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Apresentação da Revista 
  

Nasce uma Nova Revista para a área de Ensino e Aquisição de Português Língua 

Estrangeira e Segunda 

Tenho a alegria de ser o porta-voz da SIPLE para anunciar o nascimento de um 

novo veículo internacional de comunicação profissional e científica no âmbito do 

PLE. A Revista da SIPLE pretende ser a difusora de ideias que tenham ocorrido aos 

autores como tópicos de reflexão e pesquisa, principalmente pesquisa de natureza 

aplicada, inscrevendo, assim, o registro do nosso tempo sobre os processos 

interconexos de aprender/adquirir e de ensinar Português e culturas de língua 

portuguesa a falantes de outras línguas. 

A Revista da SIPLE é o órgão oficial de publicações acadêmico-práticas em torno 

do Português Língua Estrangeira ou Segunda de associados da Sociedade ou 

não.  O intuito de se estabelecer esse ambiente de circulação de propostas 

direcionadas para a melhoria constante da qualidade do ensino e da aquisição do 

Português em todas as suas variantes naturais vivas nos países de língua 

portuguesa é caracterizar um veículo específico tanto da produção quanto de acesso 

do público interessado. 

A política editorial será caracterizada pela liberdade de escolha dos tópicos nos 

múltiplos temas que compõem as linhas de investigação e a agenda espontânea de 

pesquisa em PLE como área do Ensino e Aquisição de Línguas, que por sua vez se 

filia à Linguística Aplicada e que em última instância se vincula à área maior da 

Linguagem.  O critério de coerência dos autores com seus pares nas linhas e a 

qualidade da análise e argumentação é que não deverá ser transigido por aqueles 

que sucessivamente forem servindo como editores chefes e membros do corpo 

editorial da Revista.  A consolidação de paradigmas construídos nas tradições dos 

centros diversos se fará espontaneamente com o tempo por meio da adesão dos 

membros das comunidades de PLE ao redor do globo. Uma revista digital como esta 

serve bem o propósito de acessibilidade global para o amadurecimento de modelos 

de ensino e de aprendizagem e seu refinamento rumo à persuasão de que seus 

atributos são o melhor juízo da época. 

O objeto da área teórica de Aquisição e Ensino de Línguas (AELin) à qual o ensino 

de PLE (EPLE) está filiado é o nível prático onde localizamos questões específicas 

da aquisição e do ensino de PLE a falantes reais de outras línguas e participantes 

de outras culturas, mas a tarefa que não se pode perder de vista é que esse plano 

da prática é a arena da construção de teoria relevante de cerne com a qual 

formamos novas gerações de  profissionais e aprendentes. Os praticantes de 

estudos que resultam em artigos para a Revista da Siple não são da prática 

unicamente, portanto. Eles examinam as práticas como ponto de partida, mas visam 

sempre à produção de uma teoria sensata e orientadora cada vez mais segura de 
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ações de formação inicial e continuada de profissionais competentes, éticos e 

felizes. 

A Revista terá, a princípio, números bianuais com um número médio de 20 trabalhos 

por ano, mas poderá no futuro contar com uma frequência maior de edições e 

número maior de artigos por número se a demanda pelos conteúdos e oferta de 

textos novos assim o indicar. Instruções aos prospectivos autores e informações 

sobre procedimentos de seleção e edição dos textos bem como sobre o corpo 

editorial constarão sempre do Portal SIPLE acessável pelo endel 

<www.siple.org.br> acionando-se os botões apropriados. 

Nosso desejo, tenho a certeza, é o de que a debutante Revista da SIPLE seja 

acolhedora da nossa melhor produção, que tenha sensibilidade para antever 

sempre os textos que nos (re)construirão e que mantenha o ritmo constante e 

pontual de suas publicações. Vida longa à Revista da SIPLE! 

 

 

Prof. Dr. José Carlos Paes de Almeida Filho 

Presidente da SIPLE no mandato 2008-2010 
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Apresentação do Primeiro Número 
   

A REVISTA SIPLE nasce neste primeiro número regular de 2010. Os artigos que aqui 

registramos foram os aprovados pelos conselheiros editores ad hoc  e por mim, Editor-

Chefe pró-tempore, a partir de um lote de pouco mais de 14 artigos enviados à Secretária 

da SIPLE via Portal SIPLE ao longo de 2009 e na primeira metade de 2010. A 

organização do segundo número já está em andamento e tudo faz crer que antes do 

encerramento do segundo semestre deste ano, tenhamos no prelo o segundo lote de 

artigos que comporão o segundo número do ano 1 da Revista.  Nossa política será manter 

pelo menos dois números regulares da Revista por ano e solicitar o ISSN do referido 

periódico no início de janeiro do próximo ano. Dessa forma, os autores poderão citar suas 

publicações e número de ISSN nos relatórios de pesquisa que costumam ser exigidos 

antes do início do primeiro semestre de cada ano letivo. 

Neste número, surgiu espontaneamente a seguinte formação de núcleos temáticos: no 

Núcleo 1 estão reunidos trabalhos que contemplam um histórico da SIPLE, as condições 

atuais de oferta do PLE em Macau na China, e  política de oferta do PLE na América do 

Sul. Os autores são Itacira Ferreira, primeira presidente da Siple entre 1992 e 1994, 

Teixeira & Silva e Moutinho, professores de PLE na Universidade de Macau, e Laura 

Maselo, professora de PLE na Universidade da República, em Montevidéu, Uruguai. 

Trabalhos de natureza histórica e sobre políticas de língua têm aparecido com frequência 

maior nos eventos da SIPLE indicando uma preocupação por conhecer nossas raízes 

fundacionais e pela construção de uma identidade de área madura. A questão das 

licenciaturas exíguas em Português nas universidades dos países vizinhos do Brasil na 

América do Sul tem sido um tópico freqüente em eventos de PLE da região. 

No Núcleo 2, temos dois trabalhos sobre cultura e aprendizado de PLE. Esse tema da 

interculturalidade também não tem estado ausente das mesas do CONSIPLE nos últimos 

cinco anos indicando assim a sua atualidade. Os autores desse núcleo são Itacira 

Ferreira, do Centro de Línguas da Unicamp, e Maristela Gripp, da Universidade Federal 

do Paraná. 

Outro foco deste número da Revista é no processos de ensinar e de adquirir PLE. O artigo 

do professor argentino Juan Pedro Rojas lida com a delicada questão da interlíngua 

Portunhol lançando luzes sobre a sua natureza e mostrando alternativas para se trabalhar 

com ela. Caron e Bracciali escrevem sobre o processo de se ensinar PLE para dois 

grupos de especialidade que crescem em importância no cenário profissional: os de 

indígenas brasileiros e de africanos. Laura Braz de Almeida retoma um tópico de mais 

alta frequência na década passada: o do ensino da língua escrita que engloba tanto a 

leitura como a escrita, ambas habilidades do letramento que não cessa de nos colocar 

desafios especialmente quando se trata de aprendentes marcados por oralidade ou 

transitando para uma camada mais alta de letramento advindo da tecnologização. 

Por último, ao final do volume aparece uma entrevista. A entrevista com dois professores 

da Universidade Estadual Santa Cruz, em Ilhéus, discutindo com grande agudeza as 
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atitudes ou percepções de inferiorismo ou ufanismo, dois pólos opostos dessas 

distorções que podem ocorrer principalmente quando professores brasileiros ensinam no 

exterior. Nesses depoimentos fundamentei, na qualidade de intérprete das asserções, 

uma brevíssima análise desses importantes aspectos da identidade do professor de PLE. 

Desejamos uma produtiva e interessada leitura da diversa coletânea de tópicos nos 

textos oferecidos neste número inaugural da Revista SIPLE levada a público por ocasião 

do IX CONSIPLE BRASÍLIA, ocorrido na capital brasileira entre 06 e 08 de outubro de 

2010. 

Brasília, 07 de outubro de 2010. 

 

 

José Carlos Paes de Almeida Filho 

Editor da Revista SIPLE 
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Normas para Publicação 

 
 

  

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

requisitos: 

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

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

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

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

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

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

deverão ser designadas como figuras, com numeração sequencial e indicação da fonte 

de onde foram extraídas. 

3 – O texto deverá ser digitado em fonte Tahoma, tamanho de  papel A4, corpo 12, com 

espaço entre-linhas de 1,5 linha.  Artigos, resenhas e entrevistas deverão ter, 

idealmente, entre seis e oito páginas, incluindo imagens e referências bibliográficas. 

Resenhas deverão ter, no máximo, três páginas. Casos especiais, com justificativa 

aceitável, poderão ser considerados para publicação. 

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

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

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

maiúsculas; 

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

direita e com as iniciais em maiúsculas; 

4.4 – Resumo em português e Abstract em inglês, ambos seguidos de palavras-chave 

e key-words, de no máximo 100 palavras, duas linhas abaixo da instituição a que o autor 

é vinculado, corpo 11, com alinhamento justificado e espaço simples entre linhas; 

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

justificado; 

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

tecla TAB; 

4.7 – As citações maiores do que três linhas deverão ser destacadas do texto, com 

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

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

mailto:jcpaes@unb.br
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4.9 – As referências bibliográficas de citações textuais deverão ser feitas no próprio 

texto, entre parêntesis, conforme o seguinte modelo: 

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

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

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

4.10 – As referências bibliográficas do trabalho deverão ser indicadas de modo completo 

ao final do texto, obedecendo ao seguinte padrão: 

Publicações impressas 

Publicações em livros 

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

Artigos em livros 

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

crônicas cariocas. In: CANDIDO, Antonio et al.  A crônica – o gênero, sua fixação e 

suas transformações no Brasil . Campinas: Editora da Unicamp, 1992, p.75-92. 

Artigos em publicações periódicas 

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

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

Documentos eletrônicos disponibilizados na Internet 

Monografias consideradas no todo 

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

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

Monografias consideradas em parte 

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

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

Periódicos considerados no todo 

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

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

Acesso em: 15 mar. 1995. 

Artigo de periódico on-line 

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

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

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

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

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

publicações técnico-científicas . 6. Ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. 

http://www.bn/
http://www.vestibaboom/
gopher://borg/
gopher://info/
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4.11 – As referências mencionadas no item acima deverão ser formatadas com espaço 

entre-linhas simples e precedidas pela expressão “REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS”, 

sendo que esta deverá ser colocada duas linhas após o final do texto; 

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

mencionados. Casos omissos podem merecer consulta aos 8ditors. 
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1. Aspectos interculturais no ensino de português 

língua estrangeira (PLE) 
 

Escrito por Maristela dos Reis Sathler - ISSN 2316-6894   

 

Resumo 

Os aspectos relacionados à interculturalidade interferem na nossa prática docente. A 

compreensão de que a cultura põe em evidencia aquilo que somos e  a maneira como 

usamos a língua, pode ser um importante fator diferenciador no contato com o 

aprendiz de PLE. 

Palavras-chave: Português como segunda língua, Interculturalismo, ensino de cultura 

Abstract: The intercultural aspects interfere with our teaching practice. The 

understanding that culture highlights what we are and how we use our native 

language, can be an important differentiating factor in the contact with the foreigner 

who is learning Portuguese. 

Keywords: Portuguese as second language, Intercultural studies, culture teaching 

  

Lingua e Cultura 

Num mundo globalizado, onde as informações, os capitais e as mercadorias 

atravessam fronteiras, torna-se inevitável que aprendamos a conviver com realidades 

diferentes da nossa. Portanto, a comunicação intercultural é cada vez mais uma 

necessidade para o entendimento entre os povos. Diante disso, podemos afirmar que 

a comunicação intercultural contribui para a criação de um clima de respeito e de 

tolerância entre os povos através do estudo das diversidades culturais. 

As culturas são diferentes em suas línguas, nos padrões de comportamento e de 

valores, de grupos sociais distintos, ou seja, fazer uma afirmação genérica baseada 

apenas no modo de ser de um determinado grupo não corresponderia à variedade de 

padrões culturais existentes nesse mesmo grupo. Logo, o objetivo da comunicação 

intercultural é analisar as diferenças culturais existentes, a fim de facilitar as relações 

entre culturas diferentes (Bennett, 1998). Com essa finalidade, abordamos, neste 

artigo, os estudos realizados por Milton Bennett (1991) e Edward Hall (1988) sobre 

comunicação intercultural e alguns aspectos que contribuem para este estudo acerca 

da influência desses elementos no cruzamento cultural.  

Cultura comunica e diferencia 

Quando Hall (1988) afirma que “cultura é comunicação”, demonstra que entre cultura 

e língua existe uma relação muito estreita. Embora a língua seja considerada como o 
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maior meio de comunicação, para o autor, cerca de 80% da informação que 

recebemos ocorreria de modo não-verbal, além de quase sempre ocorrer fora da 

nossa percepção. Para Hall, cultura é um sistema de criar, enviar, emitir, armazenar 

e processar informações. 

Nesse sentido, as comunicações culturais são muito mais profundas e mais 

complexas do que simplesmente a forma correta de se falar ou escrever uma 

mensagem: 

Comunicações culturais são mais profundas e complexas do que as 

mensagens faladas ou escritas. A essência da comunicação inter-

cultural tem mais a ver com a liberação de respostas do que com o 

envio de mensagens.É muito mais  importante  liberar a resposta certa 

do que enviar a mensagem certa.[Todas as citações de texto original 

do inglês estão traduzidas por mim para o Português para dar fluidez 

ao texto. Os originais estão listados nas notas ao final do artigo.] 

 

Para Hall, “quando falhamos na negociação das regras básicas de comportamento e 

de comunicação, é impossível fazer com que a cultura funcione, pois isso depende de 

um trabalho permanente voltado para a observação do modo como as pessoas vivem 

e se relacionam”. Por essa razão, seus estudos se concentram nas informações não-

verbais de uma cultura, ou melhor, nos atos comunicativos ou nas expressões não-

verbais que são responsáveis pelas grandes distorções encontradas nas relações de 

comunicação intercultural. Isso ocorre porque os atos comunicativos são vistos como 

projeções da sua própria cultura. Embora isso ocorra, não somos capazes de alcançar 

todas as implicações envolvidas numa interação quando nos comunicamos. Hall 

afirma que a cultura esconde muito mais do que revela aos seus participantes. Além 

disso, apresenta alguns aspectos fundamentais para uma melhor compreensão 

cultural, por meio dos conceitos que estão relacionados a essa cultura escondida. 

(Hall,1988). 

Interessa-nos, neste artigo, abordar os seguintes conceitos a partir dos estudos de 

Hall: o tempo, o espaço pessoal e o contexto. No mundo, encontramos vários 

sistemas de tempo, mas Hall classifica-os em duas modalidades básicas: tempo 

monocrômico e tempo policrômico. As culturas que adotam o tempo 

monocrômico são aquelas em que o tempo é considerado um sistema de 

classificação usado para organizar a vida e estabelecer prioridades. Nessas 

sociedades, o pensamento é organizado de forma linear, os indivíduos concentram-

se em uma atividade de cada vez e estão voltados para o cumprimento dos prazos. 

O planejamento é sempre prévio, além de ser considerado inalterável ou “sagrado”, 

pois deve ser cumprido. O tempo é percebido como algo tangível, isto é, pode ser 

perdido, usado ou guardado. Para pessoas de culturas monocrômicas, a melhor 

maneira de executar as suas ações é evitando-se as interrupções. Geralmente, esse 

tipo de sistema é o que caracteriza as culturas de origem anglo-saxônica, como a 

americana, por exemplo, para quem expressões como “tempo é dinheiro” e “custo e 
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benefício” estão acima dos relacionamentos pessoais. Portanto, o tempo, nessas 

culturas, é usado como uma forma de organizar a vida de acordo com as prioridades. 

As culturas que adotam um sistema de tempo policrômico são exatamente o oposto. 

Nesse tipo de cultura, os indivíduos fazem várias coisas simultaneamente e 

estabelecem relações pessoais profundas com outras pessoas. Por isso, tendem a 

dar mais ênfase a um encontro pessoal do que àquilo que foi agendado anteriormente. 

Família e amigos têm precedência sobre os compromissos, e, geralmente, 

transformam seus clientes em grandes amigos, gerando um desejo mútuo de ser útil, 

criando amizades que duram uma vida toda. Pessoas que vivem nesse tipo de cultura 

tendem a ter um nível baixo de concentração e estão sujeitas a interrupções; 

consideram os compromissos marcados como um objetivo a ser conseguido, se 

possível; mudam de planos freqüentemente e preocupam-se mais com aqueles que 

lhes são próximos, como a família, os amigos e os colegas de trabalho, do que com a 

sua privacidade. Segundo Hall, as culturas da América Latina e a árabe adotam um 

sistema policrômico de tempo. 

Cultura e espaço social 

Outro conceito usado neste trabalho é o de espaço pessoal. Segundo Hall, o espaço 

está relacionado ao fato de cada pessoa ter em volta de si uma bolha invisível que se 

expande e se contrai dependendo de algumas variáveis, tais como o relacionamento 

entre as pessoas, o nível de proximidade ou de distanciamento entre elas e o estado 

emocional ou a bagagem cultural . O autor destaca que, em culturas como as de 

origem latina, a tendência é que a bolha seja muito menor do que em culturas de 

origem anglo-saxônica, nas quais os espaços pessoais são bem demarcados, e 

qualquer tentativa de proximidade maior pode ser considerada uma atitude grosseira 

ou invasiva. Segundo Meyer (2001), no Brasil a bolha é mínima, favorecendo a 

proximidade e o contato físico entre as pessoas. Os atos de agradecimento na cultura 

brasileira tendem a ser acompanhados por gestos, como por exemplo, abraços, 

beijos, tapinhas nas costas, que às vezes ultrapassam o limite do bom gosto. 

Como dissemos inicialmente, a comunicação, de acordo com os estudos de Hall, 

ocorre através de expressões não-verbais que representam cerca de 80% dos atos 

comunicativos. Por isso, o autor enfatiza a importância de um estudo acerca das 

informações que podem ser veiculadas no contexto, isto é, os elementos não-verbais 

que se combinam para produzir a compreensão de um determinado evento que 

culturalmente possui proporções diferentes. 

O contexto é a informação que cerca um evento, que está 

intrinsecamente ligado com o significado daquele evento. Os 

elementos que se combinam para produzir um dado significado - 

eventos e contexto - são em proporções diferentes, dependendo de 

uma escala de alto a baixo contexto (Hall 1981, apud Oliveira,2001). 
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Com essa finalidade, Hall define dois tipos de contexto: comunicação de baixo 

contexto (CBC) e comunicação de alto contexto (CAC). A comunicação dealto 

contexto caracteriza-se por um grande número de informações veiculadas através de 

recursos não-verbais, em que o código lingüístico transmite apenas parte das 

informações. No CAC, as relações são muito mais baseadas nos sentimentos, na 

intimidade e em elementos como status, faixa etária, linguagem corporal e nível de 

proximidade entre os falantes. 

"Culturas de alto contexto, tendem a encontrar um significado oculto 

ou profundo em uma palavra, frase ou situação, considerando não só 

a palavra falada, mas outras influências periféricas, como o estado ou 

idade das pessoas envolvidas, do ambiente,do nível social e da 

linguagem corporal - você diz isso, mas os seus olhos querem dizer 

mais alguma coisa.(Hall 1981, apud Oliveira 2001). 

 

A comunicação de baixo contexto caracteriza-se pela transmissão das informações 

através do uso explícito do código, ou seja, as informações estão nas palavras e nas 

frases, ou melhor, nas circunstâncias literais que envolvem uma determinada 

situação. 

Culturas de baixo contexto, tendem a concentrar-se na definição literal 

de uma palavra ou frase, ou na circunstância literal de uma situação. 

Estas culturas não dependem de influências periféricas para decifrar 

uma mensagem e, em vez disso levam a mensagem ao seu valor 

nominal - isto é o que você disse, então é isso que você quer dizer 

(ibid: 6). 

 

Um dos desafios da comunicação é capacitar o falante a perceber o tipo de contexto 

e qual deve ser o nível de informação adequado a cada situação: 

 "Um dos grandes desafios de comunicação na vida é encontrar o 

nível adequado relativo ao contexto e necessário em cada 

situação.Muita informação leva as pessoas a sentirem que estão 

sendo rebaixadas; pouca informação pode fazê-las se sentirem 

deixadas de fora "(Hall, 1988:9). 

 

De acordo com Oliveira (2001), a cultura brasileira é caracterizada como comunicação 

de alto contexto (CAC), ou seja, as relações pessoais tendem a ser mais próximas, 

íntimas e pessoais, e o contexto interacional veicula a maior parte das informações. 

Para Hall, a maior parte das nossas ações é realizada de forma inconsciente, ou seja, 

sem que nos demos conta das suas reais motivações. Hall assinala que, no momento 
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em que estivermos mais conscientes acerca dessas motivações, estaremos mais 

próximos de um conhecimento intercultural eficiente. 

Cultura: objetiva e subjetiva 

Além dos conceitos apresentados por Hall, abordamos também os conceitos de 

cultura objetiva ecultura subjetiva,retirados dos estudos de Bennett (1991). Segundo 

o autor,o conceito de cultura pode ser entendido sob dois aspectos diferentes. O 

primeiro está relacionado à cultura como uma forma de expressão das artes, da 

literatura, do teatro, das músicas clássicas, enfim, refere-se à cultura 

institucionalizada. Esse tipo de cultura é chamado de cultura objetiva e inclui os 

aspectos sociais, políticos, econômicos e o sistema lingüístico que estão relacionados 

à história de um povo. Existem muitos cursos que se dedicam ao estudo da cultura de 

outros povos, entretanto, esse fato não está relacionado com a comunicação 

intercultural, nem com uma aproximação face a face entre culturas diferentes, pois 

preocupa-se apenas com o conhecimento e não em gerar competência cultural. 

(Bennett, 1993). 

O segundo conceito de cultura refere-se aos aspectos psicológicos que caracterizam 

um determinado grupo social, podendo ser entendido como o resultado das 

manifestações abstratas desse grupo, como por exemplo, suas crenças, valores, 

hábitos e, principalmente, a maneira como os falantes usam a língua. A cultura 

subjetiva, portanto, caracteriza-sepelas várias realizações de base psicológica que 

definem o comportamento e o modo de pensar de uma determinada sociedade: 

Bennett destaca que o foco da comunicação intercultural é o estudo das diversidades 

culturais, isto é, para os interculturalistas, a preocupação é apresentar as diferentes 

formas de expressão que cada cultura adota em relação ao uso da língua, ao 

comportamento verbal e não-verbal, aos padrões de comportamento e de 

pensamento, aos estilos de comunicação, aos seus valores e hábitos. Para o autor, 

entender as motivações culturais para esses fatores pode facilitar o cruzamento 

cultural, minimizando uma série de conflitos que, muitas vezes, ocorrem pela falta de 

tolerância com as diferenças uns dos outros (Bennett, 1991). 

Cultura e o ensino de PLE 

Em quase todas as culturas, as pessoas aprendem técnicas que ajudam a manter a 

comunicação e ajudam a sinalizar sentimentos e atitudes, cuja finalidade é evitar as 

dificuldades interpessoais. Dessa forma, ser interculturalmente hábil é uma 

capacidade que envolve muito mais do que simplesmente traduzir fórmulas de polidez 

de uma língua para outra. Por isso, o estudo das relações que se referem à 

comunicação intercultural tem como base as formas próprias de pensar de cada 

grupo, como suas idéias, o modo como se comunicam, o comportamento que adotam 

em determinadas circunstâncias e que caracteriza cada cultura de forma distinta. 

