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APRESENTAÇÃO 

 

 

 A Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE) teve a honra de realizar 

a edição do Simpósio SIPLE de 2018 em Natal, que foi planejado e organizado em parceria com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 O tema principal do evento foi o enriquecimento das relações entre as áreas de PLE/L2 e 

Português Segunda Língua para Surdos (PL2S). O ensino do português escrito para surdos tem 

marcado presença em eventos anteriores da SIPLE. A aquisição do português como LE/L2 e a 

produção e seleção de materiais didáticos para aprendentes surdos têm sido abordados por 

especialistas renomados, alguns deles com vasta experiência e pesquisa na área PLE/L2. Dessa 

forma, sem descurar os assuntos da ordem do dia, tais como a internacionalização das IES 

brasileiras e o Programa Idiomas sem Fronteiras, temas como a formação de professores, os 

materiais didáticos e a avaliação na aprendizagem ocupam lugar de destaque entre os que se 

dedicam ao ensino de português a todos quantos o têm como língua não materna: falantes de línguas 

estrangeiras e sinalizantes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), LGP (Língua Gestual 

Portuguesa) e outras línguas gestuais. 

 Realizado no nordeste brasileiro, o Simpósio SIPLE 2018 veio contribuir para o avanço das 

discussões e o amadurecimento das relações entre pessoas, instituições e iniciativas que se 

encontram, muitas vezes, afastadas de grande parte dos eventos acadêmicos que abordam o ensino 

de PLE/L2 e PL2S. 

 Com o principal objetivo de contribuir para a promoção, a projeção e a difusão da língua 

portuguesa, na perspectiva de uma língua pluricêntrica e diversa culturalmente, os organizadores 

dos ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 apresentam os textos completos de um número expressivo 

de trabalhos discutidos nos dois dias muito agradáveis de evento que passamos em Natal. 

 O nosso muito obrigado a todos que compartilham seus trabalhos conosco nesta publicação! 

 Ótima leitura! 

 

 Os Organizadores.  
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A AQUISIÇÃO DO PORTUGUÊS PARA FALANTES DO INGLÊS 

E A PERMEABILIDADE IMPLÍCITA DA INTERLÍNGUA 
 

 

Edith Santos Corrêa 

Universidade Federal do Amazonas, Brasil 

 

 
RESUMO 

Compreender as manifestações do aprendiz de língua portuguesa, falante de língua inglesa, calcadas na 

transferência e na interferência de dois sistemas linguísticos marcados por similaridades e diferenças é o 

objetivo deste artigo, relacionando-as ao desenvolvimento da competência linguística do aprendiz de 

segunda língua. Cada língua possui o seu próprio sistema gramatical estabelecido mediante normas que 

devem ser exercidas no ato da prática do idioma, como situam Fries (1966), Saussure (1970), Selinker (1972) 

e Corder (1981), a partir da compreensão das manifestações da aprendizagem da língua portuguesa por 

falantes da língua inglesa. O objetivo deste artigo é especificamente mostrar a assimilação da língua objeto, 

por comparação e analogia, como sendo a criação de um código intermediário no âmbito da comunicação e 

os desvios que caracterizam esse código, a interlíngua, fenômeno comum na aprendizagem de outro idioma, 

o que, para Selinker (1972), é um estágio em que algumas estruturas sintáticas desenvolvidas pelo aluno não 

são encontradas na língua-alvo nem na língua materna. 

 

Palavras-chave: Transferência. Interferência. Interlíngua. Língua Estrangeira. Língua Materna. 

 

A distância que separa duas línguas e o alcance do aprendiz 

 

 A complexidade do processo que envolve a compreensão da aprendizagem de uma língua 

estrangeira constitui um desafio para pesquisadores, professores, linguistas e psicolinguistas que 

buscam cada vez mais explicações para a diversidade de manifestações no percurso da 

aprendizagem de línguas mediante experiências vivenciadas no âmbito da prática pedagógica. A 

absorção do conhecimento, por parte dos aprendizes, não se dá de igual maneira, mesmo porque a 

aprendizagem, na concepção de Vygotsky (1988), pressupõe fases de desenvolvimento para que 

haja o resultado desejado. A inter-relação desenvolvimento e aprendizagem evidencia o fato de que 

esta possui caráter eminentemente individual e o que se convencionou como erro nesse processo 
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toma dimensões diferenciadas no esforço da apreensão de cada aluno, na medida em que ocorre a 

assimilação
1
 e internalização de novas habilidades, novos conhecimentos e novos conteúdos.  

 A aprendizagem da língua materna pode vir a ser um referencial para se chegar ao 

aprendizado de outro idioma. Na construção do percurso da língua inglesa para a língua portuguesa, 

contexto deste trabalho, é inevitável que transferências, comparações e analogias sejam feitas pelo 

aprendiz, mesmo em ambiente de imersão. São dois sistemas linguísticos distintos permeados de 

diferenças e similaridades na estrutura de cada idioma. E, por se tratar de semelhanças e diferenças, 

é necessário estabelecer um parâmetro entre as duas línguas, a fim de legitimar essencialmente o 

contraste entre a língua materna, o inglês e a língua objeto, o português, com o propósito de se 

chegar à justificativa de que o aprendiz de um outro idioma agencia o seu inconsciente, a partir do 

deslocamento de sentido do código de referência (a língua materna) para o código desconhecido (a 

segunda língua). A trajetória não acontece com linearidade e demanda insumos de natureza 

individual e sociocultural de forma gradativa, com diferentes fases.  

