO DE UM 

ROTEIRO DIDÁTICO A PARTIR 
DE UNIDADES DIDÁTICAS 

DISPONIBILIZADAS NO PPPLE 
 

Carolina Katayama Gonçalves 
 

Lucimara Jabarde da Silva 
 

Sala 6 Sala 7 
O ENSINO DO PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS 

LÍNGUAS (PFOL) NAS UNIVERSIDADES DA BAHIA: 
CONQUISTAS E DESAFIOS 

 
Iracema Luiza de Souza 

“SORRIA! VOCÊ NÃO ESTÁ SENDO FILMADO”, O OLHAR DO ESTRANGEIRO SOBRE OS 
BRASILEIROS A PARTIR DAS PLACAS E CARTAZES INFORMATIVOS E DE ADVERTÊNCIA 

 
Fernanda Silva de Oliveira 
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SESSÕES DE COMUNICAÇÃO ORAL 

28/09/2018 (sexta-feira) - 08h30 às 10h30 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

 

 

08h30 – 09h00 

 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE 
UM TESTE DE AMPLITUDE DE 

VOCABULÁRIO PARA 
APRENDIZES DE PORTUGUÊS 

COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA 
SURDOS E OUVINTES 

 
Giselli Mara da Silva 

INTERFERÊNCIAS 
LINGUÍSTICAS: UM 

ESTUDO DA RELAÇÃO 
ENTRE CRIOULO 

HAITIANO E PORTUGUÊS 
 

Ana Cecília Fonseca Matos 
 
 

MUDANÇAS NAS CRENÇAS 
A RESPEITO DO ENSINO DE 

CULTURA E 
INTERCULTURALIDADE DE 

UM PROFESSOR EM 
FORMAÇÃO DE PLE: UM 

ESTUDO DE CASO 
 

André Monteiro Diniz 

A PREPOSIÇÃO DE NO 
ENSINO DE PORTUGUÊS 

COMO SEGUNDA LÍNGUA 
PARA ESTRANGEIROS 

 
Luciere Luiza de Souza 

 

TENDÊNCIAS DIDÁTICAS 
NA ELABORAÇÃO DE 
MATERIAIS PARA O 
ENSINO DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRA 
 

María Florencia Paciaroni 
 

Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9 Sala 10 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO 
ENSINO DE PLE PARA 

FALANTES DE LÍNGUAS 
DISTANTES E PRÓXIMAS AO 

PORTUGUÊS 
 

Caroline Veloso da Silva 
 

Renata Anez de Oliveira 

 

A CONCEPÇÃO E 
PRODUÇÃO DE CURSO 

ESTRANGEIRO: 
ENSINANDO OS SONS DO 

PORTUGUÊS 
 

Paula T. S. Café  

 

UM PONTO DE PARTIDA 
PARA A FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR 
 

Denise Barros Weiss 

 

ANÁLISE DE LIVROS 
DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS 

COMO LÍNGUA DE 
ACOLHIMENTO PARA 

IMIGRANTES DESLOCADOS 
FORÇADOS NO BRASIL 

 
Ana Paula de Araujo Lopez 

UMA REFLEXÃO SOBRE A 
MOBILIZAÇÃO DE 

SABERES NO ENSINO DA 
GRAMÁTICA EM SALA DE 

AULA DE PORTUGUÊS 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
Ana Edilza Aquino de 

Sousa 
 

Meire Celedonio da Silva 
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28/09/2018 
continuação 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

09h00 – 09h30 

A INTERPRETAÇÃO DE 
ENUNCIADOS METAFÓRICOS 

DO PORTUGUÊS ESCRITO POR 
SURDOS SINALIZADORES 

ESTUDANTES DE PORTUGUÊS 
COMO SEGUNDA LÍNGUA 

 
Ana Rachel Carvalho Leão 

 
Luciane Corrêa Ferreira 

DESAFIOS E TRAJETÓRIAS 
DO ENSINO-

APRENDIZAGEM DE 
PORTUGUÊS LÍNGUA 
ESTRANGEIRA PARA 

IMIGRANTES BENGALESES 
 

Marli Cardoso dos Santos 
 

Bárbara Souza Mattos 

UM ESTUDO SOBRE A 
TRANSCULTURALIDADE NA 

APRENDIZAGEM DE 
PORTUGUÊS LÍNGUA 

ESTRANGEIRA EM 
CONTEXTO DE IMERSÃO 

 
Heloísa Bacchi Zanchetta 

O USO DO ARTIGO 
DEFINIDO EM TOPÔNIMOS 
BRASILEIROS: CAPITAIS E 

ESTADOS 
 

Regina Célia Pagliuchi da 
Silveira 

 
Aparecida Regina Borges 

Sellan 

CULTURA EM MATERIAIS 
DIDÁTICOS DE 

PORTUGUÊS COMO 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
Marílio Salgado Nogueira 

 
Camila Martins de Sousa 

 

Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9 Sala 10 

O ENSINO DE PORTUGUÊS A 
FALANTES DE OUTRAS 

LÍNGUAS 
EM CONTEXTO DE IMERSÃO E 
COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
Iracema Luiza de Souza  

ENSINO DE PLA PARA 
INICIANTES ORIENTADO 

POR USO DA LINGUAGEM, 
GÊNEROS DO DISCURSO E 

PEDAGOGIA CRÍTICA: 
POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS 
 

Gabriela da Silva Bulla 
 

Janaína Vianna da 
Conceição 

ELEMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA A CONSTRUÇÃO DA 

COMPETÊNCIA 
CONSTRUTIVA DO 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
Ana Angélica Lima Gondim 

ENSINO DE PORTUGUÊS 
LÍNGUA ADICIONAL PARA 

PÚBLICOS ESPECÍFICOS: 
ANÁLISE DE UMA UNIDADE 

DIDÁTICA PARA 
REFUGIADOS 

 
Ana Paula Andrade Duarte 

 
 

 

UM CURSO DE PLE 
ONLINE NA PLATAFORMA 
MOODLE: ESTRATÉGIAS E 
RECURSOS CENTRADOS 

NO ALUNO 
 

Jean Antunes 
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28/09/2018 
continuação 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

09h30 – 10h00 

LETRAMENTO DE SURDOS: 
UMA QUESTÃO POLÍTICA 

 
Laralis Nunes De Sousa Oliveira 

 
 

EIXOS SOCIOCOGNITIVOS NA 
PRODUÇÃO TEXTUAL: AÇÕES 

LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 
MATERIALIZADAS EM TEXTOS 

EMPÍRICOS DE ESTUDANTES DE 
PORTUGUÊS BRASILEIRO 

COMO LÍNGUA ADICIONAL 
 

Rodrigo Albuquerque 

PRÁTICAS TRANSLÍNGUES 
NO ENSINO DE PLE 

 
Ana Claudia Peters 

Salgado 
 

Ana Carolina Fontana de 
Oliveira 

ESTUDO DE VOCATIVO 
PARA O ENSINO DE 
PORTUGUÊS COMO 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

Lays Fernandes dos Santos 
 

APRENDER BRINCANDO: 
A ELABORAÇÃO DE 

MATERIAIS DIDÁTICOS 
PARA O ENSINO DE 
PORTUGUÊS COMO 

LÍNGUA ADICIONAL NO 
ENSINO BÁSICO 

 
Leandro Diniz 

 
Clara Gomes Ribeiro De 

Oliveira 

Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9 Sala 10 

REFLEXÕES SOBRE ENSINO-
APRENDIZAGEM DE 

PORTUGUÊS LÍNGUA 
ESTRANGEIRA (PLE) PARA 

HAITIANOS 
 

Alessandra Montera Rotta 
 

João Carlos Barone de Sousa 
Alves 

 
ENSINO DE GÊNEROS 

ACADÊMICOS NA AULA DE 
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 

ADICIONAL 
 

Kaline Araujo Mendes 
 

Vaz Pinto Có 

O PROCESSO DE 
FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA COMO 
SEGUNDA LÍNGUA: 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA 
 

Laura Camila Braz de 
Almeida 

"PODE ENTRAR: 
PORTUGUÊS DO BRASIL 

PARA REFUGIADAS E 
REFUGIADOS”: ESCRITA 
ABREVIADA UTILIZADA 

NA INTERNET E SUA 
INCLUSÃO NA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 
 

Elaine Mª Fonseca Simões 
 

O ENSINO DE 
PORTUGUÊS COMO 

LÍNGUA PLURICÊNTRICA 
EM CONTEXTO DE 

LÍNGUA DE HERANÇA: 
CONSTRUÇÃO DE 

NOVOS 
DIRECIONAMENTOS 

PARA UMA 
ABORDAGEM DIDÁTICA 

 
Marília Pinheiro Pereira 
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28/09/2018 
continuação 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

 

10h00 - 10h30 

 

O ENSINO DE PL2S EM 
PORTUGAL 

 
Paulo Feytor Pinto 

 

A APRENDIZAGEM DO 
PORTUGUÊS POR FALANTES DO 

INGLÊS E A PERMEABILIDADE 
DA INTERLÍNGUA 

 
Edith Santos Correa 

 

AS DEMANDAS 
EDUCACIONAIS EM PLA E 

AS PRÁTICAS 
INTERCULTURAIS 

 
Rafaela Pascoal Coelho 

 
Isabela Bertho Campolina 

 

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO 
DE PRONOMES CLÍTICOS 
POR UM ALUNO CHINÊS 

APRENDENDO O 
PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
Jovania Maria Perin Santos 

 

UM PORTAL DE VÍDEOS 
ONLINE PARA 

APRENDER PORTUGUÊS 
DO BRASIL 

 
Idalena Oliveira Chaves 

 
Mariana Alves Abrantes 

Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9 Sala 10 

 
O ENSINO DE PLE NO JAPÃO: A 

EXPERIÊNCIA DE UMA 
ATIVIDADE NO SHOPPING 

MALL 
 

Katsumi Kosaka 
 

 
PRÁTICAS DE IMERSÃO E 

AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: 
REFLEXÕES ACERCA DE 

ATIVIDADES INTERCULTURAIS 
NO ENSINO DE PORTUGUÊS 

LÍNGUA ADICIONAL NA UFPB 
 

Oriana de Nadai Fulaneti 
 

Jessye Késsia de Carvalho 
Pereira 

 

 
PENSANDO EXPERIÊNCIA 

E ALTERIDADE: O 
PROCESSO FORMATIVO 

DE PROFESSORES 
ASSISTENTES DE PLE/PL2 

NA FRANÇA 
 

Manuelle de Oliveira 
Inácio 

 

 
A PREPARAÇÃO DE 

IMIGRANTES PARA O 
ENEM: RELATOS DE 

EXPERIÊNCIA 
 

Desirée de Almeida Oliveira 
 

O ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA COMO 

SEGUNDA LÍNGUA EM 
GUINÉ-BISSAU 

 
Gislene Lima Carvalho  
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SESSÕES DE COMUNICAÇÃO ORAL 

28/09/2018 (sexta-feira) - 14h15 às 15h45 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

14h15 – 14h45 

 

“MÃO NA MASSA” DA 
TEORIA À PRÁTICA: GÊNEROS 

DISCURSIVOS EM UMA 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE 

PORTUGUÊS COMO 
SEGUNDA LÍNGUA PARA 

SURDOS 
 

Laura Amaral Kümmel 
Frydrych 

 
Ísis Tatiane Lima Alves 

AS HABILIDADES INTEGRADAS 
NA AVALIAÇÃO DA 

PROFICIÊNCIA: ASPECTOS DO 
CONSTRUTO “COMPREENSÃO 

ORAL PARA PRODUÇÃO 
ESCRITA” NO EXAME CELPE-

BRAS 
 

Monica Panigassi Vicentini 
 

A EXPLORAÇÃO DA 
MULTIMODALIDADE EM 

ATIVIDADES DE LEITURA E 
PRODUÇÃO DE TEXTOS 

EM LIVROS DIDÁTICOS DE 
PORTUGUÊS LÍNGUA 

ADICIONAL E PORTUGUÊS 
LÍNGUA MATERNA 

 
Ana Paula Andrade Duarte 

 

DESCOBRINDO O ENSINO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA 

COMO LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 

 
Claudete Santana de Assis 

 
 

UNIDADES DIDÁTICAS 
PARA O ENSINO DE 
PORTUGUÊS COMO 
LÍNGUA ADICIONAL: 

LEITURA E PRODUÇÃO 
DE TEXTOS NO ÂMBITO 

DO PROGRAMA 
IDIOMAS SEM 

FRONTEIRAS (ISF) 
 

Kaline Araujo Mendes 
 

Jessica do Rosário 
Bandeira 

 

Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9 Sala 10 

RELAÇÕES ENTRE O 
PORTUGUÊS E A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES SURDOS 
NO AMAZONAS: 

REALIDADE(S), DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS 

 
Joana Angélica Ferreira 
Monteiro Cabral Stoller 

 
Wagner Barros Teixeira 

A PRODUTIVIDADE SEMÂNTICA 
DOS PALAVRÕES: INSERÇÃO 

DOS VERBETES CONSIDERADOS 
DE (BAIXO) CALÃO NOS 

DICIONÁRIOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 

ESTRANGEIROS 
 

Lucas Rezende Almeida 

PORTUGUÊS COMO 
LÍNGUA DE ACOLHIMENTO 
PARA FINS ACADÊMICOS: 

CONSTRUÇÃO DE UMA 
DISCIPLINA ACADÊMICA 

COMO POLÍTICA 
AFIRMATIVA PARA 

MIGRANTES E 
REFUGIADOS DA UFPR 

 
Bruna Pupatto Ruano 

 
Sérgio Ricardo Santos 

Lopes 

A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE 

PORTUGUÊS COMO 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 
EM UM CONTEXTO DE 
TELECOLABORAÇÃO: A 

APRENDIZAGEM 
COLABORATIVA POR 

TELETANDEM NA 
REALIDADE DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE JUIZ DE FORA 

 
Denise Barros Weiss 

 
Maíra Alvim Míccolis 
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28/09/2018 
continuação 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

14h45 – 15h15 

REFLETIR, PLANEJAR E CRIAR: 
CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO 
PRALER: L2 PARA SURDOS À 

PRÁTICA DOCENTE DE 
PROFESSORES EM 

FORMAÇÃO 
 

Elizandra de Lima Silva Bastos 
 

João Batista Marcelino dos 
Santos 

 

NÍVEIS DE IMPACTO E EFEITO 
RETROATIVO DA CERTIFICAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA NO 

ACESSO AO MESTRADO EM 
PLE/PL2 

 
Catarina Gaspar 

 
Margarita Maria Correia 

Ferreira  

A INCLUSÃO DE 
MATERIAIS AUTÊNTICOS 

NA ELABORAÇÃO DE 
UNIDADES TEMÁTICAS NO 

ENSINO DE PLE 
 

Regiane Soranzo 
 

Tuanny Aparecida Eugenio 
 

ENSINO/APRENDIZA-GEM 
DE PORTUGUÊS 

BRASILEIRO COMO 
LÍNGUA ESTRANGEIRA: 

NOVAS PERSPECTIVAS EM 
SALA DE AULA 

 
Ana Katy Lazare Gabriel 

 
Maria do Carmo Meirelles 

R. B. Ribeiro 
 

AVANÇOS E DESAFIOS 
NO ESTABELECIMENTO 

DO PLE NO IDIOMA SEM 
FRONTEIRAS 

(IsF/NUCLI UFV) 
 

Flávia Rodrigues de 
Souza 

 

Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9 Sala 10 

O USO DA LÍNGUA DE SINAIS 
NO ENSINO DA LEITURA EM 

PORTUGUÊS E AS 
POSSIBILIDADES DE 

TRADUÇÃO 
 

Giselli Mara da Silva 
 

Sônia Aparecida Leal Vitor 
Romeiro 

“QUE ISSO!” USO DE 
EXPRESSÕES FORMULAICAS NO 
ENSINO DE PORTUGUÊS COMO 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

Adriana Borgerth Vial Corrêa 
Lima 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
DE SUL-AFRICANOS 
APRENDIZES DE PLE 

SOBRE A 
LÍNGUA/CULTURA DO 

BRASIL 
 

Caroline Veloso da Silva 
 

Nelson Viana 

A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE PLE NA 

UFBA: INTEGRAÇÃO 
ENTRE A LICENCIATURA 
EM PLE E O CURSO DE 

PORTUGUÊS PARA 
ESTRANGEIROS 

 
Ricardo Gualda 
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28/09/2018 
continuação 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

 

 

15h15 - 15h45 

 

REPENSANDO OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM PARA A 
SALA DE AULA DE PL2S 

 
Silvana Araújo Silva 

 
Viviane Bagio Furtoso 

 

REPRESENTAÇÕES DO 
MASCULINO NOS ELEMENTOS 
PROVOCADORES DO EXAME 
CELPE-BRAS – POSTURAS E 

FAMÍLIA 
 

Adriana Rebello 
 

ENUNCIADOS DE LEITURA: 
SUAS POTENCIALIDADES 
EM AULAS BILÍNGUES DE 

PORTUGUÊS LÍNGUA 
ESTRANGEIRA EM 

CONTEXTOS 
DISCIPLINARES 

ESPECÍFICOS 
 

Andrea Fabiana Gambini 
 

ENSINO DE PORTUGUÊS 
LÍNGUA DE 

ACOLHIMENTO (PLAC) NA 
UFMG 

 
Luciane Correa Ferreira  

O DESENHO DOS 
CURSOS DE PORTUGUÊS 

COMO LÍNGUA 
ADICIONAL (PLA-ISF) NA 

UFMT 
 

Flávia Girardo Botelho 
Borges  

Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9 Sala 10 

SOMANDO ESFORÇOS E 
FORTALECENDO VÍNCULOS 
POR MEIO DO PROGRAMA 
ISF-PLE NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAZONAS 

 
Wagner Barros Teixeira 

 
Valéria Moisin de Araújo 

 

O SAGRADO E O PROFANO NAS 
UNIDADES FRASEOLÓGICAS DO 

PORTUGUÊS BRASILEIRO: 
PERSPECTIVAS PARA O 
ENRIQUECIMENTO DOS 
MATERIAIS DIDÁTICOS 

VOLTADOS PARA O ENSINO DE 
PLE 

 
Viviane Matos 

INTERAÇÃO VIA 
TELETANDEM E O 

DESENVOLVIMENTO DA 
COMPETÊNCIA 

INTERCULTURAL EM 
ALUNOS 

 
Anelise Fonseca Dutra 

 

CAPACITAÇÃO DE 
PROFESSORES-

ESTAGIÁRIOS NO 
CONTEXTO DO ENSINO 

DE PORTUGUÊS 
BRASILEIRO PARA 

IMIGRANTES E 
REFUGIADOS: DESAFIOS 

MULTIFACETADOS 
 

Elenice Alves da Costa 
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CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
 

Contributos da investigação em aquisição de segunda língua para o ensino do português a 

diferentes públicos 

Ana Madeira (CLUNL - NOVA/FCSH) 
 aml.madeira@gmail.com 

 

Esta apresentação tem três objetivos principais: (i) propor uma reflexão sobre a natureza do processo de 

aquisição de uma segunda língua (L2), com foco no português; (ii) identificar diferenças e semelhanças, na 

aquisição de (português como) L2, entre diferentes populações (o destaque estará na comparação entre 

aprendentes ouvintes e surdos); e (iii) discutir as implicações que a investigação sobre a aquisição e o 

desenvolvimento do conhecimento gramatical deverá ter para o ensino. A apresentação basear-se-á em 

investigação sobre um fenómeno gramatical específico, os pronomes pessoais, os quais, pelas suas 

características fonológicas, morfossintáticas, semânticas e discursivo-pragmáticas, se têm revelado uma área 

de especial dificuldade, não apenas na aquisição de L2, mas também na aquisição monolingue e bilingue, 

tanto a nível da produção como da compreensão (e.g. Costa & Grolla 2017). Considerando diversos estudos, 

realizados com aprendentes ouvintes, que incidem sobre o português, verifica-se que as dificuldades no 

domínio da produção afetam sobretudo os pronomes clíticos (no caso do português europeu), que 

apresentam taxas de omissão elevadas nos estádios iniciais de aquisição e desenvolvimento tardio dos seus 

padrões de colocação (e.g. Costa, Lobo & Pratas 2013; Flores & Barbosa 2012; Madeira & Xavier 2009; Fiéis 

& Madeira 2016a). No que diz respeito à compreensão, observa-se uma diferença entre os pronomes clíticos, 

cujas propriedades interpretativas são adquiridas cedo (e.g. Fiéis & Madeira 2016b), e os pronomes fortes. 

Relativamente a estes, diversos trabalhos têm mostrado que o conhecimento das condições que regulam a 

sua interpretação se desenvolve tardiamente no caso dos pronomes de sujeito (e.g. Rinke & Flores 2018; 

Lobo, Madeira e Silva 2017) e dos pronomes de complemento não reflexos (e.g. Fiéis & Madeira 2017), tendo 

este facto sido atribuído a dificuldades na integração dos conhecimentos sintáticos e discursivo-pragmáticos 

necessários à interpretação destes pronomes. Estes resultados serão comparados com as conclusões de 

investigação existente sobre a aquisição de pronomes no português L2 por aprendentes surdos (e.g. Andrade 

2016), procurando-se identificar diferenças e semelhanças quanto aos percursos e ao ritmo de 

desenvolvimento, e discutir o efeito de potenciais fatores diferenciadores como, por exemplo, a idade de início 

de exposição à primeira língua (a língua de sinais, no caso dos aprendentes surdos), a influência da primeira 

língua, a idade de início e o grau de exposição regular à L2, a modalidade (oral ou escrita) e o ensino formal. 

Finalmente, discutiremos em que medida uma melhor compreensão das características da aquisição e do 

desenvolvimento de fenómenos gramaticais como os pronomes podem contribuir para a identificação de 

estratégias mais adequadas e eficazes para o ensino do português L2 a diferentes públicos, assim como para 

a construção de materiais didáticos diferenciados em função das especificidades dos aprendentes. 

Palavras-chave: Aquisição. Português. Segunda língua.   

mailto:aml.madeira@gmail.com
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MESAS PLENÁRIAS 
 

MESA PLENÁRIA 1 - Material Didático para o ensino de PLE e PL2S 

Profª Drª Edleise Mendes 
Profª Drª Renata Antunes de Souza 

 
 

Materiais Interculturais para o Ensino de Português LE/L2 em contextos multilíngues:  

do local ao multilateral e pluricêntrico 

Edleise Mendes (UFBA – Brasil) 
edleise.mendes@gmail.com 

 
Esta apresentação terá como discussão central a produção de materiais para o ensino de português como 
LE/L2 com enfoque teórico e metodológico nas perspectivas interculturais e críticas para o ensino de línguas. 
De modo a conduzir a reflexão, apontarei as orientações que têm fundamentado o trabalho de produção de 
materiais que desenvolvo em dois contextos de ensino e de formação de professores, um no âmbito latino-
americano e outro no espaço que compreende a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
Adicionalmente, para dar forma à discussão, realizarei uma análise comparativa entre duas perspectivas na 
produção de materiais interculturais de língua portuguesa, uma que considera uma variedade nacional, no 
caso a variedade brasileira, e outra que considera o caráter pluricêntrico do português e que defende uma 
gestão multilateral e compartilhada dessa língua, tanto do ponto de vista de sua diversidade linguístico-
cultural, quanto das diferenças contextuais de seu ensino-aprendizagem. 
 

Palavras-chave: Material didático. Interculturalidade. Multilinguismo. 

 

Considerações para a elaboração de material didático para o ensino de português-por-escrito 

(PPE) a surdos 

Renata Antunes (Programa de Pós-Graduação em Linguística - UnB)
 
 

renataasrezende@gmail.com 

  
O ensino da língua portuguesa para surdos tem sido assunto recorrente no âmbito das políticas linguísticas e 
educacionais do Brasil. Assim, julgam-se ser necessário refletir sobre a construção de materiais didáticos para 
o ensino de português- por-escrito a surdos, respeitando a realidade educacional desses alunos. Dessa 
forma, este trabalho discorre sobre a educação de surdos no Brasil e sobre a abordagem Foco- na-Forma. 
Trata ainda o ensino de português como segunda língua, entendido como português-por-escrito (PPE), 
postulado por Grannier (2002).  
 
Palavras-chave: Surdez. Programa de Ensino. Ensino de LP como L2.  
 

  

mailto:edleise.mendes@gmail.com
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MESA PLENÁRIA 2 - Formação de professores para o ensino de PLE e PL2S 

Profª Drª Sandra do Nascimento  
Profª Drª Margarete Schlatter  

 
 

Formação de professores para o ensino de PLE e PL2S 

 
Sandra Patrícia de Faria do Nascimento (UnB – Brasil) 

sandpattynascimento@hotmail.com 
 

Embora o ensino de português como segunda língua para surdos esteja sendo discutido, ao longo dos anos, 
nos ambientes acadêmicos e escolares, principalmente após o Decreto Nº5.626/2005, de uma maneira geral, 
muitos professores ainda se sentem desnorteados e desconfortáveis quando o tema é o ensino a português 
para surdos. Muitas formações vêm sendo oferecidas, nas diferentes esferas e etapas de ensino. Muitas 
pesquisas vêm sendo desenvolvidas e muitos são os fatores implicados nesse processo, que carece da 
escuta dos professore, mas também da escuta dos estudantes. Dessa forma, esse trabalho problematiza a 
formação inicial e continuada dos professores que atuam nessa área, ao mesmo tempo em que distingue os 
conceitos de primeira língua (L1), segunda língua (L2), terceira língua (L3), língua estrangeira (LE) e  língua 
adicional (LA), apresenta fragilidades e desafios pelos quais os profissionais (formados, em formação ou sem 
formação para o ensino de português como segunda língua) passam, em sua atuação. Entre as fragilidades, a 
própria definição do perfil do professor, o distanciamento entre a teoria e a prática, o empirismo e senso 
comum bastante presente no cotidiano escolar, questões relacionadas ao ambiente propício para o ensino, à 
cultura e à identidade do(s) estudante(s), à enturmação, ao planejamento, à metodologia de ensino, às 
estratégias adotadas para leitura e escrita, à língua de ensino, ao currículo, ao material didático oferecido aos 
estudantes, aos processos e critérios de avaliação, assim como ao filtro afetivo entre outros aspectos a serem 
considerados. Essas reflexões nos apontam o fato de que a formação dos professores não logra(rá) êxito se 
não estiver aliada à predisposição dos profissionais em despir-se dos velhos paradigmas para dar lugar a 
propostas de ensino mais efetivas. Também é necessário que os professores estabeleçam um sentimento de 
empatia, de forma a colocar-se no lugar do estudante, respeitar suas diferenças e trazer-lhe o novo, presente 
na língua alvo e na cultura do outro, que a tem como primeira língua. E, acima de tudo, o professor de 
português como segunda língua para os estudantes surdos (formado ou em formação) deve atuar sobre uma 
proposta em construção, que precisa ser revista e reavaliada, dia após dia, de forma a se garantir que, por 
meio dela, os estudantes se apropriem da leitura e se predisponham à escrita, sem a imposição de um 
feedback que desrespeite o seu processo de aprendizagem. Dão luz a esse estudo, os que defendem e nos 
ensinam estudiosos como Krashen (1982); Quadros (1997); Quadros e Schmiedt (2008); Brasil (2002); 
Granier (2003); Fernandes (2006); 2007); Guarinello (2007); Lodi (2013); Paiva (2014) a Souza (2017). 
 
Palavras-chave: Ensino de português como segunda língua. Formação inicial (de professores). Formação 
continuada (de professores). 
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Relações entre teoria e prática na construção da identidade 

de professor-autor (-formador) 

 
 

 

Margarete Schlatter (UFRGS – Brasi) 
margarete.schlatter@gmail.com 

 
 
 
 
Com base em uma visão de formação de professores como um conjunto de práticas que propiciem o 

desenvolvimento das identidades de professor-autor e de professor-autor-formador (GARCEZ; SCHLATTER, 

2017), esta fala tem o objetivo de apresentar um programa de formação de professores de português como 

língua adicional (PLA) organizado em diferentes modalidades de trabalho colaborativo a partir dos seguintes 

eixos estruturadores: a) indução à prática de ensino; b) reflexão conjunta e continuada sobre a prática; c) 

pesquisa sobre questões que constituem o ensino e a aprendizagem de língua; e d) registro escrito sobre as 

aprendizagens (SCHLATTER; BULLA; COSTA, no prelo; NÓVOA, 2001). Após descrever cada um dos eixos 

mencionados e as modalidades em que são colocadas em prática, analiso de que modo, em um evento de 

formação (COSTA, 2018), o diálogo entre participantes mais e menos experientes sobre planejamento de 

aulas, construção de tarefas pedagógicas e experiências docentes é propício para a construção da autoria do 

professor. Nesse percurso formativo, o registro sistemático, refletido e sustentado sobre as experiências 

singulares vividas, com vistas à ampliação da interlocução entre pares, é chave para que o professor-autor 

possa desenvolver-se também como professor-autor-formador, se responsabilizando pelos repertórios 

construídos e inspirando outros professores a aperfeiçoar sua prática pedagógica. Em cenários de formação 

com essas características, a articulação teoria-prática é construída no cotidiano das ações do professor em 

diálogo com outros professores, ao mobilizarem o conhecimento produzido historicamente para a resolução 

conjunta de problemas emergentes da prática e, desse modo, aprender o que significa ser professor naquele 

contexto específico.  

 
Palavras-chave: Formação de professores. Identidade profissional. Português língua adicional. 
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MESA PLENÁRIA 3 - Políticas linguísticas para o ensino de PLE e PL2S 

Profª Drª Denise Abreu-e-Lima  
Profª Drª Ronice Müller  

 
 

 

O Programa Idiomas sem Fronteiras como articulador das ações para  

fortalecimento do Português Língua Adicional no Brasil e no exterior 

 
 
 

Denise Martins de Abreu-e-Lima (IsF/MEC - UFSCar) 
denise.lima@mec.gov.br 

 
 
 

O Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), fundado inicialmente em 2012 com o nome de Inglês sem 

Fronteiras para auxiliar na melhoria de proficiência dos estudantes em mobilidade acadêmica para o exterior, 

teve sua expansão em 2014 com a ampliação de atendimento para outros idiomas transformando-se no que é 

chamado atualmente de Idiomas sem Fronteiras. Desde essa época, mais 6 idiomas foram acrescidos ao 

portfolio do Programa: francês, espanhol, italiano, alemão, japonês e português para estrangeiros. A proposta 

ao incluir o PLA/PLE no Programa foi estratégica, tanto no que se referia ao processo de internacionalização 

das instituições de ensino superior (IES), para suporte linguístico aos estrangeiros vinculados aos 

projetos/programas de ensino, pesquisa e extensão, como também permitir que a equipe de especialistas 

pudesse alavancar não só a mobilidade IN como OUT da instituição. Além disso, considerando programas 

internacionais já consolidados, como PEC-G e PEC-PG, a demanda pelo teste de proficiência Celpe-Bras e 

postos aplicadores, e a demanda crescente por especialistas na área tanto nas IES brasileiras como nas 

estrangeiras, o IsF - Português apresenta em seu escopo a função de articular ações governamentais que 

possam dar melhor estrutura para ofertas de ensino de língua, auxiliando a rede de especialistas envolvida 

para atender às demandas do Programa. O objetivo desta palestra é o de compartilhar as ações do Programa, 

o estado da arte, e as articulações realizadas no âmbito governamental para estruturação do PLA/PLE no 

Brasil como também apresentar o plano estratégico proposto para auxiliar o fortalecimento da área no Brasil e 

no exterior. 