Esses elementos servem para organizar o sentido pessoal de coesão interna dos 

membros do grupo (Scollon, 2001). 
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Ao estudarmos os aspectos culturais que envolvem determinadas culturas, estamos 

nos referindo a um sistema de símbolos e significados que envolvem categorias e 

regras sobre relações e modos de comportamento compartilhados pelos membros de 

um grupo social. Em outras palavras, esse sistema é um conjunto de mecanismos de 

controle, planos, receitas, regras e instruções que governam o comportamento 

humano (Laraia, 2002). Essa constatação nos permite afirmar que “homens de 

culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das 

coisas .” 

Segundo Laraia, o modo como cada cultura percebe o mundo gera uma organização 

particular de determinados valores, apreciações de ordem moral e comportamentos 

sociais. Até mesmo as posturas corporais são produtos de uma herança cultural, por 

isso, podemos entender o fato de que indivíduos de culturas diferentes podem ser 

facilmente identificados por uma série de características, como os modos de agir, 

vestir, caminhar e comer, e principalmente pelas diferenças lingüísticas. 

Portanto, analisar os aspectos culturais e interculturais envolvidos no aprendizado do 

português como língua estrangeira a partir da forma como nós brasileiros usamos a 

língua, pode contribuir para um ensino muito mais eficiente. Ou seja, ensinar ao 

aprendiz de PLE as principais expressões utilizadas e os aspectos socioculturais que 

estão presentes nesse tipo de interação pode contribuir para um melhor entendimento 

do comportamento lingüístico e social do brasileiro. 
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Notas: 

(1) “Cultural communications are deeper and more complex than spoken or written 

messages. The essence of cross-cultural communication has more to do with 

releasing responses than with sending messages. And it is more important to release 

the right response than to send the right message” (Hall 1988:53). 
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(2) “Context is the information that surrounds an event; it is inextricably bound up with 

the meaning of that event. The elements that combine to produce a given meaning – 

events and context – are in different proportions depending on a scale from high to low 

context” ( Hall 1981, apud Oliveira  2001:6). 

(3) “High-context cultures tend to find hidden or deep meaning in a word or phrase or 

situation by considering not only the spoken word, but other outlying influences, such 

as status or age, of the people involved, phisycal environment, and body language – 

you say this, but yours eyes say something else” (Hall 1981, apud Oliveira 2001:6). 

(4) “Low-context cultures tend to focus on the literal definition of a word or phrase, or 

the literal circumstance of a situation. These cultures do not rely on outlying influences 

to decipher a message and instead take the message at face value – this is what you 

said, so this is what you mean” (ibid:6). 

(5) “One of the great communications challenges in life is to find the appropriate level 

of contexting needed in each situation. Too much information leads people to feel they 

are being talked down to; too little information can mystify them or make them feel left 

out” (Hall 1988:9). 

 

1. Este artigo é um recorte de um estudo maior, a saber: GRIPP, Maristela dos Reis 

Sathler. “Imagine, não precisava...” ou rituais de agradecimento no português do Brasil 

com aplicabilidade em português como segunda língua para estrangeiros. Rio de 

Janeiro, 2005. 104p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Letras, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
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2. Os componentes lingüístico e cultural: 

equilíbrio no ensino contemporâneo de PLE 
 

Escrito por Itacira A. Ferreira - ISSN 2316-6894  

  

Resumo: 

Este artigo começa mostrando aspectos da cultura cotidiana e sua manifestação em 

algumas regiões do Brasil, apresentando a seguir a diferença entre a cultura objetiva 

que consiste nas manifestações produzidas pela sociedade como literatura, música, 

ciência, artes plásticas, e a cultura subjetiva, optando-se por enfatizar o importante 

papel das práticas culturais do dia-a dia, ou seja, os aspectos interacionais da 

identidade lingüístico cultural dos brasileiros. A sala de aula de PLE é vista como o 

lugar onde acontece uma comunicação intercultural entre pessoas com diferentes 

visões de mundo.  Nesse contexto rico em experiências e conhecimentos, há uma 

troca constante de idéias e pontos de vista a respeito dos mais variados assuntos, 

alargando os horizontes culturais de ambos os lados. Por último, são abordadas as 

dificuldades que se encontram os professores da área em termos de materiais 

didáticos com conteúdos culturais, uma vez que a maioria dos materiais disponíveis 

no mercado nem sempre acompanham o desenvolvimento das pesquisas na área. 

São apontados alguns materiais de ensino e textos com propostas inovadoras como 

a de Mendes (2002), que defende uma abordagem culturalmente sensível, cujas 

atividade e tarefas são organizadas de acordo com ambientes comunicativos 

estruturados em áreas de usos culturais e/ou interculturais. 

 

Palavras-chave: ensino de língua e cultura, ensino de PLE, instrução de cultura no 

ensino de PLE 

 

Abstract:  

This article begins by showing aspects of everyday culture and its manifestations in 

some regions of Brazil, presenting next the difference between objective culture 

consisting of he expression of literature, music, arts in general and  subjective culture 

manifested in a country’s everyday patterns of living, that is, the interactional aspects 

of linguistic and cultural Brazilian identity. The PLE classroom is seen as the place 

where intercultural communication takes place among people with entirely different 

world views. In such context teeming with experiences and knowledge, there occurs a 

constant flow of ideas and points of view concerning a wide rang of topics, thus 

widening the scope of cultural range on both sides. Some teaching materials with novel 

proposals are advanced in the end coinciding with a a culturally sensitive 

communicative approach. These contain tasks and other intensively interactive 

activities structured in cultural or intercultural  use terms. 
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Key words: teaching of language and culture, Teaching Portuguese as a Foreign 

Language (PLE) 

  

Introdução 

Vou começar este artigo de uma forma bem brasileira, descontraída, (caricatural de 

certa forma), fazendo uma pergunta aos leitores: O que é ser brasileiro? Para 

respondê-la basta elaborarmos um pacote cultural com alguns componentes da nossa 

cultura cotidiana, e estaremos revelando a nossa alma brasileira. 

Comecemos com o ôxente do nordestino, a muqueca bem apimentada, o acarajé, a 

cocada e a água de côco, a carne de sol com macaxeira, a capoeira, a música, o trio 

elétrico, e não se esqueça “mainha”, uma boa rede pra descansar quando voltar da 

praia! 

Mas bah tchê! Não se esqueça de acrescentar o carreteiro do sul do Brasil, o 

churrasco, o chimarrão, a lenda do negrinho do pastoreio, a coragem do gaúcho, suas 

danças e tradições. 

Ah! E onde está o delicioso chiar dos cariocas mostrando toda sua sensualidade nas 

praias do Rio de Janeiro? E o carnaval, o samba, o jeito de ser e de viver carioca, e a 

internacionalmente famosa mulata brasileira? Mas se liga meu, e coloca um pouco do 

dinamismo do paulistano, do progresso, da garoa, do Bixiga e da Liberdade, da 

mistura de todas as raças, e entremos pela porta da frente pra tomar um delicioso 

cafezinho, comer uma boa pizza, ou uma boa macarronada, e quem sabe ir até Tatuí 

descansar na chácara de algum amigo? 

Uai sô, e o queijim mineiro não entra nessa não? Claro que sim, uai! Com o mineirês 

o tutu de feijão, o doce de leite, a desconfiança do mineiro, as festas regionais, suas 

tradições históricas, políticas, etc. 

Claro que exagerei um pouco na caricatura dos exemplos, para mostrar que esses 

diferentes aspectos regionais devem ser trabalhados em sala de aula. 

Poderíamos continuar acrescentando componentes de outras regiões do país, mas a 

nossa diversidade cultural é tão grande que levaríamos muito tempo, e por isso 

ficamos por aqui com esses exemplos. O que eu quero mostrar é que se 

conseguirmos que através de nossos costumes, de nossa maneira de ser e de viver 

com suas peculiaridades regionais que o estrangeiro entenda nossa língua, possa 

comunicar-se e apreender um pouco da nossa cultura, demo-nos por satisfeitos, 

porque nossa missão está cumprida. 

De acordo com Bennet (1993), podemos considerar dois tipos de manifestações da 

cultura: a cultura objetiva que consiste nas manifestações produzidas pela sociedade 

como literatura, música, ciência, artes plásticas, etc. e a cultura subjetiva, que abrange 

recortes lingüísticos específicos e questões relativas aos implícitos culturais, e 
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optamos por enfatizar neste trabalho dentro da cultura subjetiva, o importante papel 

das práticas culturais do dia-a dia, ou seja, os aspectos interacionais da identidade 

lingüístico-cultural dos brasileiros. Como aspectos interacionais do Português falado 

no Brasil, estou considerando os fenômenos lingüísticos utilizados para nos 

relacionarmos num determinado ambiente social, ou seja, o comportamento 

lingüístico-social do brasileiro, como nos comportamos ou falamos, o que, para quem, 

e em que situações. Abordaremos aspectos como a informalidade do brasileiro, a 

recusa a convites, as formas de polidez entre outras, por considerar esses aspectos 

como reveladores da personalidade do brasileiro, e da sua forma de interagir 

socialmente, da sua cultura, com o objetivo de antecipar condutas adequadas nas 

interações sociais requeridas na aprendizagem de uma língua estrangeira, em nosso 

caso de PLE. 

 

Manifestações culturais e suas implicações 

Para Strauss (1983), uma cultura consiste em uma multiplicidade de aspectos, alguns 

dos quais são comuns em algumas culturas próximas ou distantes, e outras vezes 

esses aspectos se diferenciam de modo muito pronunciado. 

Como não mostrar aos estrangeiros nossa tremenda prolixidade ao falar de nós 

mesmos, de nossa família, de nosso animal de estimação, do nosso país? O 

estrangeiro precisa saber que a qualquer momento no ponto do ônibus, sem o menor 

constrangimento e com nossa característica informalidade, um desconhecido pode 

puxar conversa com ele, desde os assuntos mais triviais como o tempo, a demora do 

ônibus, até assuntos sérios como política, inflação, violência, etc. Também deve estar 

preparado para numa viagem de ônibus a pessoa sentada ao seu lado lhe oferecer 

uma bolacha, um bombom, até um cigarro, etc. 

Da mesma forma, muitos estrangeiros ficam boquiabertos com o número de feriados 

no Brasil. Como explicar a um povo trabalhador como o japonês, que depois de um 

feriado na 5ª. Feira, muitas empresas e escolas emendam a 6ª e fazem um feriadão? 

Mas é preciso explicar, para desfazer o estereótipo de que o brasileiro é preguiçoso, 

não leva as coisas a sério, etc. Estereótipo como o baiano é devagar quase parando, 

é preguiçoso, deve levar o professor a fazer com que o aluno entenda que se trata de 

um outro estilo de vida, sem pressa, sem nervosismo, ou seja, o papel do professor é 

desfazer o estereótipo mostrando aos alunos que se deve ter uma certa flexibilidade 

na aceitação das peculiaridades culturais, e que há outras formas diferentes de fazer 

e expressar coisas, de ver a realidade, e que as diferenças não são necessariamente 

questões morais de certo e errado, mas exige tolerância para com outras opiniões, e 

outras formas de comportamento. Outro aspecto a considerar, é que o brasileiro não 

está na praia todos os dias, nem vive o carnaval e o futebol 365 dias por ano. Somos 

alegres, festivos, informais, descontraídos, mas temos hora para o lazer e para o 

trabalho. É preciso que o professor esteja alerta para o fato de que os diferentes graus 

de exatidão dos estereótipos vão gerar predições sobre o comportamento dos 
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estrangeiros, mais ou menos adequadas. Quanto a questão das regras de polidez é 

importante, porque muitas vezes o estrangeiro termina não entendendo enunciados 

como “apareça lá em casa” e “te ligo amanhã, e os interpretam literalmente, agindo 

de forma inadequada socialmente. Da mesma forma, se um estrangeiro faz um favor 

a alguém e em vez de lhe dizer muito obrigado a pessoa lhe diz ‘”valeu”, 

provavelmente ele não entende isso como um agradecimento, estes exemplos nos 

mostram que nem sempre dizemos o que queremos dizer. 

O primeiro encontro do aluno com um conjunto diferente de padrões de 

comportamento e de valores, pode se constituir num verdadeiro choque, levando-o a 

considerar os falantes da língua que estão aprendendo como indivíduos muito 

esquisitos, mal educados. Por ex. numa sociedade em que as formas de tratamento 

variam de acordo com o status social da pessoa a quem nos dirigimos talvez a 

pergunta: “Quanto você ganha, numa dada situação seja uma pergunta importante”. 

Numa outra sociedade, no Brasil por ex., isso é considerado um atrevimento. 

 Por outro lado, numa outra sociedade em que o indivíduo não deve jamais admitir 

que o que está usando é valioso ou de bom gosto, a resposta “obrigado a um 

cumprimento sobre sua aparência pessoal pode ser considerada como sinal de certa 

vaidade ou falta de educação”. Na nossa cultura por ex., isso é perfeitamente normal, 

e o contrário, não agradecer, é que pode ser considerado grosseiro, mal educado. 

Em cada um dos casos citados, a observação só é compreensível dentro da estrutura 

de relacionamentos e educação social na sociedade em questão. Em todas as 

línguas, até mesmo na fase elementar da aprendizagem, surgem características 

dessa natureza para perturbar e confundir o estudante estrangeiro, que ainda não 

consegue entender as nuances da outra cultura. 

Cantonet (1995), afirma que apreender uma cultura estrangeira, implica apropriar-se 

de determinados conhecimentos dos quais se destacam: um conhecimento lingüístico 

e um conhecimento paralingüístico. 

Um conhecimento lingüístico que implica em saber o que dizer, como e quando dizer 

algo de forma adequada. Por exemplo, a maior ou menor formalidade no emprego 

dos pronomes de tratamento em diferentes línguas segue a prática social, e seu 

emprego varia de uma cultura para outra. 

No Brasil, o uso das formas de tratamento o senhor, a senhora, você e tu em algumas 

regiões, podem não ser muito claras para um estrangeiro. Deve-se enfatizar que só 

usamos o senhor e a senhora em situações bem formais, onde não se tem trato 

pessoal, por ex. com o gerente de um banco, o diretor de uma escola, um patrão bem 

mais velho para demonstrar respeito, as mulheres quando se dirigem a uma 

empregada, um jardineiro, etc. indicando distância. No entanto, um patrão da mesma 

idade do empregado, pode ser chamado de você. 

Na sala de aula, dada a informalidade estabelecida entre professor e aluno, de modo 

geral é permitido que o aluno chame o professor de você, assim como é muito comum 
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um aluno freqüentar a casa do professor em festinhas informais, e vice-versa. Mas 

apesar de toda essa informalidade, o estrangeiro deve entender que certas 

expressões que eles usam ou escutam entre colegas, como “cara” p. ex., não deve 

ser usada para um professor em sala de aula. Posso citar como exemplo dessa 

inadequação lexical um aluno francês que depois de ter ido a uma festinha em minha 

casa saiu com essa na aula: Puxa! Gostei muito da festa na sua casa, seu marido é 

um cafajeste mesmo!- É claro que pelo gesto que ele fez com o polegar para cima, 

entendi que ele tinha achado meu marido um cara legal, e aproveitei para explicar e 

desfazer o equívoco. 

Quanto ao conhecimento paralingüístico é necessário para a comunicação oral: os 

gestos, a mímica, a entonação expressiva, a maior ou menor proximidade com o 

interlocutor, etc. Por exemplo, há povos que se aproximam e outros que mantêm 

distância. .Entre os povos que se aproximam estão os latino-americanos, os europeus 

do sul e os árabes, que segundo Hinata,(95) fazem parte de uma cultura dos 

aproximadores, enquanto os orientais, os europeus do norte, os americanos, 

canadenses e australianos, fazem parte dos não aproximadores. Vemos então, que 

brasileiros e japoneses, por exemplo, estão em extremos opostos. 

A distância entre professor e aluno também apresenta diferenças entre brasileiros e 

japoneses, não só em termos de distância física, mas também de distância no sentido 

de uma maior formalidade no trato pessoal. Em geral pensamos que os alunos que 

estão mais interessados na aula escolhem lugares mais próximos do professor, 

enquanto os que se sentam mais distantes são mais desinteressados, ou mais 

instáveis emocionalmente. No entanto, não podemos pensar dessa forma em relação 

aos alunos japoneses, pois tais alunos às vezes se sentam longe do professor por 

timidez. O que se observa normalmente é que se a gente pede para um aluno japonês 

sentar-se mais próximo do professor ele pode atender na hora, mas com certeza na 

próxima aula ele certamente estará de volta ao fundo da sala. Da mesma forma, nossa 

maneira informal e descontraída de nos dirigirmos aos alunos, às vezes até brincando, 

pode chocar os orientais, que esperam do professor uma atitude mais reservada e 

formal, já que esses alunos são provenientes de culturas milenares, onde o professor 

ocupa um lugar de destaque, e é o dono do saber. O professor deve ter consciência 

dessas diferenças culturais e evitar situações constrangedoras em sala de aula. 

Uma outra forma de apreender outra cultura estaria relacionada com um 

conhecimento social, não verbal, relacionado com os usos sociais. Por ex. aqui no 

Brasil, um amigo íntimo pode passar por nossa casa e visitar-nos sem ter avisado 

previamente, sem que isso nos pareça falta de cortesia como em outras culturas. Por 

outro lado, se você não tem intimidade com a pessoa, você jamais vai aparecer de 

repente, sem que isso pareça extremamente deselegante e mal-educado. 

Observamos também que o comportamento não verbal está presente de forma 

bastante significativa na interação entre brasileiros, como por ex. o toque nos ombros 

e nos braços, os beijinhos de cumprimentos ou de despedida, e o conhecimento desse 
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comportamento não verbal por parte do aluno estrangeiro, pode contribuir para a 

compreensão de situações interculturais. 

Outra coisa interessante são os cumprimentos e despedidas nas interações do dia-a-

dia por ex. entre professor e aluno. Deve soar muito estranho para um chinês por ex,. 

o professor cumprimentar os alunos com um Oi, tudo bem? e um até mais, até a 

próxima, ao terminar a aula. No entanto, é preciso que esses alunos saibam que bom 

dia, boa tarde, até logo geralmente só são usados em situações mais formais, 

principalmente naquelas em que se quer manter certa distância do interlocutor, por 

ex. ao pedir informação a um desconhecido na rua, ao se dirigir ao gerente de um 

banco etc. 

Um dos fatores claros de identificação cultural é a diversidade revelada no Português 

do Brasil, assim como o é a nossa maneira indireta de falar, uma vez que o brasileiro 

raramente faz uma crítica ou uma negação de forma direta. Imaginemos que você faz 

uma pergunta a uma amiga: Gostou da nova cor do meu cabelo? Ela jamais vai 

responder em tom de crítica, mas certamente dirá algo como: Tá bonito, mas a outra 

cor também ficava muito bem em você. Da mesma forma o estrangeiro deve ser 

alertado para o fato de que o brasileiro dificilmente diz um não taxativo numa recusa. 

À pergunta “que tal um cineminha amanhã à tarde? Nesse caso o brasileiro vai usar 

enunciados como “Pode ser, qualquer coisa te ligo, é difícil mas vou ver  etc”. Ou seja, 

ele omite a negação propriamente dita, mas os falantes nativos sabem perfeitamente 

que a outra pessoa não tem a menor intenção de ir ao cinema com ela. 

Esta recusa com omissão do advérbio de negação é explicada pelo princípio de 

polidez, que de acordo com Mendonça Mendes (97) faz com que as pessoas não 

neguem diretamente um enunciado, tornando como vimos a negação em Português 

um ato indireto. O que acontece é que no Brasil há uma expectativa do uso da regra 

de polidez, mas há culturas onde essa expectativa não ocorre como no caso dos 

americanos que são bastante diretos em suas respostas, o que leva o estrangeiro a 

violar a regra de polidez. Embora o princípio de polidez pareça ser universal, suas 

regras não devem ser negligenciadas no ensino, uma vez que são específicas de cada 

cultura, e os aprendizes devem ser conscientizados de tais traços do discurso. 

Observamos assim, que ao aprender uma nova língua deve-se mostrar ao aluno 

diferentes formas de expressão, levando-os a desenvolver capacidade de aceitação 

de novos padrões de comportamento lingüístico e cultural, outros pontos de vista. 

Na verdade, o que acontece na sala de aula de PLE é uma comunicação intercultural 

entre pessoas com diferentes visões de mundo e que não compartilham estruturas 

culturais semelhantes. Nesse contexto rico em experiências e conhecimentos, há uma 

troca constante de idéias e pontos de vista a respeito dos mais variados assuntos, 

onde a língua alvo que é o veículo para esta interação alarga os horizontes culturais 

de ambos os lados. Ao ampliar suas visões de mundo, há oportunidade para um 

contraste cultural que vai mostrar aos aprendizes os aspectos convergentes e 

divergentes entre a cultura da língua materna e a cultura da l-alvo, levando-os a olhar 
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a sua própria cultura com criticidade. Isso acontece de forma simultânea no ensino, 

ou seja, a compreensão cultural é integrada com o processo de assimilação dos 

padrões lingüísticos e do léxico. 

Dessa forma, em qualquer uso autêntico da l-alvo, qualquer leitura de textos,em 

qualquer interação com falantes da l-alvo, os componentes culturais vão estar 

presentes e o professor deve se dar conta disso, para auxiliar a comunicação 

intercultural, que se processa entre duas pessoas ou grupos que não compartilham 

estruturas culturais semelhantes. 

Muito provavelmente alguém aqui já tenha vivido a experiência de ter que se 

comunicar com pessoas de outras culturas e ter passado um momento desagradável 

por ter sido mal entendido, ou ter entendido mal a outra pessoa. Nem sempre o 

insucesso na comunicação decorre do não conhecimento da língua propriamente dita, 

mas do desconhecimento de certos elementos de base cultural que, para os falantes 

nativos parecem universais. 

Essa possibilidade de mal entendidos não é menor em línguas tipologicamente 

próximas como é o caso do Português e do Espanhol. Um exemplo muito simples é o 

uso da expressão “pois não”. Certa vez um falante de Espanhol chegando atrasado 

no primeiro dia de aula me perguntou: “Puedo entrar”? ao que respondi “pois não”, e 

continuei falando. Quando olhei para a porta o aluno já estava indo embora, porque 

entendeu minha resposta como uma negação. 

Os chamados “choques culturais” surgem a partir das divergências na forma de 

representar e interpretar os fenômenos do mundo real nas diferentes culturas. 

Decorre daí, que coisas simples como atender o telefone, pegar um táxi, ir ao 

supermercadoetc. e também situações mais delicadas e formais como negociações 

comerciais e políticas, sem o conhecimento dos comportamentos culturais 

adequados, podem chegar a provocar conflitos e situações desagradáveis.  Na 

verdade, na base desses conflitos está a constante comparação entre “Eu” e o 

“Outro”, e a não aceitação daquilo que possa parecer estranho na outra cultura, o que 

pode levar a uma intolerância ou choque cultural. 

 

Materiais didáticos sensíveis aos aspectos culturais 

Coerente com tudo o que asseverei até agora sobre a importância da cultura, seja ela 

objetiva ou subjetiva, no ensino/aprendizagem de PLE, vou argumentar a favor de 

materiais didáticos que venham a preencher uma lacuna existente na área, já que 

professores e pesquisadores se ressentem da falta de materiais que incorporem o 

componente cultural ao ensino. O que se observa de modo geral, é que o material 

didático para o ensino de PLE nem sempre acompanha o nível de desenvolvimento 

das pesquisas na área, sendo que as publicações ainda conservam muitos traços 

estruturalistas. 
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Atualmente, já podemos contar com dissertações de mestrado teses de doutorado 

que nos dão suporte teórico sobre o papel da cultura no ensino/aprendizagem de 

línguas, e alguns materiais didáticos que já incorporaram de forma mais sistemática 

as questões culturais, citando como exemplo, o livro Estação Brasil de Ana Cecília 

Cossi Bizon e Elizabete Fontão( 2005). Entre as teses de doutorado mais recentes 

sobre cultura destacam-se as de Edleise Mendes, Liliana Gottheim, Nelson Viana, 

Lúcia Barbosa e Denise Zogbi. 