 Partindo-se do pressuposto de que a aprendizagem de uma língua estrangeira usualmente 

ocorre após o conhecimento da língua materna, a transferência de elementos (fonológicos, 

sintáticos, semânticos, discursivos, etc.) desta para a língua objeto parece evidente. A primeira é 

efetivamente tida como referencial da segunda, considerando-se o fato de que o aluno de língua 

estrangeira tende a apoiar-se nas similaridades estruturais e discursivas existentes nas duas línguas, 

a exemplo de: I have a car – “eu tenho um carro”.  A transferência é inevitável, a semelhança faz a 

linearidade restrita à forma da língua materna, para uma situação específica e simples para o aluno, 

que transfere a estrutura por analogia e o resultado é positivo. No entanto, na sentença I am fifteen 

years old , passando-se para a língua objeto (eu tenho quinze anos de idade), o processo de 

transferência resulta em situação negativa, porque na passagem da língua materna para a língua-

alvo o verbo ter - (to have) em inglês não é utilizado para expressar idade, mas sim o verbo ser - (to 

be), que dá forma e sentido à sentença, legitimando a diferenciação da unidade morfossintática e 

mantendo o mesmo significado, estruturando-se em I am fifteen years old. Os dois exemplos 

mencionados decorrem de um fenômeno da análise contrastiva que Robert Lado (1957) denominou 

language transfer, o efeito de uma língua na outra, que pode resultar em dois tipos de transferência: 

a positive transfer, caracterizada pela transferência de forma da língua materna com termos 

                                                 
1
 Assimilação, de acordo com Wadsworth (1996), é o processo cognitivo pelo qual o agente ativo da aprendizagem 

integra um novo dado perceptual, motor ou conceitual nos esquemas ou padrões de comportamento já existentes. Piaget 

tomou o termo emprestado da biologia, como sendo um correlato de comer, em que o alimento é ingerido, digerido e 

transformado. 
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semelhantes à língua objeto, enquanto a negative transfer, também chamada de interferência, é 

caracterizada pela transferência de itens da língua materna que são diferentes da língua objeto e, por 

essa razão, muitas vezes, conduzem o aluno ao erro. 

 Na comparação entre a língua materna e a língua objeto reside a chave para facilitar ou 

dificultar a aprendizagem de línguas, a considerar dois sistemas de som, gramática, vocabulário, 

escrita e cultura. Aprendizes de LE comparam os enunciados entre língua materna e língua objeto, 

sem estabelecer parâmetros entre os dois sistemas sígnicos, a grande maioria desses discentes 

comete “erros” pelo fato de não ter maturidade para observar diferenças e similaridades entre os 

dois sistemas, um processo que ocorre de modo inconsciente. Essa constatação é favorável, pois a 

incidência de “erros” pode ser considerada como um índice de aprendizagem, na medida em que o 

aprendiz desenvolve o conhecimento na língua de acolhimento, com base na língua materna. Nesse 

sentido, os “erros” parecem significar, em vez de incorreção e imprecisão, a testagem de hábitos de 

regras gramaticais já internalizadas quando do processo de aquisição da língua materna.  A citação 

abaixo enfatiza a questão da aprendizagem de uma outra língua, no que concerne ao fenômeno da 

transferência. 

 

Os indivíduos tendem a transferir as formas e significados, e a distribuição de formas e 

significados de sua língua e cultura materna  para a  língua estrangeira e a agir na cultura, e 

receptivamente quando tentam entender e compreender a língua e a  cultura como praticadas 

por nativos (LADO,  1975, p.2). Tradução da autora
2
. 

 

 

A aquisição da linguagem escrita em relação à oralidade 

 

 A habilidade escrita requer a produção de sentenças gramaticalmente corretas e o 

desenvolvimento do registro desse outro código envolve a formalidade e exige o seu uso padrão. 

Conforme Saussure (1974), embora a supremacia da língua esteja calcada na oralidade, é a escrita 

que pressupõe maior e melhor identificação com a gramática.  

 Dessa forma, as diferenças entre a oralidade e a escrita denotam a preocupação desta com a 

estrutura, porém, nem sempre ela deve ser considerada satisfatória para a elaboração de um texto 

                                                 
2
 Individuals tend to tranfer the forms and meanings, and the distribution of forms and meanings of their native 

language and culture to the foreign language and to act in the culture, and receptively when attempting to grasp and 

understand the language and the culture as practiced by natives (LADO, 1975, p. 2). 
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definitivo. Além de se observar o estilo, a forma deve ter relevância no texto, a fim de que se possa 

estabelecer claramente coerência e concisão na escrita.  

 Embora seja verossímil o fato de que um texto não é um produto acabado, sua escrita deve 

obedecer à formalidade da estrutura da língua, mesmo sendo passível de mudança. Diz-se que o 

valor semântico expresso desde a origem deve ser mantido, mediante a estrutura básica da 

expressão. Considerando a ordem das palavras, verifica-se também a melhor maneira de concatenar 

a expressão do pensamento, obedecendo também o padrão morfossintático. Assim, essa formalidade 

do texto escrito, como um todo, constitui a base da diferença da oralidade.  Estruturas quebradas, 

fragmentos da estrutura da língua materna que podem favorecer o aprendizado da língua objeto a 

partir da compreensão implícita e da necessidade do aprendiz em situação de comunicação, quando 

se dá a busca pela criação do registro aproximado para construção de sentido da mensagem.  