 
Palavras-chave: Idiomas sem Fronteiras. Português Língua Adicional. Plano estratégico. 
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Língua Portuguesa como L2 e M2 para sinalizantes de Libras 

 
 
 

Ronice Müller de Quadros (UFSC - Brasil) 
ronice.quadros@ufsc.br 

 
 
 
Os documentos oficiais reconhecem a Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos 

sinalizantes de Língua Brasileira de Sinais (doravante Libras) (Lei 10.436/2002; Decreto 5.626/2005; PNE 

2014). O ensino desta língua, além de ser enquanto segunda língua, também é em uma segunda modalidade, 

pois a Língua Portuguesa é estabelecida a partir da modalidade oral-auditiva, enquanto a Libras se constitui 

na modalidade visuo-espacial. A especificidade do ensino da Língua Portuguesa para surdos está relacionada 

com essa constatação. A Libras é a primeira língua das crianças surdas e estará subsidiando o ensino da 

Língua Portuguesa. A língua de sinais é a base para o seu desenvolvimento cognitivo e social, inclusive para 

a aprendizagem da Língua Portuguesa – modalidade escrita. Nesse sentido, garantir à criança surda a 

aquisição da sua primeira língua é o primeiro passo para que ela possa desenvolver suas capacidades 

cognitivas e linguísticas em uma segunda língua (QUADROS, 1997; QUADROS; CRUZ, 2011; QUADROS; 

NEVES, 2017). Segundo Quadros e Neves (2017), é preciso pautar as práticas em formas visuais de uso da 

escrita, proporcionando aos alunos surdos muito mais do que um ensino de palavras isoladas, e sim, uma 

participação efetiva na cultura escrita para que possam questionar o uso que se faz da modalidade escrita da 

língua. O ato de “ver” um termo da língua, vai além da palavra escrita em Língua Portuguesa; é preciso “ver” 

em sinais, “ver” através do alfabeto manual da Libras, “ver” imagens e “ver” através da experiência que o 

aluno surdo traz para a sala de aula. Gesueli (2015, p.184) reforça o quanto é necessário “repensar as 

concepções tradicionais do ensino do português escrito para surdos, enfatizando a importância do aspecto 

visual da leitura-escrita com um fator constitutivo desse processo”. Quadros e Schmiedt (2006) corroboram 

com a afirmativa supramencionada e falam da necessidade de promover práticas de leitura significativas, ou 

seja, textos que façam sentido para a criança no contexto da sala de aula e para a sua vida. A visualidade é 

uma característica intrínseca da modalidade da Libras e precisa ser ressignificada para o ensino da Língua 

Portuguesa para surdos. Esse efeito de modalidade impacta diretamente nas práticas de ensino de línguas 

exigindo uma produção escrita que seja pautada na visualidade, assim como as formas de transferência 

observadas na produção escrita também podem apresentar efeitos de modalidade (QUADROS; SOUSA, 

2013).  Essas questões serão aprofundadas neste trabalho. 

 
Palavras-chave: Língua Portuguesa. Modalide escrita. Surdos.  
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MINICURSOS 
 

 

 

Como desenvolver a competência intercultural no ensino de PLE? 

 

 

Fleide Daniel Santos de Albuquerque (UFRN)  

fleidedamiel@hotmail.com 

 

Diogo Avelino de Macêdo (UFRN) 

 ichbinodecam@gmail.com 

 

 

Este minicurso contempla a área temática de formação de professores de PLE/PL2 e tem por objetivo 

apresentar conceitos básicos para auxiliar professores no desenvolvimento da competência intercultural na 

sala de aula de Português Língua Estrangeira. Os estudos interculturais já estão na ordem do dia há algum 

tempo e têm sido abordados, com muita evidência, em comunicações e conferências dos eventos da área. 

Não obstante, ainda carecem as oportunidades para discussão, em termos práticos, de como implementar um 

ensino culturalmente sensível e promover a competência intercultural na sala de aula de PLE/PL2. Com este 

objetivo, serão discutidos os seguintes aspectos: (i) O ensino de língua culturalmente sensível; (ii); Aspectos 

implicados na aquisição da competência intercultural, (iii) Promovendo a competência intercultural sem o 

conhecimento direto de outras culturas; (iv) Aspectos dos materiais didáticos culturalmente sensíveis; (v) O 

trabalho com preconceitos e estereótipos; (vi) A avaliação da competência intercultural. Michael BYRAM, Bella 

GRIBKOVA, Hugh STARKEY, Edleise MENDES e Maria José GROSSO estão entre as referências teóricas. 

Este minicurso atenderá, portanto, os professores que se ressentem de uma formação inicial nos aspectos 

interculturais implicados no ensino de PLE/PL2 ou que já atuam na área e não têm uma compreensão clara 

do que seja um ensino intercultural na prática pedagógica. O minicurso se divide em duas partes: na primeira 

hora de duração, os participantes discutirão os aspectos enunciados acima e, em seguida, discutirão em 

grupos possibilidades de implementação de um ensino intercultural a situações de ensino que lhes serão 

apresentadas. Espera-se, com esta atividade, que os participantes tenham subsídios para buscar 

aprofundamento no ensino intercultural e promover a competência intercultural de forma mais consciente e 

refletida.  

 

Palavras-chave: Formação inicial em PLE/PL2. Ensino culturalmente sensível. Desenvolvimento da 

competência intercultural. 
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Introdução ao ensino/aprendizagem de português língua não materna   

e possíveis caminhos para a formação docente 

 

Fleide Daniel Santos de Albuquerque (UFRN)  

fleidedamiel@hotmail.com 

 

Ana Luíza de Andrade Cavalcante (UFRN) 

analuizaletras@live.com 

 

 

Este minicurso contempla a área temática de formação de professores e tem por objetivo discutir conceitos 

operatórios básicos para o professor que ensina o português a falantes de outras línguas e possíveis 

caminhos para a formação no ensino de português como língua não materna. Primeiramente, serão discutidos 

critérios para a identificação dos diferentes contextos de ensino e aquisição/aprendizagem: língua materna e 

língua não materna, língua estrangeira e língua segunda. Posteriormente, os participantes, com base nos 

critérios discutidos, farão exercícios práticos para a identificação dos diferentes perfis sociolinguísticos 

hauridos nestes diferentes contextos. Espera-se que os participantes, com esta atividade, (i) tenham uma 

ideia mais clara dos conceitos prototípicos e dos critérios definidores dos contextos de ensino e 

aquisição/aprendizagem do português como língua não materna, (ii) saibam reconhecer com relativa 

facilidade características gerais dos aprendentes que se encontram nestes diferentes contextos e (iii) 

conheçam as opções disponíveis para uma formação inicial no estado do Rio Grande do Norte e percursos 

formativos posteriores em diferentes níveis de formação acadêmica. Ainda são muitos os professores no 

estado do Rio Grande do Norte que se ressentem de uma formação inicial no ensino de português como 

língua não materna. O ensino de português a falantes de outras línguas ainda se encontra, muitas vezes, 

direcionado pelas práticas vigentes no ensino de português língua materna nas escolas públicas estaduais e 

municipais. Este minicurso atenderá melhor àqueles professores que, embora já tenham diante de si a tarefa 

de ensinar o português a falantes de outras línguas, ainda se ressentem de uma formação inicial e de 

orientação para os possíveis caminhos a serem trilhados no ensino de português como língua não materna. 

 

Palavras-chave: Português língua não materna. Contextos de ensino e aquisição/aprendizagem. Percursos 

formativos em português língua não materna. 
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Introdução ao uso do Dicionário online Libras/Português para PL2S: 

desafios e possibilidades 
 

 

Ana Luísa Borba Gediel (UFV) 

ana.gedielufv@gmail.com 

 

Ana Carolina do Carmo Leonor 

ana.carmoleonor@gmail.com 

 

 

No intuito de tornar o cotidiano das pessoas surdas mais acessível no ensino superior, será realizado no 

minicurso uma introdução à plataforma do Dicionário online bilíngue Libras/Português, para que os 

participantes verifiquem a viabilidade e a usabilidade como ferramenta inclusiva em sala de aula. Assim, a 

proposta tem por objetivo desenvolver atividades lúdicas guiadas, a partir da utilização do dicionário, gerando 

reflexões acerca dos usos da ferramenta no âmbito educacional e nos processos comunicacionais entre 

surdos e ouvintes. Para alcançarmos o objetivo supracitado, inicialmente, será apresentada a ferramenta e os 

conteúdos disponíveis aos participantes. Dentre as ações da ferramenta, será demonstrado o sinalário, 

voltado para algumas áreas específicas, acrescido de conceitos desenvolvidos em Libras, com a tradução 

escrita na Língua Portuguesa. Ainda, será explicado o acesso aos sinais e o seu significado em Português por 

meio das configurações de mão. Posteriormente, serão propostas atividades lúdicas guiadas para a utilização 

do Dicionário e o entendimento dos seus possíveis usos a partir da busca de sinais específicos e de palavras 

via configurações de mão. Por fim, serão discutidas e evidenciadas as dificuldades de uso, as possibilidades e 

os desafios de usufruir do dicionário enquanto estratégia de ensino e meio de interação linguística, 

envolvendo mais de uma língua. Desse modo, espera-se, ao final, que o Dicionário online bilíngue 

Libras/Português seja conhecido e divulgado para utilização no espaço de sala de aula em múltiplas 

disciplinas, assim como facilitador nos processos educacionais. Esperamos com o minicurso impulsionar a 

divulgação do material entre profissionais que atuam em Instituições de Ensino Superior e fora delas, para 

posterior uso, enriquecimento do material já desenvolvido, no tocante a usabilidade da ferramenta. Ainda, 

prover material de análise visando estudos em relação às interações, à relação homem-máquina; à formação 

de professores e o ensino e aprendizagem de Libras. 

 

Palavras-chave: Libras. Dicionário. PL2S. 
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Leitura e produção de gêneros textuais no espaço acadêmico: práticas pedagógicas em 

português brasileiro como língua adicional 
 

 

Ana Adelina Lopo Ramos (UnB) 

ramos.anadeli@gmail.com 

 

Rodrigo Albuquerque (UnB) 

rodrigo.albuquerque.unb@gmail.com 

 

 

 

Inscrita na temática “Materiais didáticos para o ensino de PLE/L2”, esta proposta visa a apresentar 

experiências vivenciadas por professores e por estudantes da Universidade de Brasília em atividades de 

leitura e de produção de gêneros acadêmicos voltados para o público universitário usuário de outras línguas 

adicionais (LA). A perspectiva teórica, ancorada na esteira dos estudos bakhtinianos, concebe a língua 

inserida nas práticas socioculturais e genéricas, conduzindo os estudantes a se familiarizarem com a 

linguagem acadêmica, a fim de auxiliá-los na realização de trabalhos em outras disciplinas de cursos de 

graduação e de pós-graduação. Frente a essa demanda, é elaborado material didático adequado a esse 

estatuto linguístico, com vistas a atender às necessidades acadêmicas de nosso público-alvo, no que diz 

respeito à leitura e à produção de gêneros textuais acadêmicos. Esperamos que a apresentação desse 

material não só inspire os participantes do minicurso como também ofereça espaço para relatos particulares, 

em relação às práticas profissionais e acadêmicas vivenciadas por esses sujeitos, de modo a ampliar o 

letramento crítico de todos os envolvidos. As atividades contemplarão a exposição das influências teóricas 

que sustentam as práticas acadêmicas; a caracterização do contexto de LA em que as práticas ocorrem 

(interlocutores, demandas acadêmicas no âmbito da UnB, expectativas dos estudantes quanto às práticas de 

leitura e de escrita, relatos dos estudantes concernentes às práticas vivenciadas); e, por fim, o diálogo quanto 

ao material utilizado. Em atendimento ao objetivo do evento, centrado em promover a interação entre 

professores, investigadores e estudantes de Letras e áreas afins, almejamos focalizar o minicurso na partilha 

de atividades didáticas que possam ser desenvolvidas em outras universidades, tanto no âmbito do ensino 

quanto no da extensão.  

 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Português brasileiro como língua adicional. Materiais didáticos. 
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Práticas do ensino de português como língua adicional para intercambistas 

na Universidade Federal do Mato Grosso – campus Cuiabá 

 

 

 

Paula Tuany Silva Café (UFMT) 

 paula.tuany.silva@gmail.com 

 

Ana Cecília Fonseca Matos (UFMT)  

anaceciliafm@gmail.com  

 

 

 

O ensino de Português como Língua Adicional (PLA) tem se consolidado na Universidade Federal do Mato 

Grosso nos últimos anos. A Universidade recebe diversos alunos estrangeiros e estes precisam se comunicar 

e produzir textos em língua portuguesa dentro da academia. Para tanto, a fim de responder a essa demanda, 

o Instituto de Linguagens do campus Cuiabá, com o suporte do Idiomas sem Fronteiras (iniciativa do 

Ministério da Educação), oferece curso de PLA para esses alunos intercambistas. Partindo desse mote, 

trazemos para este minicurso algumas práticas de ensino que foram aplicadas nas aulas de PLA com o 

objetivo de facilitar a compreensão e a assimilação em âmbito fonológico. Tais aulas foram embasadas na 

abordagem comunicativa, que visa aprender a comunicar-se por meio da interação com a língua-alvo, com a 

intenção de conectar a aprendizagem da língua em sala de aula com a ativação da linguagem fora da sala de 

aula (BROWN 1994). Como suporte metodológico as aulas foram desenvolvidas em três etapas Engage, 

Study e Activate (traduzidos aqui como etapas de Engajamento, Estudo/fixação e Ativação/aplicação), 

também conhecidas como ESA (HARMER 2010:51).  Com isso, as atividades deste minicurso visam ao 

estudo de aspectos do português que geram dificuldades para muitos estrangeiros no âmbito fonológico 

(nasalização, sons do S e Z, vogais abertas e fechadas entre outros). Sendo assim, são propostos roteiros 

didáticos pautados segundo a abordagem comunicativa de ensino de línguas que se preocupa com a 

promoção do engajamento do aluno no momento da aula e que, ao mesmo tempo, proporciona um estudo 

sistemático dos conteúdos a fim de promover uma fixação mais consistente dos elementos linguísticos. As 

atividades também apresentam uma interação Língua/Cultura, em que cada grupo de fonema abordado, 

utiliza-se de músicas, poemas, trava-línguas e atividades de reconhecimento fonológico, consolidando a 

perspectiva da Linguística Aplicada Crítica (Pennycook, 2001) de  matriz teórica sociointeracionista, dentro da 

visão contemporânea para o ensino de língua estrangeira/adicional (Schlatter; Garcez, 2012; Monte Mór, 

2013; Kramsch, 2014), que também promove reflexão/interação referente ao ensino e à aprendizagem na 

intersecção entre língua e cultura. 

 

Palavras-chave: Práticas de Ensino. PLA. Fonética e Fonologia do português brasileiro.  
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Sequências didáticas e gêneros discursivos:  

uma proposta de ensino de PL2S 

 

 

 

Elizandra de Lima Silva Bastos (UFAM) 

elizandrabastos@ufam.edu.br 

 

Alanna Silva Coelho (UFAM) 

alannasilvac@gmail.com 

  

 

 

O objetivo deste minicurso é convidar os participantes a conhecerem e desenvolverem reflexões e práticas 

sobre a criação de materiais didáticos para surdos baseando-se na noção de gêneros discursivos. Queremos 

mostrar uma alternativa de como o professor pode usar esses gêneros para ensinar a leitura e a escrita de 

maneira que a aprendizagem da L2 seja significativa. Iniciaremos com algumas questões-chave para provocar 

a reflexão crítica dos participantes: a) reconhecendo a singularidade linguística dos alunos surdos, com base 

em que materiais podemos planejar aulas de LP/L2? b) devemos adaptar atividades e exercícios de língua 

portuguesa dos livros didáticos ou há alternativa para elaboração de materiais? c) no ensino de LP/L2 o mais 

importante é a explicitação sistemática das regras gramaticais ou seu uso efetivo em práticas sociais 

significativas? d) de que maneira os gêneros discursivos podem ser entendidos e mobilizados como unidades 

de ensino em aulas de PL2S, nos diversos contextos? Também na introdução, explicaremos os conceitos de 

gênero discursivo, com base em Rojo (2015) e sequências didáticas, segundo a teoria de Schneuwly e Dolz 

(2004). A partir desses dois conceitos-chave, passaremos às atividades práticas: 1) em grupos, os 

participantes analisarão alguns materiais didáticos planejados para o ensino da PL2S, e dentre eles algumas 

sequências didáticas que usam a noção de gêneros discursivos; 2) depois haverá uma sessão para 

demonstração da “fórmula” para a criação de sequências didáticas (TEMA + GÊNERO DISCURSIVO + 

TEXTO), em seguida, os participantes farão um exercício prático de diferenciação e classificação de diversos 

textos de acordo com temas e gêneros (ressaltamos que os textos compartilhados no minicurso terão 

referências à Cultura Surda); 3) finalizando, proporemos uma atividade prática para os grupos de trabalho, na 

qual irão, dentre os textos da atividade anterior, selecionar um texto-base para elaborarem atividades de pré-

leitura, leitura e pós-leitura, seguindo o exemplo de uma sequência didática modelo. O feedback dos 

participantes será dado quando cada grupo apresentar as sequencias didáticas elaboradas, evidenciando o 

uso de gêneros discursivos para o ensino da PL2S. Queremos desafiá-los a compreenderem que ensinar 

língua portuguesa para surdos não é somente enfatizar a gramática ou conhecer e usar gêneros discursivos. 

A soma de todos esses elementos - gramática, gênero, tema norteador, visualidade, língua e cultura - 

contribui para um contexto educacional propício ao letramento em língua portuguesa, possibilitando também 

que o aluno reflita sobre sua primeira língua, a Libras. 

 

Palavras-chave: Português para Surdo. Produção de materiais. Sequência didática. 
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Unidades didáticas e tecnologias digitais: propostas baseadas  
em uma perspectiva Intercultural 

 

  

Sara Oliveira da Cruz (UFBA) 
oliveira.kid@gmail.com 

 
 
 
O interesse em ensinar e aprender línguas via tecnologia digital tem sido crescente e, consequentemente, o 
desenvolvimento e a incorporação de objetos de aprendizagem no ensino de línguas também. Segundo 
Knobel e Lanksherar (apud TANZI NETO et al., 2013), a incorporação dessas tecnologias na prática 
educativa, especialmente no ensino de línguas, deve ir “além daquilo que as ferramentas/dispositivos podem 
oferecer em termos tecnológicos”. Nessa perspectiva, este minicurso tem como base a pesquisa de mestrado 
intitulada “Fiz um blog, e daí?” Uma experiência de ensino de português como língua estrangeira/ segunda 
língua em perspectiva intercultural e crítica, a qual está em andamento no Programa de Pós-Graduação em 
Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e tem como um de seus objetivos desenvolver 
um conjunto de atividades que potencializem o uso do blog como um ambiente favorável ao ensino de PLE/L2 
em uma perspectiva culturalmente sensível à cultura dos sujeitos envolvidos nesse processo (MENDES, 
2008). No minicurso, incentivaremos a discussão sobre a produção de materiais didáticos culturalmente 
sensíveis, a partir de um recorte desse conjunto de atividades. Na primeira parte, discutiremos 
interculturalidade sob uma perspectiva culturalmente sensível aos sujeitos envolvidos no processo de ensinar 
e aprender línguas. Na segunda parte, analisaremos algumas propostas de uso de tecnologias digitais nas 
aulas de línguas e como elas dialogam ou não com uma perspectiva intercultural. Por fim, na terceira parte, 
apresentaremos o recorte do conjunto de atividades, o modo como elas foram desenvolvidas e aplicadas. 
Essas atividades buscam dialogar teoricamente com Mendes (2008; 2012); Candau (2009); Paraquett (2011); 
Walsh (2005) e representam uma rica fonte de reflexão para professores de línguas, em formação e em 
serviço, sobre a sua prática docente e sobre as concepções que a subjazem, em busca de construírem o seu 
espaço como agentes de interculturalidade.   
 
Palavras-chaves: PLE/L2. Interculturalidade. Tecnologias digitais. 
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Utilizando recursos tecnológicos para engajar aprendizes e promover  
o desenvolvimento da proficiência em sala de aula de PLE/L2 

 

 

Ana Luíza Gabatteli (Vila Brasil) 
al.gabatteli@gmail.com 

 
 
 
O processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira torna-se mais motivador e relevante quando 
se leva em consideração o perfil e o universo do público destinatário, seus interesses, preocupações e 
aspirações. Atualmente não se pode negar os impactos das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) na vida das pessoas e, consequentemente, no ensino de línguas estrangeiras. Hoje em dia, as 
ferramentas digitais disponíveis estão cada vez mais simples e intuitivas de serem utilizadas, seus criadores 
levam em consideração a sua usabilidade e, assim, permitem que todas as pessoas, independentemente de 
idade, classe social ou nível escolar possam fazer uso delas. Nessa perspectiva, o(a) professor(a) de língua 
estrangeira têm em suas mãos ricas oportunidades de promover o desenvolvimento da proficiência de seus 
alunos e engajá-los em tarefas comunicativas com o apoio das TICs. Com base na Abordagem Comunicativa 
no ensino de línguas e o conceito de tarefas camunicativas utilizado pelo exame Celpe-Bras, o objetivo 
principal deste minicurso é dar a oportunidade de os participantes pensarem, elaborarem e colocarem em 
prática tarefas comunicativas com o apoio de recursos tecnológicos. Para isso, o minicurso será dividido em 
três partes. Na primeira parte, os participantes serão expostos aos pressupostos teóricos da Abordagem 
Comunicativa no ensino de línguas e aprenderão a utilizar algumas ferramentas digitais, como Flipgrid, Zoom 
e Madlipz. Na segunda parte, trabalharão em pequenos grupos para pensarem e criarem tarefas 
comunicativas, utilizando uma das ferramentas apresentadas. Na terceira parte, refletiremos sobre o processo 
de criação das tarefas, as vantagens, as desvantagens e os desafios da utilização das TICs de modo a 
engajar os alunos de PLE/L2 e auxiliá-los a interagirem com o mundo, usando a linguagem com um propósito 
social.  
 
Palavras-chave: TICs no ensino de PLE/L2. Tarefas comunicativas. Celpe-Bras. 
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COMUNICAÇÕES  ORAIS 
 

 

A aprendizagem do Português por falantes do inglês e 

a permeabilidade da interlíngua 
 

Edith Santos Correa (UFAM) 

edithcorrea18@gmail.com 

 

Este trabalho, relacionado ao desenvolvimento da competência comunicativa do aprendiz de línguas 

estrangeiras, tem como objetivo compreender as manifestações do aprendiz de Língua Portuguesa, falante da 

Língua Inglesa, calcadas na transferência e na interferência de dois sistemas linguísticos marcados por 

similaridades e diferenças. Com base nos estudos de Fries (1966), Saussure (1970), Selinker (1972) e Corder 

(1981), cada língua possui o seu próprio sistema gramatical, estrutura estabelecida mediante normas a serem 

utilizadas no ato da prática do idioma. O aprendiz de línguas estrangeiras não exclui a possibilidade e a 

probabilidade da influência da língua de origem na expressão da língua objeto. O falante da Língua Inglesa e 

aprendiz da Língua Portuguesa, na transferência de estruturas da língua materna para a língua em 

aprendizagem comete desvios associados à estrutura do idioma de origem, processo que ocorre de forma 

inconsciente nos diferentes níveis de competência comunicativa. Inglês e Português são línguas de origens 

diferentes, mas há estruturas semelhantes entre ambas, o que justifica a permeabilidade dos signos e o fato 

de que o aprendiz de LE tende a internalizar as estruturas da língua objeto mediante o conhecimento 

linguístico pré-existente, advindo da língua de origem. A partir da compreensão das manifestações da 

aprendizagem da Língua Portuguesa por falantes de Língua Inglesa, os objetivos específicos do trabalho 

implicam mostrar a assimilação da língua em estudo, por comparação e analogia, o que poderá resultar na 

criação de uma língua intermediária no âmbito da comunicação, a interlíngua; argumentar sobre os aspectos 

socioculturais que permitem ao falante de Inglês e  aprendiz de Português o uso da língua como uma 

necessidade individual e social em ambiente de imersão. A metodologia proposta será bibiliográfica, 

qualitativa, demonstrativa e terá como base relatos de experiências vividas em sala de aula de PLE/L2 por 

professores em formação, acadêmicos de Letras, Línguas e Literaturas Estrangeiras da Universidade Federal 

do Amazonas.  Para Selinker (1972), a interlíngua é um estágio em que algumas estruturas sintáticas 

desenvolvidas pelo aluno não são encontradas na língua alvo nem tampouco na língua materna. Vê-se que a 

manifestação é constituída de estruturas quebradas, fragmentos da estrutura da língua materna que podem 

favorecer o aprendizado da língua objeto a partir da compreensão implícita e da necessidade do aprendiz em 

situação de comunicação, quando se dá a busca pela criação do registro aproximado que possibilite a 

construção de sentido.  
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A concepção e produção de curso estrangeiro: 

ensinando os sons do português 

 

 

 

Paula T. S. Café (UFMT) 

 paula.tuany.silva@gmail.com  

 

 

 

Inserido dentro da perspectiva da Linguística Aplicada Crítica (PENNYCOOK, 2001) e  matriz teórica de 

natureza sociointeracionista, dentro da visão contemporânea para o ensino de língua estrangeira/adicional 

(SCHLATTER; GARCEZ, 2012; MONTE MÓR, 2013; KRAMSCH, 2014), ao promover reflexão/interação 

referente ao ensino e aprendizagem na intersecção entre língua e cultura, este estudo tem por objetivo revelar 

os resultados de um curso ofertado a estudantes estrangeiros sobre os sons do Português Brasileiro. Tendo 

em vista os espaços ocupados pela língua portuguesa na atualidade e o processo de interação proporcionado 

pelo ir e vir de pessoas ao redor do mundo (BLOMMAERT, 2013), cada vez mais tem-se a necessidade de 

criar espaços que viabilizam o ensino e convivência de outras línguas. Desse modo, o programa Idioma sem 

Fronteiras (IsF), iniciativa do Ministério de Educação (MEC), proporcionou, a partir de 2017, o ensino de 

português para estudantes estrangeiros, em universidades federais. Isso posto, a presente proposta de 

comunicação tem como objetivo relatar a experiência de construção e realização de um curso de Português 

como Língua Adicional (PLA), realizado na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em que o público-

alvo foram alunos falantes de língua espanhola. Com o objetivo de proporcionar um conhecimento mais 

específico em fonética/fonologia da língua portuguesa, bem como expressões e uso ortográfico de algumas 

palavras, o curso fora fundamentado na abordagem comunicativa e, para tanto, foram realizadas 10 aulas 

com carga horária de 2 horas.  As reflexões aqui realizadas têm em vista os aspectos da aquisição do 

português por falantes de línguas próximas e aprendizagem em um contexto de imersão. Os resultados do 

estudo revelaram que a interação Língua/Cultura resultou em melhor assimilação por parte dos alunos, uma 

vez que a cada fonema abordado foram trabalhadas músicas, poemas, trava-línguas e atividades de 

reconhecimento fonológico. Notou-se que, embora exista uma proximidade entre as línguas, houve uma certa 

dificuldade referente à pronúncia de alguns fonemas, a compreensão de dígrafos e encontro consonantal, 

bem como algumas regras ortográficas e o uso de acentos.  
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A elaboração do material didático em um curso voltado à preparação  

de alunos pré PEC-G para o Celpe-Bras 

 

 

Verônica Vinecký (UnB) 

veronikav@gmail.com 

 

 

 

Esta comunicação tem por objetivo descrever o processo de elaboração do material didático (MD) utilizado no 

curso de Português para Estrangeiros preparatório para o exame Celpe-Bras, ministrado na Universidade de 

Brasília (UnB) para alunos candidatos ao Programa Estudantes-Convênio de Graduação (alunos pré-PEC-G), 

e as consequências de sua utilização na vida acadêmica desses alunos. A aprovação dos alunos pré-PEC-G 

no referido exame é condição para que permaneçam no Brasil e ingressem nas Instituições de Ensino 

Superior às quais foram selecionados, sendo assim, configura um contexto diferenciado de ensino, o qual 

norteará todo um conjunto de decisões para o planejamento desse curso, sendo uma delas a escolha do MD, 

objeto de análise do presente trabalho. O MD a ser utilizado nesse cenário deve pautar-se na abordagem que 

norteia o Celpe-Bras, que é de natureza comunicativa, ou seja, deve conter tarefas que incentivem os alunos 

a interagirem na língua-alvo, prioritariamente, dentro de um propósito social e comunicativo, o que 

possibilitará a eles um ganho pessoal: cognitivo, cultural, social, educativo e linguístico. As unidades desse 

MD são temáticas, sempre introduzidas por um texto, de preferência autêntico (verbal e/ou não-verbal), 

seguido por tarefas e também por atividades de fixação de vocabulário ou de um determinado tópico 

gramatical. Sendo assim, o conteúdo gramatical assume um lugar subsidiário aos temas apresentados no MD 

e às tarefas nele propostas, atuando como uma ferramenta a serviço do ensino comunicativo, da 

compreensão e da produção de textos. Mesmo que a análise da aplicação desse MD ainda esteja em 

andamento e, por conseguinte, os dados coletados sejam limitados em quantidade, já foi possível verificar que 

os alunos pré-PEC-G, por serem colocados em contato com as necessidades comunicativas semelhantes 

àquelas que encontram no dia-a-dia, sentem-se mais bem preparados para o Celpe-Bras, mas também mais 

seguros para enfrentar as situações de adaptação cultural com autonomia, não só no meio acadêmico, bem 

como nas demais interações cotidianas. 