Evidentemente, que todas as nossas ações em sala de aula estão relacionadas com 

a abordagem ou filosofia de ensino adotada pelo professor. Atualmente, a abordagem 

dominante no ensino/aprendizagem de línguas é a abordagem comunicativa, cujos 

pressupostos teóricos preconizam o uso da linguagem com propósito social para 

comunicar-se nas diversas situações do dia a dia. Dentro de uma abordagem dessa 

natureza, no ensino de Português o componente cultural tem sido explorado e o 

componente lingüístico redimensionado para ser ativado no momento adequado e de 

acordo com as necessidades dos alunos. 

Aqui vale a pena fazer uma pequena digressão, para dizer que o que acontece é que 

o professor muitas vezes traz em sua cultura de ensinar vestígios de uma abordagem 

mais tradicional de ensino, e o seu foco não é a competência comunicativa do aluno, 

mas o aprender sobre a língua, através das formas lingüísticas. Naturalmente, esse 

professor vai ter mais dificuldade para trabalhar o componente cultural em sala de 

aula. 

Concordo com Mendes (2002), que a preocupação de professores e pesquisadores 

quanto aos materiais didáticos existentes, é justificável pelo que o mercado editorial 

oferece em termos desses materiais, muitos deles inadequados para atender 

situações envolvendo diferentes motivações e culturas de aprender dos alunos. Tais 

materiais não possibilitam espaço para criar, ir além do que é apresentado, visto que 

são organizados de forma fechada, com indicações de como deve ser a ação do 

professor, através de um insumo organizado, dosado, em consonância com as 

unidades que são apresentadas sequencialmente. Propostas contemporâneas 

privilegiam materiais usados como fonte que oferecem a possibilidade de serem 

ajustados, modificados, adaptados às necessidades de professores e alunos, levando 

em consideração os conhecimentos prévios dos aprendizes e os insumos fornecidos 

pelo professor. Esse enfoque vai priorizar o desenvolvimento de tarefas voltadas para 

o uso comunicativo da língua, promovendo uma interação significativa entre os 

participantes do processo de ensino/aprendizagem, através de ações compartilhadas 

por meio das quais professor e alunos vão construindo os insumos que levarão a 

aprendizagem na língua alvo. Mendes tem uma proposta que se insere dentro de uma 

abordagem comunicativa culturalmente sensível, cujas atividades e tarefas serão 

organizadas de acordo com ambientes comunicativos estruturados em áreas de uso 

culturais e/ou interculturais. 
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Considerações finais 

Como sabemos, materiais dessa natureza ainda são pouco disponíveis no mercado. 

Mas o que fazer para suprir as necessidades na  sala de aula? Podemos dizer que 

um professor com uma boa formação na área, o que inclui embasamento teórico, uma 

abordagem de ensino bem definida e até experiência de sala de aula, é capaz de 

escolher a vertente da cultura que quer abordar de acordo com o nível e interesse dos 

alunos, e criar formas de inserção desse componente cultural na prática de sala de 

aula. 

Há diversas formas de como fazer isso, por exemplo, trabalhando com situações que 

possam ser culturalmente contrastadas, utilizando textos e charges de jornais e 

revistas, vídeos, filmes, uma vez que sabemos da potencialidade em termos de 

elementos lingüísticos e culturais veiculados através desses materiais. É fora de 

dúvida que esses materiais são fortemente motivadores e facilitam a aquisição do 

ponto de vista cultural de forma mais realística, considerando-se que não só a parte 

lingüística, mas os valores culturais são tratados com espontaneidade pelos falantes 

nativos. Esses materiais devem ser aproveitados para questionar, desfazer 

estereótipos negativos e reforçar os positivos, além de introduzir elementos da 

identidade cultural brasileira, que segundo Miyuki (1998) servirão de base para a 

análise de choques culturais. 

Outro aspecto que deveria ser melhor explorado no ensino de PLE é como 

contextualizar expressões típicas da língua como dar um jeitinho, tapar o sol com a 

peneira, cair do cavalo, etc. por meio de tarefas que oportunizem o seu uso. Tais 

expressões colocam o aprendiz em contato direto com a carga cultural presente no 

léxico, que Flores (99) chama de carga cultural compartilhada, considerando esse 

lingüista aplicado, que os fatos culturais presentes nas palavras constituem o lado 

difícil da assimilação de uma língua estrangeira, por falta das pistas lingüísticas e 

culturais que permitem aos falantes nativos chegar a certos referentes. 

Para concluir este artigo reporto-me a Freire (2006), segundo o qual numa perspectiva 

progressista “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

a sua própria produção ou a sua construção”. Para aprender cultura podemos 

descrever regras culturais, mas o mais importante será vivenciar com consciência a 

nova cultura em que vem envolta a nova língua em uso. 
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3. Portunhol : fossilização consentida da 

interlíngua de hispanofalantes aprendizes de 

PLE?* 
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Resumo:  

Um considerável número de hispanofalantes aprendizes de português, não “saem” do 

“portunhol” e desenvolvem  um processo de fossilização  prematuro na 

sua  interlíngua. Este artigo tira algumas conclusões  a partir de um trabalho de 

pesquisa  que observou a recepção por parte de brasileiros da fala em português de 

hispanofalantes. A análise dessas atitudes constatou de um lado uma atitude 

extremamente permissiva que perdoa erros e privilegia a comunicação.  Do outro uma 

recepção exigente enquanto à correção gramatical, possivelmente decorrente da 

complexa conformação da identidade lingüística brasileira. 

 

Palavras-chave: fossilização, interlíngua, recepção da fala, Português Língua 

Estrangeira (PLE) 

 

Abstract:   

Many Spanish-speakers who learn Portuguese as a foreign language develop a 

premature fossilization in their interlanguage. This paper verifies the attitudes of  native 

speakers of Brazilian Portuguese about oral utterance in Portuguese of Spanish-

speakers and their reasons.  The work finds instances of positive and negative attitudes 

towards the oral production of Spanish-speaker by Portuguese  native speakers. 

Positive reception privileges communication. Negative reception privileges 

grammatical correction. These attitudes help to identify the incidence of a Brazilian 

interlocutor reception in the process of interlanguage fossilization of Spanish speakers.  

 

Keywords: fossilization, interlanguage, speech reception, Portuguese as a Foreign 

Language (PLE) 

  

Introdução 

Uma característica da produção oral e escrita em LP dos hispanofalantes é o chamado 

“portunhol”, interlíngua inicial que muitas vezes vira a forma final da proficiência, 

caracterizando uma fossilização. 
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Selinker (1980, p 55) descreve a fossilização como sendo aqueles itens, regras e 

subsistemas lingüísticos que os falantes de uma língua materna tendem a conservar 

em sua interlíngua com relação à língua alvo, sem importar a idade do aluno ou o 

quanto de conhecimento tenha adquirido da segunda língua. 

Schumman (1978, p.102-106) estudando o processo de aculturação, estabelece  uma 

conexão entre o processo de fossilização e elementos culturais em contato. O 

processo de aculturação, segundo Schumman (op.cit.), tem a ver com a integração 

social de um indivíduo estrangeiro dentro da nova cultura e é determinado por dois 

fatores: a distância social e a distância psicológica do indivíduo com relação à cultura 

da língua alvo. 

Para o autor a distância psicológica é difícil 

de  ser  controlada  porque  depende  de  características individuais. Já a noção de 

distância social envolve a relação entre dois grupos sociais em situação de contato, 

mas que falam línguas diferentes – grupo de aprendizes da L2 e o grupo da 

LAV(língua  alvo). Esta relação pode ser positiva ou negativa. Quanto mais próxima for 

a relação entre os dois grupos mais facilmente se dará a aculturação e, 

conseqüentemente, melhor será a aprendizagem da língua alvo. Quanto mais distante 

o relacionamento entre eles, mais baixo será o rendimento lingüístico pela falta de 

aculturação. 

Segundo esta descrição a proximidade cultural e lingüística seriam fatores 

que  facilitariam a  aquisição de L2. Então, por que o grau de fossilização em 

hispanofalantes no Brasil é tão alto? 

Vejamos. Vários trabalhos na área tentaram descrever e caracterizar a gramática desta 

interlíngua e explicar as causas da fossilização. Foram apontados, neste último caso, 

razões de ordem lingüística e comunicativa: a proximidade formal de ambas as línguas 

faz com que os hispanofalantes consigam se comunicar com uma certa facilidade e, 

não raro, deixam de progredir na aprendizagem da língua-alvo, o Português (Santos, 

1999, pp 49-50). 

Devido à semelhança formal e a inteligibilidade mútua entre as  estruturas  formais do 

espanhol e do português, o falante de espanhol é considerado um falso iniciante 

(Santos, 1999, p. 53). A prematura satisfação das necessidades de comunicação é 

apontada como causa da fossilização da interlíngua do português por hispanofalantes, 

comumente chamada de “portunhol”.   . 

Mas será que o problema é unilateral, ou seja, é o falante de espanhol que se acomoda 

no estágio inicial da sua interlíngua? Não haveria uma excessiva permissividade por 

parte do receptor brasileiro que, de alguma forma, vem a ser também uma das causas 

desta fossilização?   Por outro lado, haveria também causas de natureza “social”?  A 

escolha, por exemplo, entre ficar ou eliminar o sotaque da língua materna é 

grandemente influenciada pela forma como nossos interlocutores percebem a nossa 

fala (Barcelos, 2002,p 14).  Isto sugere que também a recepção pode influenciar os 
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processos de fossilização da interlíngua do aprendiz hispanofalante. Esta segunda 

hipótese supõe que a recepção da fala estrangeira é uma variável importante no 

processo de fossilização.  Por outro lado,há fatores sociais como a identidade cultural 

e lingüística do brasileiro e o filtro ideológico por trás dessas atitudes (Lippi-Green, 

1997, apud Barcelos 2002, p 14).  

O desenvolvimento de estratégias de comunicação, apontadas por Selinker (1972, p 

98.) como uma característica da interlíngua, pode  explicar  em parte este  fenômeno. 

As estratégias de comunicação são tentativas de resolver problemas no uso da língua. 

O aprendiz coloca a comunicação como objetivo central , descuidando da correção 

formal. Quando o interlocutor também não se preocupa com este aspecto, o falante 

estrangeiro pode ficar indefinidamente usando essas estratégias achando que 

fala  bem. 

 

Método de observação 

O trabalho que desenvolvi como conclusão do meu curso de mestrado 

tentou  encontrar  algumas  respostas  a  esses  questionamentos. Tive como cenário 

a cidade de Brasília, capital federal, onde se localizam as sedes das embaixadas e de 

vários órgãos internacionais.  Na Universidade de Brasília (UnB), encontramos o 

Programa de Ensino e Pesquisa em Português (PEPPFOL) onde são ministradas 

aulas de língua portuguesa para alunos provenientes de várias partes mundo. O 

número de estrangeiros residentes na cidade é, se comparado a outros centros, 

bastante significativo.  Para atender à demanda pelo ensino de português como 

segunda língua, a Universidade de Brasília, através desse  programa, oferece vários 

cursos de Português tanto para a comunidade externa como para seus alunos 

estrangeiros regularmente matriculados  nos cursos de graduação. 

As etapas percorridas pela pesquisa foram, primeiramente, a observação e o estudo 

de depoimentos orais de seis hispanofalantes provenientes de países da América 

Latina, agrupados de acordo com o tempo de residência no Brasil, isto é, três sujeitos 

com mais de quatro anos (residentes de  forma permanente, tempo que  segundo 

Selinker é  suficiente  para  considerar  os  erros  como  fossilização) e três com menos 

de um ano (todos  eles estudantes).Estes  três últimos  alunos do nível intermediário 

no curso de Português para Estrangeiros oferecido pelo Programa de Ensino e 

Pesquisa em Português para Falantes de Outras Línguas (PEPPFOL) da Universidade 

de Brasília (UnB). 

Gravei entrevistas com os sujeitos perguntando a eles sobre 

a  sua  vida  e  impressões do novo pais  e  sua  língua . 
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Análise 

 Depois de coletados esses registros, os mesmos foram transcritos, listados os  erros 

(com a nomenclatura usada  por Selinker ) , sendo esses trechos colocados numa fita 

única. Depois do levantamento, a fita foi ouvida por falantes nativos de português que 

atuaram como um painel de juízes.Além da fita, os juízes receberam um formulário 

com a transcrição dos trechos que iriam ouvir. Cada formulário teve quatro colunas, 

três delas padronizadas, referindo-se a três tipos de erro comunicativo 

(Richard,1974).  Na quarta, os sujeitos puderam fazer comentários sobre cada erro. 

Erros 
Erros 

irrelevantes 

Erros 

irritantes 

Erros que 

impedem a 

comunicação 

Comentários 

Erro 

1 

  

  
           

Erro 

2 

  

  
                

Os resultados da análise dos juízes foi a seguinte: 

Porcentagem de erros baseada no balanço comparativo dos formulários dos 

respondentes 

Irrelevantes Irritantes 
Impedem a 

comunicação 

91,6 % 2,6 % 6,8 % 

Os  números falam por si só, há uma grande tolerância aos erros tanto lingüísticos 

como comunicativos. 

Tentemos entender a situação.A recepção da fala estrangeira está relacionada com o 

filtro ideológico (Barcelos, 2002). O filtro ideológico é a nossa valoração com respeito 

à comunidade lingüística da qual provem o estrangeiro, fazendo com que algumas 

línguas e sotaques sejam percebidos como charmosos e outros como ruins. Aqui 

encontramos, com respeito aos erros, uma tolerância muito grande. Menos de 3 % dos 

erros foram considerados irritantes e menos de 7 % como impedindo a comunicação. 

Vejamos então  algumas  considerações   sobre  o lugar  do  Espanhol 

na  sociedade   brasileira  e  a  relação  dessa  imagem  com  a  identidade  lingüística 

do  brasileiro . Na história e memória das línguas estrangeiras no Brasil o espanhol 
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está associado a um imaginário de “língua parecida”. Sua materialidade visual e sonora 

sustenta esse imaginário reforçado por alguns discursos publicitários que vendem a 

necessidade do aprendizado do espanhol com o objetivo de não se enganar com os 

falsos cognatos . 

Do outro lado temos a identidade lingüística brasileira. Esta  se  forma a a partir  de 

uma grande  separação. O brasileiro convive com uma língua que tem uma oralidade 

não legitimada na escrita da escola, e uma escrita (escolar) não legitimada em sua 

oralidade(Orlandi, 1998,p 129). 

O ensino formal insiste em focalizar a gramática e  toma os seus modelos do português 

europeu,  ignorando a língua falada e usada no dia-a dia que se originou lá na colônia 

da miscigenação de europeus, índios e africanos, e que é a primeira língua de 95 % da 

população dos pais (Orlandi, 1998).  Estes dois caminhos então representam um dos 

pontos no qual a recepção da fala de um estrangeiro mexe com a constituição do 

sujeito brasileiro: a identidade lingüística brasileira. O que está em jogo do ponto de 

vista lingüístico para um brasileiro que escuta um estrangeiro são essas variáveis. 

A identidade lingüística brasileira está marcada por esta desestabilização entre 

oralidade e escrita (esta escrita específica, escolar). Da noção de equívoco em 

português entra em jogo a própria constituição da identidade da língua materna e sua 

relação, no plano do imaginário, de semelhança/dificuldade com o Espanhol. 

Seguindo  as  considerações  anteriores  decidi analisar a  recepção da  fala 

estrangeira  por  parte deste  painel de juízes.Na ficha dos respondentes fiz a seguinte 

pergunta para eles: 

1-Habitualmente você aceita os erros de estrangeiros falando português? A resposta 

deles está no seguinte quadro: 

Respondente         Resposta 

1 Sim 

2 Sim 

3 
Sim porque acredito que o importante é a comunicação e os 

espaços aceitam nossos erros. 

4 Sim desde que não dificulte o entendimento da mensagem. 

5 Sim 
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6 
Aceito seus erros porque acho natural não dominarem a língua do 

meu país 

Fica clara na resposta dos respondentes 3 e 4 que a privilegiada é a comunicação 

superando a correção gramatical. 

Na resposta do respondente 6 aparece um fenômeno que tem a ver com a idéia que 

existe no Brasil sobre o lugar da língua portuguesa dentre as línguas do mundo. O 

brasileiro não considera o português como língua internacional e por isso acha normal 

os estrangeiros não conhecerem nem se preocuparem em aprender a sua língua. 

Vejamos agora a resposta à seguinte pergunta 

2-“Em que aspectos cometem mais erros?’”. 

Respondente         Resposta 

1 Concordância verbal, dicção. 

2 Concordância verbal, dicção. 

3 
Nas expressões idiomáticas, ou seja, na concordância dos 

verbos palavras, etc. 

4 

Creio que os erros mais comuns são os erros de concordância 

verbal e nominal, aos quais se somam alguns erros léxicos 

/construção. 

5 Concordância verbal, dicção. 

6 Na pronúncia (sotaque) 

Para cinco dos respondentes os aspectos mais importantes têm a ver com a correção 

gramatical das frases (concordância verbal, concordância nominal e erros 

léxicos/construção). Cinco apontam a dicção, a expressão oral e só a última aponta o 

sotaque. 

Parece haver uma incongruência entre a resposta à pergunta anterior e esta ultima. 

Na anterior privilegiava-se a comunicação, aqui a preocupação maior é com a correção 

gramatical. Essa incongruência não é casual. A percepção do erro tem a ver com a 

identidade lingüística do brasileiro antes  mencionada. Como o espanhol está 

associado a um imaginário de língua parecida, de língua próxima – sua  materialidade 
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visual e sonora sustenta este imaginário – o falante de espanhol é reconhecido como 

um quase nativo, e, portanto, sua produção está sendo avaliada nos termos em que é 

avaliada a produção de um falante nativo (Celada, 2002). 

 

Concluindo 

Podemos concluir portanto dos dados recolhidos neste trabalho que o interlocutor 

brasileiro desconsidera a grande maioria dos erros cometidos pelos falantes hispanos. 

Por outro lado, cobra dos sujeitos uma correção gramatical semelhante à de um nativo 

da língua portuguesa.  O primeiro aspecto parece contribuir para que a proficiência em 

português dos sujeitos não evolua.  O segundo aspecto demonstra uma ambigüidade 

na atitude do interlocutor  com respeito à fala do hispanofalante. 

Assim, segundo os dados recolhidos na pesquisa, podemos considerar a recepção 

“tolerante” do interlocutor, somada a outros aspectos, como um dos fatores que 

favorecem a fossilização da interlíngua inicial de hispanofalantes adquirindo o 

português do Brasil, principalmente em ambiente natural . 

 Por último, quanto a outro aspecto da recepção da fala estrangeira analisado aqui, 

podemos dizer que há uma atitude positiva com respeito ao sotaque de hispanos 

falando português do Brasil. Se consideramos o forte sotaque dos hispanofalantes que 

moram aqui, essa atitude também pode ser considerada como um dos fatores que 

contribuem para a  fossilização da interlíngua deste grupo. 

 Podemos citar ainda algumas causas sociais, como um filtro ideológico baixo que faz 

com que a recepção do erro e do sotaque dos hispanofalantes no Brasil seja bastante 

permissiva e positiva, gerando uma espécie de acomodação no falante estrangeiro.    

Essa atitude sem dúvida tem a ver com o caráter receptivo e amigável da sociedade 

brasileira, na aceitação do estrangeiro em geral , e claro, marcando assim  a sua 

identidade. Para o professor de PLE fica o alerta. Deverá saber lidar com essa 

realidade que, se de um lado tem um aspecto favorável que facilita o processo de 

integração do aluno estrangeiro à sociedade brasileira aumentando a sua motivação 

integrativa (Gardner e Lambert, 1986, p123) e diminuindo os efeitos do choque cultural 

(Brown, 1994, p.87) e a distância social (Shumman, 1978, p.54), por outro lado , 

dificulta a produção lingüística de qualidade do hispanofalante. 
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Resumo:  

O texto relata uma experiência de ensino de linguagem, desenvolvida na 

universidade, com indígenas e africanos, considerando algumas questões relativas 

à área de estudos sobre educação bilíngue e evidenciando-se a voz dos alunos. As 

reflexões suscitadas pela experiência destacam a urgência de uma discussão sobre 

as variáveis implicadas na mobilidade social no Brasil e entre os povos. 

Palavras-chave: Português como segunda língua, Ensino de Português L2 em 

contexto indígena, Ensino de Português Língua Segunda em contextos africanos 

Abstract: 

Describes an experience of teaching language to indigenous and africans in college 

considering some issues related to area of research on bilingual education, 

highlighting the voices of the students. The thoughts raised by the experience 

highlights the need for a discussion of the variables. 

Key words: Portuguese as a second language, Teaching of Portuguese L2 to 

indigenous learners, Teaching of Portuguese as a second language within African 

contexts 

  

1. Primeiras Palavras 

Sob a perspectiva da área de estudos da educação bilíngue, no texto são 

apresentadas algumas questões relativas ao ensino de língua na universidade 

tomando-se como base para reflexão uma experiência de trabalho de ensino de 

Português Brasileiro como Segunda Língua desenvolvida no campus Sorocaba da 

Universidade Federal de São Carlos. Esse curso ganhou materialidade entre 

setembro de 2008 e julho de 2009. Nessa experiência, o bilinguismo esteve presente 

em diversos níveis, sendo o grupo de sujeitos aprendizes formado por indígenas 

brasileiros e estudantes africanos guineenses de Bissau de diferentes etnias, com 

línguas maternas distintas, com suas tradições, crenças e particularidades. 

Os estudantes indígenas ingressam na instituição através de programas de ações 

afirmativas, que são medidas especiais e temporárias tomadas pelo Estado com o 

objetivo de: eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a 

igualdade de oportunidade e tratamento; compensar perdas provocadas pela 

discriminação e marginalização, por motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e 

outros; promover o reconhecimento e valorização da história e cultura dos diferentes 
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povos que compõem as nações. Os estudantes africanos guineenses, por sua vez, 

ingressam na universidade através do Programa de Estudantes-Convênio de 

Graduação, o qual se constitui num dos instrumentos de cooperação educacional 

que o governo brasileiro oferece a outros países em vias de desenvolvimento, 

especialmente da África e da América Latina.  Entendemos que esforços dessa 

natureza aumentam as possibilidades de acesso à escola, à escrita e a uma 

formação consistente para diferentes e diversos grupos. Ainda assim, parece-nos 

que muitos desses grupos permanecem excluídos das práticas de leitura e escrita, 

são isolados nos contextos educacionais, muitas vezes rotulados como menores, e 

formam um grupo marginal e desprestigiado entre tantos outros estigmatizados 

pelas diferenças, historicamente. Nessa condição, muitas vezes as interações de 

professores e alunos resultam na resistência e no conflito: à assimetria que é 

constitutiva do discurso escolar acrescenta-se outra que advém da própria condição 

do aluno, o estigma que acarreta ser indígena ou guineense (ou seja, ser oriundo de 

grupos historicamente desfavorecidos), a diminuição que o sujeito sofre uma vez que 

seu saber e suas práticas não encontram espaço na instituição de ensino em que se 

insere. 