 

Desenvolvimento e aprendizagem 

 

 A relação desenvolvimento e aprendizagem é como uma unidade dialética, entre os dois 

polos, preservando a identidade de cada um. “[...] O aprendizado forma uma superestrutura sobre o 

desenvolvimento, deixando este último essencialmente inalterado” (Vygotsky, 1988, p. 90). No 

processo de interação social o desenvolvimento é interdependente, enquanto a aprendizagem só 

ocorre mediante o impulso de um determinado nível de desenvolvimento, acumulação de respostas 

aprendidas. E para maior aproximação com esse processo comportamental humano inferimos que 

desenvolvimento e aprendizagem ocorrem concomitantemente, e se coaduna à posição teórica de 

Piaget (1952), em que o desenvolvimento é concebido como elaboração e substituição de respostas 

inatas.  

 Dentre as abordagens mencionadas, Vygotsky (1988) reconhece que aprendizagem e 

desenvolvimento são dois fenômenos distintos e interdependentes, cada um tornando o outro 

possível. No ensino e aprendizagem de línguas, os dois fenômenos (desenvolvimento e 

aprendizagem) resultam no papel da gradação da competência linguística, tendo a apreensão e a 

internalização da língua como fatores primordiais na familiaridade com um outro sistema de signos. 

O desenvolvimento é inato e a aprendizagem é adquirida.  

 Na concepção de Vygotsky (1952) há dois níveis de desenvolvimento, o real e o potencial: 

desenvolvimento real consiste nas informações, testadas mediante testes de inteligência, quando a 
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criança é capaz de desempenhar suas tarefas sem a ajuda de outrem; o desenvolvimento potencial 

incide na solução dos problemas que a criança consegue resolver com a ajuda de outrem. A partir 

do crescimento mental do agente da aprendizagem, o processo se torna interativo, obedecendo 

assim a simultaneidade e sincronização. 

 

A unicidade do ato de aprender uma língua em ambiente onde a língua é falada 

 

 Ellis (1986 e 1994) defende o ponto de vista de que a diferenciação entre língua materna e 

segunda língua não deve estar em fatores psicolinguísticos, mas em situações voltadas para aspectos 

sociolinguísticos. Segundo ele, a aquisição de uma segunda língua ocorre quando “[...] a língua 

desempenha um papel institucional e social na comunidade, enquanto a Língua Estrangeira é uma 

realidade em ambientes onde a língua não desempenha nenhum papel importante na comunidade e é 

basicamente aprendida apenas na sala de aula”. 

 O início da aprendizagem de uma segunda língua é de suma importância para o aprendiz e 

para o professor. Para o aprendiz é o momento de vivenciar o novo, sair de sua zona de 

conhecimento e buscar familiaridade com o novo, a partir de situações constantes do cotidiano, que 

causa estranhamento, medo, desconforto, mas, a construção de identidade social e política. O dia a 

dia é contado em prosa e em verso, em casa, na rua, no trabalho, na escola na língua objeto. A 

referência de língua estrangeira passa a ter um grau de pertencimento e apropriação por parte do 

aprendiz que se vê tomado pelo ambiente propício à exatidão e à fluência no idioma do país onde 

escolheu para viver uma temporada ou para fixar residência e domicílio.   

 O que dizer quando alguém por algum motivo cria laços de pertença territorial com o país 

onde essa língua é falada? O meio ambiente, a atmosfera criada em torno da vivência do aprendiz 

de segunda língua são insumos desejáveis, materiais para o estímulo à construção da prática social. 

No diálogo com Fries (1954, p. 9) “[...] os materiais mais eficientes nessa desenvoltura linguística 

são aqueles baseados em uma descrição científica da língua a ser aprendida, cuidadosamente 

comparados com uma descrição paralela da língua materna do aprendiz”. A descrição científica da 

língua é descrita mediante a tentativa de compreensão da postura do aprendiz diante de novas 

perspectivas socioculturais que permitem ao professor um posicionamento frente aos desvios, 

ocorrências e recorrências na sala de aula, onde o todo se transforma em material. O fato das 

línguas portuguesa e inglesa serem de origens diferentes, como se fossem caminhos urbanos com 
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direções díspares e pontos de cruzamentos, divergência e convergência suscitam comprovação. 

Nessa convergência Grève e Passel (1975), confirmam semelhanças e diferenças entre a 

aprendizagem da língua materna e a de uma segunda língua em situação de resistência e domicílio 

no país onde a língua é falada. 

 A prática docente com PLE (Português Língua Estrangeira) permite vivenciar a verbalização 

e/ou o registro da comunicação, de forma inconsciente e com a possibilidade de diferentes 

significados, a exemplo dos fragmentos, café com leite e pão com manteiga; a comida no Brasil é 

bom; sorvete de coco; fui comer ... meu amigo no restaurante; ela participou das Olimpíadas no 

Brasil. O enunciador revela o contexto que ele não foi capaz de definir claramente pela expressão 

do pensamento, mas seu imaginário concebe a expressão em sintonia com a construção de sentido 

que cada enunciado traz de forma inconsciente e pragmática.  