 

Palavras-chave: Curso de Português para Estrangeiros. Celpe-Bras. PEC-G.  
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A exploração da multimodalidade em atividades de leitura e  

produção de textos em livros didáticos de Português Língua  

Adicional e Português Língua Materna 

 

 
 

Ana Paula Andrade Duarte (UFMG) 

anapaulaandraded@hotmail.com 

 

 

 

Este trabalho é resultado da análise da exploração dos textos multimodais em atividades de leitura e produção 

de textos em duas coleções de livros didáticos (LD) de Português Língua Adicional (PLA) e uma coleção de 

Língua Materna (PLM). Pautando na noção de texto como “produção constituída de elementos verbais e/ou 

não verbais intencionalmente selecionados e organizados, durante uma atividade sócio interativa entre 

locutores que buscam depreender e produzir sentidos” (DELL’ISOLA, 2016), e nos documentos oficiais que 

norteiam a educação básica no Brasil, discutimos o conceito de LD e sua função no processo de ensino-

aprendizagem. A grande quantidade de textos multimodais compostos por elementos verbais e não verbais 

em LD e o interesse dos alunos por esse tipo de texto, somadas à explícita relação que têm com os textos 

lidos por eles no cotidiano, justificam nossa preocupação em pesquisar o tema. Para isso, apresentamos um 

breve apanhado histórico do uso de LD no Brasil e levantamos recentes investigações cujo objeto de estudo é 

o LD, tanto de PLM quanto de PLA. Partindo da Semiótica Social (HODGE e KRESS, 1988) para chegar à 

multimodalidade, abordamos questões como caminho de leitura, tipologia, cores, sua presença nos LD e, 

consequentemente, sua influência para o processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. Com o 

objetivo de compreender como são explorados os textos multimodais compostos por elementos verbais e não 

verbais nas atividades de leitura e produção textuais presentes no corpus desta pesquisa, identificamos a 

existência desses textos, analisamos a exploração das informações fornecidas pelas imagens e pelas 

palavras nos textos selecionados, investigamos como se dá a integração entre esses modos semióticos na 

compreensão e na produção dos textos multimodais e averiguamos a maneira pela qual se explora a 

compreensão e a produção da significação global oriunda da conjugação do verbal e do não verbal nos textos 

multimodais. No geral, este estudo conduziu à constatação de que, nas obras analisadas, os elementos não 

verbais têm menos destaque do que os verbais, visto que o foco das atividades de interpretação e de 

produção recai sobre as informações passadas pelas palavras, deixando à margem o que é transmitido pelas 

imagens. A partir dessa conclusão, abre-se o diálogo entre especialistas da área de linguagens para a 

necessidade de discutir e empregar estratégias de exploração de elementos de variados modos semióticos 

em atividades de leitura e de produção de textos nos LD e nas salas de aulas de PLA e PLM. 
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A formação de professores de PLE na UFBA: 

 integração entre a licenciatura em PLE e o curso de  

português para estrangeiros 

 

 

 

Ricardo Gualda (UFBA) 

rgualda@ufba.br 

 

 

 

A Universidade Federal da Bahia(UFBA) mantem uma das 3 licenciaturas no Brasil em Letras-PLE. Também 

mantém 2 programas de extensão, o NUPEL, que atende a comunidade em geral, e o Profici, para a 

comunidade interna, ou seja, estudantes pré-PECG, graduação, pós, pesquisadores e professores 

estrangeiros atuando na universidade. Nesta comunicação, apresentarei a estrutura curricular da licenciatura 

em Letras-PLE na UFBA. Também mostrarei como se organiza o curso de português para estrangeiros do 

Profici ao longo do ano, em 4 momentos (curso online pré-chegada, curso geral de projetos, curso 

preparatório para o Celpe-Bras, curso pós-Celpe). O foco da discussão será a integração entre as atividades 

das disciplinas de graduação com o curso de português para estrangeiros. Os estudantes da licenciatura 

fazem observações de aula no Profici, participam de sessões de tandem, atuam no acolhimento dos 

estudantes estrangeiros, participam de várias maneiras na produção de vídeos online que ajudam a alimentar 

o canal YouTube do Profici, conduzem tutorias presenciais e online.  A atuação dos alunos da graduação é 

um elemento importante na condução do curso de português do Profici, sempre se adaptando às 

peculiaridades do calendário de cada ano e com as características de cada grupo de alunos que o Profici 

atende ao longo do ano. Com isso, os estudantes da licenciatura em Letras-PLE acumulam experiências 

valiosas na prática didática e no acolhimento de estudantes estrangeiros, que caracteriza a área de Português 

como Língua Estrangeira. Essa integração também é muito importante para os estudantes estrangeiros, pelo 

contato pessoal e seu caráter intercultural com colegas brasileiros, pela atenção individualizada que recebem, 

tanto do ponto de vista acadêmico como na sua experiência com o acolhimento na universidade. Finalmente, 

este trabalho pretende discutir uma experiência em muitos aspectos única, dadas as características 

institucionais de PLE na UFBA, tanto da formação de professores, como da condução dos cursos de extensão 

na área, com enormes ganhos para todos os participantes. 
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A formação de professores de português como língua estrangeira  

em um contexto de telecolaboração: a aprendizagem  

colaborativa por teletandem na realidade da  

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

 

 

Denise Barros Weiss (UFJF) 

denisebarros150@gmail.com 

 

Maíra Alvim Míccolis (UFJF) 

miccolis@outlook.com 

 

 

 

Com o avanço da tecnologia nos espaços de educação, é necessário preparar os professores e alunos para 

se inserirem nesses contextos cada vez mais tecnológicos. O uso de teletandem em uma aprendizagem 

colaborativa se torna, então, uma alternativa válida no ensino e aprendizagem de idiomas, por se tratar de 

uma ferramenta em que se pode ser professor e aluno ao mesmo tempo. Buscamos, então, entender como 

essa tecnologia de telecolaboração pode favorecer a formação de novos professores de Português como 

Língua Estrangeira. O objeto de análise foram as interações ocorridas entre os alunos da Oficina XVII - 

Aprendizagem Colaborativa e Intercultural de Línguas Mediadas pelas Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora e alunos de Português da Universidade de Princeton, 

focando no papel de professores em formação de PLE exercido pelos primeiros. A análise do impacto dessa 

tecnologia é feita a partir de um conhecimento mais profundo da turma de Oficina, obtido a partir dos dados 

recolhidos das respostas de um questionário opcional e anônimo que foi proposto aos alunos da UFJF 

durante as últimas interações da Oficina. Observamos especificamente como os professores em formação 

reagiram diante da oportunidade de se engajarem nessas interações. Tendo em vista a heterogeneidade da 

turma, foi possível comparar este impacto em quem estava tendo o primeiro contato com a área de Português 

para estrangeiros e aqueles que já tinham contato anterior com essa área, seja por meio de outras Oficinas 

oferecidas pela UFJF ou pela participação em outros eventos acadêmicos. 
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A formação de professores de português para falantes de outras línguas:  

desafios político-linguísticos 

 

 

 

Elias Ribeiro da Silva (UFRN) 

ribeirodasilva.elias@gmail.com  

 

 

 

Em publicações e intervenções anteriores (RIBEIRO DA SILVA, 2014, 2015, entre outros), venho 

argumentando que o crescimento recente da demanda nacional e internacional pela aprendizagem de 

português como língua adicional (PLA) e/ou como língua estrangeria (PLE) configura-se como um desafio 

para os centros brasileiros de formação de professores. De forma mais específica, tenho salientado que esse 

desafio envolve a necessidade de dotar o futuro profissional da área de uma formação político-linguística. Por 

fim, venho argumentando que a superação desse desafio é complexa, tendo em vista o modelo de formação 

de professores de PLA/PLE que vem sendo adotado em grande parte das instituições formadoras, qual seja, a 

inclusão de uma ou duas disciplinas da área nos currículos tradicionais de Letras Português, Português/Inglês 

etc. Como formador de professores de línguas, entendo que se trata de um “modelo precário” de formação de 

professores de PLA/PLE. A partir do exposto, meu objetivo, nesta comunicação, é aprofundar essa discussão 

e demonstrar, por meio do relato de minha experiência recente com a formação de professores de PLA/PLE 

em um contexto de ensino do “tipo precário”, como é possível superar minimamente esse desafio e formar 

profissionais aptos a posicionarem-se de forma informada relativamente aos aspectos político-linguísticos 

envolvidos no ensino de PLA/PLE, tanto no Brasil quanto no exterior. Trata-se, do ponto de vista 

metodológico, de um relato de experiência no qual mobilizo procedimentos característicos da pesquisa 

qualitativa (FLICK, 2009), notadamente a análise documental e de entrevistas semiestruturas realizadas com 

formandos de Letras matriculados em uma disciplina de metodologia de ensino de PLA/PLE. 

 

Palavras-chave: Português para Falantes de Outras Línguas. Formação de professores. Metodologia de 

ensino. 

 

 

  

mailto:ribeirodasilva.elias@gmail.com


Caderno de Resumos e Programação Simpósio SIPLE 2018 ISSN 2316-4646 

39 

 

 

 

 

A inclusão de materiais autênticos na elaboração 

de unidades temáticas no ensino de PLE 
 

 

Regiane Soranzo (UFPR) 

regiane.szo@gmail.com 

 

Tuanny Eugenio (UFPR) 

tuhh.eugenio@gmail.com 

 

 

 

O processo de ensino/aprendizagem de uma língua se baseia não somente no estudo de estruturas 

gramaticais, mas também no estudo das práticas sociais em que a língua alvo se faz necessária. A partir 

dessa afirmação, para essa comunicação, apresentaremos um relato de nossas experiências na elaboração 

de materiais didáticos no projeto de extensão do Centro de Línguas e Interculturalidade (doravante Celin-

UFPR) onde atuamos ministrando aulas de português brasileiro como língua estrangeira. Ao compor os 

materiais didáticos a serem aplicados em sala de aula, levamos em consideração os objetivos de nosso 

público alvo e o fato de eles estarem em imersão, para tanto, nossa prática visa apresentar documentos 

autênticos como uma tentativa de possibilitar aos alunos um melhor desempenho no uso da língua para além 

da sala de aula. De acordo com Santos (2014), textos autênticos se constituem de textos diversos, produzidos 

não com o propósito de ensinar, mas que circulam em uma comunidade ou na internet com objetivos e 

leitores diversos. Ou seja, nosso principal objetivo é proporcionar aos estudantes um contato com os diversos 

textos que circulam na sociedade brasileira e capacitá-los para agir diante deles. Baseadas em Almeida Filho 

e Lombello (1997), que afirmam que os alunos devem ser o centro do processo de ensino aprendizagem e 

que o ensino, nesse caso de português brasileiro como língua estrangeira, deve ser voltado para as 

necessidades dos alunos, tentamos prepará-los para uso da língua em situações reais e torná-los 

competentes ao utilizar a língua meta também em ambientes fora da sala de aula. As escolhas dos materiais 

são feitas com base no tema de cada unidade, as unidades são semanais e previamente estipuladas de 

acordo com o perfil do egresso estabelecido pelo Celin-UFPR, e no nível de conhecimentos dos alunos com 

relação à língua alvo. Durante nossas aulas, percebemos que os alunos buscam por conta própria mais 

materiais sobre os temas abordados e, muitas vezes, relatam em sala suas experiências diante de situações 

semelhantes às apresentadas nas aulas. Em suma, observamos que os alunos conseguem se apropriar dos 

conceitos trabalhados e aplicá-los em diversos contextos sociais, demonstrando a importância de partir das 

necessidades deles na elaboração dos materiais didáticos para que eles sejam os protagonistas nesse 

processo de ensino/aprendizagem e tenham, na medida do possível, suas expectativas atendidas. 
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A interpretação de enunciados metafóricos do português escrito  

por surdos sinalizadores estudantes de  

português como segunda língua 
 

 

Ana Rachel Carvalho Leão (UFMG) 

anarcleao@gmail.com 

 

Luciane Corrêa Ferreira (UFMG) 

lucianeufmg@gmail.com 

 

 

 

Este trabalho que possui uma interface entre a Linguística Cognitiva e a Linguística Aplicada tem por objetivo 

apresentar como alguns surdos sinalizadores estudantes do português como segunda língua interpretam 

enunciados metafóricos da língua portuguesa. Neste sentido, o trabalho se encaixa na temática de 

“experiências de ensino de PLE/L2 e PLE2S”. A aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua 

ocorre em um curso de extensão ofertado no campus Congonhas do Instituto Federal de Minas Gerais para 

surdos da região do Alto Paraopeba. Ao todo, participaram cinco alunos com idades variadas entre treze e 

trinta e dois anos. A pesquisadora participa do curso como professora. Para este trabalho, apresentaremos 

uma aula em que os alunos receberam alguns enunciados escritos ou charges multimodais (imagem e 

escrita). Tanto os enunciados quanto as charges apresentam termos metafóricos ou palavras polissêmicas. 

Foi pedido que os alunos lessem os textos e pensassem em uma forma de sinalizar aquele texto em Libras 

(Língua de Sinais Brasileira). A forma como cada aluno sinalizou os enunciados foi registrada em vídeo. Após 

as sinalizações, os alunos fizeram um desenho do que entenderam de alguns destes enunciados. A análise 

das metáforas que aparecem no trabalho foi baseada principalmente em Lakoff e Johnson ([1980] 2003). Os 

autores afirmam que nosso pensamento é metaforicamente estruturado, o que significa que ao termos contato 

com algum enunciado metafórico, primeiro interpretamos o sentido metafórico e não o sentido literal. Já com 

os surdos, ao terem contato com termos metafóricos da língua portuguesa, considerada a segunda língua 

deles, tendem a interpretar primeiro de forma literal e possuem dificuldades em interpretar o sentido 

metafórico, devido ao pouco contato que muitos deles têm com o português. Observamos que os alunos, ao 

interpretarem os enunciados que selecionamos, em muitos casos ignoraram as palavras com sentido 

metafórico que não conhecem e simplesmente não as sinalizaram ao passar o enunciado para a Libras e 

sinalizam de forma bem literal. Já outros alunos percebem que os enunciados parecem querer dizer algo a 

mais, mas sentem dificuldades em tecer hipóteses sobre o que poderia ser o sentido por trás, ou seja, o 

sentido metafórico.  
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A preparação de imigrantes para o Enem:  

relatos de experiência 
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O Projeto Pró-Imigrantes foi criado no ano de 2015 com o objetivo de oferecer um curso preparatório para 

imigrantes e refugiados, residentes em Belo Horizonte e região metropolitana, que desejam realizar o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). O projeto conta com o apoio da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e as aulas ocorrem no campus da referida instituição de 

segunda a sexta-feira, no período noturno. Os professores são voluntários e ministram aulas de biologia, 

física, geografia, história, linguagens, matemática, química e redação. Pode-se afirmar que, desde uma 

perspectiva mais ampla, o Pró-Imigrantes visa contribuir para a integração de imigrantes e refugiados na 

sociedade brasileira, por meio do acesso ao ensino superior. Ainda nesse sentido, o trabalho realizado tem o 

potencial de favorecer a internacionalização de IES brasileiras. Neste estudo, apresentamos as análises dos 

relatos de experiência de três professoras (de história, linguagens e química) do projeto, nos quais elas 

compartilham sobre o processo de ensino e aprendizagem nesse contexto onde os alunos, falantes de 

português como língua adicional, preparam-se para a realização de um exame voltado para falantes nativos 

da língua portuguesa que tenham realizado seus estudos da educação básica no Brasil. As professoras 

participaram de uma entrevista semi-estruturada na qual procuraram responder às seguintes perguntas 

relativas à experiência no ano letivo de 2017: 1) De maneira geral, como foi sua experiência no projeto Pró-

Imigrantes? 2) Como você conduzia as aulas? 3) Quais foram os seus desafios enquanto professora e o que 

contribuía para eles? 4) Quais desafios você crê que os alunos tiveram durante as aulas e o que contribuía 

para eles? 5) Como você procurava lidar com esses desafios? 6) De que maneira a questão da língua 

influenciou (ou não) as aulas? 7) De que maneira a questão cultural influenciou (ou não) as aulas? 8) De 

maneira geral, qual é sua opinião sobre o projeto Pró-Imigrantes? As análises dos relatos evidenciaram, 

principalmente, os desafios linguísticos dos alunos em relação ao exame e a importância do desenvolvimento 

de um trabalho intercultural, a fim de fomentar a motivação e compreensão dos alunos em relação ao 

conteúdo estudado. 
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A preposição de no ensino de português como 

segunda língua para estrangeiros 
 

 

 Luciere Luiza de Souza (UERJ) 
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A preposição é um dos temas que oferece especial dificuldade aos aprendizes de português como segunda 

língua devido à natureza polissêmica que muitos de seus elementos possuem, sobretudo os 

morfologicamente simples. Dentre a classe em questão, a preposição de tem sido objeto de muitas pesquisas 

talvez por ser uma das mais frequentes e de uso mais variado nas línguas românicas. A maneira como essa 

classe gramatical é apresentada nos livros didáticos pode reforçar sua dificuldade de compreensão, tanto por 

alunos nativos quanto por alunos de língua estrangeira, uma vez que a abordagem da temática é pautada 

exclusivamente na gramática normativa. Além disso, existe uma dificuldade perceptível na elaboração e 

aplicação de materiais didáticos de auxílio e fixação de conteúdo que representem apropriadamente a 

variedade semântica que as preposições e seus empregos podem ter. Isso faz com que o tratamento dado a 

estes elementos, em grande parte dos livros de PL2E, pareça inadequado e insuficiente. Com base nessas 

informações esse trabalho apresenta como proposta de pesquisa analisar o caráter sintático-semântico da 

preposição de no âmbito do ensino de português como língua materna (PLM) e no ensino de português como 

segunda língua (PL2E), observar se a preposição de é contemplada ou não como conteúdo explícito e de que 

forma esse conteúdo é apresentado nos livros de PLM e PL2E, respectivamente. Como amostra, foram 

selecionados quatro livros didáticos sendo dois livros de PLM (Linguagem Nova – 5ª Série e Gramática 

Reflexiva – 7º ano) e dois de PL2E (Terra Brasil e Muito Prazer). A motivação da escolha pela análise dos 

livros didáticos foi a de investigar em que ano de escolaridade e, principalmente, como o conteúdo preposição 

“de” é apresentado. E, a partir dos dados resultantes dessa análise, buscar identificar possíveis aproximações 

com as formas de abordagem da preposição “de” em livros de PL2E. Este trabalho elegeu a abordagem 

descritivo-documental de pesquisa em uma perspectiva qualitativa de análise e tratamento dos dados como a 

mais adequada ao seu objeto e objetivos propostos. O resultado do trabalho mostra que o tratamento da 

preposição de em livros didáticos de PLM e PL2E é diferente, e que os livros didáticos de PL2E não trazem 

uma abordagem eficaz, satisfatória e significativa da preposição em questão. Pretende-se com esse trabalho, 

fomentar discussões sobre a importância da formação de professores de PL2E em que o docente se 

aperfeiçoe como educador em constante autoanálise. 
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A produtividade semântica dos palavrões: inserção dos verbetes  

considerados de(baixo) calão nos dicionários  

de língua portuguesa para estrangeiros 

 

 

 

Lucas Rezende Almeida (PUC-Rio) 
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Este trabalho tem como intuito apresentar a redação de um verbete considerado como de (baixo) calão ou 

palavrão em um dicionário de português destinado a alunos estrangeiros. Com o intuito de produzir este texto, 

apresentamos os conceitos da lexicografia pedagógica, que analisa e produz as entradas lexicais dos 

dicionários dedicados a fins didáticos, seguido de uma reflexão sobre os pensamentos da lexicultura, estudo 

que atribui às palavras as principais responsáveis por carregar os traços culturais na fala. A partir de então, 

decidiu-se diferenciar as colocações das expressões idiomáticas devido ao alto índice dessas estruturas no 

palavrão em análise neste trabalho, além de mencionar o conceito de collocation competence desenvolvido 

por Hill (2006).  Para a seleção dos dados que produziram a redação do verbete, adotou-se a linguística de 

Corpus como ciência norteadora da forma de leitura das linhas de concordância encontradas no Corpus 

Brasileiro disponível na plataforma digital conhecida como Linguateca. Através deste corpus, segmentamos a 

descrição do verbete em quatro diferentes etapas, divididas em dois grupos: o primeiro grupo, representado 

pela manifestação individual da palavra, desempenhando a função gramatical de interjeição ou pronome; o 

segundo grupo, representado pela manifestação da palavra com outros elementos, produzindo colocações ou 

expressões idiomáticas. As principais conclusões levantadas nesta redação foram: (i) a importância da 

adequação terminológica da linguagem para o dicionário; (ii) a seleção de quais cenários de uso são 

importantes para o público-avo e (iii) a alta recorrência das expressões e colocações no emprego de 

palavrões na língua portuguesa. 
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As demandas educacionais em PLA e as práticas interculturais 
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Com as atuais demandas de atendimento a estrangeiros geradas pelo grande fluxo de estudantes oriundos de 

diversos países, sistematizar ações que sejam relevantes em diversos contextos tem se tornado uma tarefa 

que desafia gestores e educadores. Nesse cenário, políticas públicas que oferecem a alunos a oportunidade 

de cursar graduação e pós-graduação no Brasil têm se fortalecido e ganhado espaço nas instituições de 

ensino. Assim, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG oferece, desde 

2017, um curso de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira aos candidatos ao Programa de Estudantes-

Convênio de Graduação - PEC-G que visa prepará-los para prestar o exame que confere o Certificado de 

Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, o Celpe-Bras. O curso Pré-PEC, como é conhecido na 

instituição, engloba diversas atividades como parte integrante do planejamento e que têm como objetivo a 

inserção dos alunos ao cotidiano da instituição e a promoção da cultura brasileira e de seus países de origem, 

como encontros, eventos, palestras e outros. Este trabalho propõe a descrição das ações adotadas nesse 

contexto e, sob os pressupostos da Abordagem Comunicativa Intercultural - ACIN (Mendes, 2004), analisar 

com base em entrevistas realizadas com os alunos do curso a emergência das questões relacionadas às 

práticas interculturais no discurso desses estudantes acerca do acolhimento oferecido a eles na instituição. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para reflexões atinentes à interculturalidade e aos lugares 

mediadores de sujeitos/mundos culturais. 
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As habilidades integradas na avaliação da proficiência:  

aspectos do construto “compreensão oral para produção escrita”  

no Exame Celpe-Bras 
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O Celpe-Bras, único exame de proficiência em português como língua estrangeira/segunda língua 

reconhecido pelo governo brasileiro, tem como propósito avaliar a proficiência geral de seus examinandos por 

meio de tarefas que integram habilidades, tanto em sua Parte Escrita quanto em sua Parte Oral. Embora a 

integração de habilidades seja de grande interesse de pesquisadores no exterior, principalmente após a 

inclusão de uma tarefa integrada no TOEFL iBT nos anos 2000, o Celpe-Bras que, de maneira inovadora, 

propõe tarefas integradas desde sua primeira edição em 1998, obteve pouca atenção por parte das pesquisas 

brasileiras que investigam avaliações em contexto de línguas. Esta comunicação visa a apresentar parte de 

uma pesquisa de doutorado em andamento, cujo objetivo principal é suprir essa lacuna no cenário brasileiro. 

Investigo, especificamente, a integração das habilidades de compreensão oral e produção escrita nas tarefas 

1 e 2 da Parte Escrita do Celpe-Bras. Nesta comunicação, o intuito é discutir o construto que subjaz tais 

tarefas e todas as sub-habilidades envolvidas em sua realização. Para isso, por meio de uma investigação 

qualitativa, analiso a operacionalização do construto nas tarefas 1 e 2 de duas edições do Celpe-Bras 

aplicadas no ano de 2017, com base nas especificações disponibilizadas em documentos públicos sobre o 

exame. Além disso, observo a representação desse construto em textos produzidos por examinandos em 

atendimento às tarefas 1 e 2 da primeira edição de 2017. Este trabalho pode contribuir com uma 

compreensão mais aprofundada sobre o construto do exame, assunto de interesse de pesquisadores da área 

de avaliação e também de outras áreas que tenham como objeto de pesquisa o exame Celpe-Bras, bem 

como proporcionar uma discussão sobre conhecimentos característicos e únicos da área de avaliação em 

contexto de línguas, cujo crescimento é veemente no país, sobretudo para interessados na área de avaliação 

de proficiência em português como língua estrangeira/segunda língua e/ou em avaliações de proficiência em 

outros contextos. 
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do Português como Língua de Acolhimento em  

um município do extremo sul catarinense 
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Estamos vivenciando um dos mais intensos fluxos migratórios da história da humanidade, as migrações 

tornaram-se parte do cenário global e o Brasil não ficou alheio a esta crescente onda de migração mundial, 

para a qual as motivações são as mais diversas, desde instinto de sobrevivência, investimentos, 

deslocamentos forçados, perseguições, intercâmbios etc. Nesse contexto, a microrregião que envolve os 

municípios da região carbonífera, aqui representados pela Associação dos Municípios da Região Carbonífera 

(AMREC), não está isenta, visto o número de imigrantes chegados à localidade, em especial Criciúma (cidade 

polo), e que modificam e impactam a realidade de suas cidades. A presente pesquisa, portanto, procurou 

compreender o desenrolar das ações político-linguísticas, sobretudo por reconhecer e mapeá-las, num 

primeiro momento, junto aos cidadãos estrangeiros em Criciúma. Ainda, como um dos objetivos secundário, 

apontamos possíveis propostas de planificações político-linguísticas no âmbito do ensino-aprendizagem e 

promoção do PLA (Português como Língua Acolhimento), as quais ocorrem por meio de um conjunto de 

proposições a serem realizadas sobre a realidade apreendida. No que tange à abordagem metodológica, a 

pesquisa contou com entrevistas semiestruturadas com os agentes envolvidos nas ações políticas linguísticas 

mapeadas. Para tanto, durante a elaboração das entrevistas e análise dos dados, baseamo-nos nos 

pressupostos de teóricos de política linguística como Calvet (2002, 2007), Schiffman (1996) Spolsky (2016), 

Oliveira (2013, 2016); Ruíz (1984), a partir dos quais compreendemos que qualquer ação com e sobre a 

língua(guem) junto a essa população envolve uma ação política, e que, portanto, como toda ação política, 

possui um caráter eminentemente social. Estabelecemos o status linguístico da língua portuguesa que 

elegemos para nosso contexto, PLA, em consonância com a abordagem das pesquisadoras Grosso (2003, 

2007, 2010); Ança (2003), Amado (2013) e Silveira (2017), para as quais, a língua de acolhimento difere-se de 

uma segunda língua, por exemplo, por ter fundamentalmente enquanto papel promover a integração social e 

responder a demandas de sobrevivência no país para o qual se migrou.  Para mais, a discussão é 

atravessada por temas como a Globalização e a Internacionalização das Universidades.  
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Abordagem comunicativa intercultural por meio de canções: 

um estudo com aprendizes em contexto de não-imersão 
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Este trabalho, inserido na Linguística Aplicada, visa discutir e contribuir com o ensino-aprendizagem de 

português língua estrangeira, a partir da interrelação entre língua e cultura, promovendo ações didático-

metodológicas com músicas. Para isso, mediado pela metodologia do teletandem (TELLES, 2008), foram 

analisadas 12 interações e 120 diários reflexivos de aprendizes de português como língua estrangeira, para 

compreender como os interagentes construíram as relações interculturais naquele momento. De acordo com 

as análises, foram categorizadas quatro microesferas culturais (PAIVA; VIANA, 2008): estereótipos, cotidiano 

(funcionamento da universidade, alimentação, meios de transporte, moradia), desigualdades (preconceito) e 

comemorações (feriados).  Essas microesferas guiaram a elaboração de um material didático com canções 

brasileiras. Seguem-se os preceitos teóricos para a elaboração do material: abordagem comunicativa 

intercultural (BRAGA; BIZARRO, 2001; VIANA, 2004; MENDES, 2004; BARBOSA, 2008), letramento 

literomusical (COELHO DE SOUZA, 2014) e o conceito de tarefas (SCARAMUCCI, 1996). Cada unidade do 

material discute uma microesfera encontrada nas interações, por meio de duas canções de diferentes gêneros 

musicais que problematizam o tema estudado. As aulas foram aplicadas aos estudantes em contexto de não-

imersão com o intuito de repensar as relações interculturais construídas anteriormente no teletandem e 

verificar como elas são construídas nesse contexto. Foram ministradas seis aulas aos aprendentes de PLE 

(12 horas), as aulas foram gravadas e transcritas, assim, observou-se que esse tipo de tarefa propõe um 

diálogo histórico, cultural e social importante que pode contribuir com o letramento literomusical do aprendiz, 

ressignificar os processos de identidade e alteridade (SILVA, 2002; DERVIN, 2009) e (des)construir as 

representações (AUGER, 2004; ABRIC, 2001). Justifica-se o trabalho, pois verificou-se que há uma carência 

de formação específica e de material didático sobre cultura brasileira (SOLLAI, 2011).  
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considerações sobre teoria e prática 
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Nos últimos anos, o ensino de português como língua estrangeira (PLE) apresentou crescimento considerável, 

especialmente nos países onde essa língua é ensinada. Nesse cenário, a demanda pela procura desse 

ensino tem ofertado muitas oportunidades não apenas para os aprendizes, mas também para professores, 

que, além do enriquecimento de suas práticas docentes, têm também a tarefa de preparar materiais didáticos 

(MDs), os quais, desejavelmente, buscam contemplar não apenas os interesses, mas também as 

necessidades de seus aprendizes. Em adição, MDs têm ainda o papel de ofertar suporte para que os 

aprendizes possam melhorar suas habilidades linguísticas, fazendo assim uso de uma língua estrangeira (LE) 

de forma comunicativa, adaptando-se assim mais naturalmente aos contextos nos quais precisam interagir. 

Dessa forma, diante de algumas peculiaridades face ao ensino de PLE, nossa intenção com essa 

comunicação é discutir, com os participantes, um conceito teórico-prático bastante importante na utilização de 

MDs, que é o de adaptação desses recursos pedagógicos. Durante a apresentação, discutiremos algumas 

atividades utilizadas em cursos de PLE, voltadas para um público de médicos estrangeiros, participantes do 

Programa Mais Médicos. Apresentaremos também, algumas atividades de livros didáticos (LDs) do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), os quais são utilizados em escolas da rede pública estadual de uma 

cidade do Nordeste do Brasil, para que possamos analisar, junto aos participantes, quais os impactos que o 

processo de adaptação pode ofertar aos MDs. Como docentes em instituição de ensino superior (IES), 

coordenadoras de projetos de LEs, formadoras de professores de LEs e ao mesmo tempo ministrantes 

desses cursos de PLE para o referido programa, objetivamos, durante a apresentação deste trabalho, discutir 

aspectos que podem contribuir tanto para a adaptação quanto para a produção de MDs. Dentre tais aspectos, 

podemos citar o levantamento de análise e necessidades, já que esses elementos são determinantes no 

planejamento de um programa de ensino. Dessarte, com base nas discussões teórico-práticas sobre 

adaptação de MDs, debateremos também sobre a importância e a influência da reflexão crítica ao longo de 

todo esse processo. Esperamos que tais análises e discussões, com base em nossas experiências como 

profissionais de ensino, apontem que MDs, quando utilizados de maneira não prescritiva, podem ser 

excelentes recursos didáticos para fomentar práticas pedagógicas reflexivas, contribuindo assim para que 

professores de LEs possam repensar seus papéis em sala de aula, principalmente quando ensinam sua 

própria língua materna (LM) como estrangeira.     
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Este trabalho objetiva refletir sobre a produção de materiais didáticos de Português como Língua Adicional 

(PLA) na modalidade de educação a distância. Nossa proposta parte da análise do projeto inicial do curso 

online de Português para estrangeiros de nível básico para falantes de línguas distantes, sem mediação, 

produzido na UFF. Em nossa pesquisa, fruto da cooperação entre UFF e UFRGS, analisamos a fase inicial da 

proposta do curso online e as alterações feitas nas unidades depois da parceria acadêmica estabelecida. 

Dentre as fragilidades apontadas na fase inicial do projeto, estão a baixa interatividade das aulas, a pouca 

utilização dos recursos digitais disponíveis na plataforma digital, a falta de exploração dos gêneros do 

discurso dos trechos de textos autênticos, além da falta de organização das tarefas em centrais e 

complementares, elementos que implicaram na configuração de aulas com caráter mais expositivo e sem 

orientação para gêneros do discurso. Partindo dos moldes de cursos como o CEPI (Curso online de Espanhol-

Português para Intercâmbio), o PORTOS (Português Online para a Saúde) e o CAPI (Curso Autoformativo de 

Português para Intercâmbio), construídos com base na visão de linguagem como prática social, com tarefas 

em que o aprendiz é convidado a usar a língua portuguesa desde as aulas iniciais, refletindo sobre a língua e 

tendo em vista os propósitos comunicativos e os variados interlocutores, apresentamos uma reformulação da 

proposta inicial do curso para estudantes iniciantes no estudo do Português para falantes de outras línguas, 

configurando, assim, um curso online de PLA mais sociointeracionista e construtivista. 