Neste texto apresentamos produções linguísticas dos estudantes universitários 

buscando destacar alguns aspectos úteis para entender-se a formação do grupo 

heterogêneo com o qual tratamos e descrever a experiência que temos tido no 

trabalho, na qual temos encontrado importantes elementos para pensar como esses 

alunos representam a universidade assim como lhes tem sido oferecida, e como 

lidam com as diferenças linguísticos-culturais e com as normas impostas pela 

instituição; diferenças que compreendem desde a documentária às condutas, 

valores, princípios e filosofias de vida e normas que compreendem um forte 

comportamento grafocêntrico, específico de nossa sociedade letrada. 

 

2. Contribuições da Linguística Aplicada: bilinguismo e letramento 

De acordo com Cavalcanti (1999) no Brasil são recentes os estudos sobre interação 

em contextos bi/multilíngues quando comparados com outras subáreas da 

Linguística Aplicada, como ensino-aprendizagem de línguas (materna e estrangeira) 

e tradução. Este cenário se deve a três fatores, a saber: ao mito do monolinguísmo 

que existe no país, eficaz para apagar as minorias; ao fato de o “bilingüismo estar 

estereotipicamente relacionado às línguas de prestígio no que se convencionou 

denominar bilingüismo de elite” (CAVALCANTI, 1999, 387); ao fato de esses 

contextos de minorias serem tomados como naturalizados (invisíveis) já que a 

escolarização bilíngue ainda não faz parte da vida educacional brasileira, aceitando-

se como natural que todos compartilhem de uma mesma e única cultura quando na 

realidade os alunos provêm de distintos grupos culturais. Segundo Cavalcanti (1999) 

no contexto de minorias linguísticas o Brasil não reconhece e não encoraja o ensino 

bilíngue, exceto nas comunidades indígenas, que na Constituição de 88 tiveram 
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reconhecido o direito à educação bilíngue, em decorrência, fundamentalmente, do 

trabalho de indigenistas e de ONGs. 

Segundo Maher “o conceito de Estado-Nação, legado da Revolução Francesa, 

estabeleceu como verdade o binômio “unidade” = uniformidade: a formação de um 

Estado pressuporia e dependeria da existência de uma cultura, de uma língua 

nacional” (MAHER, 1997, 1). De acordo com a autora, o mito do monolinguismo 

impede o desenvolvimento de pesquisas que contribuiriam para o levantamento de 

diretrizes básicas “(...) para o estabelecimento de políticas e práticas educativas 

mais justas e democráticas para as minorias lingüísticas existentes no mundo” 

(MAHER, 1997, 1). 

Enquanto o bilinguismo é apontado como algo negativo, o monolinguismo, segundo 

Bortoni-Ricardo (1984), é um grande mito arraigado na nossa cultura, não obstante 

as dimensões continentais e a heterogeneidade étnica da população brasileira. Além 

das diferentes variedades da língua portuguesa falada no Brasil, há inúmeras línguas 

indígenas. De acordo com Bagno (1999) no Brasil o mito do monolinguistmo “(...) é 

o maior e o mais sério dos mitos que compõem a mitologia do preconceito lingüístico” 

(BAGNO, 1999, 15). De acordo com o autor 

esse mito é prejudicial à educação porque, ao não reconhecer a verdadeira 

diversidade [linguística do Brasil] a escola tenta impor sua norma lingüística 

como se ela fosse, de fato, a língua comum a todos os 160 milhões de 

brasileiros, independentemente de sua idade, de sua origem geográfica, de 

sua situação socioeconômica, de seu grau de escolarização etc. (BAGNO, 

1999, 15). 

 

É decorrente destes equívocos a situação conhecida de todos, no Brasil, onde o 

processo de alfabetização não é acessível a toda a sociedade: na distribuição do 

saber (conforme GNERRE, 1991) há muitos grupos excluídos do processo de 

produção e os conhecimentos linguísticos não são partilhados homogeneamente, 

mas distribuídos socialmente. Para tornar isso evidente, basta observar-se a alta 

taxa de analfabetismo do país, gerada pela classe hegemônica, marginalizadora da 

grande maioria pobre, que nega as condições mínimas para a realização da 

escolarização das camadas populares ou as oferece sob condições precárias, 

embora diga-se que a escola é para todos. Soma-se a isso o fato de que, para esses 

grupos sociais, a escolarização tem uma importância secundária, já que não está 

ligada de forma tão direta ao problema da sobrevivência, como a alimentação, a 

saúde, a habitação e o emprego. 

Nesse processo de caracterização das línguas e do status social que elas ostentam 

é essencial especificar a concepção que se tem do termo letramento, inaugurado 

entre as questões relacionadas à linguagem essencialmente a partir da segunda 

metade da década de 80. O termo cobre, segundo Soares (1998), uma ampla gama 
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de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções sociais, 

sutilezas e complexidades difíceis de serem contempladas em uma única definição. 

De acordo com a autora, a dificuldade na definição do letramento decorre das duas 

principais dimensões do termo: letramento remete ao individual e ao social. Se o 

foco da definição é posto na primeira dimensão, de acordo com a autora, o 

letramento é visto como um predicado pessoal, se o foco é centrado na segunda, o 

letramento é encarado “(...) como um fenômeno cultural, um conjunto de atividades 

sociais que envolvem a língua escrita, e de exigências sociais de uso da língua 

escrita” (SOARES, 1998, 66). Assim, as dificuldades na definição do termo 

letramento decorrem do fato de o processo contemplar aspectos históricos, 

ideológicos e sociais presentes no uso da linguagem escrita. É por não poder ser 

avaliado e medido de forma absoluta que não é possível definir-se de modo 

inequívoco e indiscutível o conceito de letramento. A concepção de letramento que 

adotamos é sócio-histórica e define o estado ou a condição que adquire um grupo 

social ou um indivíduo como consequência da (con)vivência com a escrita. Tal 

concepção abrange uma ampla gama de pesquisas que investigam as habilidades 

e práticas sociais de leitura e escrita, a ausência da escrita e suas consequências, 

as práticas culturais orais dos grupos sociais compostos por indivíduos analfabetos 

- relegadas ao esquecimento já que não são valorizadas socialmente - os discursos 

das práticas de produção de texto, de leitura e as relações autor-texto-leitor - e suas 

consequências na produção de diferentes práticas e diferentes gêneros discursivos. 

Nesse trabalho, portanto, a concepção do letramento é aquela que Kleiman (1998) 

considera ser da grande maioria dos estudiosos: o letramento “(...) como maneiras 

de estruturação discursiva que afetam, como outras formas de falar sobre o mundo, 

a nossa própria relação com esse mundo” (KLEIMAN, 1998, 175). Adotamos a 

perspectiva dos estudos sobre o letramento que consideram tanto a escrita como o 

seu processo de inserção nas sociedades, com efeitos importantes na oralidade, 

compreendendo a dimensão instrumentadora e capacitadora que a escrita tem na 

sociedade moderna. Assim, conforme aponta Mcgroarty (1996), as escolas não são, 

certamente, as únicas instituições nas quais se informam a linguagem (e as normas), 

pois as instituições religiosas e governamentais, a mídia e a imprensa escrita e 

eletrônica, contribuem para a criação, a manutenção e a mudança da linguagem. 

Buscando apreender essa dimensão do letramento, sob a perspectiva da área de 

estudos sobre educação bilíngue, consideraremos nesse trabalho as produções 

escritas dos alunos, pretendendo investigar a construção de conhecimento da 

linguagem escrita e explicitar os aspectos singulares da experiência. 

 

3. Os sujeitos, as condições de produção e alguns resultados 

 Os encontros foram realizados 2 (duas) vezes por semana com duração de 1 (uma) 

hora. Os alunos, totalizando 9 (nove), eram organizados em círculo e não havia 

esquema de avaliação ou controle de presenças, já que o trabalho vem sendo 

desenvolvido com o intuito de servir de apoio e rede para os indígenas e para os 
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estrangeiros, configurando-se num espaço onde compartilham dificuldades, dúvidas 

e angústias, tendo como foco, no entanto, as reflexões sobre a linguagem e as 

exigências acadêmicas que a envolvem, em se tratando de um exercício que ocorre 

dentro dos muros da universidade. 

Popularmente há uma falsa ideia de que os povos indígenas falam a mesma língua. 

Porém, cada povo tem sua língua-mãe, que pode ser totalmente distinta uma da 

outra. Os africanos, por sua vez, têm na sua história linguística a imposição do 

Português Europeu, que misturado às línguas locais resultou numa língua crioulo. 

Línguas crioulos, de acordo com a definição mais corrente, são línguas mistas que 

surgiram durante o processo de exploração pelas potências européias da África, 

Ásia, Oceania e América, segundo Couto (2009). No caso específico de Guiné-

Bissau, Couto (2009) considera que, diante do multilinguismo vigente, além de ser a 

principal língua de comunicação interétnica o crioulo é também a língua materna da 

maioria dos guineenses, fruto do contato do Português Seiscentista com o 

mandinga, o mancanha, o pepel, o bijagó, o beafada, o fula, etc. 

Assim, é possível perceber que na experiência que temos desenvolvido o Português 

Brasileiro constitui-se na língua franca para a comunicação deles no contexto 

institucional. 

Em uma de nossas primeiras atividades apresentamos um texto de Washington 

Novaes publicado no jornal Estado de São Paulo, em3 de abril de 2009,  em que o 

título era “As interações entre a floresta, o clima e o lugar do índio”. A primeira tarefa 

do grupo fora realizar a leitura do texto e marcar as palavras desconhecidas. No 

segundo encontro apareceram dúvidas em relação ao sentido de: inconformismo, 

inquestionável, indigenato, ineficazes, instalações, inviabilizar, infinito. Não foi difícil 

observarmos que todas as palavras elencadas, sobretudo pelos alunos indígenas, 

iniciavam com “in”, o que parece refletir a própria organização subjetiva desses 

sujeitos do significado da presença deles na universidade. Que significado teria a 

presença do índio no espaço? Como se daria a organização da subjetividade deles, 

na nova realidade posta pela instituição de ensino, e longe dos habituais referenciais 

das aldeias? Pareceu-nos que esse primeiro momento, que coincidia com a chegada 

deles à universidade, refletia esse processo do grupo, antes de dizer respeito direto 

às dificuldades de ordem linguística, inúmeras, de diversas ordens e em distintos 

níveis. 

Posteriormente solicitamos que escrevessem sobre sua terra natal. Obtivemos os 

textos que a seguir são apresentados, nos quais podemos observar a presença de 

indícios das singularidades das diversas etnias a que pertencem os indígenas e os 

africanos (com a diversidade linguística que as acompanha) e a importância da 

preservação da cultura que trazem.  

Na minha aldeia o movimento da comunidade entre as escolas, é muito organizado para que 

os alunos aprofundaram e preservar mais, a nossa cultura. Quando acontece uma festa ritual, 
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os alunos participaram em todas as classes, os professores orientando-se em cada vez mais, 

com essa situação sempre acontece há discussão, p/ não peder a própria cultura e a língua. 

27 a, Etnia Tupiniquim, Aracruz/ES, Língua: Tupi, sexo masculino 

A minha aldeia fica localizada no alto Xingu no norte do estado de Mato Grosso. Nessa reserva 

indígena tem 14 etnias diferentes línguas, costumes e culturas. No alto Xingu ainda 

preservamos nossa línguas maternas, tradição e culturas. Hoje em dia lutando sobre nossos 

direitos sobre território, existe acontece muita invasão na terra indígena. Por isso lutamos 

sempre atualmente. As lideranças Xinguanas ficam unidas discutindo a questão terra Xingu. 

30 a, Etnia Kalapalo, Parque Indígena do Xingu/MT, Língua: Karib, sexo masculino 

Na minha aldeia Katilharona ou então Lagoinha é uma aldeia onde ja existe um pouco de 

civilização, ou seja, já existe escola, posto de saúde, onde os próprios indios trabalham, mas 

mesmo tendo essa civilização; não deixamos de preservar a nossa cultura; temos dias especiais 

onde acontece as celebrações; as danças tipicas. 

18 a, Etnia Terenoê Terena, Aquidauana/MS, Língua: Terena, sexo masculino 

Vim da Guine-Bissau concretamente da África ocidental, onde tem a clima tropical que varia 

do inverno e verão. Na Guiné tem muitas Etnias que tem diferentes culturas, cada qual 

apresenta a sua cultura quando for necessário. 

21 a, Etnia Mandinga, Bissau, Língua: Mandinga, sexo feminino 

 “Mandjuandade” deriva da palavra “mandjuque”, em língua crioula significa colega. Este 

grupo, nem sempre formado por pessoas da mesma idade, pode ter na sua estrutura uma 

rainha, um financeiro, um responsável de faxina e reger-se por um lema. Em alguns grupos 

os seus elementos pagam um quota mensal. 

21 a, Etnia: Mancana, Bissau, Língua: Mancana, sexo feminino 

Guineè-Bissau è um país pequeno onde tem quase 40 etnias, e cada etnia fala a sua língua 

própria. Mas apesar de toda a dificuldade é um povo muito alegre em todos os aspectos: 

religioso e cultural. Depois de tudo isso, temos lugares que recebem turista como hotéis do 

centro da cidade e nas ilhas do país onde temos muitas praias e piscinas. 

21 a, Etnia: Bijagós, Bubaque, Língua: Bijagós, sexo masculino 

Vemos, pelos relatos, que há diferenças significativas, no grupo, do domínio de 

Português Brasileiro, bem como graus diversos de contato com a “cultura dominante”, 

o que tem sobremaneira dificultado nosso trabalho, o fato de que unimos, numa mesma 

sala de trabalho, grupos com problemáticas bastante específicas e distintas. Vemos 

que há textos que fogem ao tema proposto, no qual o sujeito fala sobre fato ou lenda 

de sua cultura, ao invés de contar sobre sua terra natal no aspecto concreto, 

reportando-se a ocorrências subjetivas e constitutivas de processo de formação de sua 
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personalidade que, ao que parece, provavelmente agora ecoam fortemente em suas 

identidades e nos processos de inserção na comunidade acadêmica por que passam. 

 

4. Considerações finais 

Tem sido um grande desafio e aprendizado trabalhar com este grupo de alunos, seja 

pelo que nos ensinam sobre seus países, no caso dos africanos, seja sobre o que nos 

contam da realidade que vivem em nosso país, no caso dos indígenas. Neste grupo 

especificamente, temos reconhecido que têm muito que ensinar sobre o conceito de 

“sustentabilidade” aos nossos alunos, professores e funcionários, tema tão caro ao 

nosso campus e à sociedade na atualidade, tanto porque têm como certo o respeito à 

natureza e aos seus limites, como pelo fato de que são movidos, assim declaram, pelos 

interesses da comunidade a que pertencem, enfrentando como guerreiros as 

dificuldades da universidade, de morar na cidade grande, de se verem como exóticos 

seres, por seus biotipos e costumes, como uso de brincos e pinturas no corpo, que 

diferem das práticas do “homem branco”. 

Perguntamo-nos, na elaboração deste breve relato, como os sujeitos escutam as falas 

das salas de aulas, entre os alunos e entre os professores e funcionários? Perguntamo-

nos como estas escutas repercutem no ethos dos sujeitos, como se inscrevem na 

elaboração de suas identidades e nas informações econômico, sociais e culturais a que 

eles estarão submetidos durante o período de frequência à universidade. Como 

resultado deste trabalho acreditamos que impor-se-á uma discussão das variáveis 

implicadas na mobilidade social no Brasil e entre os povos, no processo de criação e 

transmissão das desigualdades ao longo do ciclo de vida dos cidadãos. Acreditamos 

que a combinação desses elementos permitirá identificar os pontos nevrálgicos dos 

processos de estruturação das desigualdades. Parecia-nos, inicialmente, que tínhamos 

algo a ensinar. Agora, parece-nos que temos muito a aprender. 
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5. Construir o PLE nos países: abertura de 

caminhos para o ensino de português no Sul 

da América Latina 
 

Escrito por Laura Masello - ISSN 2316-6894    

Resumo: 

Por que o ensino do PLE ainda parece não ter um lugar na maioria das universidades 

dos países vizinhos do Brasil? Qual o debate a ser resolvido: disciplinar ou 

institucional? Para abordar a complexidade desta situação, em primeiro lugar dou 

uma olhada no surgimento e na evolução da formação docente nos países que 

formam nosso bloco regional. Também analiso a inadequação entre as decisões 

tomadas no nível das políticas lingüísticas e sua tradução num planejamento 

lingüístico, desajuste que caracteriza a implementação de várias reformas parecidas 

em nossa região. Por útlimo, me refiro aos caminhos que percorremos no Uruguai 

para a criação e consolidação da área de PLE no longo processo de 

institucionalização da formação de profissionais da área. 

 

Palavras-chave: política de ensino do PLE na América do Sul, oferta de PLE no 

Mercosul 

 

Abstract 

Why does the teaching of PLE still seem not to have a place in most of the universities 

of Brazil's neighboring countries? Which debate must be solved: disciplinary or 

institutional? To approach the complexity of the situation, first of all I take a look at the 

emergence and evolution of teacher training in the countries conforming our regional 

block. I also analyze the inadequacy between the decisions taken at the linguistic 

policies level and their translation in a linguistic planning, mismatch that characterizes 

the implementation of some similar reforms in our region. Finally, I refer to the paths 

we have followed in Uruguay towards the creation and consolidation of PLE area in 

the long process of institutionalization of professional training of the area. 

 

Key-words:  PLE teaching policy in South America, choice of PLE in Mercosul schools 
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Introdução 

A formação de educadores lingüísticos ocupa ou deveria ocupar um lugar central em 

qualquer sistema nacional de ensino. Toda reflexão sobre a formação de professores 

de línguas estrangeiras se inscreve necessariamente em políticas educacionais, 

institucionais e lingüísticas elaboradas, por sua vez, no interior de estruturas 

institucionais, de culturas educacionais e de práticas formativas instaladas ou em 

construção. Estes fenômenos não acontecem apenas em escala nacional ou local, 

mas abrangem também as dimensões regional e internacional e determinam, 

portanto, as condições de desenvolvimento da área de PLE em nossos países. 

Neste trabalho apresento alguns fatos novos e alguns componentes contextuais que 

precisam ser conhecidos e considerados no futuro próximo para a construção do PLE 

na região Sul de nosso continente. Para tanto, é preciso explicitar meu lugar de 

enunciação, que é múltiplo: do ponto de vista institucional, falo desde minha função 

de chefe do Centro de Línguas Estrangeiras da Universidad de la República do 

Uruguai e de atual Coordenadora do Núcleo de Ensino do Português e do Espanhol 

como L2 e LE da Associação de Universidades Grupo Montevidéu, que reúne 22 

Universidades da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai; do ponto de 

vista profissional e acadêmico, trago também minha experiência como professora de 

português e de outras línguas e como formadora de professores de línguas em 

instituições públicas e privadas. É dessa pluralidade de vivenciamentos da área que 

pretendo organizar esta apresentação em torno de dois grandes eixos: por um lado, 

a consideração dos âmbitos institucionais nacionais e supranacionais que nos 

condicionam e,  por outro, os caminhos com que os agentes diretamente engajados 

tentamos permear esses espaços. 

 

I.- Formação dos professores de PLE no Cone Sul: na encruzilhada entre políticas 

lingüísticas e políticas institucionais 

 

I.1.- Aspectos sócio-históricos. 

A maioria dos países latinoamericanos se formaram, do ponto de vista ideológico, 

como nações homogêneas e monolingües apesar de suas realidades históricas e 

sociolingüísticas múltiplas. Alguns autores, como Darcy Ribeiro (2007), propuseram 

abordar a heterogeneidade de nosso continente diferenciando três macro-regiões 

determinadas pelo peso das populações enfrentadas pela colonização e suas 

mestiçagens: a Mesoamérica, caraterizada pela forte presença das culturas 

autóctones; a Neoamérica, marcada pela presença africana e a escravidão colonial; 

e a Euroamérica, com elevada maioria de ascendência européia. A esta categoria 

pertencem os países da região meridional da América do Sul: Argentina, Chile, 

Uruguai, e inclusive o Sul do Brasil, dada a proporção de descendentes de européus 
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espanhóis, italianos, bascos, chegados através de dois fatos históricos: a conquista 

a partir do s. XVI e as ondas migratórias dos séculos XIX e XX. 

Nosso Cone Sul não nasceu portanto com o Mercosul. De fato, a criação desse 

Tratado na década de 90 decorre de uma realidade hstórico-política pela qual nossos 

países já eram as chamadas “Províncias unidas do Rio de la Plata”, que obtiveram 

sua independência dos espanhóis em 1816, processo que terminou definitivamente 

em 1830. As guerras civis vão determinar um longo período durante o qual essas 

Províncias vão se desmembrar, dando lugar ao nascimento de vários Estados: a 

Argentina, a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai atuais (Varela 2006: 137). 

Estes componentes sócio-históricos explicam parcialmente as escolhas feitas pelas 

autoridades educativas desde o século XIX no que tange às línguas estrangeiras 

presentes nos programas destes países, com a predominância de línguas européias: 

francês, italiano, inglês, alemão, em alguns casos o português. Se observarmos a 

evolução das diretrizes curriculares, pode-se constatar que algumas línguas sempre 

estão presentes, embora com algumas variações cojunturais decorrentes do seu 

lugar de prestígio, de seu estatuto e das diferentes circunstâncias sociais e culturais. 

E outras levaram um tempo em ser incorporadas, tal o caso do português. 

 

I.2.- Línguas estrangeiras, políticas institucionais e políticas lingüísticas. 

A partir deste panorama geral, podemos tentar responder às perguntas seguintes: 

por que o ensino do PLE ainda parece não ter um lugar claro na maioria das 

universidades dos países vizinhos do Brasil? por que a ausência de programas e de 

cursos universitários de formação de PLE? quais as variáveis em jogo: a existência 

de outras prioridades? qual o debate a ser resolvido: disciplinar ou institucional? Vou 

tentar responder pelo menos em parte estes interrogantes. 

Para começar a entender a complexidade do assunto que nos ocupa, precisamos 

levar em conta como e por quem são elaboradas as políticas lingüísticas e a quais 

políticas institucionais elas remetem. Segundo Behares (2009: 24), as políticas 

lingüísticas são “políticas que um estado ou uma sociedade (ou um grupo de estados) 

estabelecem com relação à linguagem como conjunto heterogêneo mais amplo [...] 

em que é possível distinguir objetos aparentemente homogêneos que chamamos 

‘línguas’”. Para este autor, normalmente estas políticas são públicas, seja como 

políticas dos governos, seja como políticas de Estado. 

Na maioria dos países estudados, a existência de uma língua oficial (português ou 

espanhol) é declarada formalmente na própria Constituição. Também o estatuto das 

línguas estrangeiras depende do reconhecimento que o Estado faz de tal ou tal língua 

enquanto “instrumento de relação privilegiada com determinados parceiros 

estrangeiros e que julga por essa razão importante de se colocar ao alcance de todos 

ou de uma parte dos cidadãos” (Varela 2006: 135). Ainda segundo esta autora, o 

reconhecimento dessa qualidade obedece a motivos claramente políticos: alianças 
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internacionais, afinidades ideológicas, engajamento de um conjunto de países num 

projeto internacional ou regional comum. 

Em quase todos os países, os Ministérios da Educacão decidem as grande linhas 

para todos os sub-sistemas educacionais. Em outros casos, como o do Uruguai, não 

existe essa decisão político-ideológica e as políticas lingüísticas têm sido sempre 

definidas no âmbito da educação. Ora, qual o lugar das universidades nesses 

cenários? Vou dar uma olhada primeiro nos países que formam nosso bloco regional, 

focalizando os casos que melhor conheço, ou seja, a Argentina e o Uruguai, por 

apresentarem caraterísticas comuns  e divergentes ao mesmo tempo. 