 
O campo clássico de estudo do imaginário (social), segundo Backso (1985: 306s), é formado 

por três autores: Marx com a intenção desmistificante e utilizando o conceito de ideologia; 

Durkheim demonstrando a relação entre as estruturas sociais e as representações coletivas e 

o modo como estas estabelecem a coesão social; e Weber mostrando a questão do sentido 

que os atores sociais atribuem às suas ações. O campo é ampliado com a contribuição da 

psicanálise mostrando a imaginação como uma atividade necessária ao indivíduo, da 

antropologia estrutural mostrando como a cultura pode ser considerada como um sistema 

simbólico, pela história das mentalidades e por outras disciplinas. (SERBENA, 2003, p. 3) 

 

  

 A conceituação de imaginário nesta concepção é ideológica, é representativa e simbólica, 

refletida no ensino e aprendizagem de línguas, como uma manifestação necessária do aprendiz em 

processo de aquisição do outro código, a partir de sua exposição à cultura e às nuances do país onde 

a língua é falada. É a imagem criada no campo do “significado/conceito, no signo linguístico sem a 

imagem acústica/significante”. Para Saussure (1966), a completude do signo linguístico se faz pela 

existência do conceito e da imagem acústica. A aquisição de uma segunda língua, um processo 

inconsciente materializado pelo aprendiz (estrangeiro) não consolida esse processo, mas as suas 

manifestações permitem a inferência do interlocutor (nativo), a definição e a verossimilhança da 

comunicação. Os desvios do aprendiz de L2 levam o professor a novas descobertas de como a 

estrutura de L1 pode interferir na comunicação na L2. 

 O desempenho docente ao alcance do aluno não é suficiente para o resultado positivo da 

interação em sala de aula, a aprendizagem é única. Porém, considera-se a dedicação e a motivação 

do aluno como fatores de maior preponderância e eficácia. No momento em que o professor 
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trabalha a sua experiência calcada na descrição da língua, mediante embasamentos teóricos 

advindos da linguística aplicada, é possível verificar os resultados da sua prática pedagógica, tendo 

em mente a necessidade de mudança, adequação, adaptação ou continuação da prática docente. 

 

O conceito de interlíngua 

 

 Tanto linguistas quanto professores têm procurado entender melhor a relação do aprendiz 

com a aprendizagem de uma língua estrangeira. Esta preocupação obviamente gira em torno dos 

mecanismos de ensino e aprendizagem mais eficientes. No entanto, o interesse geral dos professores 

ainda parece ser visto através da educação por correção e da metodologia tradicional do ensino da 

língua-alvo baseada na eliminação de erros. 

 A interlíngua é transição feita pelo aprendiz entre a língua materna e a língua objeto e está 

inserida no processo de interferência da língua materna. Criação do imaginário (do aprendiz) e a sua 

constatação existem, mas não constituem forma correta para ambas as línguas. As estruturas criadas 

na passagem da língua materna para a língua estrangeira poderiam ser supostamente encontradas na 

primeira, no entanto essa hipótese não é verdadeira. Então, o resultado desse fenômeno linguístico é 

a transferência negativa, visto que não existe correspondência direta entre as formas criadas e a 

estrutura da língua materna, a exemplo de “interested of”, expressão inexistente em ambas as 

línguas. A interlíngua é uma língua artificial, que se constitui como um fator comum a todo e 

qualquer estudante e/ou falante de línguas estrangeiras. É permeável porque permite a penetração 

das regras da língua materna; é genérica pela condição imprópria do uso das regras da língua-alvo e 

da língua materna. 

 A compreensão do processo de aprendizagem de LE pelos professores implica considerar os 

erros como parte do processo de aprendizagem. Mais recentemente, a linguística aplicada e a 

psicolinguística têm trazido subsídios para que os professores sejam mais observadores da sua 

prática pedagógica. Dessa forma, os docentes têm tratado a questão do erro a partir de uma 

perspectiva diferente, considerando-o como um sistema de interlíngua que tende a se modificar, 

dependendo do nível de proficiência do agente envolvido na aprendizagem de uma língua 

estrangeira.  

 O processo de aprendizagem de uma língua estrangeira se dá após a maturação ocorrida com 

a aprendizagem e a aquisição da língua materna. O reconhecimento da língua objeto pressupõe 
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capacidade inata do ser humano, cuja característica de aprendizagem deve vir a ser reverenciada 

anteriormente a partir do referencial teórico tido como a língua materna. A citação a seguir realça 

esta tão eminente manifestação: 

 

“... o bebê humano nasce com uma predisposição inata para adquirir a linguagem; que ele 

deve estar exposto à linguagem para o processo de aquisição para começar; que ele possui 

um mecanismo interno disponível para ele construir uma gramática de uma linguagem 

particular.” (CORDER,1985, p. 7) 3 Tradução da autora. 