 

Palavras-chave: Material didático. PLA. Curso online. 
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Análise da utilização de pronomes clíticos por um aluno chinês  

aprendendo o português brasileiro 

 

 

 

Jovania Maria Perin dos Santos (UFPR) 

jovaniaperinsantos@gmail.com 

 

 

 

O objetivo dessa comunicação é compartilhar uma análise referente à utilização de pronomes clíticos por um 

aluno chinês aprendendo português brasileiro (PB). Mesmo os falantes nativos do PB apresentam 

frequentemente dúvida sobre o uso de alguns  pronomes clíticos, isso se deve em partes pela omissão 

desses pronomes no registro informal o que pode estar proporcionando a diminuição da intuição sobre como e 

quando utilizá-los caso necessário. A dificuldade pode ser quanto ao tipo de pronome a ser utilizado ou 

quanto a sua posição na sentença. Para estudantes estrangeiros em que suas línguas maternas não 

apresentam tais pronomes é possível que seja ainda mais difícil à percepção do seu uso, seja na 

compreensão ou na produção de textos orais e escritos. Outro fator que pode contribuir para essa dificuldade 

é a necessidade de concordância de gênero e número. Consideramos as produções de um aluno chinês de 

nível intermediário que pretende fazer estudos de pós-graduação no Brasil e ser aprovado no exame Celpe-

Bras. Serão avaliadas produções orais e escritas para descrever o uso de tais pronomes, incluindo também a 

sua omissão, a substituição por um pronome forte (ele, ela etc.) ou por uma expressão nominal plena. 

Seguiremos orientações de um estudo realizado por Fiéis e Madeira (2016). Pontuaremos a importância de 

explorar nas aulas de português como língua estrangeira um inventário abrangente de pronomes como faz 

Castilho (2010, p. 477) no “quadro dos pronomes pessoais do português brasileiro”, incluindo exemplos do 

registro formal e informal. Forneceremos também alguns exemplos de atividades que contribuem para a 

prática e o entendimento do uso desses pronomes no português brasileiro. 

 

Palavras-chave: Ponomes clíticos. Português brasileiro. Formação de professores.  
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Análise de livros didáticos de português como língua de acolhimento  

para imigrantes deslocados forçados no Brasil 

 

 

 

Ana Paula de Araujo Lopez (UFSJ) 

lopez.anap@gmail.com 

 

 

 

Sabemos que livros didáticos influenciam, sobremaneira, o desenvolvimento do currículo, a progressão das 

aulas e a prática docente no contexto de ensino de línguas adicionais, e na situação do Português como 

Língua Estrangeira/Segunda/Adicional (PLE/L2/PLA) não é diferente (DINIZ; STRADIOTTI; SCARAMUCCI, 

2009; KRAEMER, 2012, dentre outros). No âmbito da especialidade em PLA referenciada como “Português 

como Língua de Acolhimento” (PLAc) – a grosso modo, aquela que se refere às ações de ensino, pesquisa e 

extensão em PLA voltadas para imigrantes deslocados forçados no Brasil –, muitos professores apontam a 

lacuna de materiais didáticos especializados como um dificultador para sua preparação docente (LOPEZ, 

2016; MIRANDA & LOPEZ, no prelo). De fato, existem poucos livros didáticos específicos de PLAc 

disponíveis, no entanto, acreditamos que isso aconteça em razão de esta ser uma esfera de pesquisa ainda 

bastante incipiente no país. Devido a reconhecida importância do livro didático para a prática docente, neste 

trabalho realizaremos uma análise comparativa de dois livros didáticos de PLAc que são distribuídos 

gratuitamente em forma digital por meio da internet: “Pode Entrar – Português do Brasil para Refugiadas e 

Refugiados” e “Portas Abertas – Português para Imigrantes”. Como objetivo dessa investigação, buscaremos 

discutir algumas características desses livros no que diz respeito a caracterização de seu público-alvo, os 

tipos de atividades predominantes, bem como a abordagem desses materiais, que são, atualmente, as 

referências para o ensino de PLAc no país. Almejamos, com este trabalho, contribuir para o desenvolvimento 

de materiais didáticos em PLAc que sejam mais amplamente pautados na noção de Interculturalidade 

(MAHER, 2007).  

 

Palavras-chave: Português como Língua de Acolhimento. Livro didático. Ensino de Línguas. 
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Aprender brincando: a elaboração de materiais didáticos  

para o ensino de português como língua adicional  

no ensino básico 

 

 

 

Leandro Rodrigues Alves Diniz (UFMG)  

leandroradiniz@gmail.com 

 

Clara Oliveira (UFMG) 

claragroliveira@gmail.com 

                       

 

 

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a produção de materiais didáticos para o ensino de 

Português como Língua Adicional (PLA) a crianças estrangeiras matriculadas na escola básica brasileira. Para 

tanto, concentramo-nos na experiência que a professora-pesquisadora coautora deste resumo, graduanda em 

Letras, teve ao longo do 1º semestre de 2018, ao ministrar aulas de PLA a uma criança colombiana de oito 

anos, matriculada em uma escola pública de Belo Horizonte, no 2° ano do Ensino Fundamental. Como parte 

de uma disciplina de graduação oferecida pelo Prof. Dr. Leandro Rodrigues Alves Diniz na Faculdade de 

Letras da UFMG, intitulada “Estudos temáticos em Linguística Aplicada - Prática de Ensino de Português 

como Língua Adicional” (LET 464), acompanhamos essa aluna por duas horas semanais entre abril e junho 

de 2018, elaborando materiais didáticos, de caráter lúdico, que pudessem contribuir para o avanço de sua 

proficiência em português e, ao mesmo tempo, para sua maior integração à escola. Em nossa comunicação, 

discutiremos os desafios implicados nesse processo de produção de materiais didáticos. Com base em 

registros feitos em diários reflexivos (MATTOS, 1999) pela professora-pesquisadora, propostos na disciplina 

mencionada, discutiremos em que medida os materiais didáticos produzidos contribuem para a interação 

entre a graduanda e a aluna imigrante, bem como para a formação da professora-pesquisadora, 

particularmente, no que diz respeito ao trabalho com alunos estrangeiros matriculados no Ensino 

Fundamental. A pesquisa se sustenta na perspectiva da Linguística Aplicada Indisciplinar (MOITA LOPES, 

2006) e nas discussões de Vygotsky (1984) sobre a aprendizagem através do brincar. Os resultados parciais 

indicam que, apesar de desafios inerentes ao contexto de ensino-aprendizagem focalizado, a produção de 

materiais didáticos considerando as necessidades específicas da aluna em questão tem permitido um 

processo de formação mútua por parte da estudante colombiana e da professora-pesquisadora. 

 

Palavras-chave: Português como Língua Adicional. Ensino Fundamental. Materiais didáticos. 
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Avanços e desafios no estabelecimento do PLE no  

Idiomas sem Fronteiras (IsF /NUCLI UFV) 

 

 

 

Flávia Rodrigues de Souza (UFV) 

flavia.r.souza@ufv.br 

 

 

 

Estre trabalho traz um relato de experiência na área temática “O PLE no âmbito do Programa Idiomas sem 

Fronteiras (IsF)”. Há pouco mais de um semestre da inclusão do Português Língua Estrangeira (PLE) no 

programa Idioma sem Fronteiras (IsF), é importante a discussão sobre as estratégias utilizadas em cada 

unidade Nucli para oferta do PLE, assim como é urgente a reflexão sobre as metas alcançadas, as demandas 

e os novos desafios para afirmação do PLE no programa. O objetivo nesta apresentação é relatar ações 

importantes para o funcionamento do PLE no IsF/Nucli-UFV, unidade Viçosa, MG, na perspectiva da 

professora de PLE que, como bolsista institucional, ministra os cursos nessa unidade. O primeiro curso de 

PLE oferecido pelo IsF na UFV foi o de “Leitura e produção de textos acadêmicos”, com 16 horas de duração, 

e que teve 7 alunos inscritos. Ao fim do primeiro curso, diante de várias dificuldades relatadas à coordenação 

geral do IsF/Nucli-UFV, a professora foi incluída no grupo de professores de inglês daquela unidade, onde 

teve maior acesso a informações pertinentes e que determinaram a implementação de estratégias diversas, 

incluindo: divulgação; preparo de materiais didáticos; uso das ferramentas do sistema de inscrição e 

lançamento de dados; acesso a recursos da instituição destinados ao programa; entre outras. A mudança na 

percepção acerca dos recursos disponíveis no âmbito do IsF e da autonomia do professor para planejar as 

ofertas, as estratégias de divulgação e os materiais utilizados nos cursos permitiu avanços significativos, 

comprovados por meio de um levantamento, realizado por meio da aplicação de questionários aos alunos do 

PLE, matriculados e ouvintes da Oferta A, cujo curso se encerrou com 13 participantes ativos. As ações 

parecem ter refletido positivamente também no número de inscritos na Oferta B (17 inscritos). Os resultados 

do levantamento apontam os meios mais eficientes de divulgação, os cursos mais desejados, as falhas e os 

acertos nos materiais e atividades selecionados pela professora e, ainda, os entraves para a inscrição pelo 

sistema IsF. A discussão dos dados deste trabalho, a análise do contexto em que se inserem e as reflexões 

sobre os percalços e avanços nas ações que envolvem o PLE nessa unidade podem trazer novos 

encaminhamentos, motivar outros professores e/ou coordenadores e tornar a troca de informações mais 

eficiente dentro do programa como um todo. 

 

Palavras-chave: Articulação intragrupo. Autonomia do Professor. Motivação. 
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Capacitação de professores-estagiários no contexto do  

ensino de Português Brasileiro para imigrantes  

e refugiados: desafios multifacetados 

 

 

 

Elenice Alves da Costa (Universidade Nove de Julho –SP)  

elenicecosta@yahoo.com 

 

 

 

O objetivo desta comunicação é apresentar alguns desafios enfrentados no que se refere à capacitação de 

professores-estagiários para o ensino de Português Brasileiro (PB) dirigido ao público estrangeiro promovido 

pela Universidade Nove de Julho (Uninove) no Centro de Integração e Cidadania do Imigrante (CIC) da Barra 

Funda – São Paulo. Nesta apresentação, abordaremos de que forma alunos da graduação têm sido 

orientados para atuarem como professores de PLE em uma parceria que envolve a universidade, o Centro de 

Imigração e a ONG Núcleo de Estudos sobre Migrações, Gênero e Direitos Humanos (Nemigddhhs). 

Acreditamos que os relatos sobre esse tipo de experiência poderão contribuir em relação aos estudos em 

torno do tema proposto. Do ponto de vista das abordagens metodológicas para o ensino de PLE, 

focalizaremos nesta comunicação o NUPPLE-IP PUC – SP, grupo de pesquisa do qual fazemos parte, 

coordenado pela Profa. Dra. Regina Célia Pagliuchi da Silveira, o qual tem nos auxiliado a encontrar algumas 

soluções para os desafios enfrentados nessa tarefa de formação de professores de PLE. Apresentaremos 

também neste trabalho de que forma o Nemigddhhs, junto à instituição de ensino superior, organiza o curso, e 

qual é o nosso papel como formador de professores que cursam a licenciatura em Letras-Português. Essa 

tarefa nos faz refletir, por exemplo, que o pesquisador-professor deve compreender que a sala de aula é 

complexa, envolvendo habilidades como saber ensinar e ter repertórios didáticos, entre outros aspectos 

(Leurquin; Sousa, 2016). Além desses fatores, novos desafios serão demonstrados, tais como assuntos 

relacionados a práticas metodológicas orientadas para esse tipo de público cujas características são bastante 

peculiares, como, por exemplo, o fato de que alguns imigrantes apresentam uma forte tensão sofrida pelo 

movimento migratório; a necessidade premente de aprendizagem do português para inserção no mercado de 

trabalho e de integração na sociedade brasileira (Villalba Martinez e Hernández, 2005). 
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Celpe-Bras em ação: atividades (extra) curriculares para  

grupos específicos - PEC-G/UFPR 

 

 

Bruna Pupatto Ruano (UFPR) 

bruna.ruano@gmail.com 

 

Layana de Oliveira (UFPR) 

laralay@gmail.com 

 

 

 

Esta comunicação se insere na área temática de materiais didáticos para o ensino de PLE/L2 e tem como 

objetivo apresentar como as Atividades Culturais que fazem parte do programa do curso de Português como 

Língua Estrangeira (PLE) ofertado pelo Celin-UFPR podem contribuir de forma efetiva para obtenção de 

resultados positivos no aprendizado do português brasileiro dos alunos do Programa Estudante Convênio da 

Graduação (PEC-G).  Em um contexto de imersão em língua estrangeira, essas atividades extraclasses, 

sobretudo quando contextualizadas anterior e/ou posteriormente dentro de sala de aula, podem ser utilizadas 

como catalizadores do aprendizado de LE por seu caráter de encontro real com o uso da língua. De acordo 

com a proposta de cada atividade, como, por exemplo, a visita a espaços culturais, públicos e comunitários, é 

possível elaborar tarefas (ANDRIGHETTI; SCHOFFEN, 2012; SANTOS, 2014) para os diferentes níveis de 

conhecimento de língua dos alunos PEC-G. Objetiva-se, através desta apresentação, compartilhar os 

materiais desenvolvidos relativos tanto às pré-tarefas que preparam esses estudantes para essas vivências, 

quanto às pós-tarefas que retomam essas dinâmicas no ambiente formal de ensino. Pretende-se, ainda, a 

título de exemplo, apresentar algumas produções textuais dos alunos relacionadas a essas experiências. 

Essas atividades são planejadas levando em conta temáticas relevantes da sociedade brasileira e que podem 

culminar, como ilustraremos de forma prática em nossa apresentação, em discussões sobre o próprio exame 

Celpe-Bras. Desta forma, as Atividades Culturais que são ofertadas semanalmente, têm também como 

objetivo, auxiliar a preparação destes estudantes do Programa Estudante Convênio  Graduação para a 

obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa (Celpe-Bras). 

 

Palavras-chave: Programa Estudante Convênio da Graduação (PEC-G). Atividades Culturais. Exame Celpe-
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Compartilhando experiências na aula de reforço:  

português como língua estrangeira  

no PROFICI/UFBA 

 

 

Ricardo Gualda (UFBA) 

rgualda@ufba.br 

 

Carina Cardoso (UFBA) 

rosakarin@live.com 

 

 

 

A Universidade Federal da Bahia conta com o (PROFICI), Programa de Proficiência em Língua Estrangeira 

para estudantes e servidores da UFBA, dentre os cursos de línguas existentes no programa, encontra-se o 

PLE – Português como Língua Estrangeira que atende os alunos Pré-PEC-G, assim como alunos dos 

cursos de graduação, mestrado e doutorado em intercâmbio na universidade. Com a finalidade de 

compartilhar experiências docentes na monitoria de PLE, no curso de Português para os estudantes Pré-

PEC-G, apresentarei um breve relato das aulas de reforço com temas em Segurança e Saúde. Esses temas 

foram pensados e elaborados dentro da abordagem comunicativa objetivando prevenir os alunos de 

possíveis assaltos, como agir durante uma abordagem policial e prevenção da saúde (sintomas e como 

pedir ajuda?). No que diz respeito à prática e elaboração dessas aulas, eu pude refletir sobre as 

necessidades dos alunos, que mal conhecem o local, a língua e a cultura que os envolvem, necessidades 

pensadas e transformadas em atividades de simulações, permitindo aos alunos refletirem sobre os 

cuidados que virão a ser um guia de sobrevivência em Salvador; além disso, eles desenvolvem autonomia 

para viver seus primeiros dias na cidade de modo seguro, e com base em orientações interculturais 

consolidam conhecimentos, se integram e socializam mais rápido com seus colegas. No que tange à 

experiência no ensino de PLE, é percebido um empenho relevante para desenvolver atividades a partir de 

materiais autênticos que dialoguem com a cultura, política, religião e sociedade. O convívio com alunos 

estrangeiros permite ao professor em formação lidar com diferentes aspectos, desde o acolhimento desses 

estudantes às práticas pedagógicas, exercício que transcende o campo do ensino. Para os estudantes 

estrangeiros, a experiência também se torna positiva na medida em que as aulas acontecem, de modo que 

eles têm autonomia para criar diálogos e atuar em sala, o que facilita a comunicação entre eles, permitindo 

desse modo, a exploração e consolidação da aprendizagem da língua portuguesa. A partir desse breve 

relato, espero compartilhar a experiência no ensino de PLE através das Aulas de Reforço, elaboração, 

prática e reflexão no ensino de língua em um programa de imersão para estrangeiros, o qual prepara os 

alunos para a vida social e acadêmica no curso de Português na Universidade Federal da Bahia. 
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Construção e apropriação da profissão dos professores  

de português como língua estrangeira na Colômbia 

 

 

 

Luciana Andrade Stanzani (Uniandes) 

l.andrade1067@uniandes.edu.com 

 

 

 

A formação de professores é tema central nos projetos de melhorias educacionais em todo o mundo. Mesmo 

assim, ainda é possível evidenciar lacunas de formação como é o caso da Colômbia no que se refere à área 

de ensino e aprendizagem da língua portuguesa. Embora o país conte como uma ampla oferta de cursos do 

idioma, não existe uma oferta de cursos de formação para seus profesores atuarem na área. Apesar desse 

cenário desalentador, profissionais com os mais diversos tipos de formação trabalham como professores de 

português no país. A presente pesquisa buscou entender como esses profissionais construíram e se 

apropriaram da profissão docente durante sua trajetória no exercício da profissão no país. A partir do uso da 

Teoria Fundamentada (Charmaz, 2016) foram realizadas e analisadas 25 entrevistas a professores de 

português em 6 cidades colombianas: Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellin e Pereira. Os resultados 

indicam, até o momento, que esses professores tentam superar as inseguranças provocadas pela falta de 

formação na área de Letras durante o encontro com os três “as” da profissão docente: Aulas, Apoio e Auto 

estudo. As aulas são espaços práticos de formação, apoio se refire a todos os atores e suportes que o 

professor pode vir a receber e que ajudam em seu processo de aquisição profissional como é o caso, por 

exemplo, do papel dos alunos na formação dos professores. Por último, o auto estudo se refere às estratégias 

que os próprios professores desenvolvem durante suas trajetórias profissionais para compensar a falta de 

formação na área de Letras.  

 

Palavras-chave: Formação de professores de PLE. Profissão docente. Colômbia.  
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Cultura em materiais didáticos de Português como Língua Estrangeira 

 

 

 

 

Marílio Salgado Nogueira (UFRA) 

mariliosn@gmail.com 

   

Camila Martins de Sousa (UFRA)  

camilamartins@outlook.com 

 

 

 

Dentro das experiências obtidas acerca do ensino do Português como Língua Estrangeira (PLE), observa-se 

que os materiais didáticos com conteúdo sobre a cultura do país podem melhorar a compreensão da língua 

estrangeira, principalmente pelos alunos de origem oriental.  O objetivo da pesquisa é realizar um estudo 

comparado entre a cultura brasileira e a japonesa quanto aos elementos básicos de comunicação, como 

cumprimento, expressões de satisfação com alimentos, dentre outros, e identificar, com base nesse estudo 

comparado, os aspectos culturais que podem dificultar a compreensão dos nipônicos à língua portuguesa. 

Para o embasamento teórico, a pesquisa se pautou nos conceitos de cultura e de língua estrangeira em 

Almeida Filho (2002), Cunha (2013), Grosso (2007), Spinassé (2006) e Souto (2014). O público-alvo são 

estudantes japoneses em intercâmbio que estão em Tomé-Açu, através da Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA) ou da cooperativa japonesa, e isseis que vivem nessa mesma cidade, onde é conhecida 

por ser a terceira maior colônia japonesa no Brasil. A pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória nos 

quais foram ministradas aulas de PLE, com o intuito de registrar as diferenças culturais que dificultam a 

compreensão da língua, através de um questionário estruturado. Os resultados demostram que a cultura é um 

dos elementos que dificultam o aprendizado dos discente nipônicos por causa da distinção de conhecimento 

cultural entre o ocidente e o oriente. A conclusão da pesquisa nos mostra que alguns aspectos culturais, como 

a forma de cumprimentos, expressões de satisfação com alimentos, dentre outros, deverão ser ministrados 

em aulas extraclasse, meio à vida cotidiana, para uma melhor percepção e compreensão da língua e cultura 

pelo aluno de origem japonesa. 
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Da prática à teoria: uma experiência de ensino de PLE/PL2  

que se transformou em um projeto de pesquisa 

  

 

 

Sara Oliveira da Cruz (UFBA) 

oliveira.kid@gmail.com 

 

 

 

O propósito desta comunicação é apresentar alguns resultados parciais da pesquisa “Fiz um blog, e daí? Uma 

experiência de ensino de português como língua estrangeira / segunda língua em perspectiva intercultural e 

crítica”, a qual está em andamento no Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). Essa pesquisa tem sido motivada pelo interesse da pesquisadora nas tecnologias 

digitais, especialmente o blog, e pelo uso desta ferramenta durante o período em que atuou como professora 

em formação no Núcleo Permanente de Extensão em Letras (NUPEL), como também da busca em refletir 

criticamente sobre a sua prática docente e sobre ações interculturais que podem ser potencializadas pelo uso 

dessa tecnologia em uma perspectiva culturalmente sensível à cultura dos sujeitos envolvidos nesse processo 

(MENDES, 2008).Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, com recortes autoetnográficos, 

que pretende investigar e propor o blog como um ambiente favorável ao ensino de PLE/L2 em perspectiva 

intercultural e crítica. Para tanto, busca-se identificar concepções de língua e de cultura dos professores 

investigados a partir do que eles fazem em sala de aula e discutir como elas dialogam (ou não) com uma 

perspectiva de ensino de PLE/L2 intercultural e crítica, com vistas a (re)significá-las; como também, 

desenvolver um conjunto de atividades e apontar vantagens e perspectivas de uso dessa ferramenta como 

um ambiente favorável ao ensino de PLE/L2 em perspectiva intercultural e crítica. O estudo, portanto, 

problematiza e discute aspecto que ainda se revela uma carência nas práticas que são desenvolvidas em sala 

de aula - o domínio da tecnologia como ferramenta pedagógica em uma perspectiva culturalmente sensível à 

cultura dos sujeitos envolvidos nesse processo. Para refletirmos sobre essa temática, inicialmente, será 

discutido o processo de geração de dados, o qual está sendo realizado com professores em formação de 

PLE, através de observações de aulas, entrevistas, desenvolvimento e aplicação de atividades. Em seguida, 

serão apresentados dados preliminares sobre as concepções de língua que têm orientado a prática dos 

professores de PLE/L2 inseridos no contexto dessa pesquisa e, finalmente, será discutido como as 

tecnologias digitais, especialmente o blog, favorecem e potencializam o ensino de línguas em uma 

perspectiva intercultural e crítica. 

  

Palavras-chave: PLE/L2. Interculturalidade. Tecnologias digitais. 
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Desafios e perspectivas no ensino de PLE para falantes de  

línguas distantes e próximas ao português 

 

 

 

Caroline Veloso da Silva (UFSCar) 

veloso.karoll@gmail.com 

 

Renata de Oliveira (USP) 

mmerenataoliveira@gmail.com 

 

 

 

Neste trabalho se apresenta e discute os desafios e perspectivas no processo de ensino e aprendizagem do 

português para falantes de línguas distantes e próximas à língua alvo de aprendizes em situação de imersão, 

na mesma sala de aula. Trata-se de um relato de experiência em um Centro Municipal de Línguas em Jundiaí, 

estado de São Paulo, que oferece um curso piloto de português para estrangeiros com duração de um ano em 

nível básico. O oferecimento do curso responde à demanda da comunidade, é destinado a estrangeiros 

residentes na cidade com idade a partir de 14 anos e é oferecido em dois horários distintos, à escolha dos 

aprendizes. O Centro Municipal de Línguas tem como proposta, além do ensino de idiomas em nível básico, 

um ensino inclusivo e democrático e, devido a esse caráter da instituição e o projeto social que desenvolve, os 

aprendizes permanecem estudando na mesma sala de aula em que escolhem se matricular no início do 

curso, independente da aproximação ou distância linguística em relação ao português. Considerando esse 

cenário, pretendemos discutir o processo de seleção do material didático adotado, bem como apresentar 

atividades elaboradas com a finalidade de atender ao público presente, além dos desafios enfrentados seja 

pelas docentes, seja pelos alunos, a partir de relatos realizados por ambos, tomada de notas, além de 

experiências de aulas planejadas e realizadas. Dessa forma, pretendemos colaborar com a discussão sobre 

planejamento e estruturação de um curso de português como língua estrangeira em situações de imersão, 

próximas à nossa. 

 

Palavras-chave: Ensino de PLE no Brasil. Português Língua Estrangeira. Material didático. 
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Desafios e trajetórias do ensino-aprendizagem de português  

língua estrangeira para imigrantes bengaleses 

 

 

 

Marli Cardoso dos Santos (UFU) 

marli.lics@gmail.com 

 

Bárbara Souza Mattos (UFU) 

barbara.sm.bsm@gmail.com 

 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo expor as impressões, desafios e reflexões acerca das práticas e 

vivências no contexto do ensino-aprendizagem de Português língua estrangeira (PLE) para alunos imigrantes 

de Bangladesh. As aulas foram promovidas pelos alunos do sétimo período de Letras-Francês da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e ministradas em um espaço cedido pela Organização Social Vida 

Plena. A organização possui um espaço amplo e estrategicamente localizado por estar cercada por bairros 

com grande população de imigrantes de nacionalidade bengalesa, haitiana e paquistanesa. Para o 

planejamento e desenvolvimento do programa de curso, que tem durabilidade de 30 horas, foi elaborado para 

atender as necessidades linguísticas, discursivas e sociais dos alunos de PLE, que enquanto indivíduos 

sociais na cidade de Uberlândia precisam da língua portuguesa para integrar e interagir em contextos além de 

seu núcleo familiar e de origem, como profissional, cultural, midiático e social. As aulas foram então 

elaboradas em duas partes: a primeira que abordava questões culturais do Brasil e a segunda, visava 

esclarecer e trabalhar conteúdos gramaticais de maneira contextualizada com a primeira. A língua materna 

(LM) dos imigrantes bengaleses (bengali ou bengalês) possui uma estrutura e alfabeto diferentes e distantes 

do Português. As aulas eram conduzidas em português de maneira calma e explicativa (pausando a aula 

sempre que necessário para trabalhar vocabulário ainda desconhecido). Ainda que compreendendo o 

vocabulário, muitas vezes os alunos repetiam para si e para os colegas o equivalente da palavra ou seu 

conceito em LM, e outras vezes em sua segunda língua (L2) o Inglês, que é língua oficial no Bangladesh. 

Essa intervenção da língua inglesa contribuiu em momentos que os alunos se sentiam inseguros com a língua 

portuguesa, mas esse recurso foi gradualmente reduzido conforme se sentiam mais familiarizados com a 

língua portuguesa. O que também possibilitava o diagnóstico da progressão da aprendizagem do Português. 

Para contribuir com as impressões e reflexões obtidas na prática do ensino-aprendizagem de PLE para 

bengaleses, a exposição do trabalho será dialogada com os textos de Almeida Filho, José Luiz Fiorin, Paulo 

Freire e Maria Adélia Teixeira Baffi. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Português Língua Estrangeira. Bengaleses. 
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Descobrindo o ensino da língua portuguesa como língua estrangeira 

 

 

 

Claudete Santana de Assis (UNICAP) 

claudete.assis@fulbrightmail.org 

 

 

 

O presente trabalho discute o benefício do uso de uma metodologia tradicionalmente utilizada no ensino da 

língua inglesa (Presentation, Practice and Production) , porém como estratégia de ensino de PLE. Com o 

objetivo de apresentar abordagens que engajem, motivem e deem autonomia aos alunos, serão apresentados 

breves exemplos de como introduzir novos tópicos/assuntos em sala; consolidar o uso de chunks (pedaços) 

da língua ensinada/alvo; praticar o conteúdo ensinado e incentivar a produção dos alunos. O intuito dessa 

metodologia é melhorar a atenção e o foco; garantir a eficácia da aprendizagem e avaliar a compreensão do 

aluno sobre como utilizar a língua alvo; praticar a língua estudada no que se refere ao uso e forma e a 

incentivar a produção final de modo mais independente. Durante este processo o professor tem o papel 

fundamental de monitorar e corrigir possivéis erros que possam emergir à medida que os alunos estejam 

produzindo para obter um resultado satisfátorio e a sensação de realização por parte dos alunos. Dessa 

forma, será apresentado, brevemente, uma demonstração de como essa abordagem funciona a fim de 

encorajar professores de PLE no ensino de um modo mais dinâmico e evitar modelos tradicionais de ensino 

no qual o professor desempenha um papel ativo de expor conteúdo e o aluno absorve passivamente sem 

muita ou nenhuma interação. Pretende-se compartilhar experiências em sala de aula que funcionaram no 

ensino de PLE e seus resultados a fim de que mais professores, em um primeiro momento, tornem-se 

familiarizados com essa metodologia que tem conseguido desenvolver não só conhecimento linguístico de 

alunos em inglês como língua estrangeira, mas que também poderá beneficiar na aprendizagem de outro 

idioma, neste caso, da língua portuguesa. 

 

Palavras-chave: Fulbright (FLTA). Metodologia. Língua Portuguesa. 
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Eixos sociocognitivos na produção textual: ações linguístico-discursivas materializadas em 
textos empíricos de estudantes de português brasileiro como língua adicional 

 

 

 

Rodrigo Albuquerque (UnB) 

rodrigo.albuquerque.unb@gmail.com 

 

 

 

Sabemos que escrever um texto, em suas diferentes esferas sociais, demanda dos sujeitos inscritos em tal 

ato (autor e leitor) o uso de estratégias sociocognitivas congregadas às experiências sociais de leitura e de 

escrita, constituindo-se, assim, um exercício que, evidentemente, transcende a mera (de)codificação. Em 

decorrência de nos afiliarmos à sociolinguística interacional em sintonia com a linguística de texto, amparamo-

nos nas contribuições teóricas de Bakhtin (2006 [1929], 2010 [1992]), Miller (1984, 2015), Antunes (2002, 

2009, 2010, 2016), Bazerman (2011), Koch (2015), Koch e Elias (2008, 2012), Marcuschi (2008, 2010, 2011), 

com a finalidade de, nesta comunicação, inscrita na temática “Aspectos da aquisição do português por 

falantes de línguas próximas”, trazer uma reflexão teórica atinente à relação imbricada entre os três eixos de 

linguagem de natureza sociocognitiva (ferramentas linguístico-discursivas, tipologias textuais e gêneros 

textuais) na produção de textos diversos no contexto de português brasileiro como língua adicional, bem como 

analisar a adequação do emprego das ferramentas linguístico-discursivas diante das necessidades genéricas 

e intersubjetivas (de cunho mais social), e idiossincráticas e intrasubjetivas (de cunho mais cognitivo) dos 

sujeitos colaboradores deste estudo. Para tanto, adotamos as orientações metodológicas oriundas da análise 

de discurso crítica, que prima por desvelar os sentidos e as ações sociais decorrentes dos textos sob estudo, 

sob a inspiração do modelo de Rezende (2016). Ao analisarmos dois textos de estudantes de português 

brasileiro como língua adicional, apresentamos, como resultado ainda parcial, (1) a revisitação do estatuto do 

texto em consonância com os três eixos de linguagem, propondo um contínuo de propriedades relativas aos 

conceitos de gêneros textuais e texto que varia do previsível/realizável ao possível/efetivo, em virtude dos 

enquadres cognitivos genéricos que fazemos ao longo de nossas experiências sociointeracionais/culturais 

com tais gêneros, bem como (2) os efeitos das escolhas dos dois produtores de texto (dois colaboradores 

deste estudo) para a construção do texto, com base em sua apropriação genérica.  