 

II.- Contextos de formação: entre vazios institucionais e culturas formativas 

Como em outras áreas da educação, o surgimento e a evolução da formação docente 

na Argentina, no Chile, no Paraguai e no Uruguai se inspiraram nas experiências de 

outros países, notadamente da Europa ocidental e dos Estados Unidos. Embora 

decorrendo de processos às vezes opostos, em nosos países existe uma longa 

tradição formativa cuja origem são as escolas normais, como no Estados Unidos, na 

França, etc. 

Porém, enquanto nestes países a evolução levou à transformação dessas 

instituições em universidades ou institutos universitários a partir dos anos 50, no 

Cone Sul americano elas se mantiveram como instituições autônomas ao tempo que 

se multiplicaram os professorados dependentes do MEC ou de universidades (Banfi 

e Moyano 2003: 182). Pode-se falar de um processo de “normalização” desta área, 

que levou à conformação de uma verdadeira “cultura de formação” ou “cultura 

formativa”, norteada pela grande trajetória e influência de institutos de referência 

como o Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas “Juan Ramón 

Fernández” de Buenos Aires criado em 1904 ou o Instituto ISE no Paraguai ou o 

Instituto de Professorado  Artigas no Uruguai. 

De acordo com Varela (2006: 157), a criação destes institutos na Argentina, por 

exemplo, é a tradução de políticas lingüísticas elaboradas pelas elites no poder. 

Diante das mudanças da sociedade de inícios do século XX, provocadas pelas 

grandes ondas migratórias, a aristocracia poliglota fez um esforço de planejamento 

lingüístico compartilhando aparentemente o capital simbólico lingüístico, mas 

reservando em realidade para ela as variedades nobres dessas línguas nacionais ou 

estrangeiras ensinadas nos colégios bilingües, universidades etc.. Quais as línguas 

ensinadas naquela primeira etapa? Francês, inglês, italiano, alemão. A língua 

portuguesa não fazia parte do capital simbólico. O primeiro professorado de 

português da região foi criado em 1954 por razões ideológicas: a política cultural do 

governo de Perón almejava o reforçamento entre países latinoamericanos através da 

criação de um bloco de países da “latinidade”, dentre os quais o Brasil de Getúlio 

Vargas assinou vários acordos com Perón (Varela 206: 163). 
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Hoje em dia, o panorama mudou substancialmente. Qual o estado da arte no 

relacionado com as diferentes propostas de formação em PLE que depois surgiram 

na Argentina? Sem entrar no processo histórico que levou à proliferação de 

propostas de formação nas universidades e nos institutos argentinos,  podemos 

apreciar no quadro a seguir o número emergente de licenciaturas mas, 

principalmente, os dados da multiplicação de cursos de professorado (com 

equivalência superior) implementados na Argentina a partir dos anos 90. 

Agradeço a Lía Varela  os dados que me permitiram elaborar o quadro. 

ARGENTINA 

LICENCIATURAS PROFESSORADOS 

Universidad del Salvador, 1997 
Instituto de Ens. Sup. en Lenguas Vivas Juan R. 

Fernández 1954 

niversidad Autónoma de Entre 

Ríos  UADER, 1998 
Universidad Nacional de Rosario– UNR  1992 

Universidad Nacional del 

Nordeste, UNNE 1998 

Universidad Nacional de Entre Ríos – UNER 

1992 

Universidad Nacional de Rosario, 

UNR 2000 
Universidad Nacional de Misiones - UNAM 1995 

  
Universidad Autónoma de Entre Ríos- UADER 

1995 

  
Universidad de Concepción del Uruguay – 

UCU, Entre Ríos 1995 

  
Escuela Normal Sup.  Lenguas Vivas “Sofía E. 

Broquen de Spangenberg” 1995 

  
Universidad Nacional del Nordeste – UNNE 

1997 

  Universidad Católica de Cuyo 1999 

  
Instituto Sup. de Formación Docente Nº 116 Dr. 

E. Costa – Campana 1999 

  
Instituto de Formación Docente “Ernesto 

Sábato” Corrientes 1999 
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Instituto Superior “Raul Scalabrini Ortiz” IFDC 

Nª4 Jujuy 1999 

  Universidad del Aconcagua- Mendoza 1999 

  Universidad Nacional de Rosario– UNR 2000 

  Universidad Nacional de Córdoba – UNC 2000 

  
Instituto de Formación Docente “Josefina 

Contte” 2000 

5 16 

No Paraguai, vamos achar também uma cultura formativa fortemente determinada 

desde o início pela tradição normalista, construida com a vinda de professoras 

européias como na Argentina, e a criação, em 1921, da Escola Normal de 

Professores, transformada posteriormente em Escola Normal Superior dependente 

do MEC e substituida finalmente pelo Instituto Superior de Educación (ISE) a partir 

de 1968, como resultado de um ato do governo orientado a melhorar o nível 

educacional através da profissionalização e a especialização do corpo docente. 

No entanto, este Instituto não formava os professores do ensino médio. A grande 

reforma do sistema nacional docente iniciada por volta dos anos 70 levou à 

transformação das antigas escolas normais em institutos de formação docente 

destinados a formar os professores do ensino primário e médio. Essa decisão de 

atribuir a responsabilidade da formação docente a instituições de educação superior 

não universitária ficou confirmada com a criação de mais 13 institutos com as 

mesmas características distribuidos pelo país. Por sua vez, estes institutos funcionam 

nos Centros Regionais de Educação, muitos dos quais estão situados em zonas 

fronteiriças e mantêm uma forte articulação com o Departamento de Formación, 

Capacitación y Especialización Docente do MEC e com o ISE, que constitui um 

organismo regulador, em nível nacional, do ponto de vista tecnico-pedagógico, do 

programa de formação, especialização e capacitação docente (Bareiro, 1994: 8). 

Quanto às universidades, na Universidad Nacional de Asunción, o Instituto Superior 

de Lenguas oferece 4 Licenciaturas em Línguas, mas entre elas não está ainda a 

carreira de português: Licenciatura en Lengua Inglesa, Licenciatura en Lengua 

Francesa, Licenciatura en Lengua Guarani e Licenciatura. en Lengua Alemana. 

Atualmente estão sendo elaboradas novas diretrizes curriculares para a Formação 

Docente, principalmente na Formação de professores de educação nicial e média. 

Os Programas de Língua Espanhola e Portuguesa língua estrangeira estão em 

processo de levantamento de datos sobre as necessidades de implementação nos 

Institutos de Formação Docente situados nas zonas fronteiriças do país. No que tem 

a ver com novas vias possíveis para encaminhar a construção da área de PLE, as 

novas leis de educação oferecem dois tipos de programas: a Formação docente 

contínuaatravés do Sistema Nacional de Actualización Docente (SINAD) e o 
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programa de Especialização para os professores com título, sempre levando em 

conta que a educação intercultural e bilingüe é a preocupação central na nova 

Constituição paraguaia. 

Já o Chile e o Uruguai apresentam um ponto de partida oposto para atingir uma 

situação parecida. No Chile, desde 1980, com a Lei Geral de Universidades, a 

formação dos professores deixa de ser exclusividade das universidades. As 

universidades públicas são reestruturadas junto com a possibilidade de criação de 

universidades privadas, que tiveram uma enormeexpansão. Com isso,as faculdades 

de educação foram transformadas em instituições autônomas. Entretanto, uma outra 

instituição, o Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 

Pedagógicas (CPEIP), se ocupa da acreditação e avaliação dos cursos de 

aprimoramento destinados aos professores. 

Vou me deter agora no caso do Uruguai. Nesse país, o ensino de línguas, como todo 

o ensino público, se iniciou na Universidade, com o latim, o francês e o inglês; o 

italiano e o alemão foram incorporados mais tardiamente. A partir da década de 30, 

foram discutidas e adotadas duas decisões, uma política e outra epistemológica, que 

marcaram o desenvolvimento institucional, educacional e científico do Uruguai. A 

circunstância política está relacionada com a discussão e a aprovação, durante a 

ditadura de Terra, da autonomia da Universidade a respeito do Poder Executivo. Por 

outro lado, a polêmica epistemológica entre dois grandes pensadores, Carlos Vaz 

Ferreira e Antonio Grompone, sobre a pertinência ou não de incluir a formação 

docente entre as funções da universidade, motivou a criação em 1949 de um instituto 

de formação docente superior para os professores do Ensino Secundário, o Instituto 

de Professores Artigas (IPA), dependente da Administração Nacional da Educação 

Pública (ANEP). Estes elementos fazem com que no Uruguai o MEC, a Universidade 

e a ANEP funcionem separadamente e sejam autônomos. 

No âmbito das línguas estrangeiras, até 2009 o IPA só preparava professores de 

inglês, italiano e francês. No entanto, a língua portuguesa tinha começado a ser 

ensinada a partir de 1996, em decorrência de uma reforma da educação que impôs 

o inglês como língua obrigatória no ensino médio e criou os Centros de Línguas 

Estrangeiras para o ensino opcional das línguas excluídas do curriculum. Alguns 

anos depois, foi a vez do ensino primário com a criação em 2003 do Programa de 

Educação Bilingüe, transformado atualmente em Programa de Segundas Línguas, 

que abriu as portas para o ensino do português nas escolas. 

A introdução do português no sistema educacional representa uma verdadeira virada 

histórica. O Uruguai nunca foi uma nação homogênea do ponto de vista cultural e 

lingüístico. Toda a região limítrofe com o Brasil está fortemente marcada por uma 

cultura fronteiriça e pelo contato das línguas portuguesa e espanhola, sendo que 

historicamente esta veio a se impor sobre o substrato português. O ensino do 

português se justifica, portanto, no Uruguai não apenas por razões históricas e 
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geopolíticas, mas por razões sociolingüísticas: uma variedade do português é a 

língua materna ou a segunda língua de uma parte de sua população. 

Entretanto, esse novo cenário criado em 1996 e ampliado em 2003 não estava sendo 

sustentado pelas medidas indispensáveis para a formação dos professores que 

estavam trabalhando nos centros de línguas e nas escolas. É verdade que essa 

inadequação entre as decisões tomadas no nível das políticas lingüísticas implícitas 

e sua tradução num planejamento lingüístico e educativo caracteriza a 

implementação de várias reformas parecidas em nossa região. A abertura do 

professorado de português no IPA só veio acontecer em 2009. Ora, durante esses 

13 anos, qual a preparação dos professores que lidaram com a nova situação? 

Na segunda parte do artigo, gostaria de me referir aos caminhos que percorremos no 

Uruguai para a criação e consolidação da área do PLE enquanto a instituição 

oficialmente responsável pela formação docente apenas iniciava um longo processo 

de institucionalização do professorado de português. 

 

III.- Formação permanente como política interinstitucional e substituto da formação 

inicial. O caso do Uruguai 

Naquele universo tripartite, foi a Universidade que assumiu o desafio e iniciou uma 

série de ações que contribuíram à conscientização sobre a necessidade de abrir 

espaços institucionais para o PLE atendendo a urgência concreta de preparar 

professores para a nova situação. Estas iniciativas tinham como base a longa 

trajetória de pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Lingüística da UDELAR. 

Podemos sintetizá-las em dois tipos de ações que deram nascimento à área de PLE: 

- formação de recursos humanos en várias fases: especialização, em serviço e inicial; 

- visibilização e extensão das ações para a comunidade. 

Estes eixos de trabalhos se desenvolveram ao longo de 15 anos do modo seguinte: 

1. 1994 - Formação de especialistas Fase A àCertificado de Especialização 

UDELAR-UNICAMP 

2. 2003- Formação de especialistas Fase B àCertificado de Especialização 

UDELAR 

3. 2005- 2009 Formação em serviço àCursos de Atualização 

4. 2005- Visibilização e extensão àSemana de Estudos Brasileiros 

5. 2006- Formação inicial àLicenciatura em Lingüística Opção Docência em PLE 

6. 2006- Visibilização para consolidação  àI ENPORTU (Pirmeiro Encontro 

Nacional de Professores de Português do Uruguai) 
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7. 2008-2010 Formação pós-graduada àProposta de Mestrado trinacional em 

Português e Espanhol Línguas segundas e estrangeiras, da Associação de 

Universidades Grupo Montevidéu (AUGM) ( em estudo). 

 

III.1.- Formação de recursos humanos: especialização, em serviço, inicial. 

Em 1994 a UDELAR propôs com a ajuda do MEC o primeiro programa de formação 

de professores de português sob a forma de um Certificado de Especialização no 

Ensino-Aprendizagem do PLE, organizado pelo Instituto de Lingüística da Faculdade 

de Humanidades e Ciências da Educação da Universidad de la República 

conjuntamente com a Unicamp. O curso foi coordenado pelo Prof. José Carlos Paes 

de Almeida Filho e foi pioniero no continente. Por falta de financiamento, a Faculdade 

conseguiu oferecer uma segunda edição oito anos depois, em 2002.  

Entretanto, estava se conformando um corpo docente que tinha começado a 

trabalhar sem preparação inicial na área nem nenhum apoio académico ou 

institucional. O Centro de Línguas Estrangeiras da UDELAR começou primeiro, a 

partir de 1998, a oferecer oficinas e cursos breves sobre temas específicos. A 

resposta foi tão favorável e a participação tão massiva que logo sentimos a 

necessidade de construir um quadro de formação mais sólido que considerasse as 

demandas dos diferentes contextos e dos diferentes perfis dos professores 

envolvidos nessa etapa inaugural. Em 2006 abrimos pela primeira vez a Opção 

Ensino do Português LE da Licenciatura em Lingüística, que existia no Plano de 

estudos mas que nunca tinha sido proposta, e encaminhamos um Curso anual de 

atualização e de formação permanente que virou rapidamente um espaço de 

referência para os professores de todo o país até hoje. 

A estrutura dessa formação em 5 módulos concentrados em duas jornadas 

completas nas sextas e sábados ao longo do ano permitiu gerar uma modalidade de 

formação que levasse em conta as diferentes biografias didáticas e atingisse os 

professores de diferentes lugares do país, sendo que esta iniciativa significou uma 

verdadeira formação inicial para a grande maioria dos participantes. 

 

III.2.- Visibilização, extensão, consolidação. 

Somos cientes de que o ensino da língua é inseparável de uma perspectiva cultural 

e intercultural. Esse esforço de abertura de espaços para o português na sociedade 

uruguaia precisava de uma visibilização que abrangesse também todas os outras 

áreas já existentes de contato entre as sociedades e as culturas de nossos países. 

Foi assim que organizamos em 2005, com a colaboração do MREE do Brasil, um 

evento de grande sucesso no auditório do prédio principal da UDELAR, a Semana 

de Estudos Brasileiros. E o ano seguinte foi a vez de um outro grande evento, 
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o Primeiro Encontro de Professores de Português do Uruguai. Com essas ações de 

extensão e de cehgada à comunidade conseguimos chamar a atenção sobre a área. 

Mas esse trabalho não beneficiou apenas os professores. No processo iniciado pela 

ANEP para a determinação das orientações e contéudos do professorado de 

português no IPA, as autoridades resolveram pedir a colaboração dos especialistas 

formados na Universidade. Este gesto não respondeu apenas a uma necessidade 

acadêmica diante da falta de especialistas de PLE no próprio organismo, mas 

significou também uma decisão política relevante em um contexto em que o diálogo 

e as articulações entre o IPA e a Universidade nunca foram fáceis. Uma inovadora 

política interinstitucional começava a ter andamento deslocando alguns aspectos da 

cultura educacional vigente, herdeira daquele debate epistemológico que 

mencionamos, entendida como “um conjunto de balizamentos que condicionam em 

parte professores e aprendizes” (Chiss et Cicurel 2005: 7). 

Voltando àquela experiência inaugural de 1994, se olhamos para os percursos 

profissionais desses diplomados, eles estão ocupando atualmente posições 

institucionais estratégicas na área, como o Coordenador de PLE do Programa de 

Segundas Línguas da ANEP, os presidentes das duas Associações de professores 

de Português, a assesora pedagógica de um instituto brasileiro privado, a fundadora 

de um instituto de ensino do português no interior do país, a Diretora do Centro de 

Línguas da Universidade ou, no caso da segunda geração, todo o corpo docente do 

novo professorado do IPA. Dada sua biografia didática e formativa, esses 

profissionais especialistas constituem uma forte liderança nas decisões relacionadas 

com os programas e as orientações dadas às formações atuais em todos os níveis, 

desde o primário até o universitário. 

 

IV.- Outras políticas interinstitucionais, outras cooperações possíveis: integrações 

regionais, redes universitárias 

Quando pensamos na abertura de caminhos, devemos levar em conta a existência 

de duas instâncias internacionais relacionadas com nosso tema: um acordo político-

comercial, o Mercosul e uma rede interuniversitária, a AUGM. 

‘Algumas ações foram impulsadas pelo Mercosul Educacional na forma de 

intercâmbios e de um seminário itinerante. Mas essa única iniciativa ficou isolada e 

o funcionamento dos grupos de trabalho foi muito irregular no tempo e limitado à 

elaboração de declarações de intenções. A importância da área de formação de 

professores levou à criação este ano de dois novos grupos de trabalho: um para as 

escolas bilingües de fronteira e outro destinado a atender a Formação Docente. Este 

está sendo coordenado pela ANEP do Uruguai e mais uma vez a UDELAR foi 

convocada para assesoramento. 

Por sua vez, na AUGM funciona o Núcleo Disciplinar PELSE (Ensino de Português e 

Espanhol como línguas segundas e estrangeiras), especialmente criado para tratar 
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os temas relacionados com o ensino do espanhol e do português a partir de uma 

perspectiva intercultural independente dos vaivéns do âmbito político-comercial. 

Dentre as linhas de trabalho nele desenvolvidas, duas permitem pensar na abertura 

de novas oportunidades de cooperação e de criação de redes interuniversitárias: os 

programas de mobilidade docente e estudiantil (Programa Escala) e a 

implementação de pesquisas e de formações conjuntas plurinacionais. Existem 

projetos já elaborados e que estão sendo estudados para sua aprovação: o Programa 

de Assistentes de Idiomas e o Mestrado trinacional “Pelse, política lingüística e 

interculturaldidade”. A forte ênfase colocada nos intercâmbios e na mobilidade 

viabilizam a organização de Especializações bi ou trinacionais que também podem 

ser feitas com modalidades a distância a menor custo. 

 

V.- Aspectos epistemológicos e debate em curso 

Para encerrar esta apresentação, queria refletir finalmente sobre os problemas de 

natureza epistemológica que perpassam a descrição que fizemos. Estamos sem 

dúvida diante de mudanças nas culturas formativas de nossas comunidades e 

também no seio dos organismos decisores com relação ao plurilingüismo e ao lugar 

do ensino do português. No Uruguai foi determinante, neste sentido, o ato político de 

criação da Comissão de Políticas Lingüísticas da ANEP e o trabalho por ela 

desenvolvido sob a coordenação da Universidade. 

No processo de consolidação da área de PLE que estamos vivenciando nos países 

hispanofalantes vizinhos d Brasil, acho que o embasamento ineludível deve ser o 

conhecimento e o respeito das culturas educativas dos atores dessa construção. 

Nossos países compartilham culturas formativas semelhantes. O Chile e o Paraguai 

ainda estão começando a empreitada, enquanto na Argentina e no Uruguai faz parte 

dessa cultura o fato de que a formação docente esteja nas mãos de instituições 

terciárias, responsáveis por uma preparação com determinadas caraterísticas que as 

diferenciam de outros países: o acesso aos professorados apenas com estudos 

secundários; o estudo aprofundado da língua estrangeira no próprio plano de 

estudos; a intensa prática docente enquadrada na tradição normalista (Banfi e 

Moyano 2003: 184). O foco na prática docente ao longo de toda a carreira diferencia 

esses programas das formações universitárias, onde esta se realiza através de 

estágios bem mais reduzidos. Mas, por outro lado, a focalização na prática faz com 

que esta seja prioritária diante do desenvolvimento de pesquisa e de produção de 

conhecimento, indispensáveis para a construção epistêmica da área.  

No entanto, esses perfis devem ser levados em conta através de um diálogo 

institucional com as universidades, que estabeleça pontes e andaimes e não 

tutelagens geradoras de assimetrias acadêmicas e profissionais. A formação 

permanente ou em serviço tem se revelado como um terrritório ideal para tecer essas 

articulações entre perfis às vezes opostos, dando lugar a novas culturas formativas 

em diálogo. Dentre os pilares que definem a vida universitária é nessas atividades 
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de extensão estreitamente ligadas à pesquisa e à docência que podem ser 

desenvolvidas ações determinantes, substituindo a formação inicial para muitos 

professores, enquanto essa não é provista pelo sistema oficial ou ainda está apenas 

no início. 

Além disso, tais fenômenos de co-construção se caracterizam pelo dinamismo e pela 

necessidade de incorporação de outros parâmetros determinados pelas cambiantes 

condições socio-históricas e pela evolução dos trabalhos de pesquisa. Assim sendo, 

qualquer formação integral em PLE em nossos países deve incluir as contribuições 

da sociolingüística, particularmente no que refere aos estudos sobre bilingüismo e 

situações de fronteira e às conseguintes mudanças ou adaptações a serem feitas 

nos níveis pedagógico e metodológico, como acontece nas disciplinas do novo 

professorado do IPA. 

Dada a persistência de compartimentações estanques entre muitas disciplinas e a 

existência de estruturas institucionais rígidas em muitas de nossas universidades 

ainda hoje, os atores desta área relativamente recente nos encontramos na 

encruzilhada dos campos disciplinares e dos interesses (ou a falta de interesses) 

institucionais e, portanto, devemos nos deparar com o debate gerado por esses 

enfrentamentos. Nesse cenário, algumas estruturas novas como os centros 

universitários de línguas (caso do CELEX da UDELAR) se re-significam como 

espaços alternativos transversais que permitem certa liberdade de ação, não apenas 

do ponto de vista da arquitetura institucional mas do ponto de vista acadêmico, 

ficando por fora de toda departamentalização e de toda colonização disciplinar. Tal 

autonomia fortemente orientada pela interdisciplinariedade viabiliza essas unidades 

acadêmicas para o relacionamento e as propostas concretas elaboradas junto a 

outras instituições nacionais e regionais. Estamos diante de verdadeiras construções 

epistemológicasnas quais se produz a convergência de saberes, de práticas e de 

formações diferentes que configuram no âmbito universitário, e a partir deste para o 

mundo afora, uma real mudança de paradigma sobre a educação lingüística e a 

apropriação de conhecimentos em línguas estrangeiras a partir da construção 

coletiva, local e em rede, de culturas de aprender, de ensinar e de formar(se). 
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6. O ensino da língua portuguesa em Macau/China: 

fatos e perspectivas 

Escrito por Roberval Teixeira e Silva e Ricardo Moutinho - ISSN 2316-6894   

 

Resumo: 

Neste artigo, apresentamos a situação atual do ensino da língua portuguesa em 

Macau, construindo por um breve histórico sobre os caminhos percorridos pelo 

nosso idioma desde a chegada dos portugueses ao território no início do século 

XVI. Com a inevitável troca linguística/cultural e com hibridismo étnico/social que 

caracterizam a região, o português já ocupou lugares de destaque na sociedade, 

mas também já enfrentou percalços especialmente por falta de uma política 

devidamente voltada ao ensino de línguas estrangeiras. Atualmente, a região vive 

uma fase de transição, em que o português volta a ganhar importância e, ainda que 

timidamente, a recuperar o seu espaço. Esse fato pode, em um futuro próximo, 

tornar Macau o grande centro difusor da língua portuguesa para toda a Ásia. 

Palavras-chave: Ensino de PLE no oriente, PLE na China. 