 

  

 Na visão de Corder (1985), a aprendizagem do aluno de língua estrangeira não se dá 

imediatamente. O autor propõe duas razões que podem vir a justificar este fato. O conteúdo 

programático e a sua apresentação permitem ou não que o aluno possa internalizá-lo; o aluno 

necessita de um conhecimento prévio para aprender algo novo a fim de que o resultado seja 

desejável.  Compreender o conhecimento prévio do aluno é valorizar o capital cultural (Bourdieu, 

2012). Os saberes formal e informal que o aprendiz vivenciou ao longo do seu período de escola e o 

retrato do seu cotidiano de um modo geral. O olhar do professor deve superestimar o saber que 

aluno de segunda língua traz para a sala de aula e reconhecer que pode se valer de uma camada de 

saber, que já existe, para a construção de outras camadas.  

 A reflexão sobre esses fatores aponta para uma prática pedagógica que deve ir ao encontro 

das necessidades do aluno. E o professor como mestre de suas atividades deve refletir sobre a 

aplicabilidade das técnicas utilizadas no desempenho de suas funções. Faz-se necessário o processo 

de interação constante entre ensino e aprendizagem, sendo a observação do professor voltada para a 

verificação, presente, não só naquilo que ele ensina (o que ensinar?) mas, também, de que maneira 

as informações devem chegar até o aluno (como ensinar?). Nem sempre a ordem de apresentação de 

dados fornecidos pelo professor está adequada às expectativas do aluno. Em contrapartida, o aluno 

deve se fazer participante dessas atividades, a fim de buscar maior aproximação com o objeto 

ensinado. 

 

                                                 
3 “...human infant is born with nainrate predisposition to acquire language; that he must be exposed to language for the 

acquisition process to start; that he possesses an internal mechanism of unknown nature which enables him from the 

limited data available to him to construct a grammar of a particular language.” (CORDER, 1985 p. 7). 
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O que é interlíngua 

 

 O conhecimento gramatical da língua materna e da língua objeto do aluno merece destaque 

especial no que tange à apreensão de dados da língua estrangeira para atingir o aprimoramento da 

aprendizagem. Linguisticamente, descrever o processo de obtenção de uma língua desconhecida 

requer dados gramaticais e intuitivos, o que se refere à adequação tangível no campo da observação 

e da descrição. Considerando o ato de aprender um fator interativo perceptível mediante a 

internalização e a reprodução de dados, a diferenciação e a qualificação dos caminhos para a 

aprendizagem têm traços distintos e devem ser analisados e observados pelo professor, a fim de que 

este venha a obter resultados precisos da sua prática. 

 A aprendizagem de uma língua estrangeira é um processo dinâmico que se constitui de 

forma bivalente. A interação do aprendiz e dos dados que lhe são providos em contrapartida com a 

atuação do professor e dos recursos por ele utilizados. A incidência ou não de erros pode ser um 

fator emergente e consequente das informações, inputs, levadas ao aluno. Na medida em que ele 

processa e decodifica esses dados, intake, o efeito se manifesta por meio de reações diversificadas, 

devido à divergência do grau de apreensão que é único para cada aluno, mediante o resultado da 

aprendizagem que se efetiva com os outputs. 

 Dados textuais e dados intuitivos diretamente ligados aos níveis de adequação descritiva e 

observacional devem ser observados pelo docente. Isto implica dizer que uma descrição baseada 

somente em dados textuais – a gramática – não pode atingir mais que uma adequação 

observacional, mesmo porque o professor conhece a língua dos seus alunos inserida no processo 

dual entre a pseudoestrutura que ele usa em sua prática diária e a real formalidade gramatical. A 

análise de erros enfatiza a existência dos desvios na aprendizagem de línguas. 

 

A análise de erros é baseada em dados textuais e, portanto, não pode, pelo menos em teoria, 

alcançar uma adequação mais que observacional.  Na prática, no entanto, é geralmente 

realizado por um professor que tem uma percepção considerável do desenvolvimento 

liguístico de seus alunos e é geralmente bilíngue na língua materna de seus alunos e na 

língua objeto. Ele tem, portanto, em algum momento de sua carreira, sido realmente um 

falante nativo da  interlíngua de seus alunos. (CORDER, 1981, p.59)
4
. Tradução da autora. 

                                                 
4
 “Error analysis is based on textual data and can therefore not achieve, in theory at least, more than observational 

adequacy. In practice, however, it is usually carried out by a teacher who has considerable insights into the linguistic 

development of his pupils and is usually bilingual in the mother tongue of his pupils and in the target language. He has 

therefore at some point in his carrier actually been a native speaker of his pupil’s interlanguage.” (CORDER, 1981, p. 

59). 
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 O processo de aprendizagem de uma língua estrangeira é tangível na medida em que a 

língua do aprendiz é conduzida em comum acordo com o seu desenvolvimento linguístico, 

decorrente dos dados que lhe foram conferidos previamente na língua materna. Essa aprendizagem 

envolve aspectos linguísticos inerentes à psicologia e à psicolinguística. Os dados relativos ao 

processo da passagem de um código conhecido para outro código em descobrimento suscitam o 

estabelecimento de perspectivas de ensino em comum acordo com as perspectivas de apreensão do 

conhecimento. 