 

Palavras-chave: Ferramentas linguístico-discursivas, tipologias e gêneros textuais. Competência 

metagenérica. Escrita como prática sociocultural e sociocognitiva. 
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Elementos necessários para a construção da competência construtiva  

do professor de Português Língua Estrangeira 

 

 

 

Angélica Gondim (UECE) 

gondimufc@gmail.com  

 

 

 

O ensino de Português Língua Estrangeira (PLE), mediado pelo professor, exige deste docente saberes que 

possibilitem a construção de conhecimentos por parte dos alunos. Vários estudos realizados, tais como 

Gondim (2017, 2012), Gondim & Leurquin (2017, 2015), Leurquin (2015, 2014), apontam para a necessidade 

de refletirmos sobre a formação inicial e continuada do professor que atua neste contexto de ensino. Com o 

objetivo de possibilitarmos uma reflexão sobre a formação do professor de PLE, abordaremos conhecimentos 

construídos durante uma formação continuada ministrada por nós a professores de Português como Língua 

Estrangeira em Rosario, na Argentina, com o intuito de levá-los a analisarem criticamente, remodelarem e 

produzirem seus materiais didáticos. Este estudo está baseado em alguns dos resultados obtidos a partir da 

pesquisa realizada para a construção de nossa tese (GONDIM, 2017).  Apresentamos as reflexões a partir da 

consideração de que o professor está em constante formação, ou seja, encontra-se numa zona de 

desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 2005), o que vai ao encontro do conceito de repertórios didáticos 

(CICUREL, 2011), necessitando sempre de novos conhecimentos que o permita sanar os problemas 

cotidianos e atuais presentes em sua sala de aula. Os repertórios didáticos possibilitam ao professor a 

apreensão de conhecimentos e o ensino destes a seus alunos. Analisando os elementos formadores dos 

repertórios didáticos dos professores, observamos que os dados apontam para uma consolidação dos 

conhecimentos construídos durante a formação inicial e uma resistência considerável com relação à 

apreensão de novos conhecimentos, o que reflete uma sutil transformação de sua prática a partir da constante 

remodelação de seus repertórios didáticos.  

 

Palavras-chave: Formação de professores em PLE. Competência construtiva. Repertórios didáticos. 
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Ensino de gêneros acadêmicos na aula 

de português como língua adicional 

 

 

 

Kaline Araujo Mendes (UNILAB) 

kalinemendes@unilab.edu.br 

 

Vaz Pinto Có (UNILAB) 

vazcopinto@gmail.com 

 

 

 

Neste estudo, que se insere no campo da Linguística Aplicada, focalizamos o ensino de português como 

língua adicional, no tocante à produção de gêneros acadêmicos, na Universidade da Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Pretendemos, com o nosso trabalho, contribuir para o conhecimento 

da realidade linguística da instituição, bem como para o letramento acadêmico de estudantes internacionais 

dessa universidade. Em termos metodológicos, aplicamos um questionário, a fim de identificar as dificuldades 

de produção escrita dos estudantes estrangeiros da UNILAB. Com base nos dados colhidos com a aplicação 

do mencionado instrumento, foi possível identificar os gêneros que mais causavam dificuldades de produção 

entre os inqueridos, a saber: resumo, resenha, fichamento, projeto de pesquisa, artigo científico, conto, relato 

de experiência, narrativas autobiográficas, resumo simples, resumo expandido, relatório e e-mail. Também a 

“citação” e o “esquema” foram apontados, mas apenas em dois dos questionários. Selecionamos o gênero 

acadêmico mais destacado pelos graduandos: a resenha. A partir dela, elaboramos uma sequência didática, 

para intervenção no cenário investigado. Em nossa investigação, para discutir sobre a importância dos 

gêneros discursivos/textuais no ensino de português como língua adicional, utilizamos Lousada et al (2017), 

Andrighetti e Schoffen (2012), Santos et Baumvol (2013) e, para tratar da sequência didática, tomamos como 

suporte teórico Schneuwly e Dolz (2013). Nossa pesquisa também teve inspiração no projeto-piloto “De 

conversa em conversa, a gente aprende português”, dirigido a estudantes não nacionais e aplicado pela 

professora Kaline Mendes, no semestre letivo de 2016.2, na já referida instituição de ensino superior.  

 

Palavras-chave: Português como língua adicional. Gêneros acadêmicos. Sequência didática.  
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Ensino de língua portuguesa para surdos:  

legislação, currículo e formação de professores 

 

 

 

Claudiane Silva Soares (UFBA) 

claudianesoares@gmail.com 

  

Nanci Araújo Bento (UFBA) 

 nablibras@gmail.com 

 

 

 

No Brasil, ainda há muito que se refletir sobre o ensino de Português como segunda língua para surdos 

(PL2S) e a formação acadêmica do docente que atuará neste campo se destaca como uma das temáticas 

emergenciais na atualidade. Urge discutir as especificidades linguísticas que essa formação requer, além  de 

refletir sobre as habilidades e competências necessárias ao professor de língua portuguesa não materna, uma 

vez que esses profissionais terão como educandos sujeitos que possuem, além de uma cultura própria, uma 

maneira específica de apreender o conhecimento. Desta maneira, este trabalho se propõe a fazer uma análise 

das matrizes curriculares dos cursos de Letras Vernáculas e Pedagogia de cinco universidades públicas do 

estado da Bahia, Universidade Federal da Bahia - UFBA, Universidade do Estado da Bahia- UNEB, 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia- UFRB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB e 

Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC, a partir de categorias de análise alicerçadas nas 

especificidades da formação destes profissionais, de acordo com as orientações apresentadas na legislação e 

na literatura da área. Para tanto, serão considerados os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa, a Lei 10.436/02, o Decreto 5626/05 e Lei 13.005/2014. Trata-se de uma pesquisa do tipo quali-

quanti que utiliza a análise documental como metodologia. Este trabalho fornecerá dados que poderão 

fomentar outras pesquisas, embasar políticas linguísticas sobre o ensino-aprendizagem de Português como 

segunda língua para surdos e suscitar análises e reflexões sobre a formação de professores de português 

escrito para alunos usuários da Língua Brasileira de Sinais. 

 

Palavras-chave:  Português para surdos. Currículo. Formação de Professores.  
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Ensino de PLA para iniciantes orientado por uso da linguagem, 

 gêneros do discurso e pedagogia crítica: 

possibilidades e desafios 

 

 

 

Gabriela da Silva Bulla (UFRGS) 

gsbulla@gmail.com 

 

Janaína Vianna da Conceição (UFRGS) 

janainaviannac@gmail.com 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre possibilidades e desafios da atualização dos construtos teóricos 

de uso da linguagem (Clark, 2000; Reddy, 2000), gêneros do discurso (Bakhtin, 2003) e pedagogia crítica 

(Freire, 1987, 2000) na elaboração de materiais didáticos de PLA para nível iniciante, com alunos falantes de 

línguas distantes. Analisamos tarefas e sequências de tarefas de dois livros didáticos produzidos no âmbito do 

Programa de Português para Estrangeiros (PPE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

para implementação de dois projetos educacionais (Barbosa, 2004; Fried-Booth, 1986; Haines, 1992; 

Hernández e Ventura, 1998; Hernández, 1998; Nogueira, 2005), quais sejam, Mini autobiografias e 

Conhecendo Porto Alegre. Apresentamos diferentes propostas de tarefas que conseguem atualizar tal 

construto, dentro das limitações do nível Básico I, partindo de gêneros do discurso pertencentes às esferas de 

atuação humana engendradas nos dois projetos, além de jogos para a aprendizagem de PLA. Destacamos 

também a complexidade de se elaborar materiais didáticos que auxiliem o professor iniciante a implementar, 

com alunos desses níveis de proficiência, projetos que propõem a reflexão crítica sobre paradigmas 

dominantes e relações de pertencimento. A elaboração desse tipo de material se configurou como um desafio 

não somente em relação ao trabalho com os recursos linguísticos necessários para o aluno iniciante interagir 

e se posicionar em PLA sobre as temáticas e problemáticas propostas, mas também em relação à forma 

como tratá-las de modo culturalmente sensível (Erickson, 1987; Bortoni-Ricardo e Detoni, 2001). 

 

Palavras-chave: Material didático. PLA. Gêneros do discurso. 
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Ensino de português língua adicional para públicos específicos: 

análise de uma unidade didática para refugiados 
 

 

Ana Paula Andrade Duarte (UFMG) 

anapaulaandraded@hotmail.com 

 

 

 

Vivenciamos um momento histórico em que o número de refugiados no mundo está em grande expansão e a 

quantidade de pessoas que buscam asilo em outros países é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. 

Diante deste panorama e da importância de acolher efetivamente este público, cuja barreira linguística e 

cultural é muito grande, produzimos uma Unidade Didática com o intuito de auxiliar professores de Português 

Língua Adicional a suprir algumas das necessidades deste público, que são bastante específicas. A produção 

de materiais didáticos em Português Língua Adicional ainda é muito pequena e, quando nos referimos a 

materiais específicos para refugiados, é ainda mais incipiente. Assim, confeccionamos uma unidade que 

aborda o tema da burocracia brasileira, buscando um objetivo de aprendizagem que esteja associado com 

necessidades de sobrevivência e inclusão social no país de acolhimento, visto que os refugiados enfrentarão 

o processo burocrático ao longo de sua morada no Brasil, relacionado à obtenção de documentação, à 

compra ou ao aluguel de imóveis, à saúde, dentre outros. Associado a esse lado prático, buscamos inserir 

questões relacionadas à cultura brasileira, uma vez que consideramos língua e cultura indissociáveis 

(Mendes, 2004; 2011). Visando analisar o material que produzimos, do ponto de vista da relevância do tema, 

do material selecionado, dos gêneros escolhidos, desenvolvemos este artigo sustentado pelo arcabouço 

teórico dos multiletramentos (Cope & Kalantzis, 2013) e, assim, objetivando também cooperar para o 

desenvolvimento da produção teórica e prática sobre materiais didáticos para públicos específicos, sobretudo 

os refugiados. 

 

Palavras-chave: Refugiados. Unidade didática. Multiletramentos. 
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Ensino de Português Língua de Acolhimento (PLAc) na UFMG 
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Esta comunicação se propõe a compartilhar a experiência com a oferta de uma disciplina de Português 

Língua de Acolhimento (PLAc) na UFMG, que teve início em 2016 e vem sendo atualizada a cada semestre. 

Temos buscado apresentar e problematizar a situação do ensino de Português Língua de Acolhimento no 

Brasil, assim como comparar com o ensino de Língua de Acolhimento em países com vasta experiência em 

receber imigrantes e refugiados, como é o caso da Alemanha, Portugal e Grécia. Na Alemanha, estamos 

trabalhando em um projeto de colaboração e intercâmbio docente e discente na área de Alemão como 

Segunda Língua (DaZ) e Português Língua de Acolhimento (PLAc) com a Universidade de Jena e Bielefeld. 

Na Grécia, estamos especificamente buscando uma colaboração para incrementar o projeto de 

acompanhamento das crianças haitianas e inclusão nas escolas de Minas Gerais. Na Grécia, as 

Universidades de Thessaly e de Atenas possuem projetos com crianças refugiadas na escola com apoio da 

ACNUR e da União Européia, já que a Grécia vem recebendo um grande número de imigrantes e refugiados, 

principalmente da Síria, Afeganistão e da África. Esse ano, conseguimos oferecer Português Língua de 

Acolhimento (PLAc) como matéria opcional da Área de Linguística Aplicada, visando à formação de 

professores na graduação em Letras (15 concluíram a disciplina em 2017 2 e atualmente 9 alunos cursam a 

disciplina), o que releva que o assunto suscita grande interesse. Tal disciplina na graduação também envolve 

a participação de duas doutorandas (uma oferece a disciplina de Práticas e a outra coordena o Programa Pró-

Imigrantes que visa preparar os imigrantes e os refugiados para o ENEM, uma mestranda e uma aluna da 

graduação no quadro do Programa Idiomas sem Fronteiras-PLE. A disciplina de Português Língua de 

Acolhimento é uma disciplina que se propõe a levar os alunos em formação a realizarem uma reflexão teórica 

sobre a temática e também a fazerem uma parte prática. A literatura discutida inclui alguns textos já 

considerados clássicos da área como Sá Amado (2013), Grosso (2013), mas também literatura mais recente, 

como Andrighetti et al. (2017) e Ruano et al. (2016). A disciplina contou com atividades práticas, como a 

observação de aulas de PLA na FALE/ UFMG, e uma atividade de autoria de material didático para PLAc e 

PLA que está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=V8IFJNzQop0. 

 

Palavras-chave: Português Língua de Acolhimento. Direitos Humanos. Linguística Aplicada. 
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Ensino/aprendizagem de português brasileiro como língua estrangeira:  

novas perspectivas em sala de aula 
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Esta comunicação tem como objetivo apresentar resultados de experiências de ensino na área de português 

como língua estrangeira, frutos de pesquisas e projetos. O crescimento das novas tecnologias traz uma série 

de desafios aos docentes em geral e, em particular àqueles que se devotam ao ensino de PLE, no que se 

refere a questões de ordem teórica e metodológica. A facilidade de acesso à informação, dentro e fora da sala 

de aula instaura novas relações entre professor e aluno, alterando papéis, promovendo dinâmicas, exigindo 

uma reflexão sobre o momento que se vive e novas propostas de atuação. Nesse sentido, procurou-se 

realizar práticas de ensino, nas quais, sistematicamente, foram incorporadas novas metodologias que incluem 

o uso de tecnologia. Desse modo, letramentos digitais estão inseridos nas discussões sobre multiletramentos 

bem como o uso das tecnologias digitais no ensino-aprendizagem. A velocidade e a disseminação de 

informação favorecem a interação entre diferentes culturas que utilizam diferentes modos de se comunicar, 

não só nas relações em redes sociais, mas também nos gêneros textuais que circulam socialmente e nos 

variados modos de leitura. Os gêneros emergentes oriundos dessa tecnologia evidenciam a necessidade de 

se repensar e implementar ações para o bom uso das novas tecnologias a fim de possibilitar a inserção social 

do aluno estrangeiro em fase de aquisição da língua portuguesa na modalidade brasileira. Considerando que 

os textos que circulam socialmente são multissemióticos (ROJO, 2009) e exploram um conjunto de signos, 

faz-se necessário discutir questões relativas às práticas de leitura. No que se refere à língua, gramática e 

léxico foram considerados na discussão das funções sistêmicas adquiridas no seu uso efetivo. Cabe ainda 

ressaltar o papel do ensino da cultura, cujo papel é de especial relevância para a compreensão da utilização 

do léxico e das estruturas morfo-sintáticas. Para esse estudo foram selecionados dois grupos de alunos 

estrangeiros matriculados no curso de português como língua estrangeira, em nível iniciante e intermediário, 

do COGEAE- PUC/SP. Trata também da utilização de dispositivos móveis mesclados ao uso de diferentes 

tecnologias digitais.  Ao discutir a interface entre o uso das tecnologias digitais e ensino de português como 

língua estrangeira visamos elucidar como as diferentes tecnologias propiciam impactos nos modos de 

categorizar as informações bem como na gestão do conhecimento. Os resultados obtidos pretendem 

contribuir com o ensino de PLE e para a formação de professores especialistas na área.  
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Enunciados de leitura: suas potencialidades em aulas bilíngues de português língua 

estrangeira em contextos disciplinares específicos 
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Nosso objetivo neste trabalho é mostrar que tipos de enunciados para atividades de compreensão leitora são 

mais recorrentes nos materiais didáticos de português língua estrangeira (PLE) e analisar se há alguma 

diferença com aqueles que visam somente o desenvolvimento das capacidades de leitura. A pesquisa propõe 

obter respostas sobre que enunciados propiciam uma leitura como prática social e que levem também a uma 

reflexão que colabore com a formação do aluno das diferentes faculdades da Universidad Nacional de 

Córdoba que oferecem os Módulos de Portugués do Departamento de Idiomas com Fines Académicos. 

Segundo Riestra (2014), os enunciados permitem uma ação instrumentalizadora ou uma reprodutora, o que 

pudemos observar nos materiais, sendo a segunda a mais comum em detrimento da primeira. A pesquisa 

ainda pretende determinar qual é o tipo de interação que aprendiz e professor estabelecerão, pois, além de o 

enunciado ser “instrumento mediador en la realización de la tarea escolar”, é também mediador “en la 

comunicación entre el enseñante y sus aprendientes” (Riestra, 2014, p.128).  Para esta primeira etapa, a 

análise dos enunciados está baseada nas categorias de Marcuschi (2001) e Carullo e Viramente de Ávalos 

(97), além de outras categorias criadas para dar conta de outras tipologias de enunciados. Os resultados 

mostram que os novos materiais didáticos para leitura estão procurando avançar sobre as reais necessidades 

do seu público, ou seja, criar enunciados diversificados que permitam ao leitor buscar objetivos diversos 

nessas leituras e que comprometam criar consciência leitora. Acreditamos que este trabalho contribui para 

uma interação entre os profissionais da sala de aula e pesquisadores da área do PLE, mas, sobretudo, entre 

aqueles que visam a levar as atividades de leitura a contribuir para o desenvolvimento de práticas sociais e 

para as diversas reflexões envolvidas, sejam elas linguísticas e cognitivas sejam interculturais. 
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Estratégias de ensino/aprendizagem nas aulas de português como segunda língua para 

surdos (PL2S): uma experiência de oficina 

 

 

 

Danielle Lins (UNICAMP/INES) 

danielle.lins@ymail.com 

 

Isabel Mallet (INES) 
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Este trabalho é a segunda parte – de duas – do relato de experiência na elaboração e aplicação de uma 

oficina, em prol da proposta de educação linguística bilíngue para surdos, com alunos do Instituto Nacional de 

Educação de Surdos. Justifica-se pela necessidade latente na área de trabalhos que contribuam para com a 

proposta de educação bilíngue almejada, e expressa, pela comunidade surda brasileira através do documento 

“A educação que nós surdos queremos” (FENEIS, 1999). Temos como objetivo apresentar e refletir sobre 

estratégias de ensino utilizadas nas aulas de português como segunda língua com alunos surdos. Operamos 

dentro de uma lógica discursiva de língua à luz das discussões levantadas pelo círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 

2002; VOLÓSHINOV, 2009; ROJO, 2005), aplicadas ao ensino de línguas. Associamos essa concepção ao 

estudo de estratégias de ensino de segundas línguas e/ou línguas estrangeiras (LARSEN-FREEMAN, 2004; 

LEFFA, 1988; MARTINEZ, 2009; RICHARDS & RODGERS, 2001). Para a confecção da oficina, buscamos a 

utilização de textos, trabalhados através de uma perspectiva dialógica de língua e da utilização de estratégias 

comumente encontradas no ensino de segundas línguas, tais como repetição de vocabulário; discussão para 

a coconstrução de conhecimento de mundo; antecipação, em relação à leitura do texto, de vocabulário novo; 

dentre outras. Além disso, destacamos a utilização de estratégias e de exercícios voltados ao público surdo, 

como os relativos a pronomes interrogativos, ponto comum de dúvidas entre esse público. Percebemos, 

através de avaliação qualitativa, participação intensa dos alunos, além de crescimento de autoconfiança e 

autonomia em sua segunda língua, o português. Acreditamos, portanto, que os resultados dessa oficina 

podem auxiliar as reflexões acerca do ensino de português como segunda língua a alunos surdos.  
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Estudo de vocativo para o ensino de português como língua estrangeira 
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A presente pesquisa insere-se na área temática de descrição e uso, propondo-se a analisar um item 

gramatical, com o intuito de colaborar com o ensino de Português Língua Estrangeira (PLE). O estudo tem 

como objetivo investigar os usos orais informais de vocativos na fala do brasileiro, que, apesar de serem de 

ampla presença e relevância nas interações sociais, muito pouco são descritos em gramáticas voltadas para 

aprendizes nativos e estrangeiros. Os falantes maternos, por imensa exposição ao termo, detém maior 

conhecimento implícito acerca de seus usos cotidianos, mas deve-se considerar que podem ser obscuros 

para o aprendiz de PLE, podendo prejudicar sua compreensão e sua adequação no uso, necessitando, assim, 

de que esses conhecimentos sejam a ele explicitados.  Para revisão teórica, foram examinadas seis 

gramáticas, sendo quatro voltadas para falantes de língua portuguesa como materna e duas para falantes de 

português como língua estrangeira. Na análise de dados, foram observados treze vídeos de um canal do 

YouTube denominado “Porta dos Fundos”, porque representam a fala natural informal do dia a dia do 

brasileiro. Foram analisadas as classes de palavras formadoras de vocativos de maior incidência no corpus e 

encontradas classes não previstas pelas gramáticas investigadas. Foi possível demonstrar que a utilização 

dos vocativos envolve, além de questões linguísticas, questões culturais de aproximação ou não e de dos 

interlocutores, assim como de maior ou menor especificação do interlocutor, a depender do propósito 

comunicativo do falante. O trabalho visa oferecer dados que auxiliem o aluno de PLE a usar com maior 

competência a língua portuguesa do Brasil em sua variante informal de maneira que soe mais natural na 

comunidade falante. 
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Formação de professores de língua portuguesa em Timor-Leste:  

o papel dos materiais didáticos 
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Este trabalho apresenta uma discussão sobre a utilização de materiais didáticos como recurso formativo de 

professores timorenses que lecionam a disciplina de Língua Portuguesa. O português, a partir de 2002, foi 

escolhido como língua oficial e de instrução em Timor-Leste, juntamente com a língua tétum. Seu ensino, 

contudo, enfrenta obstáculos decorrentes, dentre outros fatores, da sua característica de língua não materna 

para a grande maioria dos timorenses e do seu uso reduzido em meio às demais línguas que convivem no 

país. Para auxiliar nesse processo, entre as estratégias desenvolvidas, está a utilização de materiais didáticos 

– planos de aula dirigidos ao professor que visam orientá-lo em suas ações pedagógicas na sala de aula. O 

papel desses materiais no desenvolvimento do trabalho docente com a língua portuguesa tem gerado 

opiniões distintas entre os sujeitos envolvidos nos processos de ensino – são vistos como estratégia de 

formação capaz de estabelecer interlocuções com o professor auxiliando no desenvolvimento de sua prática 

ou como instrumentos que eliminam a autonomia docente. Nesse contexto, temos como objetivo neste 

trabalho analisar a percepção dos sujeitos diretamente envolvidos nesse processo, os professores 

timorenses, em relação ao papel que esses materiais têm desempenhado no desenvolvimento do ensino de 

português no país. Para tanto, acompanhamos o processo de introdução desses materiais no 2º ciclo do 

ensino básico, ocorrido em 2017, e realizamos entrevistas orais com 10 docentes atuantes nesse nível de 

ensino. A metodologia que utilizamos para análise dos enunciados orais fundamenta-se na teoria do 

dialogismo desenvolvida por Bakhtin [Volochínov] (2010; 2011). Acreditamos que a interlocução com 

professores timorenses acerca da utilização de planos de aula, elaborados com o intuito de orientar o seu 

trabalho didático em/com a língua portuguesa em sua característica de língua não materna no país, contribui 

para o debate acerca do papel dos materiais didáticos nesse contexto de ensino, além de promover a 

discussão em relação ao que esses docentes reconhecem, historicamente, e validam como ensino de língua e 

as novas propostas que assumem ou possam vir a assumir em seus atos. 
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intercultural em alunos 
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Este estudo tem como objetivo fazer um levantamento de momentos de troca intercultural entre alunos 

americanos e brasileiros em interação via teletandem, o que pode ser compreendido como uma forma de 

internacionalização em casa, isto é, sem a necessidade de mobilidade física. Outro objetivo é verificar como 

esses momentos de desenvolvimento da competência intercultural são percebidos por esses alunos via 

escritos semanais em um blog. Como base tomaremos a definição de aprendizagem intercultural de Borghetti 

(2015) que considera que a interculturalidade é co-construída durante a interação, isto é, que a interação 

entre pessoas de culturas diferentes é potencialmente um momento de desenvolvimento da competência 

intercultural. São três tipos de sequência de interação que demonstram esse desenvolvimento: 1) 

exemplificações e equivalências entre fenômenos; (2) momentos em que os estudantes tentam comunicar sua 

compreensão dos fenômenos aos outros e (3) circunstâncias de adaptação à contribuição do outro. Os 

resultados iniciais, baseados na leitura e análise dos blogs escritos pelos alunos americanos após cada 

sessão de Teletandem,  mostram que esses alunos fazem uso dos três tipos de sequência interação 

descritos. Isso parece apontar para o fato que, além do desenvolvimento linguístico, os alunos estão tendo a 

oportunidade de desenvolver sua competência intercultural. O acompanhamento das escritas ao longo do 

semestre letivo mostra que houve um aumento significativo de momentos em que os alunos explicaram aos 

seus companheiros aspectos da sua cultura, assim como de momentos em que já conseguiam expressar sua 

compreensão dos aspectos da outra cultura. Desde o primeiro blog foi registrada a tentativa de adaptação à 

contribuição do outro, como na busca dos temas a discutir (é necessário ressaltar que essas sessões de 

interações acontecem de forma autônoma sem um direcionamento por parte de professores em ambos os 

lados da interação) e nas opiniões sobre os assuntos apresentados. O contato regular entre os alunos tornou 

esse aspecto cada vez mais tranquilo para todos os participantes pesquisados. 
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Interferências linguísticas: um estudo da relação entre  

crioulo haitiano e português 
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A interação entre a língua materna (LM) de um sujeito e a língua adicional (LA) que ele procura 

aprender/adquirir, frequentemente, acarreta o fenômeno conhecido como interferência linguística 

(WEINREICH, 1968). Este ocorre por fatores linguísticos internos ou externos. Sabe-se que o aprendiz de 

uma língua adicional faz uso da sua bagagem linguística em LM no processo de estudo da língua meta e, com 

isto, muitas vezes, surge um sistema linguístico aproximado, conhecido como interlíngua (SELINKER,1972). A 

partir desse fenômeno, é proposta deste estudo identificar os aspectos da ocorrência de interferências 

linguísticas do crioulo haitiano no processo de aprendizagem do português do Brasil como língua adicional. A 

observação se deu nas aulas de português como língua adicional (PLA) (SCHLATTER; GARCEZ, 2012), 

tendo como sujeitos alunos haitianos, residentes na cidade de Cuiabá - MT, da comunidade interna e externa 

da Universidade Federal do Mato Grosso. A pesquisa, de caráter qualitative, teve como base a coleta de 

dados realizada a partir da produção escrita dos alunos e dos registros de atividades orais das aulas de PLA. 

Foram constatadas interferências linguísticas do crioulo haitiano na aprendizagem formal do português nos 

níveis fonético-fonológico, ortográfico e morfossintático. Diante desse quadro, propõe-se nesta comunicação, 

apresentar os resultados dessa pesquisa etnográfica, fazendo uma análise comparativa de línguas. Esta 

análise também pode contribuir para os estudos na área de ensino do português para surdos, já que o 

fenômeno da interferência linguística está diretamente ligado aos processos de aquisição de segunda língua. 

Por fim, propõe-se uma metodologia de tratamento da interferência para aulas de PLA. 
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Letramento de surdos: uma questão política 
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Situados na área temática “Políticas linguísticas para a promoção do ensino de português escrito como 

segunda língua para surdos”, temos por objetivo discutir, neste trabalho, a conceituação de “Letramento na 

Educação Bilíngue para Surdos” e suas repercussões político-educacionais no Brasil. Justifica-se tal 

empreitada por considerarmos interessante a reflexão sobre o desencontro entre o que apontam pesquisas 

sobre o ensino de íngua Portuguesa para surdos na modalidade escrita e o que se vem realizando em termos 

políticos e práticos a esse respeito na maior parte do país. Em outras palavras, embora cada vez mais os 

resultados de pesquisas apontem para a necessidade de se pensar o surdo sob uma perspectiva não 

patógica, que o leve em conta como sujeito com primeira língua na modalidade visual-espacial (a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras) e com características culturais próprias;  a atual Política de Educação Especial 

em sua concretização dá ensejo para que o ensino de Língua Portuguesa para surdos ainda se paute naquele 

destinado a ouvintes, o que tem dificultado o seu letramento. Metodologicamente, seguimos o percurso sócio-

histórico (FREITAS, 2002), com base no qual estudamos diálogos (BAKHTIN, 2010) estabelecidos entre 

legislação nacional vigente (BRASIL, 2002, 2005 e 2015), bibliografia especializada em Letramento 

(KLEIMAN, 2005, entre outros), obras sobre o bilinguismo de surdos (LODI, 2012, entre outros), e 

documentos produzidos por entidades representativas do povo surdo brasileiro (FENEIS, 2011, entre outros), 

que propiciaram as reflexões que aqui apresentamos a respeito da complexidade envolvida tanto na temática 

do Letramento quanto na da Educação Bilíngue para Surdos do ponto de vista político. A principal 

contribuição do trabalho para a temática sob enfoque é a criação de inteligibilidade sobre a relação entre 

política linguística e letramento de surdos por meio da problematização (i) do fato de a Libras figurar hoje nas 

práticas de ensino de Língua Portuguesa para surdos como mero instrumento comunicacional para levar o 

surdo à Língua Portuguesa, tida como a língua legítima; (ii) da argumentação de que os eventos de 

letramento escolar voltados para os alunos surdos devem ser elaborados sem que se diminua o valor de suas 

características linguísticas e culturais visuais de base; (iii) da apreciação da representação do “surdo como 

estrangeiro em seu próprio país” e as múltiplas implicações que tal percepção traz sobre o ensino desses 

sujeitos; (iv) da análise de como esses três itens incidem politicamente sobre a educação de surdos no Brasil 

de hoje.  
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O presente trabalho se insere na área temática referente a materiais didáticos para o ensino de PL2S, porque 

visa apresentar uma proposta de elaboração de sequências didáticas, a qual se pauta sobre a noção de 

gêneros discursivos. A partir de um breve panorama do percurso que desenvolvemos nos últimos dois anos 

junto ao Projeto de Extensão PRALER: L2 PARA SURDOS, do Curso de Letras Libras da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), detalharemos a criação, da teoria à prática, de uma das sequências didáticas 

feita por uma discente do curso, que traz o gênero receita culinária. Tomando por base teórica Quadros e 

Schmiedt (2006) e Lodi (2009; 2014) em suas reflexões sobre o ensino de português para surdos; adotando a 

perspectiva sobre gêneros e sobre sequências didáticas conforme propostas por Schneuwly e Dolz (2004); 

bem como pautando-nos na abordagem sobre o ensino e aprendizagem, de uma forma geral, constante nos 

Referenciais Curriculares do Rio Grande do Sul (2009), nosso trabalho justifica-se por mostrar que, através do 

uso de sequências didáticas, os alunos surdos podem adquirir autonomia para ler, escrever e resolver 

problemas, ao praticarem a leitura e a escrita de/em diversos gêneros discursivos, sinalizados e/ou escritos, 

nas diferentes áreas do conhecimento. Ainda, conforme os PCNs (2001), o domínio da língua tem estreita 

relação com a possibilidade de plena participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica e 

tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz 

conhecimento. Assim, visualizar de que maneira prática os gêneros discursivos podem ser mobilizados por 

unidades de ensino em aulas PL2S, e de que forma a noção pode ser pressuposta e aplicada na elaboração 

de materiais didáticos de PL2S é o que propomos nesta comunicação. Por fim, evidenciaremos aos 

participantes o quão importante é que os materiais didáticos propiciem uma significativa relação do aluno 

surdo com sua segunda língua, a Língua Portuguesa, e a relevância desta para com a primeira língua, a 

Libras. 