Abstract 

This paper presents the current situation about the teaching of the Portuguese 

language in Macau, moving from a brief description about the paths covered by this 

language in the territory since the arrival of Portuguese navigators in the beginning 

of the 16th century. On account of the linguistic/cultural exchange and the 

ethnic/social hybridism that characterizes this region, the Portuguese language has 

already been of great interest as well as faced disturbances, mainly because of the 

lack of a policy turned specifically to foreign language teaching. Currently, we are 

passing by a transition phase, where the Portuguese language starts to gain 

importance once again and, although slowly, to recover its status in the society. 

This fact can make Macau to become a great propagation center of the Portuguese 

language in Asia. 

Key-words: Teaching PLE in The East, teaching of PLE in China 

  

1 - Breve Histórico 

Macau é hoje uma Região Administrativa Especial, também designada como 

RAEM, localizada no sudeste da China, atualmente com uma população de mais 

de 550.000 habitantes. A extrema maioria dos habitantes – mais de 90 % – 

é  formada por chineses autóctones e imigrantes da China Continental. A cidade 

ganhou a sua conformação sociopolítica e cultural contemporânea em função da 

comunidade portuguesa, com presença ativa no território desde o século XVI, e de 

outras comunidades imigrantes provenientes das Filipinas, da Tailândia, da 



Revista SIPLE 

Brasília, Outubro de 2010 – ANO 1 – NÚMERO 1 

57 

Rússia, dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), de outros 

países lusófonos, para mencionar as mais expressivas. Em razão do convívio e da 

consequente miscigenação entre portugueses e asiáticos, surgiu uma comunidade 

específica, multicultural na sua gênese que são os macaenses, os filhos da terra, 

como são popularmente chamados. 

Com o estabelecimento dos portugueses, tem início uma aventura linguística entre 

o Oriente e o Ocidente. A necessidade de comunicação faz aparecerem os 

primeiros intérpretes. Esse processo de conhecimento mútuo vai provocando todo 

um movimento de intercâmbio que gira em torno dos negócios. Juntamente com 

este movimento comercial, vem também um movimento religiosocom a chegada 

dos Jesuítas. Como coloca Huang Hongzhao (1988), “Em 1562, já havia em Macau 

três igrejas simples, com 600 crentes”.  Na sua preocupação catequista, os 

religiosos não apenas aprendem a língua chinesa como também promovem o 

ensino da língua portuguesa. Uma série de importantes intercâmbios culturais entre 

a Ásiae a Europa são gerados e passam a ganhar grande fôlego a partir das igrejas. 

A fundação do Colégio de São Paulo em 1594 – hoje a fachada é o grande emblema 

de Macau – é um marco para a formação de sinólogos e chineses especialistas em 

ocidente.  

O ensino da língua portuguesa, a cargo dos jesuítas, pode ser visto como, de 

maneira geral, bem sucedido. Entretanto, interrompe-se com a sua expulsão, em 

1762, por Decreto do Marquês de Pombal. Em 1834, há a extinção das ordens 

religiosas e, com isso, uma queda no número de escolas mantidas pelos 

conventos. O ensino em Macau passa a cargo do governo no final do século XIX. 

Por este período, é instituída uma escola de instrução primária elementar para os 

chineses. Neste contexto, haveria dois espaços que se desenvolveriam no futuro: 

um deles são os cursos de difusão da língua portuguesa e o outro, as escolas luso-

chinesas. 

Já no século XX, como não havia especialistas que ensinassem o português como 

língua estrangeira (LE), o método de ensino passou a ser o mesmo utilizado para 

o ensino de língua materna (LM). Esta estratégia gerou uma série de eventos 

negativos. Grosso (2007) cita alguns: a desistência por parte dos aprendentes em 

razão das inúmeras dificuldades encontradas; a falta de estímulo por parte do 

professor que também não via resultados no processo de ensino/aprendizagem; e 

a não-exigência de profissionais especializados em ensino de língua estrangeira 

para atuarem nas escolas (quem era falante nativo de  português poderia ensinar). 

Além disso, a língua inglesa também já estava em vasta expansão no território, fato 

este que culminaria no maior interesse da população em aprender a língua 

estrangeira em questão em detrimento do português. Assim, nos dizeres de Grosso 

(2007:25) “o não desenvolvimento de programas educativos específicos para o 

público em questão tem como consequência o desaparecimento progressivo da 

língua portuguesa no seio da comunidade macaense”.  A realidade era que os 
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aprendentes não necessitavam desta língua para a comunicação diária no 

território. 

Em 1960, é publicado o Despacho 33, que impõe o uso da língua portuguesa na 

função pública. Este fato, embora restrito a uma parcela muito pequena da 

população, geraria a obrigatoriedade de se falar português para ingressar no 

serviço do governo, o que provocou uma procura maior pela sua aprendizagem. 

Contudo, apenas no final da década é que surge a necessidade de se refletir sobre 

aspectos específicos do ensino da língua portuguesa a falantes não-nativos 

(Grosso 2007). Em 1987, houve a institucionalização do ensino do português como 

língua não-materna, ano em que foi criado do Centro de Difusão de Língua 

Portuguesa (idem 2007). A partir desta época, houve uma necessidade de se 

formar professores para ensinar português para falantes de chinês e de procurar 

especialistas nas duas línguas (chinês e português) em razão do projeto de 

bilinguismo que o governo passou a querer implantar, devido à reintegração do 

território à China que aconteceria em 1999. 

Em 1980, é fundada a Universidade da Ásia Oriental (atualmente Universidade de 

Macau) e, em 1990, o Departamento de Estudos Portugueses, que se tornaria 

paulatinamente um núcleo para a formação de professores de Português como 

Língua Não-Materna (PLMN). 

 

2 - A Configuração Atual do Ensino de PLNMem Macau 

A língua portuguesa em Macau é falada por uma minoria. Há a comunidade 

macaense, descendentes de portugueses e asiáticos, principal grupo de usuários 

de uma variante local do português (Baxter, 2009) e que são também falantes de 

Cantonês. Há a comunidade portuguesa – a mais expressiva –, a de Goa, Damão e 

Diu, as dos PALOP cuja base é norma europeia, e um pequeno grupo de falantes 

nativos da norma brasileira. Como língua estrangeira, há um significativo número 

de chineses que trabalham na função pública e que, em função dostatus da língua 

no período da administração lusa, estudaram em escolas cuja língua veicular era o 

português.   

Embora o idioma praticamente já tenha perdido o seu papel nas interações 

cotidianas, a procura pelo seu aprendizado tem crescido na China e em Macau. 

Isto se deve sobretudo ao fato de o Governo da China estar apostando no comércio 

com os países de Língua Portuguesa, como o Brasil e os PALOP – mercados em 

expansão. Assim, a perspectiva de trabalho para quem domina o português é muito 

positiva. Macau, nesse contexto, tornou-se um ícone, sendo considerada uma 

plataforma de ligação entre a China e os países de língua portuguesa. 

Em termos de educação, seguindo Espadinha e Teixeira e Silva (2008), há dois 

tipos gerais de instituições em que se ensina português em Macau: aquelas em 

que o idioma é ensinado como língua materna e não-materna e é também a língua 
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veicular; e aquelas em que é ensinado apenas como uma disciplina de língua não-

materna.   

Dentre aquelas em que é língua veicular, estão: 

• a Escola Portuguesa de Macau; 

• a seção portuguesa de duas escolas oficiais da RAEM – as escolas Luso-

Chinesas – uma escola primária e uma escola secundária; 

• as Licenciaturas e Mestrados do Departamento de Português e uma 

Licenciatura da Faculdade de Direito da Universidade de Macau; 

• o curso de Tradução do Instituto Politécnico de Macau; 

• o curso de Administração Pública do Instituto Politécnico de Macau; 

• e cursos de licenciatura da Universidade Aberta da Ásia Oriental. 

Já entre aquelas em que o português está restrito apenas à sala de aula como 

disciplina de LNM, estão: 

• o Departamento de Português da Universidade de Macau e Instituto 

Politécnico de Macau– que oferecem cursos de PLNM para toda a 

comunidade acadêmica; 

• a Universidade São José; 

• as escolas oficiais da RAEM – as escolas Luso-Chinesas – do Jardim de 

Infância ao Secundário; 

• o Instituto Português do Oriente; 

• o Instituto de Formação Turística; 

• o Centro de Difusão de Línguas da Direcção dos Serviços de Educação e 

Juventude; 

• e várias escolas particulares, que recebem subsídios do governo quando 

incluem o português em seus currículos, ainda que como língua de opção. 

Para se ter uma ideia do público destas instituições, apresentaremos o perfil tanto 

dos aprendentes quanto dos professores de duas delas: A Universidade de Macau 

e as Escolas Luso-Chinesas. 

 

3 - A Universidade de Macau (Departamento de Português) 

Como se pode ler na página da universidade, o objetivo principal do Departamento 

de Português é contribuir para o estreitamento das ligações culturais e científicas 

entre a China e as nações falantes de língua portuguesa, promovendo estudos no 

âmbito da graduação e da pós-graduação. 

Uma finalidade fundamental do Departamento é promover o desenvolvimento de 

habilidades avançadas em língua Portuguesa. Para isto, não apenas o 

conhecimento do código, mas da História e da cultura, forma uma base para o 
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desempenho de profissões ligadas à administração pública, à comunicação 

internacional, à diplomacia, aos negócios internacionais, à pesquisa histórica, 

cultural, a educação e à tradução. 

Tal conhecimento é central aos interesses internacionais de Macau e é um dos 

mais importantes para manter relações entre a China, o Brasil (como porta de 

entrada para os países do Mercosul), Portugal (como porta de entrada para os 

países da comunidade europeia), e os PALOP. 

Há um quadro muito expressivo de professores no Departamento de Português. 

Há ao todo 28 professores a tempo integral entre portugueses, chineses e 

brasileiros. No momento, são quatro professores chineses (um com doutorado, um 

com mestrado e dois cursando o doutorado); seis professores brasileiros (quatro 

com doutorado e dois cursando o doutorado); dezessete professores portugueses 

(cinco com doutorado, dois cursando o doutorado e dez com mestrado ou 

licenciatura) e um professor australiano com doutorado. 

O Departamento conta agora com onze doutores no total que se dedicam a estudos 

na área da Linguística Aplicada, da Análise do Discurso, da Literatura, da História, 

da Sociolinguística, especialmente no que concerne a línguas em contato e crioulos 

e semi-crioulos de base portuguesa. O conjunto de professores do Departamento 

caracteriza-se por ser multiétnico/multicultural. O aumento do número de doutores, 

ocorrido muito recentemente, nos últimos três anos, está criando um departamento 

com o perfil cada vez mais de pesquisa.  

Há aulas de português para as turmas da Licenciatura e também a oferta de cursos 

de português geral para toda a universidade em quatro níveis, como disciplinas 

opcionais. Em geral, há vinte alunos nas turmas da Licenciatura e de Português 

Geral. 

Há ainda o tradicional curso de verão que, cada vez mais concorrido reune, em 

Julho, cerca de trezentos alunos de toda a Ásia (Tailândia, Vietnã, Indonésia, 

Japão e Coréia por exemplo) e agora também da Europa. 

Na Licenciatura, basicamente, há turmas formadas por chineses de Macau e do 

Continente. Há também alguns alunos japoneses que fazem intercâmbio. Em 

número bem reduzido, temos alunos de países asiáticos vizinhos. 

Regularmente, o Departamento recebe uma turma de alunos da Universidade de 

Estudos Estrangeiros de Pequim que vem cursar todo o terceiro ano da 

Licenciatura. 

Os alunos do Português Geral são estudantes de outros Departamentos 

interessados em aprender uma outra língua como disciplina opcional. 

 

4 - As Escolas Luso-Chinesas 
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As escolas luso-chinesas oferecem o currículo regular de qualquer escola com o 

diferencial de ensinar também a língua portuguesa em todos os anos. Atualmente, 

há uma rede de seis escolas primárias, dois Jardins-de-infância e duas escolas 

secundárias (uma regular e outra técnico-profissional).  

Uma escola primária e uma secundária são subdividas em duas seções: a chinesa 

– com língua veicular chinesa (onde há o PLNM) – e a portuguesa – com língua 

veicular portuguesa. 

Nelas, também figuram outras línguas (consideradas estrangeiras, mas na 

realidade segundas línguas: o mandarim e o inglês). 

O Português é ensinado desde o Jardim-de-infância 3; o mandarim começa no 

quarto ano e o inglês no quinto. Esta situação, todavia, vem mudando. Há uma 

tendência a valorizar mais o inglês. Assim, há atividades extraclasse com a Língua 

Inglesa antes do quinto ano em algumas escolas, desde o primeiro ano. 

Este é um fator que interfere também na escolha da escola para os filhos. Muitos 

pais preferem não colocar o filho em escolas luso-chinesas por acharem que em 

vez de português deveriam aprender inglês desde o primeiro ano. Há a ideia 

errônea de que o português tira o espaço para a aprendizagem de outras línguas.   

Os professores de Português das Luso-Chinesas são Portugueses, Macaenses e 

Chineses (de Macau e da China). Suas formações são em português europeu.  

Como houve novas contratações, é possível que incorramos em erro, mas os 

números são mais ou menos os seguintes: 14 professores portugueses, 6 

professores macaenses e 9 professores chineses (um total de 29 professores). 

Assim, também aqui o conjunto de professores é multiétnico/ multicultural. Esta 

informação pode ser encontrada no site da Direcção dos Serviços de Educação e 

Juventude de Macau (DSEJ). 

Embora muito pequena, dependendo da área geográfica em que se situa a escola, 

há predominantemente alunos chineses. Entretanto, em áreas onde se concentram 

mais estrangeiros, outras nacionalidades se fazem presentes: expressivamente os 

filipinos e em menor grau os tailandeses. Há também esporadicamente outras 

nacionalidades como a brasileira, a portuguesa, a francesa e russa. Em geral, os 

descendentes de falantes nativos de português tendem, dependendo da situação 

financeira, a optar pela Escola Portuguesa de Macau, que se propõe a um ensino 

de língua portuguesa para falantes nativos – embora o público seja heterogêneo no 

quesito português como língua nativa –  e que segue o currículo de Portugal. 

 

5 – Considerações Finais 

Como pudemos notar, a configuração do ensino de Português no território já 

passou por várias mudanças e dificuldades. Atualmente, encontra-se em um 
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estágio em definição. Nas escolas oficiais, por exemplo, perdeu o estatuto de 

língua obrigatória e passou a ser opcional. Para as escolas, na lei, está definido 

como língua segunda (decretos: 39/94/M, DL 46/97/M e DL 54/96/M), embora seja 

uma língua estrangeira.  Por outro lado, com a manutenção do idioma como língua 

oficial até 2049 e com o aumento das investigações acadêmicas no ensino e na 

pesquisa na área de PLNM, o português tem uma grande possibilidade de 

recuperar o seu status de língua de interesse no território. 

Une-se a isso o fato de a China ter claros interesses econômicos nos países de 

língua portuguesa. Os membros da CPLP parecem ter um papel de destaque na 

política de desenvolvimento do país em razão dos inúmeros acordos que a China 

tem estabelecido com Angola, Brasil, Moçambique e Portugal. Por esta razão, 

Macau tem plenas condições de definir melhor esse quadro apresentado neste 

nosso texto e de ainda se tornar o maior centro difusor da língua portuguesa na 

Ásia. 
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Macau foi um território amplamente ocupado pelos portugueses no século XVI, 

fruto de um processo de mútuo interesse mercantil luso-chinês (Grosso 

2007).  Apesar de a ocupação ocorrer no período acima mencionado, o 

reconhecimento oficial do governo chinês veio apenas em 1887 com o Tratado da 

Amizade e Comércio Sino-Português. Para mais informações sobre o espaço 

geográfico, econômico, cultural e lingüístico do território, ver Barata (1997), Barreto 

(1995), Batalha (1995), Bolina (1991), Grosso (2007), Ngai (1993), Rodrigues 

(1999), Teixeira (1982), a título de alguns exemplos. 

É importante salientar que tudo era baseado no princípio da troca: assim como os 

seminaristas chineses aprendiam o português, os portugueses aprendiam o 

chinês. Saber a língua do Outro era uma estratégia usada pela Igreja não só na 

http://iptv.usp.br/overmedia/VisualizarVideo.do?_InstanceIdentifier=0&_EntityIdentifier=uspdna692OFGZJ4qJJrKQ-XcD0TRYuMoN2ay9CcXs877Jk
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evangelização, mas também no ensino da língua portuguesa (Grosso, 2007; 

Rodrigues, 1999). 

Esta data foi acordada no dia 13 de Abril de 1987 em Pequim, onde Portugal e 

China assinaram a Declaração Conjunta Sino-Portuguesa que definiu Macau como 

“um território chinês sob administração portuguesa” e a transferência da soberania 

ocorreria em 20 de Dezembro de 1999. Com esta transferência, tanto a língua 

portuguesa quanto a chinesa passariam a ter caráter de línguas oficiais no território. 

Conferir em . 
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7. Aprendizagem de leitura em PLE/PL2 
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Resumo:  

O objeto do estudo desse trabalho diz respeito ao funcionamento das atividades de 

leitura e escrita no ensino e aprendizagem de língua portuguesa. Pretende-se resenhar 

criticamente as teorias referentes à escrita e à leitura para aprimorar a compreensão 

do processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa para estrangeiros. 

 

Palavras-chave: ensino da língua escrita em PLE, leitura e escrita no ensino de PLE 

 

Abstract: The aim of this study is to describe and explain the impact of reading and 

writing activities in the teaching and learning of Portuguese as a Foreign Language. In 

order to accomplish that purpose theories of the processes of reading and writing are 

critically reviewed in order to yeld a better comprehension of the processes of teaching 

and learning  Portuguese as a Foreign Language. 

 

Key words: teaching of the written language in PLE, reading and writing in the teaching 

of Portuguese as a Foreign Language 

  

Introdução 

Os professores devem estimular a leitura na sala de aula de uma forma que os alunos 

leiam por prazer e não por obrigação. Para tanto, o educador precisa ver que tipo de 

leitura apraz ao aprendiz. 

Hoje em dia, dado o papel fundamental da escola e da escolarização no 

letramento, na aprendizagem e no letramento, na aprendizagem e no 

desenvolvimento da criança, ninguém admite que o professor, figura 

central nessa escola, não tem aí um papel a assumir. Entretanto, esse 

papel se reduz muitas vezes ao de fornecedor de estímulos para a 

elicitação de automatismos, dentro das mais pobres das concepções 

behavioristas. (KLEIMAN, 2008, p. 8) 

Nós, professores, devemos pensar na leitura como uma interação entre o autor e o 

leitor do texto. O bom leitor é aquele que sabe dialogar com o autor do texto. A 

coerência entre fundamentação teórica e a ação prática no ensino de leitura, o 

reconhecimento do aluno enquanto sujeito leitor, e não como mero decodificador são 
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fundamentais para esse processo. Assim, para um bom trabalho, o ensino da leitura 

deve ser coerente com essa postura interacionista e crítica. 

Muitos educadores dizem que acreditam nesse processo interacionista entre o leitor e 

o autor do texto. Mas, poucos ensinam o aprendiz a ouvir o autor nessa interação. No 

material didático, a leitura, segundo Kleiman (2008, p.18), fica reduzida, geralmente, a 

atividades de leitura com exercícios de compreensão e interpretação de texto e à 

manipulação mecanicista de sentenças. Nesse contexto, não há preocupação com o 

significado global do texto. Se o professor não nota a complexidade do processo de 

leitura e de interação, ele não consegue implementar essa visão na leitura do texto que 

está sendo trabalhado na aula. 

Modelos de leitura e de leitor 

Os modelos de percepção visual e de processamentos das letras mostram um esboço 

do modelo interacionista. O professor pode implementar, também, nesse modelo 

interacionista, a análise do discurso. Na Perspectiva Interacionista da Leitura, Kleiman 

(2008 p.19) ressalta que o leitor passa a ser um sujeito cognitivo, que deixa de ser 

receptor de conhecimento apenas e passar a ser um (re)criador de significado. As 

relações instituídas no processo de leitura não mudaram, uma vez que ainda há relação 

entre o leitor e o autor do texto. Desse modo, na caracterização de leitura como 

interlocutação, não temos uma relação entre o objeto e o leitor, mas entre o leitor e o 

autor, sujeitos sociais, num processo que será necessariamente dinâmico e mutável. 

O papel do professor não é só receptivo, ao fazer uma atividade de leitura. É importante 

que ele verifique o conhecimento prévio do aluno sobre o que vai ser lido, uma vez que 

essa ação estimula o aluno para descobrir que ele vai ler. Faça perguntas orientadoras 

para a leitura. Formule hipóteses e contextualize o texto. Assim, deve-se estudar o texto 

todo e não dividi-lo em unidades menores. Com relação a estas condições de produção 

de leitura, Kleiman (2008) afirma 

Numa prespectiva social, o papel do interlocutor se esvazia toda vez que 

o leitor aceita o texto como objeto acabado, toda vez que ele não exerce 

seu direito de interlocução, privilegiando com isso o autor no processo. 

(KLEIMAN, 2008, p. 37) 

Há, nesse contexto, um paradoxo no ensino da leitura, porque o leitor recuperar a sua 

condição de interlocutor através do professor quando este seleciona aspectos 

relevantes do texto e usa o seu conjunto de leitura e o seu conhecimento de mundo 

para destacar traços intertextuais importantes. Kleiman (2008, p. 37) destaca que o 

papel do professor pode não ser o de mediador entre o autor e o leitor, mas de 

fornecedor de condições para que essa relação de interlocução entre o autor e o leitor 

se estabeleça. 

É a combinação de práticas manipulativas com estratégias de leitura a 

que conduz o aluno a adotar a manipulação, a identificação de 
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informações para retenção como um tipo de leitura, a leitura como 

sinônimo de recepção passiva. (KLEIMAN, 2008, p.41) 

 

Para ensinar leitura e escrita 

Para ensinar a leitura, o educador de língua portuguesa não deve impor uma leitura 

única, ou melhor, a sua leitura, como a única leitura do texto. 

Ensinar a ler, é criar uma atitude de expectativa prévia com relação ao 

conteúdo referencial do texto, isto é, mostrar à criança que quanto mais 

ela previr o conteúdo, maior será sua compreensão: é ensinar a criança a 

se auto-avaliar constantemente durante o processo para detectar quando 

perde o seu fio; é ensinar a utilização de múltiplas fontes de conhecimento 

(…). Isso implica em ensinar não apenas um conjunto de estratégias, mas 

criar uma atitude que faz da leitura a procura da coerência. (KLEIMAN, 

2008, p. 151) 

As estratégias de leitura provêma interação entre o leitor e o autor através do texto. É 

importante que o professor facilite essa interação e promova autonomia no aprendiz 

para que ele possa andar sozinho quando o educador não estiver presente. 

Se o profissional apresenta um comportamento tradicional, em que o aluno não lê com 

interação, mas só faz receber informação no ato da leitura, não vai ocorrer inferências 

nem integração com o autor do texto. Existe apenas a identificação do que é óbvio e o 

estabelecimento de correspondências formais. 

Kleiman (2008, p. 152) ressalta que esse tipo de leitura provoca um comportamento 

passivo no aluno por ser uma atividade operacional. Ele não consegue desvendar o 

implícito. Só apresenta o que está evidente. Dessa forma, o papel do educador é 

ensinar o aluno a ler, a desvendar o implícito, a fazer questionamentos sobre o texto, a 

interagir com o autor. 

Segundo Koch e Elias (2007, p. 12), o texto é lugar de interação de sujeitos sociais, 

que, se constituem nele com diálogos, e são constituídos. Assim, formam-se o auto e o 

leitor do texto. 

A leitura, com o foco no autor, é considerada como uma atividade de captação das 

ideias do autor, sem considerar as experiências e os conhecimentos do leitor, a 

interação autor-texto—leitor com propósitos constituídos socio-cognitivo-

interacionalmente. O leitor só faz apenas captar as intenções. 