 A interlíngua é vista por meio da expressão do aprendiz, outputs, que resultam do grau de 

aprendizagem do agente envolvido nesse processo que busca expressar o padrão da norma culta da 

língua. É considerada como um sistema linguístico que identifica o grau de competência do agente 

principal da aprendizagem.  No que concerne à hipótese da permeabilidade de fatores 

psicolinguísticos no âmbito da aprendizagem de línguas, a interlíngua é o que há de mais evidente. 

Então, dentro do que se estabelece no processo de competência significativa para identificação da 

interlíngua, a proposição aponta alguns fatores que contribuem para este fenômeno da 

aprendizagem. Na proposição de Selinker (1974, p. 35), enunciados na língua materna produzidos 

pelo aluno; declarações de língua objeto produzidas pelo aluno; e declarações da língua objeto 

produzidas por falantes nativos daquele e aprendizes da língua objeto têm diferentes características 

no âmbito fonético-fonológico. Esse aspecto poderá agir como a identidade do falante nativo e do 

falante da língua objeto, que sempre terá o traço linguístico como parâmetro de identificação: 

“quem” está falando? ..., um estrangeiro. 

 

A interlíngua e a manifestação dos aprendizes de outro idioma 

 

 As línguas por si, só funcionam mediante a transferência e a interferência de sistemas 

linguísticos marcados por diferenças e similaridades. Assim, a estrutura da língua inglesa favorece o 

aprendizado da língua portuguesa porque aquela é essencialmente tida como referencial para 

internalização e assimilação de um novo código. No entanto, a influência da língua materna também 

pode manifestar aspectos considerados pela prática pedagógica como sendo de caráter negativo, 

uma vez que o aluno tende a inserir os dois códigos separadamente em épocas distintas, mas quando 
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da fixação, a separação não parece tão clara na concepção do aluno que faz uma adequação dos 

códigos para obter comunicação. Este é um fenômeno denominado linguisticamente de interlíngua, 

termo criado por Weinreinch em 1953 e adaptado por Selinker em 1972, uma língua de transição 

entre os dois códigos diferentes em que permeia a desenvoltura do aprendiz da língua objeto. A 

Figura 1 expressa esse fenômeno, como sendo uma característica comum aos estudantes de outro 

idioma em todos os níveis da aprendizagem. 

 

Figura 1 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O fenômeno da interlíngua influencia a aprendizagem da segunda língua e é reconhecido de 

forma substancial como um consenso de que a transferência não é tudo ou nada, mas se configura 

como um aspecto inserido na análise contrastiva que Robert Lado (1957) denominou de language 

transfer
5
.  A interlíngua se configura como uma língua imaginária entre a língua materna e a língua 

objeto. 

 Partindo-se da interação entre as duas línguas (inglesa e portuguesa) há evidências de que as 

estruturas semelhantes, a exemplo de “Esta caneta é minha” (This pen is mine), podem não causar 

problemas para o aprendiz porque se trata da transferência direta. O aluno se utiliza da mesma 

estrutura frasal do inglês ao expressar-se em português, no entanto, nas estruturas diferentes, entre 

essas línguas, surgem dificuldades para o estudante. A exemplo da sentença “Tenho dez anos de 

                                                 
5
 Language transfer é o efeito de uma língua na outra. Podem ocorrer dois tipos de language transfer, o positive 

transfer, caracterizado pela transferência de forma da língua materna que são semelhantes à língua alvo, enquanto o 

negative transfer ,também chamado de interferência, é caracterizado pela transferência de itens da língua materna que 

são diferentes da língua-alvo e, por essa razão, muitas vezes, conduzem o aluno ao erro. 
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idade” (I am ten years old), que em inglês é usado o verbo to be e em português, o verbo “ter” toma 

a posição do “ser”. 

  Levando-se em consideração os diferentes níveis de proficiência na língua portuguesa, os 

aspectos desfavoráveis e dificultadores deste processo tendem a favorecer a prática pedagógica, no 

sentido de que os professores passem a ter subsídios para analisar com maior precisão as diferentes 

causas desses desvios de padrão, na perspectiva de que o erro venha a ser visto como uma 

contribuição para o processo de ensino e aprendizagem de línguas, proporcionando melhores 

tomadas de decisão à prática pedagógica. 

 No que se refere à competência das estruturas e enunciados com desvios de padrão, o 

conceito de competência comunicativa de Hymes, proposto por Almeida Filho, expressa aspectos 

relevantes à aprendizagem de idiomas: 

 

Hymes propôs então o conceito ampliado de competência comunicativa, isto é, um 

conhecimento de gramática e uma capacidade abstrata para o uso coerente e apropriado da 

linguagem em situação de interação. A competência comunicativa depende criticamente do 

acesso aos conhecimentos analíticos de gramática e de blocos lexicais (ALMEIDA 

FILHO,2007, p. 81). 

 

  

 Vale salientar que os estudos de interlíngua podem fornecer informações importantes aos 

professores e pesquisadores acerca do ensino e aprendizagem de idiomas. A língua de transição 

deve alcançar a língua objeto. 