 

Palavras-chave: Gênero discursivo. Sequência didática. Português para surdos. 
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Mudanças nas crenças a respeito do ensino de cultura e 

 interculturalidade de um professor em formação de PLE: 

 um estudo de caso 

 

 

 

André Monteiro Diniz (USP/UEPA) 

andremdiniz@gmail.com 

 

 

 

A pesquisa sobre as crenças de professores em formação de língua estrangeira (LE) contribui para a 

compreensão de aspectos importantes da área da Linguística Aplicada para a composição e desenho de 

cursos preparatórios (sejam eles de licenciatura ou não) (BARCELOS; KALAJA, 2013; BARCELOS, 2001; 

SILVA, 2005; ABRAHÃO, 2006). Esses sujeitos trazem consigo um sistema de crenças baseado em 

experiências educacionais e de vida prévias (RICHARDSON, 1996; PAJARES, 1992) que podem e devem ser 

influenciados e complementados pelos conhecimentos técnicos adquiridos e baseados em evidências e razão, 

além de suas próprias reflexões baseadas no contexto de estudo e atuação (RICHARSON, 1996). Assim, eles 

podem tomar consciência de suas próprias crenças de uma maneira reflexiva e se preparem para lidar com a 

multiplicidade delas em contexto de ensino e os conflitos que emerjam de contradições em suas próprias 

crenças ou no caso de oposição entre as do professor e as do aluno (SILVA, 2007). Este estudo baseia-se na 

dinamicidade das crenças (BARCELOS, 2006) à medida que o indivíduo se depara com situações ou 

informações que podem levar à mudança em sua forma de pensar e agir. Trata-se de um estudo de caso 

qualitativo (ANDRÉ, 2013) em que são investigadas as mudanças nas concepções de um professor em 

formação, aluno de um curso de licenciatura em LE, a respeito do ensino de cultura e interculturalidade em 

aulas de PLE em um curso pré-PEC-G, após cinco meses de experiência docente e sessões de orientação 

com o pesquisador. Como instrumentos de coletas de dados, foram realizadas duas entrevistas, uma quando 

ainda era observador das aulas de PLE e outra após cinco meses de experiência docente; foram analisados 

depoimentos e reflexões do aluno sobre as aulas e a abordagem de cultura e interculturalidade; e foram 

observadas algumas aulas (LÜDKE; ANDRÉ, 2017; ABRAHÃO, 2006). A análise dos dados coletados permite 

observar a alteração no sistema de crenças do sujeito (de assunto a ser negligenciado em detrimento de 

conteúdos linguísticos a essencial e complementar a eles) e destacar alguns fatores que permearam esse 

processo. Reforça-se assim a necessidade de uma preparação mais específica para lidar com assuntos que 

envolvam o ensino de cultura e interculturalidade na formação de professores de LE (RICHARDSON, 1996), 

bem como a importância do contexto de atuação (heterogêneo e multicultural) (SILVA, 2007) e de uma atitude 

reflexiva do professor para uma atuação docente que contemple o desenvolvimento da competência 

intercultural dos alunos. 

 

Palavras-chave: Crenças. Interculturalidade e ensino de PLE. Formação de professores. 
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Níveis de impacto e efeito retroativo da certificação em língua portuguesa 

 no acesso ao mestrado em PLE/PL2 

 

 

 

Catarina Gaspar (FLUL / CEC) 
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Margarita Correia (FLUL / CELGA-ILTEC) 

margarita.correia@gmail.com 

 

 

 

O curso de mestrado em Português como Língua Estrangeira / Língua Segunda da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa (FLUL) insere-se no âmbito do Programa de Estudos Pós-Graduados em Português 

como Língua Estrangeira / Língua Segunda, tendo desde sempre atraído um público variado de estudantes, 

alguns falantes de português como língua materna, provenientes dos diferentes países de língua portuguesa, 

outros com outras línguas maternas. Este público tem também trazido para o curso uma diversidade cada vez 

maior ao nível da formação anterior, na licenciatura. Nos últimos anos, os candidatos à realização deste 

mestrado têm sido na sua quase totalidade provenientes da República Popular da China e apresentado níveis 

muito diversificados de proficiência em português, embora possuam formação académica comparável à 

partida. Para obviar aos problemas gerados por esta diversificação de níveis de proficiência, a comissão 

científica do mestrado decidiu incluir o diploma de certificação em língua portuguesa (C1 do CAPLE ou 

Avançado do CELPE-Bras) como requisito obrigatório para a inscrição no curso de mestrado. Nesta 

comunicação, propomo-nos dar conta dos primeiros dados conhecidos dos níveis de impacto e dos efeitos 

retroativos desta medida. Se, numa primeira impressão, os resultados se afiguram positivos, esta impressão 

carece de verificação com base em dados concretos. Para tal, serão analisados os dados obtidos pelos 

estudantes nos anos letivos de 2013-2014 e 2014-2015, imediatamente antes da sua adoção, e nos dois anos 

letivos seguintes, tendo em conta: a) classificações obtidas nos seminários obrigatórios e opcional; b) índice 

de desistências; c) número e tempo de execução das dissertações concluídas nos dois períodos. 

  

Palavras-chave: Níveis de impacto. Certificação em LP. Formação de professores. 
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NucLi-IsF e cursos de PLE para letramento acadêmico:  

subsídios para políticas de internacionalização 

 e reterritorialização 

 

 

Daniel dos Santos (UNICAMP/CNPq) 

arquifonema@gmail.com  

 

 

 

O Núcleo de Línguas do Programa Idiomas sem Fronteiras (NucLi-IsF), como “política de internacionalização, 

focaliza a formação de professores nas modalidades inicial e continuada, assim como pretende capacitar a 

comunidade acadêmica com cursos de língua estrangeira”. O NucLi-IsF-Unicamp iniciou suas atividades no 

segundo semestre de 2017 com oferta de vagas para diferentes cursos de Inglês e de Português Língua 

Estrangeira. Os objetivos deste trabalho de base qualitativo-interpretativista, inscrito na vertente Transgressiva 

e Indisciplinar da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006) em diálogo com Estudos Poscoloniais 

(APPADURAI, 1996; SANTOS, 1995; 2000), são (i) apresentar um dos cursos de PLE oferecidos - a saber, 

Leitura de textos acadêmicos -, que tem como proposta promover a compreensão leitora em textos 

acadêmicos a partir de uma perspectiva discursiva que contemple o letramento crítico (Matos; Valério, 2010); 

(ii) discutir as potencialidades de um curso voltado para o letramento acadêmico na promoção dos processos 

de reterritorialização (HAESBAERT, 2004) dos estudantes estrangeiros, considerando-se o contexto de 

internacionalização da universidade em que se encontram. Para tanto, os seguintes instrumentos de geração 

de registros são utilizados: (i) material didático para fins específicos especialmente elaborados para o curso, 

cujo foco central é aproximar o estudante estrangeiro de pós-graduação de particularidades institucionais da 

Unicamp, de políticas brasileiras de pesquisa e do fazer científico em Língua Portuguesa; (ii) questionários 

aplicados aos estudantes com espaços para narrativas de suas experiências de aprendizagem no curso 

Leitura de textos acadêmicos. Esperamos com este estudo contribuir para as discussões a respeito de 

políticas de ensino de PLE em contexto de internacionalização que, considerando as vozes dos envolvidos, 

busquem promover processos de inserção mais significativos dos estudantes estrangeiros no meio acadêmico 

e em seu entorno.   

 

Palavras-chave: Português Língua Estrangeira. Letramento acadêmico. Idiomas sem Fronteiras.  
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O curso "Familiarização com o Celpe-Bras" no NucLi-IsF/ Unicamp:  

representações sobre o exame 

 

 

 

Maria Gabriela Pileggi-Provenzano (Unicamp) 

pileggimg@gmail.com 

 

 

 

Considerando que o exame Celpe-Bras é um importante instrumento de política linguística das universidades 

brasileiras em contexto de internacionalização, o Núcleo de Ensino de Línguas do Programa Idiomas sem 

Fronteiras (NucLi-IsF) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) incluiu no catálogo de seus cursos 

de Português-Língua Estrangeira a disciplina “Familiarização com o exame Celpe-Bras”. Oferecido pela 

primeira vez no primeiro semestre de 2018, com duração de 32 horas, o curso disponibiliza 25 vagas a alunos 

de graduação e pós-graduação da universidade e visa familiarizar o estudante com o exame Celpe-Bras, 

levando-o a desmitificar mitos sobre a avaliação e sobre o próprio exame e a compreender as exigências em 

cada uma das tarefas integradas da parte escrita e da parte oral. O objetivo deste trabalho é discutir as 

representações de estudantes estrangeiros matriculados nessa disciplina a respeito do exame e descrever o 

curso, bem como as experiências de ensino-aprendizagem de Português Língua-Estrangeira. Os seguintes 

instrumentos de geração de registros foram utilizados: (i) aplicação de dois questionários, um no início e outro 

no final do curso; (ii) a produção de dois depoimentos com as impressões acerca do exame, um no início do 

curso e outro no final do curso. Espera-se que o estudo contribua para (i) o conhecimento do perfil dos 

estudantes universitários interessados em prestar o Celpe-Bras, bem como de suas motivações para obterem 

a certificação em língua portuguesa; (ii) ampliar a discussão sobre políticas de ensino de Português como 

Língua Estrangeira em contexto universitário.  Resultados iniciais revelam que os alunos são, em sua maioria, 

falantes de espanhol, com pouca ou nenhuma experiência com o exame, ainda, os alunos são de pós-

graduação, sendo um docente da universidade.  

 

Palavras-chave: Idiomas sem fronteiras. Celpe-Bras. Português língua adicional. 
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O desenho dos cursos de Português como Língua Adicional (PLA-ISF) na UFMT 

 

 

 

Flávia G. Botelho Borges (UFMT) 
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Inscrito dentro do ideário da Linguística Aplicada Crítica (Pennycook, 2001) e dos estudos da 

Superdiversidade (Blommaert, 2013), este estudo tem por objetivo apresentar o desenho dos cursos de 

Português como Língua Adicional na Universidade Federal de Mato Grosso, inseridos dentro do Programa 

Idiomas sem Fronteiras, a partir de 2017. Este desenho responde a uma crescente cartografia das migrações 

e multilinguismo nas universidades públicas brasileiras, motivadas por acordos como o PAEC. No primeiro 

momento, ofertamos oito cursos de PLA, que abordaram desde a produção oral e escrita em português até a 

preparação para exames de proficiência. Também realizamos duas práticas interculturais envolvendo 

internacionalização de mão dupla. As ações do grupo foram pensadas para atender à demanda de 25 

estudantes estrangeiros, em sua maioria latina. No ano de 2018, o desenho se modificou: recebemos um 

número muito maior de estudantes estrangeiros, matriculados na universidade em diferentes níveis 

(graduação e pós-graduação). Ao todo, atualmente, atendemos mais de 45 estudantes estrangeiros, 

provenientes de países latinos, EUA e Haiti. A configuração dos cursos, dado o novo público, precisou ser 

alterada, assim como o novo quadro de professores. O aumento de estudantes foi assinalado como um 

aspecto positivo da internacionalização da universidade e do amadurecimento dos cursos de PLA. No entanto, 

como na maioria das universidades públicas, a UFMT sofre, hoje, com o corte de verbas e, assim, com o corte 

de bolsas para diversos programas, o que podemos considerar como um aspecto negativo para a oferta dos 

cursos na universidade. Em termos gerais, podemos avaliar que a presença, manutenção e qualidade dos 

cursos de PLA têm se revelado como um desafio para a coordenação pedagógica do PLA. 

Metodologicamente, temos ofertado a formação pedagógica dos professores e a produção de material 

didático orientado à realidade e diversidade de nossos estudantes aprendizes de português. Em suma, o 

desenho dos cursos de PLA revela-se mais complexo do que apontar os pontos positivos e negativos, já que 

o que está em jogo são as diversas relações interinstitucionais, as práticas sociais de aprendizagem da língua 

e a formação de professores capacitados ao multilinguismo e a pensar a sua língua materna como língua 

adicional.  

 

Palavras-chave: Português como Língua Adicional. Multilinguismo. Idiomas sem Fronteiras. 
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O ensino de língua portuguesa como segunda língua em Guiné-Bissau 

 

 

 

Gislene Lima Carvalho (UNILAB) 

gislenecarvalho@unilab.edu.br 

 

 

 

Guiné-Bissau é um país situado na África ocidental e que compõe a Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). Caracteriza-se por ser um país que comporta diferentes etnias e, consequentemente, 

diferentes línguas em seu território, o que o torna um país multilíngue e multicultural. A língua portuguesa é 

língua oficial, no entanto não é a língua materna da maioria da população, sendo considerada segunda 

terceira ou quarta língua destes falantes. Os guineenses têm como língua materna uma das línguas étnicas 

ou o crioulo, língua nacional. Neste contexto de multilinguismo, a única língua ensinada e utilizada na escola 

é, em tese, a língua portuguesa. Este trabalho objetiva analisar como ocorre o ensino de português no 

contexto de Guiné-Bissau, onde é segunda língua, e a relação da língua oficial com as demais línguas 

presentes no território guineense. Para isso, foram realizadas entrevistas com estudantes guineenses da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) acerca do ensino que tiveram 

em seu país de origem e sua relação com a língua portuguesa. De acordo com os dados analisados, o ensino 

de língua portuguesa em Guiné-Bissau caracteriza-se como um ensino tradicional, baseado nas regras 

gramaticais e que desconsidera as experiências linguísticas dos falantes. Esse ensino descontextualizado da 

língua causa dificuldades na fala e na escrita destes estudantes quando utilizam a língua portuguesa. Neste 

sentido, faz-se necessário que este ensino seja repensado de forma que não desconsidere a realidade 

linguística daquele país e que se admita a condição de falantes de português como segunda língua aos 

cidadãos daquele país para que prejuízos sejam evitados ao utilizarem a língua portuguesa.  

 

Palavras-chave: Ensino. Português Segunda Língua. Guiné-Bissau.  
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O ensino de PL2S em Portugal 
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A disciplina de Português Língua Segunda para Surdos (PL2S), no ensino básico e secundário português, foi 

instituída em 2008, na sequência do reconhecimento constitucional da Língua Gestual Portuguesa (LGP), em 

1997. Entre os dois acontecimentos, a política de afirmação da LGP foi-se consolidando com o 

enquadramento da sua utilização no sistema jurídico, na comunicação social, nas tecnologias de informação e 

comunicação, no domínio laboral e também na educação. Nesta comunicação, após uma brevíssima 

referência à origem da LGP no início do século XIX e ao contexto de educação bilingue e bicultural em que o 

PL2S se insere, será apresentado o respetivo programa curricular oficial homologado em 2011 (Baptista et al., 

2011). Este importante documento orientador do currículo toma como quadro de referência o “modelo 

antropológico”, que considera os surdos como uma minoria linguística e cultural, e não mais o “modelo 

patológico” que considerava os surdos como indivíduos portadores de uma doença trágica e incurável. O 

programa, tal como todos os programas de línguas não maternas em vigor em Portugal, baseia-se no Quadro 

Europeu Comum de Referência (Conselho da Europa, 2001) e apresenta fundamentos, conceitos-chave, 

finalidades, domínios temáticos, resultados esperados, descritores de desempenho, conteúdos, textos de 

leitura obrigatória, orientações metodológicas sobre o desenvolvimento de competências específicas, 

instruções sobre o modelo da avaliação, propostas de recursos a utilizar em sala de aula e, por fim, uma 

bibliografia selecionada. Trata-se, portanto, de uma comunicação sobre política explícita de educação 

linguística (Pinto, 2010), do estado português, tendo em vista a aprendizagem do português europeu escrito 

pela minoria surda residente no país.  

 

Palavras-chave: Política de educação linguística. Comunidade surda. Português europeu escrito. 
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O ensino de PLE no Japão: a experiência de uma atividade no Shopping Mall 
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Em nossa universidade, a aula de português é oferecida aos estudantes de vários departamentos na 

qualidade de uma língua estrangeira dentro do currículo de uma disciplina de cultura geral. O maior problema 

para os estudantes que se dedicam à aprendizagem de português é a pouca chance de utilização dessa 

língua na vida cotidiana. Mesmo que vivam muitos brasileiros na região de Aichi, os estudantes, 

espontaneamente, não têm oportunidade de tocar a língua portuguesa na cidade, para, assim, aprenderem o 

português e elevar sua capacidade quanto à língua. Por essa razão, fora da aula, os professores criam 

oportunidades intencionalmente, tais como a participação em concursos de oratória em língua portuguesa e a 

visita às escolas brasileiras. Além disso, no ano passado, tentamos realizar uma nova atividade de português 

“no Shopping Mall” próximo à Universidade. Como já o dissemos, na região de Aichi, vivem muitos brasileiros, 

mas infelizmente, há muitos moradores japoneses que não têm conhecimento da existência de residentes 

brasileiros e nem imaginam como possa ser a língua portuguesa. Então, “no Shopping Mall desta região”, os 

estudantes intercambiários procedentes da Universidade de São Paulo, do Brasil, da Universidade do Minho, 

de Portugal, e os estudantes da Universidade da província de Aichi, empreenderam atividades a fim de que os 

residentes japoneses tomassem conhecimento da existência de uma língua e cultura nova para eles. Os 

estudantes intercambiários do Brasil e de Portugal deram uma mini-aula de português e apresentaram a sua 

própria cultura. Os estudantes japoneses fizeram alguns jogos populares do Brasil com as crianças japonesas 

e leram alguns livros infantis para elas em japonês e português. E ainda, uma aluna japonesa, que já havia 

estudado no Brasil, explanou sobre a sua experiência. É difícil afirmar-se que o interesse pelos residentes 

brasileiros e pela língua portuguesa seja grande, mas pelo menos esse evento ofereceu uma boa 

oportunidade aos japoneses para saberem quanto à existência da língua portuguesa, da cultura brasileira, da 

cultura portuguesa bem como da existência nesta região de residentes cuja língua nativa é o português. E os 

estudantes japoneses também tiveram grande oportunidade para utilizar o seu português fora da aula. Como 

podemos ver, essa atividade trouxe vários resultados, tais como o desenvolvimento do português dos 

estudantes japoneses, o empreendimento intercultural, a divulgação da língua e cultura dos paíes de língua 

portuguesa a japoneses e a colaboração entre os estudantes japoneses e intercambiários. 

 

Palavras-chave: Atividades extraclasse. Interculturalidade. Convivência multicultural. 
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O ensino de Português a Falantes de Outras Línguas em contexto de imersão  

e como língua estrangeira 

 

 

Iracema Luiza de Souza (UFBA) 
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Dada a natureza complexa e multifacetada do objeto tomado para investigação, a pesquisa será 

implementada com foco na formação do professor, nos materiais didáticos em uso e no processo avaliativo. 

Para tanto, fundamenta-se em pressupostos da Análise de Discurso de linha francesa, que afirmam a 

opacidade da linguagem, a interpelação do sujeito pela ideologia, o discurso como construção de sentidos por 

sujeitos em interação e historicamente situados, as relações entre língua e poder. Por outro lado, o projeto 

sustenta-se também em postulados e questões trazidos ao debate pela Linguística Aplicada Crítica, dentre os 

quais se destacam a inter-multi-transculturalidade, a abordagem comunicativa intercultural, o interacionismo 

sociodiscursivo, as identidades sociais, o pós-método, de modo a sustentar as análises dos dados coletados 

sobre o ensino de PFOL e a construção de estratégias de ensino científica e metodologicamente consistentes. 

O objetivo fundamental do projeto é a construção de um diagnóstico do ensino de PFOL, de modo a contribuir 

para uma prática pedagógica eficaz e eficiente. Convém ressaltar que esta tarefa implica, além disso, em 

analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas nesse campo de ensino, estabelecendo um paralelo entre tais 

práticas e o construto teórico do Exame Celpe-Bras com os parâmetros avaliativos para ele definidos. Outro 

objetivo a que visa o presente projeto é promover a formação para a pesquisa dos estudantes bolsistas 

selecionados, ampliando-lhes as informações sobre a Linguística Aplicada e a Análise de Discurso, bem como 

sobre metodologias de pesquisa, possibilitando-lhes a articulação de teorias e práticas. 
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O presente trabalho propõe apresentar alguns resultados da pesquisa realizada no mestrado, ao passo que 

compartilha as ideias iniciais para a construção da tese de doutorado sobre as práticas e as representações 

do ensino de português em contexto escolar multilíngue e multicultural na Alemanha. Os resultados da 

pesquisa de Pereira (2017) mostraram que a convivência dos alunos com colegas e professores de diferentes 

culturas da comunidade lusófona amplia a competência comunicativa dos sujeitos envolvidos em contexto de 

diáspora. Sabe-se que o português está presente como língua oficial nos quatro continentes: América do Sul, 

África, Europa, Ásia, mas há em cada país características linguístico-culturais próprias. Portanto, as 

experiências de contato intercultural dos imigrantes lusófonos e seus descendentes, no convívio social e/ou 

nas escolas, devem ser fomentadas no ensino e podem refletir diretamente na manutenção e no 

desenvolvimento da aprendizagem das diferentes línguas-culturas em português. Assim, pretende-se 

apresentar uma proposta de abordagem didática mais democrática, que seja sensível à diversidade do 

repertório linguístico e cultural dos falantes dessa língua, com o intuito de que as experiências dos aprendizes 

no contexto escolar constituam-se em um processo constante de negociação entre as diversas formas de ser 

e estar no mundo lusófono. Apesar de a pesquisa tratar sobre o ensino de português como língua de herança, 

a discussão proposta pode ser ampliada para o ensino de uma língua pluricêntrica em qualquer contexto, seja 

em língua estrangeira, língua segunda e também língua materna. Desse modo, faz-se necessário discutir 

conceitos como língua-cultura de herança, línguas pluricêntricas e a sua importância para o ensino de 

português (VALDÉS, 2001; 2005; CARREIRA, 2009; MUHR, 2005, MENDES, 2015). Desse modo, pretende-

se sensibilizar os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem sobre práticas de ensino que levem em 

consideração a diversidade da língua portuguesa, no que diz respeito às questões linguística e cultural, 

ampliando a perspectiva das abordagens de ensino e possibilidades de abordagens didáticas de uma língua 

pluricêntrica. 
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O ensino de uma segunda língua (L2), ou língua estrangeira (LE), para surdos se apresenta como um grande 

desafio em prática pedagógica na atualidade, especificamente se tratando de abordagem e explanação de 

aspectos gramaticais e linguísticos de uma língua. Sendo que a Língua Brasileira de Sinais – Libras –, língua 

natural ou primeira língua (L1) da maioria dos surdos, possui suas próprias características estruturais, 

inclusive não fazendo uso de conectivos como na gramática de uma língua oral, o que implica na 

complexidade de compreensão nesse aspecto gramatical pelo sujeito surdo. As práticas de ensino-

aprendizagem do Português como L2 – como língua estrangeira ou segunda língua, dependendo das 

circunstâncias e abordagens, pressupõe conhecimento e experiências linguísticas cognitivas em primeira 

língua, ou seja, a língua materna de qualquer indivíduo. No processo de aquisição de uma segunda língua, é 

comum o aprendiz utilizar sua primeira língua a fazer comparações paralelas entre suas estruturas 

linguísticas, buscando compreender os fenômenos estruturais da L2. As dificuldades encontradas pelos 

aprendizes surdos na compreensão da função dos conectivos, especialmente no uso de preposições da 

Língua Portuguesa (L2), em atividades de leitura e produção escrita, por essas se apresentarem de forma 

diferente na Língua de Sinais (L1), deve-se à falta de conhecimento funcional desse recurso linguístico da L2 

e, também, à carência de uma metodologia adequada de ensino de preposição em L2 para surdos. A fim de 

apresentar um estudo a respeito das Preposições de Língua portuguesa no ensino de L2 para surdos, nesta 

comunicação apresentaremos uma análise crítica sobre estratégias para o ensino de preposição para surdos 

aprendizes de português como segunda língua, em materiais impressos como livros didáticos e dicionários, 

além de vídeo-aula. Averigou-se o critério utilizado pelos proponentes, compreendendo a proficiência 

linguística e as técnicas utilizadas no repasse de conceitos e significados sobre cada conectivo de preposição. 
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O ensino de PLE no mundo tem se expandido de forma bastante significativa nas últimas duas décadas em 

virtude do acentuado crescimento do número de publicações sobre este campo do saber, realizações de 

eventos acadêmicos, formação de professores, pesquisas, implementação de políticas linguísticas, difusão do 

português, e as numerosas defesas de trabalhos de pós-graduação aplicada à área de português como língua 

estrangeira. Diante desse relevante cenário, este trabalho tem como objetivo fazer o mapeamento das 

iniciativas de ensino de PLE no contexto das universidades em contexto baiano bem como sublinhar as suas 

principais conquistas como: a implantação do curso de PLE no ensino, pesquisa e extensão, assim como o 

único pólo aplicador do CELPE-BRAS na UFBA, além de iniciativas de ensino no âmbito da pesquisa e 

extensão na UEFS e UESC, além de outras instituições públicas e privadas que desenvolvem importantes 

trabalhos na área do português como língua estrangeira. Para o levantamento dos dados dessa pesquisa 

foram realizadas visitas em sítios virtuais, entrevistas com professores/pesquisadores e alunos dessas 

instituições, assim como recepção a trabalhos relevantes da área. Desse modo, este trabalho está inserido 

nas áreas de linguística aplicada, educação e política linguística, tendo como base, para a formação do 

referencial teórico autores como: ALMEIDA FILHO (2011), MENDES (2010), SOUZA (2004), MOITA LOPES 

(2006) e MÜLLER, 2003). A partir dos mapeamentos e resultados apresentados na pesquisa, se refletirá 

sobre os grandes avanços alcançados com o ensino de PLE na Bahia, assim como também os desafios que 

precisam ser superados para uma maior difusão e projeção do PLE em solo baiano. Além também de se 

pensar quais são os fatores que contribuem ou não para se alcançar um maior espaço concernente ao ensino 

de português (LE) e as iniciativas de políticas públicas e linguísticas que ainda precisam se implementar para 

ampliar os horizontes do ensino de PLE no cenário da Bahia. 
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A presente comunicação apresenta resultados de um estudo qualitativo sobre as Estratégias de Leitura 

(KLEIMAN, 2008) no processo de ensino de língua portuguesa. Esse estudo é uma das etapas de execução 

do projeto de pesquisa chamado Aprimoramento do Processo de Ensino de Português como Língua Materna 

(PLM) e como Segunda Língua (PL2), desenvolvido na Universidade Federal de Sergipe. Ele está relacionado 

com o processo de formação de professores de língua portuguesa como segunda língua (PL2) com ênfase na 

habilidade de leitura interligada com a produção escrita. Baseando-se no estudo sobre a leitura como uma 

atividade de construção do sentido com a interação autor-texto-leitor (KOCH; ELIAS, 2007), pretende-se 

analisar e aplicar a teoria relacionada com as estratégias de leitura e a construção textual-interativa para 

elaboração de tarefas de Leitura e Produção de Texto. Apresentou-se uma proposta para o ensino da leitura 

com uso das estratégias de Seleção, Antecipação, Inferência e Verificação em cordéis sergipanos. 

Inicialmente, foram discutidos com os docentes pontos relevantes sobre a Abordagem Comunicativa e a 

Abordagem Intercultural discutida por Almeida Filho (2002) e por Mendes (2011) e sobre a Linguística 

Aplicada debatida por Moita Lopes (2002) para fundamentar a elaboração e aplicação das tarefas de 

compreensão e produção de textos desenvolvidas nessas aulas de língua portuguesa. A seguir, foram 

tratadas características da leitura, como interlocução entre o leitor e o autor, sujeitos sociais, e da escrita 

como instrumento de referência para a construção do sentido da leitura (ORLANDI, 1982). A tarefa elaborada 

pelos docentes do projeto foi a produção de um artigo de opinião a ser divulgado, por meio digital, sobre 

esses textos lido pela turma. O resultado esperado dessa pesquisa é a contribuição para a formação docente 

do curso de Letras da UFS por desenvolver a aplicação das teorias propostas nesse projeto nas aulas de PL2. 
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Estabelecer relações pertinentes entre fraseologia e cultura é extremamente relevante no processo de ensino 

e aprendizagem de uma língua, pois aprender uma língua inclui entender como se configura a cultura de um 

povo. No entanto, ao se tratar do aprendiz de língua estrangeira, devemos considerar o fato de que esses 

estudantes enfrentam dificuldades para compreender algumas expressões em língua não-materna. Nesse 

sentido, o presente trabalho pretender abordar a questão da inserção dos fraseologismos em materiais 

didáticos direcionados para o ensino de PLE.  Devido a sua não composicionalidade semântica, as unidades 

fraseológicas requerem uma didática adaptada ao contexto de ensino para que sua apreensão seja eficaz e 

faça sentido para o estudante não-nativo. Para abordar o ensino de português como língua estrangeira, 

atrelado aos estudos fraseológicos, tratamos de fazer um recorte das unidades que dizem respeito ao sagrado 

e ao profano. Para mencionar alguns exemplos, destacamos: ave Maria/ Deus me livre/ seja o que Deus 

quiser/ comer o pão que o diabo amassou/ chuta que é macumba/ ser santo do pau oco etc. Um dos aspectos 

que perpassam língua e cultura está relacionado ao campo do sagrado e do profano. Há, no que concerne 

aos fraseologismos, uma variada gama de amostras que apontam para a importância que as unidades 

fraseológicas sacralizadas ocupam na constituição de uma comunidade linguística. São unidades que dizem 

respeito ao modo como reagimos às demandas do cotidiano e que demonstram como o sagrado e o profano 

se manifestam na língua. Além de fazer um levantamento das unidades fraseológicas sacralizadas do 

português brasileiro, pretendemos refletir sobre a importância desses fraseologismos para o processo de 

ensino e aprendizagem do português como língua não-materna e, consequentemente, sobre a relevância de 

sua inserção em materiais didáticos voltados para esse contexto. Considerando que essas unidades são 

marginalizadas no âmbito do ensino de línguas, julgamos ser pertinente tal reflexão e acreditamos que 

devemos caminhar rumo a uma abordagem didática pertinente ao contexto, que poderá ser alcançada se 

dermos a devida importância aos estudos fraseológicos.  
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A presente pesquisa teve como objetivo investigar o lugar do gênero musical samba em materiais didáticos 

voltados ao ensino de Português do Brasil para Estrangeiros, observando a sua função enquanto recurso 

didático, promotor da interação entre língua e cultura brasileira. Partindo do pressuposto de que o samba é 

um arquivo social, linguístico e cultural, realizou-se a análise de três livros didáticos adotados em cursos de 

idiomas do estado do Rio de Janeiro, editados entre os anos 2008 e 2014. Como objetivos específicos, 

buscamos identificar estereótipos acerca do brasileiro, analisar o potencial do samba como recurso presente 

no manual didático e contribuir para os estudos de Português do Brasil para Estrangeiros, sugerindo reflexão 

sobre as práticas pedagógicas. A base teórica desta pesquisa destaca os conceitos de cultura, identidade e 

interculturalidade. Nossa metodologia segue o formato de análise qualitativa, de cunho exploratório, 

examinando os elementos relacionados ao samba dispostos nos manuais didáticos, os quais se encontram 

em forma de textos verbais, textos não-verbais ou textos multimodais. Torna-se relevante realizar esta 

pesquisa, voltada à área de contato linguístico, a fim de estimular a reflexão sobre os discursos que fazem 

parte da construção de saberes, além de avaliar o processo de construção da identidade linguística do 

estrangeiro e sua percepção do contexto cultural em que está inserido. Acreditamos na importância de 

proporcionar um aprendizado mais dinâmico, enriquecido pelo estudo de comportamentos, crenças e hábitos 

locais, indo de encontro ao reforço de estereótipos já existentes sobre o Brasil e sua população. Nesta 

perspectiva, evitam-se os moldes focados apenas na leitura de textos, listas de vocábulos e exercícios de 

repetição. Vale ressaltar que esta pesquisa concentrou sua investigação no ensino de Português do Brasil 

para Estrangeiros com foco em expatriados que vivem no Brasil.  
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Neste trabalho, pretende-se apresentar uma análise de textos em português, explorando diferentes formas de 

se usar a língua de sinais em práticas de ensino da leitura, bem como outras estratégias visuais, conforme a 

proposta do paradigma visual de ensino da leitura (ANDREWS; RUSHER, 2010). O ensino da língua oficial do 

país como segunda língua a aprendizes surdos é mediado geralmente pela língua de sinais da comunidade 

surda local, utilizada por esses aprendizes nas interações face a face. Assim, a presença dessas duas línguas 

na sala de aula faz com que alunos e professores necessitem transitar entre elas de diferentes formas (SILVA, 