A leitura, com o foco no texto, é uma atividade que exige do leitor uma atividade de 

reconhecimento e de reprodução. Nessa linearidade do texto, “tudo está dito no dito”. 

Nesse foco, cabe ao leitor reconhecer o sentido das palavras e estrutura do texto. 

Com o foco na interação autor-texto-leitor, a leitura apresenta uma concepção 

interacional (dialógica) da língua. Os sujeitos são vistos como atores, sujeitos ativos 
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que se constituem dialogicamente e constroem-se no texto, considerado o lugar da 

interação e da constituição dos interlocutores. Nesse contexto, o sentido é construído 

na interação entre o texto e os sujeitos (o autor e o leitor). Koch e Elias (2007, p.12) 

afirmam que o sentido “se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos 

presentes na superfície textual e na sua forma de organização”. 

Leia o texto a seguir: Cascão 

http://tirinhastdm.blogspot.com/search/label/Casc%C3%A3o
http://tirinhastdm.blogspot.com/search/label/Casc%C3%A3o
http://tirinhastdm.blogspot.com/search/label/Casc%C3%A3o
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Cascão 

Na tirinha, Cascão foge da água para não se molhar e Cebolinha acha que ele está 

comemorando de uma forma diferente. Maurício de Sousa (autor) passa para o leitor 

as informações explicitamente constituídas, como também as que estão implicitamente 

sugeridas. A interação do leitor com o texto constrói-se quando ele dá o sentido ao que 

é lido. 

A leitura é uma atividade na qual se leva em conta as experiências e os conhecimentos 

do leitor. Se o leitor não conhece o perfil de Cascão, não vai entender porque ele não 

quer se molhar. A leitura, segundo Koch e Elias (2007, 13), a leitura de um texto exige 

do leitor bem mais que o conhecimento do código linguístico. O papel do leitor enquanto 

construtor de sentido é desempenhar as estratégias de seleção, antecipação, 

inferência e verificação. 

Após ler essa tira de Cascão, pode-se concluir que a leitura é realmente uma atividade 

de construção do sentido que pressupõe a interação entre o autor, o texto e o leitor. É 

relevante destacar que, nesse contexto, o conhecimento do leitor entra em jogo além 

das pistas que o texto oferece. 

A leitura de um texto curto, como essa tira em quadrinhos, como contos, crônicas, não 

exerce a função aleatória na sala de aula, porque o professor poderá exercer a sua 

função de ruptura no processo de compreensão da realidade. Para Geraldi (2006, p. 

59), é relevante que o professor escolha as temáticas desses textos de acordo com os 

interesses dos alunos, para que essa atividade modifique a sua realidade. 

Nas aulas de língua portuguesa, o professor pode fazer tarefas de produção escrita. 

Estas podem acontecer a partir de leitura e discussões de textos orais e escritos. Nas 

aulas de PLE/PL2, todas as habilidades devem ser desenvolvidas de forma interligada, 

uma vez que as competências comunicativas não são estanques. Para a produção 

escrita, o planejamentos deve prever a prática da leitura, da compreensão oral, como 

atividades que deveriam anteceder a produção textual escrita. 

A leitura e a escrita, de acordo com Widdowson (2005, p. 88), não podem tão facilmente 

ser consideradas como atividades interligadas. Em grande parte do discurso escrito, 

não há sempre um inter-relacionamento estreito dessas atividades. Esse fato é 

http://tirinhastdm.blogspot.com/search/label/Casc%C3%A3o
http://tirinhastdm.blogspot.com/search/label/Casc%C3%A3o
http://tirinhastdm.blogspot.com/search/label/Casc%C3%A3o
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diferente das habilidades de falar e ouvir, porque elas sempre estão inter-relacionadas. 

Ler e escrever não são atividades tipicamente recíprocas da mesma forma que o dizer 

e o ouvir. 

Nesse trabalho, é importante que todas as atividades de produção escrita sejam 

realizadas a partir da leitura de textos escritos e áudio-visuais, permitindo o 

interrelacionamento entre essas habilidades. Souza (2009) afirma que tanto a leitura 

quanto a escrita são atividades construídas. A concepção de leitura é feita a partir da 

atribuição de sentidos aos textos. O leitor utiliza o seu conhecimento de mundo para 

dialogar com o autor do texto que está sendo lido. Ao escrever, o aluno também assume 

o papel de leitor. Escrever enquanto uso (comunicativo) é o contrário de compor (escrita 

como forma). A escrita pode ser considerada como uma atividade dialogal. O sujeito 

que escreve já realizou uma leitura de textos conhecidos antes, bem como a leitura de 

mundo produzida a partir de suas experiências. Além disso, ao escrever, o produtor do 

texto dirige-se a um leitor virtual, que age sobre ele mesmo antes de o texto estar 

produzido. O sujeito, autor do texto, escreve a partir do que ele conhece do seu leitor 

ou leitores virtuais. 

Moita Lopes (2002) afirma que, para estudar os modelos de leitura, é importante vê-los 

a partir da questão da direção do fluxo da informação no ato de ler. Dessa maneira, 

esses modelos podem ser classificados em três tipos: modelo de fluxo ascendente, 

descendente e ascendente/descendente simultaneamente. 

O processamento ascendente acontece com teorias de decodificação de leitura. O 

leitor só utiliza os dados apresentados no texto lido na tarefa, se o compreender. Tendo 

em vista a estreita relação entre ler e escrever, já apontada acima, busca-se, na 

investigação aqui descrita, entender melhor o processo da leitura, recorrendo-se a 

contribuições de pesquisadores que se voltaram para tal atividade. Assim, nesse 

processo ascendente, a informação flui do texto para o leitor. E, no processamento 

descendente, o foco é colocado na contribuição do leitor para o ato de ler. O significado 

do texto está na mente do leitor. Dessa maneira, a informação flui do leitor para o 

texto.O terceiro tipo desses modelos é caracterizado pela visão de que o 

processamento do texto ocorre nas duas direções – ascendente e descendente – ao 

mesmo tempo. 

As teorias interacionistas de leitura oferecem um arcabouço teórico adequado para dar 

conta do uso do pré-conhecimento na compreensão em geral. Nessa teoria, a 

compreensão escrita é realizada quando um leitor, ao deparar-se com um enunciado 

escrito – em um processamento ascendente – ativa o seu pré-conhecimento. Assim, 

através de um processamento descendente, criam-se expectativas no leitor quanto ao 

possível significado a ser negociado com o escritor. 

No ato da leitura, o sujeito usa sua competência como leitor e interage com o escritor 

através de procedimentos interpretativos. Esses procedimentos são os meios através 

dos quais os esquemas do leitor e escritor são negociados. Desse modo, o leitor 
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negocia o significado do texto com o escritor através de um processamento 

ascendente-descendente da informação mediado no texto. 

Segundo Cornaire e Raymond (1999, p. 12), ensinar a escrita não consiste em pensar 

sobre o funcionamento da língua ou produzir enunciados fora do contexto conforme o 

modelo da sintaxe. Ensinar o aluno a escrever é ensinar a comunicar-se através da 

escrita, sendo importante que o aprendiz tenha estratégias de leitura que contribuam 

para a sua produção escrita. Assim, é essencial trabalhar atividades de produção 

escrita a partir de leitura, para que o aprendiz aumente o seu vocabulário e aproveite-

o no seu texto. 

Conforme Krashen (1984), um bom texto escrito ocorre quando há uma boa interação 

entre o escritor e o leitor. A comunicação é verdadeiramente eficaz, quando o aprendiz 

escreve de maneira clara, coerente e coesa. Além disso, ao desenvolver atividades de 

leitura sobre aspectos sociais e interculturais, o professor contribui para que o texto dos 

seus alunos seja mais consistente. Tal atitude do educador faz com que ocorra uma 

boa aprendizagem da escrita, ao ter desenvolvido uma boa leitura com o aprendiz. 

As atividades de produção escrita são importantes por possibilitarem uma tomada de 

posição do sujeito produtor frente à realidade. Essa ação estimula o senso crítico do 

aprendiz durante as aulas de português para estrangeiros. Viana (2007, p. 233) sugere 

que o professor verifique a relação pessoal dos alunos com a escrita para identificar 

quais são as concepções de cada um sobre o ato de escrever. A conscientização dos 

alunos sobre os processos que fazem parte da escrita, como o planejamento, a 

execução e a revisão revela-se da maior importância. Dessa forma, Geraldi (2000, p. 

88) destaca que há três práticas a considerar no ensino: a leitura, a produção de textos 

e a análise linguística. A leitura é um processo de interlocução entre leitor e autor 

mediado pelo texto. Esse encontro não é passivo, visto que requer do leitor um 

posicionamento ativo que se traduz em diversas leituras. 

Grande parte da produção de texto escrito feita pelos alunos nas escolas não menciona 

a interlocução. O aprendiz não sabe para quem ele dirige o seu texto. Além disso, a 

tarefa que lhe é prescrita costuma tratar de um assunto que ele desconhece ou do qual 

ele possui um conhecimento superficial: 

Normalmente, nos exercícios e nas provas de redação, a linguagem deixa 

de cumprir qualquer função real, construindo-se uma situação artificial, na 

qual o estudante, à revelia de sua vontade, é obrigado a escrever sobre 

um assunto em que não havia pensado antes, no momento em que não 

se propôs e, acima de tudo, tendo que demonstrar (esta é a prova) que 

sabe. E sabe o quê? Escrever. (BRITTO, 2000, p. 59) 

Assim, as atividades de produção escrita são realizadas de modo mais efetivo, quando 

precedidas de leitura e discussão sobre o tema proposto ao aluno pelo professor, 

através de atividades de leitura e de discussão em sala de aula, para que o aprendiz 

possa ter informações suficientes para colocar no seu texto. Desse modo, a avaliação 
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do texto do aprendiz irá considerar a pertinência das informações apresentadas no 

texto, bem como os aspectos linguísticos de que faz uso. 

Para entender plenamente o que é a escrita, é essencial saber o que caracteriza o 

texto, tanto o escrito como o oral, uma vez que o que as pessoas usam para se 

comunicar são textos e não palavras isoladas. De acordo Costa Val (1999, p. 03), o 

texto será bem aceito e bem compreendido, quando ele é avaliado sob três aspectos: 

1. o pragmático, que tem a ver com seu funcionamento enquanto atuação 

informacional e comunicativa, 

2. o semântico-conceitual, de que depende sua coerência; 

3. o formal, que diz respeito à sua coesão. (COSTA VAL, 1999, p. 05) 

O que faz um texto ser um texto é o cumprimento dos aspectos da textualidade. Ele 

não é uma sequência de frases. Para que ele se firme, é preciso haver essas 

características da textualidade: 

• a coesão e a coerência: material conceitual e linguístico do texto; 

• a intecionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a 

intertextualidade: material relacionado com os fatores pragmáticos do texto e 

envolvido com o seu processo sócio-comunicativo. 

Costa Val (1999, p. 05) menciona que a coerência provém da configuração que 

assumem os conteitos e relações subjacentes à superfície textual. É fundamental para 

a textualidade, visto que é responsável pelo sentido do texto. Abarca aspectos 

semânticos e cognitivos e depende do partilhar conhecimentos entre os interlocutores. 

Um discurso é aceito como coerente quando mostra configuração conceitual 

compatível com o conhecimento de mundo do receptor. 

Já utilizei tiras de Cascão nas minhas aulas de Português para estrangeiros. Os 

aprendizes não tinham conhecimento sobre as características das personagens da 

Turma da Mônica. Então, para eles, essa tira que vocês acabaram de ler não é 

coerente. Ou melhor, passa a ter coerência, depois que eu fiz o papel de intermediação 

no diálogo entre o autor e o leitor da tira de Cascão. 

Segundo Koch (2007), a coerência está relacionada com a possibilidade de estabelecer 

sentido para o texto. É ela que quer fazer com que o texto faça sentido para os leitores. 

A coesão, de acordo com Costa Val (1999, p. 06), é a manifestação linguística da 

coerência. É responsável pela unidade formal do texto e constrói-se através de 

mecanismos gramaticais e lexicais. 

• Os mecanismos gramaticais são os pronomes anafóricos, artigos, elipse, 

concordância, a correlação entre os tempos verbais, as conjunções. 

• Os mecanismos lexicais: reiteração, substituição e associação. A reiteração é a 

repetição de um item lexical e também por processo de nominalização 
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(adiar/adiamento). A substituição abarca a sinonímia, a antonímia, a hiponímia 

(carroça – veículo), a hiperonímia (objeto – caneta), associação (aniversário – 

bolo, vela, presentes). 

Por meio desses mecanismos, segundo Koch (2003, p. 13), o texto é construído. Essa 

autora compara o texto ao tecido. Assim, esses mecanismos vão tecendo o tecido do 

texto. 

A coesão e a coerência apresentam em comum o aspecto de promover a inter-relação 

semântica entre os elementos do discurso, chamada de conectividade textual. Para um 

texto apresentar sentido, ele precisa ser coeso e coerente. 

Muitos teóricos poderiam considerar esse texto circuito fechado como um não-texto, 

porque ele é todo segmentado. Todavia, isso não impede que ele funcione como um 

texto perfeitamente inteligível. Acabamos de ler e percebemos os fatores pragmáticos. 

Eles não apresentam coesão, mas tem coerência. 

Os fatores pragmáticos do texto – a intecionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, 

a informatividade e a intertextualidade – são, também, extremamente, relevantes para 

firmar o sentido do texto. Os protagonistas do ato da comunicação são a aceitabilidade 

e a intencionalidade. 

A intecionalidade está relacionada como o empenho do autor paraconstruir um discurso 

coerente, coeso e capaz de satisfazer os objetivos do leitor. Essas metas acontecem 

numa determinada situação comunicativa. Elas podem informar, impressionar, alarmar 

convencer, pedir, ou ofender o leitor. É ela que vai orientar a produção do texto. 

A aceitabilidade refere-se à expectativa do recebedor, ou seja, o leitor. Este espera que 

o texto seja coerente, coeso, útil, relevante, capaz de levá-lo a adquirir conhecimentos 

ou a cooperar com os objetivos do produtor (o autor). 

A situacionalidade refere-se aos elementos responsáveis pela pertinência e relevância 

do texto quanto ao contexto em que ocorre. É a adequação do texto à situação 

comunicativa. 

A informatividade está relacionada com as ocorrências de um texto. Estes 

acontecimentos podem ser esperados ou não, conhecidos ou não e podem ocorrer no 

plano conceitual e no formal. Segundo Costa Val (1999, p. 19), um texto para ter um 

bom índice de informatividade precisas ter uma suficiência de dados. 

A intertextualidade concerne aos fatores que fazem a utilização de um texto 

dependente do conhecimento de outros textos. Costa Val (1999, p. 20) ressalta que 

vários textos só fazem sentido quando entendidos em relação a outros textos, que 

funcionam como o contexto. 

Dessa maneira, a unidade textual é construída pelo aspecto sociocomunicativo e pelo 

aspecto semântico. O aspecto sociocomunicativo ocorre através de fatores 

pragmáticos, com a situacionalidade, intecionalidade, aceitabilidade, informatividade e 
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intertextualidade. O aspecto semântico acontece através da coerência e o aspecto 

formal acontece através da coesão. 

A Intertextualidade acontece quando ocorre diálogo entre os textos. Kleiman e Moraes 

(1999, p. 61) afirmam que os textos incorporam modelos, vestígios e até estilos 

(paródias) de outros textos e de outros gêneros. Um texto faz referências explícitas ou 

implícitas a outros textos. 

Leiam os textos seguintes: 

 

Texto 1: A raposa e as uvas 

Uma raposa estava com muita fome. Foi quando viu uma parreira cheia de lindos 

cachos de uva. Imediatamente começou a dar pulos para ver se pegava as uvas. Mas 

a latada era muito alta e, por mais que pulasse, a raposa não as alcançava. 

- Estão verdes – disse, com ar de desprezo. 

E já ia seguindo o seu caminho, quando ouviu um pequeno ruído. 

Pensando que era uma uva caindo, deu um pulo para abocanhá-la. Era apenas uma 

folha e a raposa foi-se embora, olhando disfarçadamente para os lados. Precisava ter 

certeza de que ninguém percebera que queria as uvas. 

Também é assim com as pessoas: quando não podem ter o que desejam, fingem que 

não o desejam. 

 

Texto 2: A raposa e as uvas 

De repente a raposa, esfomeada e gulosa, fome de quatro dias e gula de todos os 

tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral que descia por 

um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, cachos 

de uva maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou, 

o focinho passou a um palmo das uvas. Caiu, tentou de novo, não conseguiu. 

Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo o que tinha, não conseguiu nem roçar as 

uvas gordas e redondas. Desistiu, dizendo entre os dentes, com raiva: “Ah!, também 

não tem importância. Estão muito verdes.” E foi descendo, com cuidado, quando viu à 

sua frente uma pedra enorme. Com esforço empurrou a pedra até o local em que 

estavam os cachos de uva, trepou na pedra, perigosamente, pois o terreno era 

irregular, e havia o risco de despencar, esticou a pata e... conseguiu! Com avidez, 

colocou na boca quase o cacho inteiro. E cuspiu. Realmente as uvas estavam muito 

verdes! 

Moral: a frustração é uma forma de julgamento como qualquer outra. 
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A intertextualidade ocorre quando, em texto, está inserido outro texto (intertexto) 

anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade ou da 

memória discursiva dos interlocutores. Nesse contexto, é essencial que o texto remeta 

a outros textos ou fragmentos de textos efetivamente produzidos com os quais 

estabelece algum tipo de relação. No exemplo citado anteriormente, vimos que Millôr 

Fernandes escreveu intertexto da Raposa e as Uvas de Esopo. Para que o leitor tenha 

pela compreensão do texto “A raposa e as uvas” de Millôr Fernandes, é preciso que ele 

já tenha lido a fábula “A raposa e as uvas” de Esopo. 

 

Concluindo 

O professor, na aula de língua português L2/LE, precisa trabalhar todas habilidades de 

forma interligada. Quando um aluno fala, tem que ter alguém para ouvi-lo e quando ele 

escreve tem que ter alguém para lê-lo. Enfim, uma habilidade sempre vai ter relação 

com as outras. 

Nós temos o papel de mediar no momento de desenvolver essas habilidades nas 

nossas aulas. Quando trabalhamos textos que são intertextos de outros, precisamos 

fazer essa mediação ao mostrar o texto de base. Quando se mostra o texto A raposa e 

as uvas, de Esopo, há um entendimento do aluno com a ironia do texto A raposa e as 

uvas, de Millôr Fernandes. Assim, um embasamento teórico sobre as habilidades de 

leitura e escrita faz com que a aula de PLE/PL2 possa vir a ser mais produtiva e 

mobilizadora de estratégias que levam à aquisição dessas habilidades integradas em 

Português. 
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8. A construção da SIPLE: Crônica da primeira 

gestão e realizações 
 

Escrito por Itacira Araújo Ferreira - ISSN 2316-6894    

Resumo: 

Esta crônica apresenta uma retrospectiva histórica da SIPLE desde a sua fundação 

em 1992 até a atualidade, mostrando o desenvolvimento e as ações da Sociedade 

durante esse percurso. A ênfase maior é colocada na primeira gestão de 1992 a 1995, 

mas apresenta também fatos e ações relativas à outras gestões. O texto evidencia uma 

SIPLE participativa e atuante desde seu início, enfatizando as principais participações 

nos eventos da área no Brasil e no exterior. Finalmente, a retrospectiva termina com a 

gestão atual, mostrando uma SIPLE consolidada e pronta para seguir a sua vocação 

internacional. 

 

Palavras-chave: SIPLE, associação de professores de PLE, PLE, Português para 

Falantes de Outras Línguas 

 

Abstract: This chronicle presents a retrospective review of the founding of the 
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Primeiros tempos 

            Foi assim que tudo começou: era setembro do ano de 1992. Professores 

pesquisadores da área de Português/Língua Estrangeira, reunidos por ocasião do III 

Congresso Brasileiro de Lingüística Aplicada, realizado na UNICAMP, se dispuseram 

a colocar em prática um sonho já há muito acalentado, o de fundar uma Associação 

que congregasse os profissionais de PLE e conferisse um estatuto de 

profissionalização, seriedade e maior divulgação à área. Optou-se por uma Sociedade 

Internacional para que se mantivesse de maneira permanente o vínculo com 

pesquisadores e profissionais da área atuantes no exterior, e elegeu-se por aclamação 
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a 1a diretoria da SIPLE - Sociedade Internacional Português/Língua Estrangeira, 

majoritariamente da UNICAMP, que foi assim constituída: 

Presidente: Itacira A. Ferreira - UNICAMP 

Vice-presidente: Prof. Paulo M. Périssé. – Bahia. 

1a. Secretária: Marisa Kimie Morita – PUC/SP. 

2a. Secretária: Ana Cecília Cossi Bizon - UNICAMP. 

Tesoureira: Elizabeth M. Fontão do Patrocínio - UNICAMP. 

 

Ações e repercussões 

Estava plantada a semente, e imbuídos de grande entusiasmo e conscientes da 

responsabilidade de fazer germinar uma Sociedade representativa dos profissionais 

da área, iniciamos nosso trabalho do marco zero. Foram elaborados os estatutos e 

também nos propusemos a organizar um fórum anual em forma de Congresso ou 

Seminário, onde os professores profissionais e pesquisadores da área pudessem se 

reunir para apresentação de trabalhos e debates, bem como a elaborar o Boletim 

semestral da SIPLE, através do qual o associado estivesse em contato com tudo o que 

estava acontecendo na esfera do Português/Língua Estrangeira, no Brasil e no exterior. 

Tratamos também de nos apresentar oficialmente aos órgãos do Governo Brasileiro, 

como o MEC, o Itamaraty, o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, e de 

iniciar trâmites nas associações e entidades brasileiras como a SBPC e a ALAB, assim 

como com a Fédération Internacional de Professeurs de Langues Vivantes, na França. 

Procuramos também manter contatos com Universidades estrangeiras como as do 

México, Portugal, França, Estados Unidos etc, sempre procurando divulgar a 

Sociedade e apresentá-la a potenciais novos membros. 

Fomos aos poucos nos tornando conhecidos, dignos de credibilidade, e os convites 

para a participação da SIPLE em eventos no Brasil e no exterior começaram a 

acontecer. 

É claro que todo esse trabalho inicial teria sido muito mais difícil, não fora a participação 

efetiva de eméritos colegas como o Prof. Dr. José Carlos Paes de Almeida Filho, e 

Prof. Dr. Francisco Gomes de Matos, que com apoio, incentivo e colaboração pessoal 

nos ajudaram a lutar pelos nossos objetivos, e a quem agradecemos e prestamos 

nossa homenagem. Esses colegas foram muito justamente homenageadosna gestão 

da Dra. Norimar Júdice, alçados então a membros honorários oficiais da SIPLE. Efetiva 

e dedicada colaboração foi também a da saudosa colega Leonor C Lombello, pioneira 

na área de Português/Língua Estrangeira, a quem rendemos nossas homenagens, 

bem como a profa. Raquel Ramalhete, também revelada grande colaboradora e 

incentivadora da Sociedade no seu nascedouro. 
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Neste pequeno artigo, colocamos à apreciação dos leitores os principais momentos da 

SIPLE durante nossa gestão, de 1992 a 1995., dados agora revisados e expandidos 

de apresentações e relatos parciais anteriores. 

Quando trato da SIPLE, permito-me fazê-lo por meio de uma metáfora dizendo que a 

SIPLE foi a criança gerada, nascida, e que engatinhou e deu seus primeiros passos na 

UNICAMP, florescendo como adolescente nas gestões subseqüentes, até chegar ao 

início de uma maturidade adulta, que é a SIPLE de hoje em 2010. 