 

Considerações finais 

 

 A partir desse estudo que tenta compreender as manifestações do aprendiz de língua 

portuguesa, falante de língua inglesa, calcadas na transferência e na interferência de dois sistemas 

linguísticos marcados por similaridades e diferenças, percebemos cada vez mais a necessidade de 

que professores de línguas estabeleçam estratégias adequadas para lidar com situações de ensino 

que demandem cuidado e habilidade com as práticas de abordagens de construção do conhecimento 

na sala de aula de línguas estrangeiras. Essa é a contribuição que levamos para os próximos estudos, 

a fim de que possamos perceber com mais exatidão as manifestações do aprendiz de língua 
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estrangeira e mais precisamente de segunda língua, objetivo desse estudo, para melhor entender o 

imaginário do sujeito da aprendizagem com possibilidade de recepção e aquisição do conhecimento.  

 A inter-relação entre sujeito e objeto na construção do conhecimento individual e coletivo 

constitui a representação social interpretada no âmbito da segunda língua.  O imaginário do aluno, a 

aquisição da língua objeto, a sala de aula e o cotidiano em um processo centrado na linguística 

aplicada, com ramificações na sociologia da educação, na antropologia, na psicologia e na 

psicolinguística possibilitam reflexão sobre as manifestações do ensino e aprendizagem de uma 

segunda língua. 

 Levando-se em consideração os diferentes níveis de proficiência na língua portuguesa, os 

aspectos desfavoráveis e dificultadores deste processo tendem a favorecer a prática pedagógica, no 

sentido de que os professores passem a ter subsídios para analisar com maior precisão as diferentes 

causas desses desvios de padrão, na perspectiva de que o erro venha a ser visto como uma 

contribuição para o processo de ensino e aprendizagem de línguas, proporcionando melhores 

tomadas de decisão à prática pedagógica. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar como alguns surdos sinalizadores estudantes do português como 

segunda língua interpretam enunciados metafóricos da língua portuguesa. A aprendizagem da língua 

portuguesa como segunda língua ocorre em um curso de extensão ofertado no campus Congonhas do 

Instituto Federal de Minas Gerais para surdos da região do Alto Paraopeba. Ao todo, participaram cinco 

alunos com idades entre treze e trinta e dois anos. A pesquisadora participa do curso como professora. Para 

este trabalho, apresentaremos uma aula em que os alunos receberam um enunciado escrito e uma charge para 

lerem e interpretarem. Tanto os enunciados quanto as charges apresentam metáforas. Os alunos leram e 

sinalizaram os textos em Libras (Língua Brasileira de Sinais). Após as sinalizações, os alunos fizeram um 

desenho do que entenderam de alguns destes enunciados. De forma geral, os alunos têm dificuldades em 

formular hipóteses sobre o sentido metafórico dos textos lidas.  

 

Palavras-chave: Ensino de português como segunda língua para surdos. Libras. Metáfora. 

 

Introdução 

 

 Este trabalho tem por objetivo apresentar uma atividade desenvolvida em um curso de 

extensão de português como segunda língua para surdos (PL2S) ofertado no Instituto Federal de 

Minas Gerais, campus Congonhas. Todos os alunos que participam do curso são usuários de Libras 

como primeira língua. Em uma interface entre a Linguística Cognitiva e a Linguística Aplicada, a 

atividade objetivava analisar as interpretações dos alunos de dois textos metafóricos: um texto 

somente com linguagem escrita em língua portuguesa e uma charge, que une imagem e linguagem 

escrita. 
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Ensino de PL2S e sua relação com a Linguística Cognitiva 

 

 No ano de 2017, o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), campus Congonhas passou a 

ofertar um curso de extensão de português como segunda língua voltado para surdos da região. O 

principal objetivo do curso é contribuir para a formação de pessoas surdas que normalmente 

aprendem o português apenas como primeira língua. 

 Reconhecer que os surdos precisam de aulas de português específicas para eles é reconhecer 

que eles fazem parte de uma minoria linguística e cultural (WILCOX, 2007). Essa perspectiva 

reconhece os surdos como membros de uma comunidade linguística que, de acordo com WILCOX 

(2007, p. 1113), “compartilha uma série de crenças e práticas culturais. Ela também reconhece que 

a comunidade surda é multilíngue e que as línguas de sinais são minorias linguísticas”. 

 Assim, na perspectiva da cultura surda, considera-se que o ideal seria o surdo aprender a 

Libras como primeira língua para, depois, aprender o português como segunda língua. Muitos 

surdos, por possuírem baixos níveis de leitura e escrita, mesmo os que possuem um nível 

considerável de escolaridade, ficam à margem da sociedade por não conseguirem interpretar e 

escrever textos em língua portuguesa. Segundo CHAVES (2002), a interpretação [de textos] fica 

comprometida por eles não entenderem várias palavras e expressões, confusão entre significados, 

dificuldades de compreensão devido ao caráter polissêmico das palavras e por desconhecerem os 

processos de formação das palavras. Sendo assim, os surdos precisam ter mais acesso a aulas de 

português como segunda língua, para que possam melhorar suas práticas de leitura, escrita e de 

interpretação de textos. 

 A atividade que será apresentada neste artigo, parte do meu projeto de Doutorado 

desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), situa-se em uma relação entre 

duas áreas de estudo: a Linguística Aplicada e a Linguística Cognitiva. Da primeira área, buscamos 

contribuições dos estudos sobre ensino e aprendizagem como segunda língua, principalmente do 

ensino de PL2S. Já a Linguística Cognitiva contribui com a relação entre linguagem e pensamento. 