2010, 2014). Esse trânsito entre as línguas demanda estratégias didáticas adequadas para a situação de 

bilinguismo vivida pelos surdos (ANDREWS; RUSHER, 2010; SILVA, 2014; HOFFMAN et al., 2017). Para 

ilustrar e explicar tais estratégias didáticas, serão analisados textos em português e possíveis traduções para 

a Libras que poderiam ser utilizadas em sala de aula, bem com elementos linguísticos que podem ser 

explorados via análise comparativa, visando a uma sistematização de conhecimentos linguísticos. A tradução 

de um texto no contexto de ensino de língua escrita para surdos é uma importante estratégia e deve ter 

propósitos bem definidos de forma a auxiliar os estudantes a compreender o significado e a forma do texto 

sem, no entanto, criar uma dependência nos alunos para acessar sua língua menos desenvolvida (VISUAL 

LANGUAGEM & VISUAL LEARNING, 2012). A análise das possibilidades de uso da língua de sinais no 

ensino de português evidencia a complexidade do trabalho do professor e a importância do uso de estratégias 

didáticas condizentes com o bilinguismo dos surdos, o que demanda formação adequada para o trabalho com 

o ensino de leitura para surdos. Ressalta-se também que tais estratégias didáticas podem oportunizar ao 

aluno o desenvolvimento da competência bilíngue. 
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Esta comunicação está situada na área do ensino de português língua estrangeira e tem por tema a função do 

uso, por falantes nativos, do artigo definido em topônimos de estados e capitais brasileiros.  O problema 

consiste em ora esses topônimos aceitarem o artigo definido, ora não aceitarem. Justifica-se a pesquisa 

realizada pois, o uso do artigo definido nesses topônimos ocasiona dificuldades tanto para o ensino quanto 

para a aprendizagem da língua alvo pelos alunos estrangeiros, uma vez que sistematicamente não se observa 

uma padronização para o uso desse artigo, o que provoca no aluno estrangeiro insegurança ao utilizar nomes 

de capitais e estados como: Ø Brasília / a Brasília; Ø  São Paulo / o São Paulo (estado) / a São Paulo 

(capital);  o Rio de Janeiro / Ø Rio de Janeiro; a Bahia / Ø  Bahia. O material de análise foi coletado no uso 

efetivo do português brasileiro de falantes nativos tanto em textos escritos quanto orais. O procedimento 

metodológico foi realizado de forma qualitativa e descritivo-analítica. A fundamentação teórica é da Gramática 

Sistêmico-Funcional proposta por Halliday (1994), segundo a qual as unidades sistêmicas no uso efetivo da 

língua adquirem outras funções que são guiadas por aspectos socioculturais a fim de se estabelecer a 

comunicação interacional. Os resultados apresentados são parciais e participam de uma pesquisa mais ampla 

sobre o uso do artigo definido em topônimos brasileiros. Esses resultados indicam que: 1. Na dimensão 

histórica, o artigo definido vem sendo parte do sistema da Língua Portuguesa e que sua regra de uso é 

aplicada para definir um nome em relação à sua designação lexical; 2. Na dimensão funcional, o uso desse 

artigo, ocorre em topônimos que necessitam de uma restrição relativa ao lugar. Sendo assim, a sua função é 

de caracterização individualizante do lugar designado. Conclui-se que os topônimos em questão são formados 

em suas origens por nomes de línguas indígenas e do Português vindo com os colonizadores, sendo que 

estes últimos trazem traços culturais do cristianismo.  
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Discutir a questão da alteridade na contemporaneidade é fundamental para o estudo das práticas sociais e, 

nesse sentido, para os estudos da linguagem. E, para que a alteridade se constitua, pensamos nas relações 

que se materializam por meio das experiências entre os sujeitos, que se constituem por meio das suas 

vivências pessoais e profissionais, na relação com os outros, na interlocução com os saberes institucionais, 

bem como pela compreensão crítica de si mesmo. (JOSSO, 2004). Para discutirmos essas questões, 

pensamos na configuração proporcionada pelo programa “Assistentes brasileiros na França” que seleciona 

graduandos (em sua maioria de Letras) para atuarem na disciplina de português língua estrangeira (PLE/PL2) 

em escolas do ensino básico francês. Em linhas gerais, esses professores assistentes têm como atribuição 

principal abordar com os alunos questões relativas à “cultura” do Brasil. Situamos a nossa pesquisa nos 

estudos da Linguística Aplicada (LA), baseada em autores como Moita Lopes (2006), Signorini (1998), 

Cavalcanti (1998) e Rojo (2006). Recorremos, ainda, as contribuições da pesquisa narrativa (CLANDININ & 

CONELLY, 2011) que, por estar focalizada na experiência humana, dialoga com várias áreas das ciências 

sociais. Ademais, a pesquisa narrativa, situada no paradigma qualitativo de pesquisa, se caracteriza pela 

compreensão dos sujeitos a partir de suas interações em um determinado contexto social. A prática constante 

de pensar sobre si mesmo (a partir do outro), sobre as experiências que são construídas entre sujeitos, faz 

com que negociemos os nossos pontos de vista de maneira que sejamos capazes de compreender mundos e 

culturas. A língua se caracteriza como o elemento mediador de experiências. 
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Este trabalho se insere na área temática “Internacionalização em casa: integração de estudantes estrangeiros 

nas IES brasileiras e o ensino de PLE/L2” e tem como objetivo analisar o livro didático "Pode entrar: 

Português do Brasil para refugiadas e refugiados”, no que tange à inclusão da escrita abreviada, tão difundida 

e utilizada pelos brasileiros nos suportes digitais. Como justificativa, segundo AMADO (2013), é importante 

incluir tendências comunicativas se queremos, de fato, uma inserção produtiva dos estrangeiros que chegam 

em busca de refúgio, cada vez mais, ao Brasil. O mundo hoje se move pela inserção da tecnologia e da 

informação, que permeia quase todos os aspectos do cotidiano alterando nossos conceitos, nossa 

organização temporal, especial e comunicativa. Diante disso, esta pesquisa visa contribuir com a integração 

da comunicação on-line e off-line dos refugiados. Segundo Vieira e Brandão (2007), trabalhar com o ensino de 

língua portuguesa é despertar a capacidade para decodificar sentidos nas mais diversas estruturas e gêneros 

textuais e, ainda, nas mais diversas situações de comunicação. Negroponte (1995) enfatiza que “a informática 

não tem mais nada a ver com computadores. Tem a ver com a vida das pessoas”. Ademais, a abreviação é 

um dos processos de formação de palavras mais conhecidos e pode servir de base para estabelecermos uma 

relação com a escrita abreviada da internet, ainda que não configure a formação de uma nova palavra, mas 

um recurso estritamente ortográfico como explicado por Simões (2018). Bechara (2009) afirma que o emprego 

de uma parte da palavra pelo todo é comum não apenas na coloquialidade, mas em discursos mais cuidados 

também. Logo, refugiados e estrangeiros, ao adquirirem o português como segunda língua, devem conhecer 

essas formas de escrever. Ao observar o livro "Pode entrar: Português do Brasil para refugiadas e 

refugiados”, percebemos que não há a inclusão de nenhuma forma abreviada, nem mesmo comentários de 

que essas formas existam. E se queremos oferecer-lhes um acolhimento verdadeiro, vale observar e incluir as 

novas formas de grafar determinados vocábulos (como “vc” para você; “a gnt” para a gente e outros) a fim de 

levá-los a compreender mensagens trocadas no seu dia a dia como sujeitos letrados em qualquer contexto de 

comunicação.  
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Este trabalho se propõe, por um lado, a traçar um breve panorama sobre a Internacionalização da Educação 

Superior (IES) na Argentina, seus avanços e retrocessos, no âmbito do diálogo Sul – Sul, principalmente com 

a região latino-americana. Por outro lado, objetiva abordar alguns projetos que envolvem línguas, 

principalmente o português como língua estrangeira e a IES na Argentina e sua relação com o Brasil. Um dos 

projetos de pesquisa recém-iniciados, e que será neste trabalho abordado, o PLIES II (política linguística e 

internacionalização da Educação Superior) para o período 2018 – 2019, Gestão de línguas e 

internacionalização da Educação Superior: estudo de caso (UNTREF), tem como objetivo ampliar e 

aprofundar, na Graduação, o diagnóstico iniciado no período 2016-17 sobre o uso, o conhecimento, as 

necessidades e os problemas relacionados com as línguas estrangeiras, abordando inclusive o espanhol para 

estudantes estrangeiros na UNTREF. Metodologicamente, o trabalho se caracteriza como um estudo de caso 

e combinará ferramentas quantitativas (enquete aos estudantes da graduação) e qualitativas (entrevistas, 

observações e análises de produções). Alguns teóricos que abordaremos são Varela (2011), Theiler (2005), 

Bein, Bengochea e Sartori (2016), Oregioni (2013), Spolsky (2004; 2009), Dandrea (2015) e Gacel-Ávila 

(2005; 2018). O PLIES II trabalhará sobre três eixos da gestão de línguas na UNTREF: as práticas, as 

representações e as decisões, dando importância primordial ao português e ao espanhol como línguas 

majoritárias da nossa região. Por último, mencionaremos alguns exemplos de universidades que estão 

trabalhando como agentes e atores da IES na Argentina, a partir de uma postura crítica e, algumas delas, 

contra-hegemônicas, observando a visibilidade ou não das línguas, especialmente do português, dentro desse 

processo de regionalização e de cooperação.   
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A presente comunicação tem como objetivo refletir sobre a construção da disciplina acadêmica "Português 

como Língua de Acolhimento para Fins Acadêmicos" dentro das ações de acolhimento propostas pelo 

programa de aproveitamento de vagas remanescentes para a reinserção de migrantes/refugiados na 

Universidade Federal do Paraná. O Programa denominado Reingresso teve início em 2015, a partir da 

Resolução Nº 13/14-CEPE com o intuito de aprovar normas para o acesso de migrantes e refugiados 

regularmente admitidos no Brasil e portadores do estado de refugiado ou de visto humanitário que tenham 

iniciado cursos superiores em instituições de ensino no estrangeiro aos cursos de graduação da UFPR, com 

fulcro no Art. 44 da Lei nº 9474 de 20 de julho de 1997. Para desenvolver essa discussão, partiremos da 

apresentação da disciplina e análise de parte do material didático elaborado especialmente para esse fim, 

oferecida aos alunos selecionados pelo edital de Reingresso do ano letivo de 2018, em uma iniciativa do 

Programa “Política Migratória e Universidade Brasileira” (PMUB- UFPR). Com duração de um quadrimestre, 

foram realizados 15 encontros semanais de 3 horas cada, somando, no total, 45 horas de aulas em um 

contexto muito específico de ensino-aprendizagem: Português como Língua de Acolhimento (ANÇÃ, 2004; 

GROSSO, 2010; CABETE, 2010;) e ensino de línguas para fins acadêmicos (MANGIANTE & PARPETTE, 

2004, 2011; DUDLEY-EVANS & ST. JOHN, 2005). Parte-se do pressuposto de que a condição de refúgio 

impõe desafios adicionais à esse processo, o migrante refugiado encontra-se submetido, por exemplo, a um 

conjunto de pressões econômicas, sociais, psíquicas e legais que o colocam em uma posição de 

vulnerabilidade. Com o intuito de acelerar e facilitar a integração desses sujeitos nesse novo espaço, a 

disciplina, bem como os materiais didáticos elaborados, visam propiciar aos estudantes uma compreensão da 

estrutura institucional e cultural de diversas esferas da Universidade, bem como, auxiliá-los na aquisição de 

um conhecimento linguístico específico do âmbito acadêmico brasileiro por meio da abordagem de gêneros 

textuais próprios do contexto universitário: resumos, resenhas, fichamentos, artigos, seminário, projetos e 

outros. Até o presente momento 52 alunos já foram admitidos por meio deste edital em cursos de graduação 

nas mais diversas áreas do conhecimento da UFPR. 
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O presente estudo pautou-se em refletir acerca das atividades efetuadas pelo Programa Linguístico Cultural 

para Estudantes Internacionais (PLEI), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), as quais buscam 

desenvolver práticas pedagógicas que foquem em questões interculturais para o processo de ensino-

aprendizagem nos cursos de Português como Língua Adicional (PLA). Durante a experiência de três 

semestres no PLEI, atuando como professora de língua portuguesa para estudantes estrangeiros que 

postulam uma vaga no Programa Ensino-Convênio de Graduação (PEC-G), foram realizadas visitas culturais 

em escolas públicas do ensino fundamental do município de João Pessoa/PB, a fim de que os alunos do 

grupo PEC-G da UFPB pudessem apresentar aspectos culturais do seu país, possibilitando aos brasileiros 

maior conhecimento sobre a cultura afro e uma discussão a respeito do racismo decorrente;  noites temáticas 

na universidade, nas quais os alunos estrangeiros mostraram aos brasileiros um pouco de sua cultura, e 

visitas a patrimônios culturais e artísticos de João Pessoa e seus arredores, com destaque para as 

comunidades quilombolas. À luz dos pressupostos teórico-metodológicos da abordagem comunicativa, de 

acordo com os quais mais relevantes do que ensinar formas e significados é desenvolver no aluno a 

habilidade de selecionar as estruturas que melhor se encaixam na sua situação real de comunicação, tais 

práticas estimulam uma real interação comunicativa no aprendiz, permitindo uma maior inserção na vida 

quotidiana e trazendo um aprendizado mais efetivo da língua como ela é usada por seus falantes nativos. 

Como resultados, estão sendo produzidos projetos didáticos de ensino de PLE por meio de atividade 

interculturais, tendo como base as reflexões acerca dessas experiências do PLEI. 
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Quando se é um aluno estrangeiro que chega para estudar em um país onde os costumes locais são 

diferentes do esperado por ele, pode ocorrer um fenômeno chamado “choque cultural” (HUNTINGTON, 2012). 

O choque cultural nasce das diferenças entre a cultura trazida pelo aluno e a cultura local, podendo causar 

vários problemas de adaptação e aprendizado do idioma local para os que tentam se aventurar em um país 

estrangeiro. Muitas vezes tais diferenças podem causar situações tão desagradáveis que podem criar um 

aumento do filtro afetivo, podendo dificultar a entrada de input e a criação do output (KRASHEN, 1985). Este 

trabalho tem o objetivo de refletir sobre as consequências dos choques culturais dentro de uma sala de aula 

de Português como Língua Estrangeira (PLE) e, com a utilização de diversas bases teóricas, encontrar uma 

forma para evitar que esses choques elevem os filtros afetivos (KRASHEN, 1985), os quais dificultam o 

aprendizado do aluno e a sua adaptação no Brasil. No ensino de PLE para intercambistas em imersão no país 

esse fenômeno pode ocorrer com muita facilidade, pois, por estarem fora de sua zona de conforto em termos 

sociais, passam por situações para as quais não estavam preparados. Os professores de PLE deveriam 

procurar caminhos para evitar esse aumento dos filtros afetivos nas salas de aula e criar situações de 

aprendizagem de língua que por meio das práticas translíngues (CANAGARAJAH, 2013 e GARCÍA, 2016), 

que defendemos como procedimentos pedagógicos que podem melhorar a qualidade do ensino do PLE e 

melhorar as vivências dos alunos no meio acadêmico brasileiro. Por meio de um projeto financiado pela 

Fapemig que investiga a diversidade linguística na cidade de Juiz de Fora/MG, identificamos os docentes, 

técnico-administrativos e discentes estrangeiros que chegam para a Universidade Federal de Juiz de Fora 

para desempenhar diversas atividades e são recebidos nas aulas de PLE. Acompanhamos essas aulas para 

uma turma de estrangeiros de diversos cursos da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG e registramos 

momentos de interação em sala destacando as práticas translíngues. Construímos, por fim, uma 

compreensão possível sobre a importância de criarmos espaços didáticos translíngues. 
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Nesta comunicação, pretende-se apresentar o processo de elaboração de um teste de amplitude de 

vocabulário para aprendizes de português como segunda língua (PL2), surdos e ouvintes. Uma das 

características de bilíngues é a diversidade de perfis (GROSJEAN, 1998), o que se acentua no caso de 

surdos, já que as condições de acesso e exposição às línguas são bastante heterogêneas (GROSJEAN, 

2008; G. SILVA, 2018). Tendo em conta essa diversidade de perfis e a necessidade de controle de variáveis 

em pesquisas experimentais, bem como a escassez de instrumentos avaliativos a serem usados em 

contextos pedagógicos, faz-se necessária a construção de instrumentos de avaliação objetiva da proficiência 

desses indivíduos em suas línguas. Os testes de vocabulário têm sido utilizados como medidas de proficiência 

nos âmbitos de pesquisa e de ensino, sendo encontradas correlações entre escores nesses testes e 

habilidades de leitura, escrita, fala e compreensão auditiva (MILTON, 2013).  Para exemplificação, podemos 

citar o Vocabulary Levels Test (NATION, 1990) e o Vocabulary Size Test (NATION; BEGLAR, 2007). Até onde 

vai nosso conhecimento, não há testes de tamanho de vocabulário em português brasileiro, apesar da 

necessidade apontada em pesquisas (S. SILVA, 2016). O teste de vocabulário proposto pretende avaliar o 

conhecimento receptivo (NATION, 2001) de palavras escritas em português. O público do teste são 

aprendizes surdos e ouvintes de PL2 com escolaridade mínima de ensino fundamental. Para a elaboração do 

teste, está sendo utilizada a lista de lemas do português do Corpus do Português (DAVIES; FERREIRA, 

2006), bem como a consulta a outros corpora do português brasileiro para fins de comparação. Inicialmente 

as palavras passam por uma análise de frequência e classes de palavras para a geração de uma nova lista, a 

partir da qual são extraídos os itens de forma randômica para a elaboração dos itens. A unidade de contagem 

do teste são os lemas, tendo em conta, entre outros aspectos, suas vantagens em termos de 

interpretabilidade dos escores (KREMMEL, 2016). A elaboração dos itens, seguindo orientações de Nation e 

Beglar (2007), perfaz: (i) a elaboração de contextos frasais adequados, não definidores, tendo em conta a 

frequência das palavras a serem usadas nas frases; e (ii) a elaboração dos distratores, os quais podem 

compartilhar traços de significado com o alvo. 

 

Palavras-chave: Testes de vocabulário. Amplitude de vocabulário. Português como segunda língua.  

 

  

mailto:gisellims@yahoo.com.br


Caderno de Resumos e Programação Simpósio SIPLE 2018 ISSN 2316-4646 

103 

 

 

 

 

Proposta de ensino e aprendizagem de português por meio de gêneros textuais acadêmicos 

para estudantes estrangeiros 

 

 

Meire Celedônio da Silva (UFC/IFRN) 

mmceledonio@gmail.com 

 

Wanessa Monte Ferreira (UFC) 

wanessamferreira@alu.ufc.br 

 

 

 

Com o aumento na demanda de estudantes estrangeiros nas universidades brasileiras, tanto em cursos de 

Graduação quanto de Pós-Graduação, é singular refletir sobre o ensino e aprendizagem de PLE para 

estudantes estrangeiros e analisar os desafios e avanços em situação de aprendizagem de português. 

Percebemos que muitos deles chegam às universidades brasileiras com pouco domínio de língua portuguesa. 

Somado a isso, esses estudantes são pesquisadores iniciantes que precisam de desenvolver capacidades 

para a produção de textos acadêmicos em uma cultura da língua portuguesa no Brasil. Tendo em vista esse 

perfil do estudante, pensamos em um curso que promova o desenvolvimento de capacidades de linguagem. 

Assim, o contexto desta pesquisa é o curso de Leitura e Produção de textos Acadêmicos em Português para 

Estrangeiros, na Universidade Federal do Ceará (UFC). É um curso específico que atende à demanda dos 

estudantes estrangeiros, principalmente de Pós-Graduação.  É uma ação dentro do Curso de Português para 

Estrangeiros: Língua e Cultura Brasileira, situado no Departamento de Letras Vernáculas. O presente 

trabalho, portanto, tem como objetivo refletir sobre a ampliação de capacidades de linguagem e do letramento 

acadêmico de estudantes estrangeiros de Português por meio do ensino e aprendizagem de gêneros textuais 

acadêmicos. Metodologicamente, realizamos alguns investimentos que contribuem para organizar e estruturar 

a pesquisa na qual empreendemos. Para isso, analisaremos o contexto da experiência, primeiro, 

apresentando o perfil dos estudantes com base nos dados gerados a partir de questionários e, em seguida, a 

proposta didática do curso. Depois, apresentamos as perspectivas dos estudantes, originadas das interações 

professor e aluno, sobre os desafios e as perspectivas de aprendizagem de Língua Portuguesa. Como aporte 

teórico, recorremos ao Interacionismo Sociodiscursivo para tratar de gênero a partir de Bronckart (1999). 

Nessa perspectiva teórica, recorremos as contribuições de Leurquin (2015) sobre mediação de gêneros 

textuais para a leitura e produção de texto e o lugar do texto como proposto por Miranda (2015) nas aulas de 

língua portuguesa.  Trazemos, portanto, com esse trabalho, uma reflexão sobre a perspectiva de ensino e 

aprendizagem de português para estrangeiros com foco no letramento acadêmico. Dessa forma, podemos 

estabelecer diálogos profícuos, dando destaque para o lugar de onde o estudante fala. O ponto de vista do 

estudante permite nos não só perceber a língua como um recurso para atuar nas práticas sociais nas quais 

está inserido, como também refletir sobre a organização de propostas didáticas mais próximas das 

necessidades desse estudante. 
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O presente trabalho situa-se na área temática de materiais didáticos para ensino de PLE e investiga as 

expressões formulaicas com a base “que”. Tais construções, frequentes no cotidiano, principalmente nas 

interações orais, são combinações de palavras repetidas normalmente em determinada sequência, e, embora 

essas expressões sejam muito naturais para o falante nativo, não são inteiramente compreendidas pelo 

aprendiz estrangeiro. Objetiva-se, por meio desse trabalho, descrever uma fórmula particular de expressão 

formulaica do português brasileiro e pesquisar se o ensino dessas expressões agiliza a comunicação de um 

falante não-nativo, comparando o tratamento dado a esse conteúdo em material didático de ensino de 

português e de alemão como línguas estrangeiras. As expressões analisadas nesse estudo provêm de 3 

episódios da série televisiva “Tapas & Beijos”, veiculada pela Rede Globo entre os anos 2011 e 2015, uma 

vez que essa série apresenta a vida urbana no Rio de Janeiro e retrata o uso coloquial do português brasileiro 

nas rotinas conversacionais comumente empregadas na língua falada na atualidade. Como referencial teórico, 

adotaram-se as análises sobre o funcionamento e o emprego de expressões formulaicas de Alencar (2004) e 

Fulgêncio (2008) e tomou-se como base, além disso, o estudo de Funk (2004) sobre indicadores de qualidade 

de obras didáticas, examinando especialmente o item sobre apresentação de textos autênticos (orais e 

escritos) nessas obras. Assim, esse trabalho procura refletir sobre a função social da língua, que é também 

transmitir significados outros que aqueles entendidos numa interpretação apenas literal do léxico, e pretende 

contribuir para discussão da necessidade de se ensinar expressões formulaicas em aulas de português como 

língua estrangeira como meio de promover e facilitar a capacidade comunicativa de falantes não-nativos.  
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Este trabalho está inserido na temática de formação de professores de português escrito para surdos, pois 

objetiva apresentar as contribuições de uma Ação Curricular de Extensão desenvolvida na Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM) para a formação complementar dos alunos do curso de Letras Libras 

participantes do projeto. Intitulado PRALER: L2 PARA SURDOS, o projeto de extensão teve como proposta a 

elaboração de sequências didáticas, utilizando gêneros discursivos, baseadas em Schneuwly e Dolz (2004), 

bem como nas reflexões de ensino-aprendizagem de português para surdos trazidas por Quadros e Schmiedt 

(2006) e Lodi (2009; 2014). Pautados nos estudos de Leffa (2008), Vieira-Abrahão (2001; 2005) e Almeida 

Filho (2005; 2006) sobre a formação de professores de línguas, e nas pesquisas sobre o uso dos gêneros 

discursivos no ensino da língua portuguesa de Rojo (2015), este trabalho apresentará o processo formativo do 

acadêmico de Letras Libras participante do projeto e seu despertar quanto à relevância do ensino do 

português para surdos em uma abordagem sobre a língua a partir da dimensão discursiva dos gêneros. Desta 

forma, este trabalho, justifica-se, no fato de que as leituras proporcionadas pelo projeto de extensão buscaram 

mobilizar conhecimentos teóricos a fim de que os alunos pudessem ser instigados à reflexão sobre as práticas 

de leitura e escrita, assim como aguçar a sua criatividade para propor materiais inovadores, pensando em 

estratégias metodológicas e fazendo uso de textos multimodais de modo a tornar as sequências didáticas 

atrativas para o aluno surdo. Assim, procuraremos com esse trabalho fomentar as discussões sobre a 

valorização da extensão para a formação acadêmica e apresentar como o projeto foi, para os acadêmicos, um 

espaço de pesquisa, leitura, reflexão e criação de materiais didáticos para o ensino de língua portuguesa para 

surdos, auxiliando na prática docente do professor de língua em formação. 
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Reflexões sobre ensino-aprendizagem de Português Língua Estrangeira (PLE) para Haitianos 

 

 

Alessandra Montera Rotta (UFU) 

alessandramontera.rotta@gmail.com 

 

João Carlos Barone de Sousa Alves (UFU) 

jaobarone@gmail.com 

 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência do processo de ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa de vertente brasileira por falantes de língua francesa, de nacionalidade haitiana, na cidade de 

Uberlândia, Minas Gerais. As aulas foram ministradas por estudantes do curso de Letras – Francês, do sétimo 

período. O material utilizado foi elaborado pelos próprios estagiários visando as reais necessidades dos 

aprendizes para que os mesmos tivessem condições de estabelecer relações e interações sociais por 

intermédio da língua estrangeira alvo, possibilitando o desenvolvimento de um trabalho mais aprofundado e 

personalizado de acordo com as características do grupo (uma mistura de níveis iniciante e intermediário, de 

falantes de língua próxima e distante). A fim de aliar os diversos conhecimentos dos alunos estrangeiros, os 

alunos estagiários partiram da abordagem comunicativa, visando associar os conhecimentos linguísticos 

(lexical, sintático-estrutural) adquiridos dentro de sala de aula com o conhecimento adquirido a partir da 

interação de suas esferas sociais (trabalho, família, mediático).  Incluiu-se, ainda, temas de conhecimento de 

mundo e do cotidiano no Brasil e no país de origem dos haitianos, fazendo também uso de uma abordagem 

intercultural. Com o intuito de contribuir para a área de Português Língua Estrangeira  (PLE), são feitas 

reflexões acerca dessas abordagens  utilizadas em sala de aula, através das quais chegaram-se a conclusões 

obtidas da observação dos alunos em relação ao aprendizado da língua portuguesa. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de PLE. Abordagem linguístico-cultural. Material didático. 
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Relações entre o português e a formação de professores surdos no Amazonas:  

realidade(s), desafios e perspectivas 

 

 

 

                                               Joana Angélica F. Monteiro C. Stoller (UFAM)  

                                                                                     joanastoller@ufam.edu.br 

  

                                                                    Wagner Barros Teixeira (UFAM)  

                                                                                         wagbarteixeira@ufam.edu.br 

 

 

 

As línguas configuram característica inerente à cultura de um povo, marcando de forma relevante a identidade 

de seus indivíduos. Podemos agrupá-las didaticamente segundo sua origem, sua natureza, sua estrutura, ou, 

ainda, segundo suas funções sociais, por exemplo. Enquanto sistemas de comunicação, as funções sociais 

que as línguas exercem aproximam todas elas em um grande grupo. No entanto, segundo a origem, se 

distanciam as línguas neolatinas das línguas orientais, por exemplo. De igual forma, segundo sua natureza, se 

separam as línguas de tradição oral das línguas de tradição escrita, assim como, segundo a estrutura, as 

línguas oralizadas, entre as quais o português, das línguas sinalizadas, entre as quais a língua brasileira de 

sinais – Libras.  Nessa esteira, com base em pesquisas de cunho bibliográfico, telematizado e etnográfico, 

apoiados por questionário de sondagem aplicado a docentes e a discentes do Curso de Letras – Libras da 

UFAM,  seguindo postulados sobre processos de aquisição e aprendizagem de línguas de Richards e 

Rodgers (2001), bem como sobre a relação entre o português e a Libras e os desafios na formação de 

professores propostos por Gesser (2009), entre outros, neste trabalho, objetivamos apresentar breve 

panorama sobre a formação de surdos no Amazonas, enfatizando algumas das relações estabelecidas com o 

português durante esse processo, dando especial atenção aos desafios verificados e às possíveis 

perspectivas nas formações inicial e continuada de professores surdos no âmbito da Universidade Federal do 

Amazonas – UFAM. Dessa forma, além de contribuir para o diálogo construído em consonância com a 

temática do Simpósio SIPLE 2018, "PLE/L2 e PL2s: somando esforços, fortalecendo vínculos", e, de forma 

especial, corroborar com o eixo temático "Politicas linguísticas para a promoção do ensino de português 

escrito como segunda língua para surdos", pretendemos contribuir, de forma mais ampla, para o diálogo e a 

pesquisa em torno da questão da formação de professores surdos. 

 

Palavras-chave: Formação de professores surdos. Língua sinalizada e língua oralizada. Letras – Libras. 
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Repensando objetos de aprendizagem para a sala de aula de PL2S 

 

 

 

Silvana Araújo Silva (UEL) 

silvanasilvasil64@gmail.com 

 

Viviane Bagio Furtoso (UEL) 

viviane@uel.br 

 

 

 

Durante muitos anos os surdos foram submetidos a uma proposta educacional que salientava a importância 

de aprender a oralizar em vez de usar a língua de sinais. Essa proposta adotava uma metodologia que 

desconsiderava que a língua oficial no país, no caso do Brasil a língua portuguesa, fosse para os surdos uma 

segunda língua. Com o Decreto Federal nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436, de 24 de Abril de 2002, podemos constatar que a Libras é a primeira língua do surdo e a língua 

portuguesa deve ser ensinada como segunda língua. Lamentavelmente, a língua portuguesa ainda é ensinada 

em algumas escolas como um código. Em consequência disso, os surdos apresentam dificuldades com o 

português escrito, fato que tem sido associado à surdez. Porém, acreditamos que a surdez não é a vilã e sim 

a visão que temos ao ensinar a língua portuguesa para esses alunos. Com isso, pesquisamos outros 

instrumentos que poderiam nos auxiliar nesse processo. Ao ter acesso ao material disponibilizado no Portal 

do Professor de Português Língua Estrangeira / Língua Não Materna (PPPLE) e outros objetos de 

aprendizagem digitais, passamos a repensar nossas aulas e (re)planejar os cursos de PL2S. Nesta 

comunicação, temos como objetivo relatar como foi a experiência de pilotar uma Unidade Didática do PPPLE, 

complementada com atividades realizadas nas plataformas KAHOOT e ELO, todas adaptadas ao contexto da 

turma de alunos surdos de uma escola pública da cidade de Londrina – Paraná. Esta experiência faz parte de 

um espaço maior de atuação como professora e pesquisadora, que contribuirá para o desenvolvimento de um 

produto educacional para a aprendizagem, a avaliação e o ensino da Língua Portuguesa como L2 para 

surdos. Nosso intuito também será dialogar com outras experiências que serão fundamentais para o avanço 

na elaboração de material didático para o ensino de PL2S.   