Na primeira fase de sua existência, a SIPLE esteve presente em diversos eventos da 

área no Brasil e no exterior, através de conferências, mesas-redondas e mini-cursos. 

Em relação as participações em eventos no exterior, destaca-se o II Encuentro 

Internacional de Lenguas Extranjeras en la Enseñanza, Planificación y Curriculum, 

realizado no Instituto Italiano de Montevidéu, em 1993. 

Nesse Seminário participaram especialistas como Cristián Puren, da França, e de 

vários países com longa tradição histórica no ensino de línguas como Alemanha, Itália, 

França, Estados Unidos. Inglaterra. Juntou-se a eles representantes daSIPLE do 

Brasil, representada através de sua presidente, Itacira A. Ferreira, e também do Prof. 

José Carlos Paes de Almeida Filho, então professor do Departamento de 

LingüísticaAplicada na Unicamp, que proferiram as conferências magnas do evento. 

Ainda em 1993, participamos do emblemático Seminário Educação sem Fronteiras, 

Organizado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná em Foz do Iguaçu, onde 

foi realizado nosso primeiro evento que se chamou 1° Encontro SIPLE, através de uma 

mesa-redonda presidida pelo Prof. José Carlos Paes de Almeida Filho, e da qual 

participaram com trabalhos pertinentes ao tema do Congresso os seguintes 

pesquisadores: Prof. Carlos Freire, diretor do Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro, 

de Montevidéu, Profa. Itacira A. Ferreira da UNICAMP, Sonia Regina Reis da Costa, 

da Secretaria da Cultura da Presidência da República, e Profa. Leonor C Lombello, da 

UNICAMP. 

Outra participação de destaque foi no 3° Congresso Internacional de Português Língua 

Estrangeira, realizado de 19 a 21/10 de 1994, na Universidade Autônoma do México. 

A SIPLE foi representada pela Profa. Itacira A. Ferreira, convidada do Ministério das 

Relações Exteriores e Centro de Estudos Brasileiros do México para participar de uma 

mesa-redonda. Além de professores e pesquisadores de vários países, foi marcante a 

participação das Profas. Dras. Ingedore G. V. Koch da UNICAMP, e Stella Maris 

Bortoni, da UNB. 

No Brasil, em 1994, a SIPLE participou da X JELI/E – Jornada de Ensino de Língua 

Inglesa e outras Línguas Estrangeiras, realizada nos dias 10 e 11 de junho na 

UNICAMP. A SIPLE participou através de um mini-curso e de uma mesa-redonda, cujo 

tema foi “O Ensino de Português para Estrangeiros – Desafios e Perspectivas”. Outra 

participação da SIPLE foi na 46a. Reunião Anual da SBPC realizada de 17 a 22 de 

julho na Universidade Federal de Vitória, Espírito Santo, oferecendo o mini-curso 
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intitulado “Introdução ao Ensino de Português – Língua Estrangeira, ministrado pelos 

professores Dr José Carlos Paes de Almeida Filho, acompanhado por Ana Cecília C. 

Bizon, Elizabeth Fontão do Patrocínio e Marisa Morita, todas elas em processo de 

formação acadêmica específica em PLE na Unicamp. 

Aconteceu também em 1994 o I° Seminário SIPLE, realizado na UNICAMP, de 25 a 

26/11, cujo tema foi “O Interculturalismo no Ensino de Português Língua Estrangeira”. 

O Seminário contou com a presença de 160 participantes de universidades brasileiras, 

Centros de Estudos Brasileiros e universidades estrangeiras como: Universidade 

Clássica de Lisboa, Universidade Autônoma do México, Universidade Nacional de 

Rosário – Argentina, entre outras, além de representante do Instituto Camões de 

Lisboa, bem como representante do Ministério da Cultura e do Departamento Cultural 

do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. 

Os objetivos do Seminário foram plenamente alcançados através dos inúmeros 

trabalhos apresentados nas conferências, mesas-redondas e comunicações, 

mostrando o vigor da área e expondo a variedade da pesquisa e as mudanças 

paradigmáticas no processo de ensino-aprendizagem de PLE no Brasil e no exterior. 

Esse evento se constituiu num marco histórico, na medida em que foi o 1o. evento solo 

na área de Português Língua Estrangeira. 

No período de 1994 e 1995, a SIPLE apoiou algumas iniciativas na área de PLE, tais 

como: 

-- Programa de Atualização de Professores de Português para Estrangeiros nos 

Centros de Estudos Brasileiros no Exterior. Tais cursos foram ministrados pelo Prof. 

Dr. José Carlos Paes de Almeida Filho e contou com a colaboração de outros docentes 

como Ana Cecília C. Bizon, na Argentina, Itacira A. Ferreira, em Montevidéu, Elizabeth 

F. do Patrocínio, no Chile, e Marisa Morita, na Costa Rica. Foram também ministrados 

cursos nos CEBs de Assunção, Barcelona e Roma.. 

-- Criação do curso de Pós-Graduação (lato-sensu) em Montevidéu, através de um 

acordo entre a Universidad de La República de Montevidéu, o Ministério da Educação 

do Uruguai, o Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro e a UNICAMP. 

A iniciativa pioneira sob a coordenação do Prof. Dr. José Carlos Paes de Almeida Filho, 

ofereceu aos participantes uma formação em nível de Especialização no Ensino de 

Português como Língua Estrangeira, única nas Américas. Participaram dessa iniciativa 

os seguintes professores da UNICAMP: Marilda Cavalcanti, Ataliba de Castilho, José 

Carlos Paes de Almeida Filho, John Schmitz, bem como a profa. Elizabeth F. do 

Patrocínio 

Temos de registrar também outras ações que foram desenvolvidas pela SIPLE, já que 

em cada gestão a Diretoria procurou fazer o melhor. Foram muito importantes a 

continuação dos contatos iniciados na primeira gestão, mantidos com Universidades e 

Associações Estrangeiras, resultando muitas vezes numa parceria exitosa, como 

aconteceu com a Associação de Professores de Português de Lisboa e a SIPLE, que 
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publicaram em parceria a antologia “Para acabar de vez com Tordesilhas”, cujos 

organizadores foram a profa. Norimar Júdice, então Presidente da SIPLE, e o prof. 

Paulo Feytor, da Associação de Professores de Português de Lisboa. A coletânea se 

compõe de artigos de professores atuantes na área de PLE no Brasil e em Portugal. 

Outra ação importante da SIPLE foi o apoio ao Seminário Internacional de Português 

como Língua Estrangeira em Macau, realizado em 1997. Dos muitos trabalhos 

apresentados constam contribuições de pesquisadores e professores atuantes no 

ensino de PLE e de Português e Lingüística, entre os quais estão os doutores João 

Malaca Casteleiro, Maria José Grosso, Mário Vilela, Maria Fernanda Bacelar de 

Portugal, profa. Xú Yixing da Universidade de Xangai na China, e como convidado 

brasileiro, o prof. José Carlos Paes de Almeida Filho. O Seminário ofereceu aos seus 

150 participantes oportunidades para uma abrangente exploração do ensino de 

Português como língua estrangeira no mundo, e em particular no Oriente. 

Outro evento internacional que recebeu o apoio da SIPLE foi o XIX Congresso 

da Fédération Internacionale des Professeurs de Langues Vivantes, ( FIPLV), sediada 

na França. A Universidade Federal de Recife foi a sede do evento, cuja temática foi 

“Por uma Compreensão Intercultural no Século XXI – A aprendizagem de Línguas em 

um Contexto Humanístico.”A SIPLE organizou uma mesa-redonda coordenada pela 

profa. Norimar Júdice sobre “A Formação de Professores de PLE como 

Interculturalistas”, que contou com a participação das profa. Eliana Amarante Mendes 

(UFMG), Itacira A. Ferreira, (UNICAMP) e profa. Neide de Souza e Silva (UFPE). 

Com relação a veiculação de notícias da área entre os associados, a partir de 1995 o 

boletim SIPLE passou a ser quadrimestral, e além da publicação de pequenos 

artigos  como já vinha fazendo, passou a  apresentar uma retrospectiva dos principais 

acontecimentos do ano anterior, bem como uma agenda dos novos eventos nacionais 

e internacionais, notícias sobre publicações e materiais na área, resenhas de 

dissertações e teses, mostrando um movimento contínuo em termos de pesquisa e 

ensino na área de \PLE. 

Na gestão de 1999 a 2001, foi criado um novo logotipo para a SIPLE e o boletim deu 

lugar ao Jornal da SIPLE. Nesse período, nos II e IV Congressos, contemplou-se todas 

as áreas de conhecimento abrangidas pela SIPLE: A Lingüística Descritiva, A 

Lingüística Aplicada, o Português como segunda língua  para surdos e indígenas, a 

Cultura da Língua Portuguesa, mas principalmente dando ênfase ao Português como 

Língua Estrangeira. Um avanço desse Congresso foi a distribuição gratuita aos 

participantes dos anais do evento em CD-Rom. 

Finalmente, em 1995 foi realizado durante o IV Congresso Brasileiro de Lingüística 

Aplicada na UNICAMP, o II Seminário Anual da SIPLE de 01 a 03 de setembro. Durante 

o evento foi eleita a nova Diretoria para o biênio 96/97. A Diretoria eleita foi encabeçada 

pela Presidente Profa. Dra. Norimar Júdice da Universidade Federal Fluminense, 
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sendo eleita Vice-presidente a Profa. Gema Andrade da Costa Val, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

 

Concluindo 

Nossa missão estava finalizada. Restava-nos a consciência de ter buscado realizar 

todo o possível durante nossa gestão. Entregamos a SIPLE ao competente e dinâmico 

trabalho da nova Diretoria em Niterói, na certeza de que teríamos não só uma 

continuidade do que havíamos feito, mas uma expansão e consolidação das bases da 

Sociedade, o que de fato analisamos como de fato obtido. 

Da época da criação da SIPLE até agora passaram-se 18 anos. Hoje nos deparamos 

com uma SIPLE que vem buscando cumprir seus objetivos principais de apoio ao 

ensino e a pesquisa em PLE e de incentivo à formação docente continuada, e nos 

sentimos orgulhosos de fazer parte da história desta Sociedade que cresceu em bases 

bem sedimentadas, através do fortalecimento de laços profissionais e institucionais 

que tornaram a SIPLE o que é hoje, uma Sociedade consolidada na área de PLE 

fortalecida com inúmeros doutores e mestres com teses e dissertações defendidas na 

área de PLE em diversas universidades brasileiras. 

Para finalizar, destacamos a gestão que ora termina sob a presidência do prof. Dr. José 

Carlos de A. Filho e Sr. Fabrício Muller da Argentina, que marcou uma nova fase na 

história da SIPLE, iniciando a configuração da sua verdadeira vocação para 

setornaruma Sociedade Internacional. O Congresso realizado em 2009 em Buenos 

Aires  foi o marco dessa nova caminhada que esperamos seja contínua através dos 

anos. O Congresso contou com a participação de professores e pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros e com a presença da Decana da Facultad de Lenguas 

Modernas da UMSA de Buenos Aires, do representante da Embaixada do Brasil na 

Argentina, e do chefe da Divisão de Promoção da Língua Portuguesa, Conselheiro 

Leonardo Lott Rodrigues, do Departamento Cultural do Itamaraty (Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil). O tema do Congresso foi “o Português como Nova 

Língua: Visões Contemporâneas de Acesso”, e os trabalhos apresentados em 

conferência, mesas-redondas e comunicações provocaram debates e 

encaminhamentos de grande interesse para os profissionais da área de PLE. Ressalto 

aqui a inesquecível homenagem prestada pela SIPLE ao meulongo compromisso com 

a área de ensino e pesquisa do PLE vivido em grande parte naUniversidade Estadual 

de Campinas. 

Hoje, somos associados, colaboradores e expectadores dos destinos da SIPLE. Que 

esses dezoito anos de existência nos façam repensar o papel desta Entidade, que 

nasceu de um sonho e almeja um lugar de destaque e de veiculadora dos ideais dos 

profissionais da área, e nos conscientize do papel que desempenhamos neste dialogar 

de culturas, que é o ensinar uma língua estrangeira. 
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 Nos tempos atuais, é preciso congregar saberes e experiências, que aliados a boa 

vontade e aos meios disponíveis se materializarão no desenvolvimento cada vez mais 

promissor de nossa área. Em última análise, o que almejamos é que o Português se 

firme como língua internacional e de cultura, e que os profissionais da área possam 

implementar um ensino contemporâneo e de qualidade nos contextos do Brasil e do 

exterior. 

Serão estes anseios demasiadamente ambiciosos? Talvez, mas como diz o poeta 

“sonhar é preciso...” só espero que este sonho não demore a se concretizar, mas com 

certeza, quem viver verá! 

Esperamos também que este texto motive outros ex-presidentes e pessoas ligadas à 

SIPLE a escrever sobre esta Sociedade e seu trabalho de legitimação da área através 

dos anos. 

Itapema, SC, 26 de setembro de 2010. 
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9. Professores brasileiros de PLE entre a 

inferioridade e o ufanismo 
 

Escrito por José Carlos P. Almeida Filho - ISSN 2316-6894 

 

Entrevista com GEORGE PELLEGRINI e CESÁRIO ALVIM, professores de PLE na 

UESC, em Ilhéus, Bahia. 

Especial para a Revista da SIPLE 

No profícuo e chuvoso I Seminário de Português como Língua Estrangeira realizado em 

26 e 27 de junho de 2008, no doce cenário de estórias inesquecíveis de Jorge Amado 

em Ilhéus, na Bahia, dois comunicadores trataram separadamente de um inusitado 

tema atitudinal envolvendo professores brasileiros de PLE no exterior e no próprio Brasil 

- o da relação extremada de ufanismo ou retração frente ao Brasil nas suas aulas. 

Perguntei aos professores George Pellegrini e Cesário Alvim, com experiências de 

ensino de PLE na Espanha (Sevilha) e no Brasil(Vitória, principalmente), quais os 

sintomas por eles observados e qual a origem possível de cada uma dessas posições. 

Leiam o que disseram meus interlocutores sobre esse palpitante assunto. 

 

Pellegrini: Só vim a perceber o ufanismo do brasileiro quando estive vivendo no exterior: 

a bandeira verde amarela na parede, recortes do jornal El País informando as vitórias 

do Brasil junto à OMC afixada na porta do guarda-roupa, e no discurso, a imagem de 

um país gigante, de belezas indizíveis, clima invejável, mulheres e homens de beleza e 

sensualidade ímpar. Um povo solidário, que tem a bossa nova, o carnaval, o futebol. O 

brasileiro fora do seu país é um convencido. 

Surge, então, uma pergunta lógica: de onde vem tanta brasilidade?  Para respondê-la, 

precisamos falar, antes, das origens do termo ufanismo. 

Originário do espanhol, o termo significa jactância, basófia, ostentação.  No seu sentido 

nacionalista, significa o vangloriar-se das potencialidades de determinado país, 

sobrevalorizando sua cultura, monumentos, riquezas.  No Brasil, está muito vinculado 

ao período da ditadura (1964 – 1985), fruto da propaganda nacionalista promovida pelos 

militares para encobrir as barbaridades praticadas pelo regime. Entretanto, há registros 

de textos ufanistas já na literatura colonial e no barroco brasileiro.  No romantismo, com 

Gonçalves Dias e José de Alencar, ganha contornos de identidade cultural: “minha terra 

tem palmeiras onde canta o sabiá”.  O índio é posto como herói nacional.  Mas é com 

Afonso Celso, com o livro “Por que me ufano do meu país”, publicado no início do século 

XX, que o termo ufanismo se consolida como sinônimo de brasilidade plena de orgulho. 
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Acredito que só me dei conta do ufanismo exagerado do brasileiro por estar vivendo em 

Sevilha. Cidade de impressionante patrimônio cultural, Sevilha tem uma população que 

se destaca no cenário espanhol pelo seu ufanismo. Ao perceber e criticar o 

sevilhanismo, comecei a “escutar” o ufanismo desmedido do brasileiro. Comecei, 

também, a “ouvir” o meu próprio ufanismo.  Meu discurso também se impregnava de 

uma brasilidade desmesurada.  Nós, brasileiros, estávamos nos vangloriando, 

cometendo o pecado capital da vaidade. 

Percebi, assim, que o meu material didático de PLE estava visivelmente influenciado 

pelo ufanismo. Buscando retificar o problema, foi fácil descobrir que este não era um 

problema só meu. Meus colegas professores de PLE em Sevilha padeciam do mesmo 

problema. 

Em verdade não sei se há alguma solução para o ufanismo, já que é algo entranhado 

no imaginário do brasileiro. E que se aflora, a meu ver, quando se está no exterior. 

Tampouco vejo problema mais grave se esse ufanismo permanece nos liames da 

“normalidade”. Quando ele passa dos limites, que é o estágio onde o ufanista está ou 

exagerando as nossas grandezas ou encadeando, discurso após de discurso, dia após 

dia, em todo encontro, em todas as aulas, em toda conversa, as maravilhas do Brasil. 

Nesse momento é preciso “puxar o freio”, fazer uma autocrítica, reconsiderar. 

O fato de se ter uma falsa impressão do primeiro mundo faz brotar um sentimento de 

patriotismo que não se vê quando se está no seu país. Saímos daqui achando que no 

“primeiro mundo” tudo funciona, tudo é perfeito, todos são solidários, etc. Ao chegar ali, 

percebemos que muita coisa funciona mal, há desorganização, há desrespeito com o 

consumidor, há tratamento diferenciado, há filas, há roubos, periferias, bairros 

marginais, etc. Há muitos problemas em que o Brasil está muito à frente. Isso faz com 

que o brasileiro vá incorporando no seu discurso frases do tipo: “isso não acontece no 

Brasil”, “isso no Brasil seria impensável”, “se fosse no Brasil esse sujeito estaria preso”, 

“essa empresa não funcionaria no Brasil”, etc. 

O choque cultural que enfrenta muitos brasileiros no exterior, aliado à saudade e a 

xenofobia por parte de muitos estrangeiros também concorre para isso. O próprio ato 

de descobrir o ufanismo no seu discurso é difícil, porque implica um olhar para dentro 

de si mesmo. Talvez um bom conselho fosse o de alertar aos ufanistas exagerados que 

eles o estão sendo. E que isso cria em torno ao discurso um ar de ceticismo e de 

antipatia. 

Com relação à prática no ensino de PLE, é preciso passar um discurso mais condizente 

com a realidade do país. Eu prefiro ficar com o discurso de Tom Jobim: “O Brasil não é 

para principiantes”. Ele queria dizer que tudo no Brasil é muito intenso, tanto nas 

alegrias e nas tristezas, nas soluções e nos problemas. O Brasil não é terceiro mundo, 

nem segundo, nem primeiro, o Brasil tem todos esses mundos dentro. É preciso 

informar que aqui se pode encontrar uma Bélgica, uma Cuba ou uma Somália... Um 

país que tem avanços impressionantes e atrasos vergonhosos. Acredito, então, que no 
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nosso discurso, principalmente na nossa elaboração de planos de aula ou módulos 

didáticos, devamos passar este contraste, para que o aluno tenha uma visão muito mais 

aproximada da nossa cultura e da nossa identidade. 

 

Alvim: Em minha experiência passada, durante cinco anos no Centro de Línguas para 

a Comunidade, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), na preparação de 

material didático e de aulas de Português/LE, especificamente para estudantes de 

língua inglesa, sempre notei em determinadas falas de alguns colegas da equipe e de 

outros, fora da equipe, um expressar-se sobre a nossa língua que revelava, de certo 

modo, uma maneira de ver o outro em um plano superior. Isso aparecia em frases como: 

“a língua portuguesa não é tão precisa quanto a língua inglesa”, “a nossa língua não 

possui uma palavra “x” para expressar com exatidão o que quero, como a língua inglesa 

possui” etc. De minha parte, vejo nisso, um olhar que nos distancia da nossa própria 

língua, e se volta para a língua do outro, que passa a adquirir lugar e espaço de 

privilégio. 

Em minha interpretação, tais frases revelariam um falante (o professor de PLE neste 

caso) que se coloca num patamar inferior, ao atribuir traços de precisão, eficiência, 

clareza e coerência à língua do outro em detrimento da sua. Parece ser que, 

inconscientemente, há uma transplantação do status quo social do nosso país, da nossa 

falta de avanço tecnológico, da falta de infra-estrutura e de questões sociais que se 

amalgamam no modus pensandi e se revelam no discurso. Essa visão de uma língua 

“lacunosa”, por parte de alguns profissionais, esse modo de pensar, por sua vez, 

determina sua atuação profissional, o que culmina em atividades didáticas e, 

possivelmente, no momento de abordar a língua/cultura (PLE), em que esse 

profissional, sem se dar conta, apresentaria ao outro uma língua não “precisa”, “não 

eficiente” etc, e ao fazê-lo, proporcionaria ao outro uma mostra de “cultura 

fragmentada”, uma “cultura estereotipada” e não daria ao outro de fato a mostra da 

nossa pluralidade e diversidade cultural. 

Esse modo de pensar, de um idioma “impreciso”, não propicia ao profissional atuar com 

orgulho e estabelecer um diálogo de troca com o outro. É como se ainda houvesse para 

esse profissional a noção de corte e colônia, que nos dias atuais se transfere para a 

língua inglesa, como língua “mais precisa”. Isso, ao meu modo de ver é um pensamento 

falacioso e uma negação do ser brasileiro, uma ocultação da face. 

Ressalto que isso parte de minhas observações e de crenças presentes no consciente 

coletivo e que se expressam de uma forma ou de outra no campo do ensino-

aprendizagem de PLE. 

 

Nos textos de meus entrevistados, creio estarem presentes duas instâncias de uma 

categoria de variável do processo interconectado de ensino e de aquisição de uma nova 
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língua, neste caso, o Português Língua Estrangeira. Essas instâncias eu reconheço 

como distorções da percepção sociocultural(Vide Glossário de Linguística Aplicada 

citado abaixo) de professores ou de seus alunos aprendentes.  Dessa categoria 

indicativa de um viés negativo de percepção de uma nova língua e de seus países, suas 

culturas e falantes por não ajudar o processo aquisitivo da língua-alvo, constam 

posturas como essas duas precisamente ilustradas nesta entrevista. Seja o inferiorismo 

em que se coloca o professor brasileiro mesmerizado pela cultura do outro por ele 

julgada como superior, seja o ufanismo que exacerba o valor do país onde se fala a 

língua nativa (neste caso, o Brasil) em detrimento do país de acolhida, essas atitudes 

ou percepções militam contra o bom entendimento, contra a flexibilidade e a tolerância 

e contra qualquer esperança de integração que possa facilitar o processo aquisitório da 

nova língua. Nesses casos, resta a consolação de que poderá a língua-alvo ser 

aprendida com sistematicidade racional e consciente. Consolação de curto alcance ela 

será, contudo, pois o aprendizado consciente ou monitorado de regras tem duração 

limitada e enfrenta muita dificuldade em tornar-se adquirido por não ocorrer em 

interação comunicacional aberta e envolvida. O caminho para solucionar esses desafios 

será reequilibrar um e outro agente mediante reflexão, a mediação de um outro 

experiente e ações de encurtamento da distância atitudinal que separa os aprendentes 

das línguas e culturas que precisam adquirir ou em que precisam viver. 

 

Referência 

GLOSSÁRIO DE LINGUÍSTICA APLICADA. Projeto GLOSSA do PPGLA/UnB 

acessável em www.sala.org.br. Acesso em 29 de setembro de 2010. 

 

  
 

http://www.sala.org.br/