 

Palavras-chave: PL2S. PPPLE. Objetos de aprendizagem digitais. 
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Representações do masculino nos Elementos Provocadores do Exame  

Celpe-Bras: posturas e família 

 

 

 

Adriana Rebello (UFF) 

arebello@id.uff.br 

 

 

 

Nossa motivação inicial pelo estudo das representações sociais surgiu do contato com os alunos em sala de 

aula de português para estrangeiros, quando registravam comentários e críticas a respeito da presença da 

cultura machista em materiais didáticos de ensino de português do Brasil para estrangeiros (PBE) com os 

quais haviam tido contato anteriormente. A partir daí, desenvolvemos nossa pesquisa anterior, concluída em 

2016, que tratava das representações do masculino em materiais didáticos de ensino de PBE, publicados 

desde a década de 1950 até o início do século XXI. A presente pesquisa trata das representações do 

masculino brasileiro, relativas ao campo das posturas e da família, configuradas em Elementos Provocadores 

(EPs) da Parte Individual do Exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros – Celpe-Bras e foi motivada pela observação dos textos que integravam as tarefas da parte 

individual do exame, a partir de nossa atuação como aplicadora e avaliadora da parte individual do exame, 

desde 2003. Temos como objetivo identificar nos textos verbais e não verbais dos EPs desde 1998, data de 

sua primeira edição, até 2017, ano limite para coleta de dados desta pesquisa, a caracterização estereotipada 

ou não do homem brasileiro, incluindo seu papel no espaço da família e suas posturas, ou seja, 

comportamentos, sentimentos, valores e crenças. O estudo está fundamentado em Zarate (1995), com vistas 

à construção da noção de estereótipo, na Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2003), retomada 

por Jodelet (2001), e na Teoria da Análise Crítica do Discurso de Van Dijk (1992, 2002). Durante o processo 

de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira (LE), o aprendiz faz contato não só com uma língua e 

cultura distintas, mas também se depara com novas representações construídas e reconstruídas pelos 

indivíduos e grupos da sociedade falante da língua alvo e praticante da cultura em questão. Acreditamos ser 

importante promover a discussão sobre as representações do masculino brasileiro, que circulam nos textos 

incorporados às tarefas do Exame Celpe-Bras, podendo, por sua vez, contribuir para a formação e a 

reformulação das representações do Brasil dos aprendizes estrangeiros da língua portuguesa, bem como 

daqueles que ensinam nosso idioma. 

 

Palavras-chave: Celpe-Bras. Representações sociais. Cultura brasileira. 
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Representações sociais de sul-africanos aprendizes de PLE sobre a língua/cultura do Brasil 

 

 

 

Caroline Veloso da Silva (UFSCar) 

veloso.karoll@gmail.com  

 

Nelson Viana (UFSCar) 

nlsviana@gmail.com 

 

 

 

Sob a perspectiva da Teoria das Representações Sociais e do dialogismo, neste trabalho se apresentam as 

representações sociais de aprendizes de português, sul-africanos, sobre a língua portuguesa e a cultura 

brasileira. O propósito é discutir e compreender o conjunto de imagens, posições ideológicas e crenças 

sociais dos aprendizes sobre a língua e a cultura-alvo à luz da Teoria das Representações Sociais e apontar a 

relevância de se considerar tais representações tanto na elaboração de políticas linguísticas para promoção 

da língua portuguesa no exterior quanto na formação de professores de Português Língua Estrangeira (PLE), 

considerando-se as possíveis implicações de representações dos aprendizes no trabalho docente. Tais 

reflexões têm como pressupostos teóricos as noções de interação social, comunicação e o papel primordial da 

linguagem na criação/transformação de representações sociais. Como objetivos específicos do trabalho se 

estabeleceram: identificar representações sociais no tocante ao contexto social da língua e da cultura do 

Brasil, e analisar possíveis influências de variáveis contextuais na criação e/ou transformação das 

representações sociais dos aprendizes. Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa e para produzir os 

dados utilizamos os seguintes instrumentos: questionário com questões abertas e questões fechadas, 

entrevistas com roteiro semi-estruturado e notas de campo. O procedimento inicial foi observação participante. 

A pesquisa foi realizada no Centro Cultural Brasil-África do Sul no período entre janeiro e maio de 2013 e 

participaram 15 aprendizes sul-africanos. Para análise do material, categorizamos os dados em três eixos 

principais: Brasil, brasileiros e língua/cultura. Tanto os dados do questionário quanto da entrevista foram 

categorizados e agrupados de acordo com os três eixos principais. Das análises resultou a identificação de 

representações sociais estruturadas sobre o Brasil e os brasileiros, ancoradas em imagens e percepções 

veiculadas na mídia e exploradas pela indústria do turismo, em discursos históricos que ainda circulam 

socialmente, em comparação entre o Brasil e a África do Sul. Quanto à língua portuguesa, se destaca a 

dimensão afetiva das representações sociais, relacionadas à percepção de sonoridade do português 

brasileiro, e às associações estabelecidas entre língua portuguesa-brasileiros, língua portuguesa-língua 

alemã-alemães, português do Brasil, de Portugal e de Moçambique.  

 

Palavras-chave: Representações sociais. Brasileiros. Português língua estrangeira.  

 

 

  

mailto:veloso.karoll@gmail.com
mailto:nlsviana@gmail.com


Caderno de Resumos e Programação Simpósio SIPLE 2018 ISSN 2316-4646 

111 

 

 

Somando esforços e fortalecendo vínculos por meio do Programa IsF-PLE  

na Universidade Federal do Amazonas 

 

 

 

Wagner Barros Teixeira (UFAM) 

wagbarteixeira@hotmail.com 

 

Valéria Moisin de Araújo (UFAM) 

vmoisin@gmail.com 

 

 

 

Tomando a realidade plural do Amazonas, ente federativo brasileiro localizado na Amazônia Legal, e, em 

especial, o contexto de sua capital, Manaus, cidade marcada pela presença e pelo encontro de indivíduos 

pertencentes a diferentes povos, oriundos de vários lugares, integrantes de múltiplas culturas, percebemos de 

forma viva e marcante um mosaico linguístico igualmente plural, composto por distintos idiomas, entre os 

quais o Português – seja como Língua Materna, como Língua Adicional, como Língua de Acolhimento ou, 

ainda, como Língua Estrangeira. Com base em nossa experiência institucional como formadores de 

professores, pesquisadores e/ou extensionsistas, neste trabalho, objetivamos elaborar breve panorama sobre 

ações políticas que envolvam o ensino de Português para Estrangeiros desenvolvidas no âmbito do Programa 

Idiomas sem Fronteiras – IsF, da Faculdade de Letras - FLet da Universidade Federal do Amazonas – Ufam. 

Para tanto, partindo de investigação bibliográfica, telematizada e documental, consideramos dois eixos, a 

saber: 1. políticas para extensão universitária, com base em  Mendonça e Silva (2002), em Garcia (2012) e 

em Gianini et al. (2016), e 2. políticas para internacionalização universitária, com base em pressupostos de  

Mendes (2012) e de Stallivieri (2017). Esperamos, dessa forma, mostrar possíveis contribuições das ações do 

IsF para a Universidade Federal do Amazonas – Ufam e para seus parceiros no tocante aos eixos 

considerados, colaborando, assim, para o diálogo construído em consonância em torno da temática do 

Simpósio SIPLE 2018, "PLE/L2 e PL2s: somando esforços, fortalecendo vínculos", e, de forma especial, 

corroborar com o eixo temático "O PLE no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF)".  

 

Palavras-chave: IsF-PLE. Extensão universitária. Internacionalização universitária. 
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“Sorria! Você não está sendo filmado”, o olhar do estrangeiro sobre os brasileiros a partir das 

placas e cartazes informativos e de advertência 

 

 

 

Fernanda Silva de Oliveira (PUC-Rio)  

fernandaoli.ufrj@gmail.com 

 

 

 

Este trabalho situa-se na área temática de materiais didáticos para o ensino de PLE/L2. Nessa perspectiva, 

reflete sobre os enunciados veiculados em placas e cartazes informativos e de advertência não 

regulamentados, presentes em espaços coletivos da sociedade brasileira. No contexto de ensino de línguas, é 

inegável a importância de se abordarem questões relacionadas à cultura e ao povo do país onde a língua alvo 

é falada. Isso principalmente, porque o aluno estrangeiro traz construído de seu país um imaginário coletivo 

sobre o que é “ser brasileiro”, pensamento este que pode ser reforçado ou modificado mediante as 

experiências em contexto de imersão. Tendo isso em vista, o trabalho tem por objetivo averiguar as 

impressões depreendidas pelos estrangeiros através dos enunciados veiculados em placas e/ou cartazes ‘de 

orientação’. Para tanto, tomou-se como referencial teórico-metodológico as reflexões acerca das noções de 

‘casa’ e ‘rua’ apresentadas pelo antropólogo Roberto DaMatta (1986; 1997), mais especificamente sua análise 

a respeito da capacidade dos brasileiros de serem múltiplos, ora sendo “supercidadãos", ora "subcidadãos" no 

que se refere às coisas públicas e aos espaços coletivos. Esses conceitos, somados aos de Evitação de 

incerteza e de Individualismo vs. Coletivismo de Hofstede (2010), situados no âmbito dos estudos 

Interculturais, mais ao de face (Goffman, 1980), da Sociolinguística Interacional; possibilitaram perceber que 

tais práticas comunicacionais trazem implicitamente aspectos culturais específicos e comportamentos 

peculiares da nossa sociedade. A partir de uma perspectiva interdisciplinar, este trabalho pretende colaborar 

para melhor compreensão das questões identitárias trazidas na e pela língua estrangeira, com o intuito de 

evitar fortalecer estereótipos e preconceitos. Além disso, possibilita a reflexão crítica da cultura 

contemporânea brasileira presente nos espaços coletivos, bem como os modos de vida que neles circulam, se 

(re) inventam e se manifestam no mundo social. 

  

Palavras-chave: Português como Segunda Língua. Interculturalismo. Placas e cartazes informativos e de 

advertência. 
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Tendências didáticas na elaboração de materiais para o ensino  

de línguas estrangeiras 

 

 

 

María Florencia Paciaroni (ISFDyT Nº5) 

lapacha85urquiza@hotmail.com 

 

 

 

A área temática da presente comunicação está inserida em “Materiais didáticos para o ensino de PLE/L2”. A 

comunicação consta da explicação de uma sequência didática (SD), conforme os fundamentos e princípios 

metodológicos do enfoque educativo que atualmente marca tendência global no ensino-aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras (LEs), AICL/AICLE (Aprendizagem Integrada de conteúdos curriculares e Língua 

Estrangeira). A aplicação desse enfoque é necessária para qualquer professor de LE no sistema educativo 

argentino, já que AICLE é o enfoque orientador proposto nos documentos oficiais, Diseños Curriculares (DCs) 

e Núcleos de Apredizajes Prioritarios (NAPs), que organizam e regularizam o plano educativo de ensino de 

LEs no país. O enfoque AICLE estabelece o ensino de qualquer disciplina que utiliza como língua veicular 

uma LE ou segunda língua (L2), e propõe um equilíbrio entre a aprendizagem de conteúdos e o idioma. Os 

conteúdos linguísticos e não linguísticos se desenvolvem por meio da L2, e ao mesmo tempo, a L2 se 

desenvolve através do conteúdo da disciplina. Os princípios fundamentais de AICLE podem se aplicar 

mediante variadas metodologias dentre as quais se encontram o Ensino de línguas baseado em tarefas 

(ELBT) e o modelo metodológico das 4Cs (4Cs refere-se a Conteúdo, Cognição, Comunicação e Cultura). 

AICLE faz uma integração curricular do Conteúdo (temática ou disciplina objeto de estudo), da Comunicação 

(Aprendizagem do uso da língua para aprender), da Cognição (processos de aprendizagem, análise, 

avaliação e criação do conhecimento) e da Cultura (desenvolvimento do entendimento cultural e da ideia de 

cidadania global) e é precisamente a união desses quatro elementos que se conhece como o modelo das 

4Cs. Nesta comunicação, será analisada a presença dos princípios que norteiam o enfoque AICLE no modelo 

metodológico das 4Cs através da avaliação das tarefas apresentadas na SD. O objetivo da presente 

comunicação é oferecer uma visão atualizada da aplicação de tendências didáticas nas aulas de LEs.  

 

Palavras chaves: Tendências. Materiais didáticos. Língua(s) estrangeira(s).  
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Um curso de PLE online na plataforma Moodle:  

estratégias e recursos centrados no aluno 

 

 

 

Jean Antunes (AKU) 

jean.antunes@aku.edu 

 

 

 

O crescente número de estrangeiros, em diferentes localidades e por razões diversas, que procuram aprender 

a língua portuguesa tem sido facilitado pelo acesso às tecnologias de informação e comunicação. Essas 

tecnologias têm sido exploradas através de diferentes plataformas e recursos online, e integradas ao ensino 

de línguas através de várias abordagens e modalidades de ensino. Entre os desafios do ensino através da 

modalidade a distância encontram-se o engajamento e a motivação dos alunos. O objetivo desta 

apresentação é compartilhar as experiências e recursos internos e externos usados na elaboração de um 

curso de PLE na plataforma Moodle, que procuram colocar o aluno no centro do processo de ensino-

aprendizagem. O curso em questão, que faz parte de um projeto independente, foi inspirado em minhas 

experiências prévias de ensino de PLE e atual desenvolvimento de cursos e ensino de língua inglesa através 

da plataforma Moodle na instituição onde atuo na Tanzânia, e também através de pedidos de estrangeiros de 

várias nacionalidades que desejam aprender ou aperfeiçoar seus conhecimentos da língua portuguesa. A 

elaboração do curso levou em consideração os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência 

(QECR) e os níveis de proficiência das Unidades Didáticas do Portal do Professor de Português Língua 

Estrangeira, assim como atividades disponibilizadas nesse Portal.  O curso encontra-se em andamento nos 

níveis iniciante e avançado e faz uso de recursos internos da plataforma Moodle e integra outros software 

disponíveis na internet. Também são integrados materiais autênticos como artigos, vídeos e canções. Esta 

apresentação mostrará esses recursos e fornecerá exemplos de como eles podem ser usados para que os 

alunos estejam no centro do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Curso de PLE online. Plataforma Moodle. Engajamento e motivação. 
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Um estudo sobre a transculturalidade na aprendizagem de  

português língua estrangeira em contexto de imersão 

 

 

 

Heloísa Bacchi Zanchetta (UNESP-Araraquara-SP) 

heloisa_bz@hotmail.com 

 

 

 

A internacionalização de cursos para alunos estrangeiros nas universidades brasileiras os coloca em uma 

situação de aprendizagem em contexto de imersão, o que pode ser um fator facilitador da aprendizagem da 

língua alvo conforme a proporção de exposição na língua que tais alunos vivenciam. O entrelaçamento de 

diversas culturas que ultrapassam fronteiras e se misturam nos remete ao conceito de transculturalidade, 

caracterizado por Welsch (2010) como uma complexidade de culturas modernas. Partindo do princípio de que 

a língua é um fenômeno histórico e social, aprendê-la, portanto, significa agir culturalmente na língua e em 

seu meio social. Dessa forma, aprender Português como Língua Estrangeira (doravante PLE) ou qualquer 

língua estrangeira é inserir-se no universo ao qual a língua pertence. Pressupondo que as relações culturais e 

transculturais acontecem de diversas maneiras no processo de aprendizagem de PLE, nos propomos a 

observar como se dão essas variedades por aprendizes em contexto de imersão no interior do estado de São 

Paulo. Partindo da hipótese de que a cultura é fator constituinte da linguagem e de que as identidades 

encontram-se em constante transformação propiciando diversificadas relações transculturais, objetiva-se 

especificamente investigar a (re)construção da identidade linguístico-cultural do sujeito estrangeiro na 

interação com a língua e com o contexto cultural brasileiro e; observar como essas relações influenciam no 

processo de ensino e aprendizagem de PLE, no que se refere aos aspectos transculturais. Para cumprir esses 

objetivos foram utilizados os seguintes instrumentos metodológicos: questionários (inicial e final) e entrevistas 

semiestruturadas com os alunos. Os pressupostos teóricos que norteiam este trabalho destacam a relação 

intrínseca entre língua e cultura, junto à importância do conhecimento desta última na aprendizagem de 

línguas (KRAMSCH, 1998), a questão da identidade no ensino de línguas (CORACINI, 2003) e a abordagem 

transcultural neste mesmo âmbito (MEYER, 1992; KRAMSCH, 2012). Os resultados obtidos constataram a 

transformação de identidade dos participantes, algumas vezes no sentido de aproximação da língua e outras 

de afastamento. Além disso, notamos que, assim como a situação de imersão estabeleceu-se como 

significativa em alguns casos, em outros ela não garantiu a aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Transculturalidade. Identidades. PLE em contexto de imersão. 
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Um ponto de partida para a formação do professor 

 

 

 

Denise Barros Weiss (UFJF)  

denisebarros150@gmail.com 

 

 

 

O tema deste trabalho é a formação inicial de professores de Português como Língua Estrangeira (PLE). 

Conforme afirma Saussure (1975, p. 15), “longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que 

é o ponto de vista que cria o objeto”. Assim, pretendemos mostrar que o ponto de partida, isto é, o ponto de 

vista adotado inicialmente pelo docente, pode ser muito relevante para a formação de professores de PLE. 

Neste estudo em andamento, analisaremos um exercício produzido em uma oficina de graduandos em Letras 

ministrada na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Com o objetivo de verificar o conhecimento prévio 

dos estudantes dessa disciplina, foi proposto, no primeiro dia de aula, que eles respondessem a questões 

referentes ao conceito de língua, como, por exemplo, “o que é língua? ” e “qual a visão de língua que você 

aprendeu na escola?”. A partir de uma análise documental desse material, observa-se uma variedade de 

conceitos utilizados pelos alunos. Enquanto alguns graduandos entendem “língua” como “um conjunto de 

regras”, um “conjunto de falas” ou como uma “ferramenta”, outros compreendem como “um dispositivo para a 

comunicação” ou “um meio de interação”. Deste modo, percebe-se que, assim como não há um único ponto 

de vista a respeito desse termo, também "já é lugar comum falar da relatividade do conceito de língua" 

(GUISAN, 2009, p. 17). Há quem diga que as línguas são "sistemas condicionados por fatores inerentes à 

natureza e a universais da mente humana", enquanto outros afirmam que essas são "produtos culturais" 

(GUISAN, 2009, p.17). Por outro lado, existem aqueles que enfatizam a função identitária de uma língua. 

Considerando a dinamicidade desses conceitos, nos aproximamos em nossa pesquisa da abordagem 

intercultural defendida por Gimenez (2001, p. 107) de que "língua é cultura", sendo ambos vistos como um 

"modo de ver o mundo". Em relação aos resultados parciais desse trabalho em andamento, observamos a 

necessidade de discussões em sala a respeito de conceitos como o de língua, que, por serem dinâmicos, são 

dados como óbvios muitas vezes. Além disso, destacamos a importância desse ponto de partida – a 

exploração de conceitos multifacetados - para discussões posteriores, já que o ponto de vista adotado 

influencia o modo como a realidade é compreendida. 

 

Palavras-chave: Português como Língua Estrangeira. Formação de Professor. Língua. 
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Um portal de vídeos online para aprender português do Brasil 

 

 

 

Idalena Oliveira Chaves (UFV) 

idalenachaves@gmail.com 

 

Mariana Alves Abrantes (UFV) 

mariana.a.abrantes@ufv.br 

 

 

 

Esta comunicação tem como objetivo relatar as atividades do projeto de ensino, denominado “A produção de 

curso on-line para o ensino e a aprendizagem de Português do Brasil” para estrangeiros residentes no 

exterior, que está sendo desenvolvido, em parceria com a Coordenadoria de Educação Aberta a 

distância (CEAD), na Universidade Federal de Viçosa (UFV). Neste projeto nos propomos criar um curso 

totalmente online com atividades para o ensino e aprendizagem do português do Brasil, tendo como público-

alvo os estudantes estrangeiros que escolhem a UFV para iniciar ou continuar seus estudos. A universidade 

recebe aproximadamente cerca de 80 estudantes, por semestre, para o programa de mobilidade 

internacional, oriundos de países de língua espanhola e de línguas distantes, como holandês e italiano. A 

nossa proposta contempla a elaboração de atividades linguísticas contextualizadas com a comunidade 

viçosense e universitária, no intuito de facilitar a interação dos estudantes estrangeiros no momento em que 

chegam à cidade. A intenção é que os estudantes possam iniciar o processo de ensino e aprendizagem da 

língua-alvo ainda estando em seu país, tendo como finalidade, facilitar o seu desenvolvimento linguístico 

antes da chegada ao Brasil. Para este fim, foi escolhido como proposta metodológica, para nortear o projeto, 

os parâmetros das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), conforme Soto et al. (2009) e Ribeiro et 

al. (2007), pois trata-se de um curso à distância. Sendo assim, escolhemos como suporte a plataforma 

do Youtube. Nesta plataforma, criamos um canal denominado "Português todo dia", onde será postado 

miniaulas de português. Desse modo, o curso online, nesse tipo de plataforma, abrangerá todo usuário do 

Youtube e possibilitará a compreensão oral e a pronúncia da língua, tornando mais fácil uma comunicação 

mais rápida, que é o que os estudantes precisam quando chegam ao Brasil. Depois de passar pelas fases de 

análise do perfil dos estudantes estrangeiros e pelo estudo e pesquisa sobre cursos na modalidade a 

distância, planejamos cada miniaula com temas ligados à gramática do Português, de 

forma lúdica, explorando os recursos da plataforma escolhida. Espera-se que essas miniaulas, 

contextualizadas com a região em que o estudante estrangeiro está, possam inspirar outras práticas que 

desenvolvam a interação e comunicação, de forma mais rápida na língua-alvo.  

 

Palavras-chave: Português para estrangeiros. Ensino. Curso online. 
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Um relato de experiência da elaboração de um Roteiro Didático  

a partir de Unidades Didáticas disponibilizadas no PPPLE 

 

 

 

Carolina Katayma Gonçalves (UEL) 

carolinacatayamag@gmail.com 

 

Lucimara Jabarde da Silva (UEL) 

lucimarajabarde@hotmail.com 

 

 

 

Tendo como base as Unidades Didáticas disponibilizadas no Portal do Professor de Português Língua 

Estrangeira / Língua Não Materna (PPPLE), elaboramos um Roteiro Didático para ser usado como material 

principal (ARAUJO, 2016) de um curso de Português para estrangeiros em contexto de imersão e em classe 

mista no tocante a culturas, línguas de origem e nacionalidades, bem como níveis de conhecimento da língua 

portuguesa e cultura brasileira. Nesta comunicação, objetivamos apresentar um relato de nossas experiências 

aos lecionarmos para uma classe com 15 alunos de diferentes línguas maternas (Inglês, espanhol e húngaro) 

e países (Estados Unidos, Colômbia, Hungria, Honduras e Guatemala). O Roteiro Didático elaborado surgiu 

da necessidade de se ensinar português para falantes de outras línguas sem o prévio conhecimento das 

nacionalidades, bem como níveis de conhecimento da língua portuguesa e cultura dos alunos que viriam a 

compor a classe. Assim, conforme fomos tendo acesso a essas informações, planejamos e (re)planejamos 

nossas aulas, uma após a outra. Isto é, para realização de cada aula, analisamos qual das unidades 

disponibilizadas no PPPLE melhor se adequava ao assunto abordado na aula anterior, levando também em 

consideração as solicitações feitas pelos alunos que já estavam em classe. No entanto, diante das 

solicitações dos alunos, nos deparamos com a necessidade de trabalhar conteúdos não disponibilizados nas 

unidades escolhidas e/ou com a necessidade de complemento das mesmas. Dessa maneira, adaptamos e 

complementamos as Unidades selecionadas, partindo do princípio de que o PPPLE é um Recurso 

Educacional Aberto (REA) e sua principal característica é justamente a participação dos usuários na 

remixagem, adaptação e criação de novas obras a partir da original (FURTOSO; ARAUJO; KILLNER, 2017). 

Como resultado, apresentaremos nesta comunicação o Roteiro Didático composto por sete unidades voltadas 

ao ensino de português para falantes de outras línguas, bem como as respectivas atividades elaboradas por 

nós para complementar as Unidades Didáticas selecionadas do PPPLE durante um curso de 30 horas. 

Buscamos desse modo, através do relato de nossa experiência, auxiliar outros professores que se encontrem 

em contexto similar de ensino; e com a disponibilização do material utilizado no próprio Portal, almejamos 

contribuir com um espaço democrático e plural para a promoção da língua portuguesa. 

 

Palavras-chave: Material Didático. PPPLE. Português Língua Estrangeira. 
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Uma reflexão sobre a mobilização de saberes no ensino da gramática  

em sala de aula de português língua estrangeira 

 

 

 

Ana Edilza Aquino de Sousa (UFC) 

aninha_jbe27@hotmail.com 

 

Meire Celedonio da Silva (UFC) 

mmceledonio@gmail.com 

 

 

 

A formação do professor de português língua estrangeira no Brasil ainda é um tema pouco discutido e pouco 

refletido, sobretudo, no que diz respeito a formação do professor para ensinar gramática em um contexto 

multilíngue. Frente às novas perspectivas didáticas do ensino de línguas, que considera os eventos 

comunicativos como o ponto de partida para a construção do conhecimento em torno da sistematização das 

regras que organizam a estrutura da língua portuguesa, em seus diversos níveis e modalidades de uso, faz 

com que professor reflita sobre o seu agir professoral e sobre os saberes que estão em jogo nele. Este 

trabalho se apresenta como um espaço de discussão acerca dessa problemática que, apesar de ser bastante 

questionada, ainda carece de discussões. Nosso objetivo maior é possibilitar um espaço de reflexão para 

tratar da formação de professores, especialmente a partir de suas verbalizações a respeito de seu agir ao 

ensinar gramática. Nesse espaço, chamamos a atenção para a real necessidade de reflexão sobre as ações 

vivenciadas em sala de aula e sobre os saberes mobilizados a ensinar e para ensinar gramática. Para isso, 

primeiro traçamos o perfil do professor através de um questionário e realizamos uma entrevista de 

explicitação (VERMERSCH, 2003) com duas professoras. Segundo, a partir dos dados gerados, analisamos 

os discursos produzidos pelas professoras, por meio da identificação dos saberes a ensinar e dos saberes 

para o ensino de gramática presentes nas práticas de ensino. Os dados foram gerados no Curso de 

Português língua estrangeira: língua e cultura brasileiras, promovido semestralmente pelo GEPLA (Grupo de 

Estudo e Pesquisa em Linguística Aplicada). Ancoramo-nos no aporte teórico-metodológico do Interacionismo 

Sociodiscursivo, Bronckart (1996), como uma abordagem linguístico-discursiva do discurso do professor e na 

discussão dos saberes necessários ao ensino e para o ensino, conforme Vanhulle (2009), para tratarmos do 

ensino de gramática na aula de português como língua estrangeira. Diante disso, podemos ensejar uma 

reflexão sobre a mobilização desses saberes e de como eles são modelados ao longo da formação 

acadêmica, tendo em vista a prática de ensino, promovendo, desta forma, um diálogo entre os pesquisadores 

desta área. 

 

Palavras-chave: Formação do professor de português língua estrangeira. Ensino da gramática. Os saberes e 
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Unidades didáticas para o ensino de português como língua adicional:  

leitura e produção de textos no âmbito do programa  

Idiomas sem Fronteiras (IsF) 

 

 

 

Kaline Araujo Mendes (UNILAB) 

kalinemendes@unilab.edu.br 

 

Jessica do Rosário Bandeira (UNILAB) 

jessicabandeirastp@gmail.com 

 

 

 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) configura-se como uma 

autarquia cuja vocação para a internacionalização está sinalizada em seu projeto fundador, com acordos de 

cooperação internacional firmados entre esta e instituições sediadas, notadamente, em nações da 

Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), o que lhe garante um fluxo contínuo de alunos 

internacionais. Diante disso, a instituição tem empreendido esforços para desenvolver as condições 

necessárias para a recepção dos discentes estrangeiros. Estes estudantes, embora oriundos de nações cuja 

língua oficial é a portuguesa, apresentam nível bastante variável de proficiência no idioma. Isso, em alguns 

casos, repercute negativamente na participação destes discentes em atividades acadêmicas. Nesse sentido, 

evidencia-se, na universidade, a criação de mecanismos de auxílio aos estrangeiros, o que inclui a oferta de 

cursos de português como língua adicional, ministrados no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), 

por exemplo. Neste trabalho, temos como objetivo apresentar e discutir a construção de unidades didáticas 

para o curso PLA: Leitura e Produção de Textos em Situação de Imersão, elaborado por nós no Núcleo de 

Línguas do Idiomas sem Fronteiras, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, 

no Ceará. O referido curso integra o catálogo do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF). Por essa razão, em 

nossa fala, faremos uma breve descrição do IsF. Posteriormente, apresentaremos os pressupostos teóricos 

que orientam a elaboração do material sob análise. A seguir, focalizaremos as três unidades que compõem o 

curso, analisando a adequação quantos aos objetivos estabelecidos no planejamento e a correspondência no 

que tange aos pressupostos teóricos. 

 

Palavras-chave: Português como língua adicional. Leitura e produção de textos. Unidades didáticas. 
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UFRN –  Campus Universitário Lagoa Nova 

Departamento de Letras CCHLA - Rua das Humanidades             Telefone: (84) 3215-3582  

Instituto Ágora - Rua do Ágora                                                               Telefone: (84) 3342-2257  

 

https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=departamento+de+letras+cchla/ufrn+telefone&ludocid=13732622174902885240&sa=X&ved=2ahUKEwiNyam8ifTcAhUTl5AKHQ1ABbwQ6BMwBHoECAEQHQ
https://www.google.com.br/search?ei=gr12W9bRLIikwgT56LJY&q=endere%C3%A7o%20cchla%20ufrn%20natal&oq=endere%C3%A7o+UFRNCCHLA&gs_l=psy-ab.1.1.0i8i13i30k1l2.27113.27113.0.29821.1.1.0.0.0.0.144.144.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.140....0.Hq2-E_RmLKA&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-5839319,-35198218,14&tbm=lcl&rldimm=13732622174902885240&lqi=ChplbmRlcmXDp28gY2NobGEgdWZybiBuYXRhbCICSAE&ved=2ahUKEwjVhMO4ifTcAhUCDpAKHTQKBcAQvS4wAHoECAQQEw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=instituto+%C3%A1gora,+ufrn+telefone&ludocid=38414860823416166&sa=X&ved=2ahUKEwiR37ztifTcAhXHkZAKHc1vB1kQ6BMwBHoECAEQHg
https://www.google.com.br/search?tbm=lcl&ei=qL12W6LfDIufwgTpqZSgDw&q=endere%C3%A7o+instituto+%C3%A1gora+natal+rn&oq=endere%C3%A7o+Instituto+%C3%81gora+natal&gs_l=psy-ab.1.0.33i22i29i30k1.95427.100373.0.101933.7.7.0.0.0.0.254.1049.0j6j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.7.1045...0i22i30k1.0.vB7cr_HYHHU
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A DIRETORIA DA SIPLE E A COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL 
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Site - www.siple.org.br 

YouTube – SIPLE conectada 

Fanpage - https://tinyurl.com/fanpage-SIPLE2017 

E-mail - siple.internacional@gmail.com 
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