Assim, nosso foco maior é a leitura de metáforas em língua portuguesa por surdos que estudam essa 

língua como suas segundas línguas. Apresentaremos, agora, uma reflexão sobre essas duas línguas 

em uma perspectiva da Linguística Cognitiva.  

 O português e a Libras são línguas de modalidades diferentes. A Libras é uma língua visuo-

espacial, ou seja, percebida pelos olhos e articulada no espaço. Essa já é uma diferença grande em 
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comparação com a língua portuguesa. Outra diferença é com relação à formação do léxico das duas 

línguas. Muitos sinais da Libras são icônicos, característica que MANDELL (1977, apud WILCOX, 

2007 , p. 1117) definiu como “um gesto (qualquer movimento do corpo ou parte dele) que possui 

significado na fala e que é visualmente relacionado ao seu referente”. Segundo WILCOX, 

MANDELL defendia que não só o léxico das línguas de sinais são motivados pela iconicidade, mas 

também suas gramáticas. Quanto mais concreto for o item lexical, mais chances de haver 

iconicidade e é quase impossível ela aparecer em áreas mais altamente abstratas da linguagem, área 

em que a Linguística Cognitiva deve atuar mais, na opinião de WILCOX. 

 A iconicidade é um dos fenômenos linguísticos estudados pela Linguística Cognitiva, dentre 

outros, como a metáfora, a metonímia e a polissemia, por exemplo. De acordo com estudiosos da 

área, a metáfora e a metonímia estão presentes em todas as línguas, orais ou sinalizadas. De acordo 

com LAKOFF e JOHNSON ([1981] 2002), a metáfora está presente não somente na linguagem, 

mas também no pensamento e na ação. Apesar de a Libras compartilhar algumas metáforas com a 

língua portuguesa, por empréstimos linguísticos, FARIA (2003) afirma que, muitas vezes, os surdos 

não às reconhecem em suas formas escritas no português e, por não as reconhecerem, não as 

identificam em suas leituras e nem as empregam quando vão escrever algum texto. No entanto, ao 

lerem textos em português, muitas vezes eles não entendem metáforas que podem estar presentes 

nesses textos, o que FARIA (2003) considera estar relacionado com as metodologias de ensino 

inadequadas às quais os surdos são submetidos em suas vidas escolares. Metodologias de ensino 

que não respeitam o fato de o português dever ser ensinado como uma segunda língua. 

 Ao tratar das metáforas, WILCOX afirma que elas desempenham um papel significativo na 

fonologia, na morfologia e no discurso das línguas de sinais. Um exemplo que o autor dá é sobre a 

metáfora MENTE É CONTAINER. Na Libras, por exemplo, os sinais de ‘lembrar’, ‘saber’ e 

‘entender’ são feitos na região da frente da cabeça, região em que as lembranças ou conhecimentos 

ficariam armazenados. A metonímia também é amplamente encontrada no léxico das línguas de 

sinais. Um exemplo forte na Libras é citado por WILCOX ao falar da Língua Americana de Sinais 

(ASL) como característica prototípica para toda a entidade em que vários sinais de animais se 

enquadram. Voltando à questão da iconicidade, o autor (op. cit., p. 1124) comenta que, nas línguas 

de sinais, “metáfora e iconicidade estão presentes frequente e simultaneamente, mas análises 

revelam que, em muitos casos, a iconicidade depende de uma lógica prévia de um mapeamento 

metafórico”. 
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 Apresentaremos, agora, os participantes do curso, que realizaram uma atividade de leitura e 

interpretação de metáforas em língua portuguesa, estudada por eles como segunda língua. 

  

Participantes 

 

 Atualmente, o curso conta com cinco alunos, todos nascidos em famílias ouvintes em que 

são os únicos membros surdos, exceto dois deles que são irmãos. Apresentaremos brevemente cada 

aluno, que será apresentado por um nome fictício por questões éticas. 

 

Tabela 1 – Participantes 

 

Nome Sexo Idade Nível de 

escolaridade 

Contexto 

familiar  

Como aprendeu 

Libras 

Mônica Feminino 32 5º ano do Ensino 

Fundamental. 

Parou de estudar 

porque a escola não 

tinha intérpretes. 

Família é ouvinte. 

Mônica é a única 

surda. Conversa 

em Libras com 

seu filho e suas 

irmãs e em 

português com 

sua mãe.  

Mônica aprendeu 

Libras na APAE, local 

em que estudou quando 

era criança junto de 

outros surdos. 

É fluente em Libras. 

Rafaela Feminino 17 Atualmente cursa o 

1º ano do Ensino 

Médio integrado 

com o Ensino 

Técnico em uma 

escola pública 

federal 

Família é ouvinte. 

Rafaela é a única 

surda.  

Família sabe 

pouco Libras. 

Aprendeu Libras aos 

três anos, em uma 

APAE onde estudou. 

É fluente em Libras. 

Eduarda  Feminino 16 Cursa o 7º ano do 

Ensino 

Fundamental em 

uma escola 

municipal 

Família é ouvinte, 

exceto por 

Walace que é seu 

irmão e que 

também é surdo. 

Desde o ano 

passado tem 

apresentado uma 

Nas escolas onde 

estudou e com uma 

surda adulta que sua 

família a levava para 

visitar. 
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grande melhora e 

mais fluência na 

Libras por estar 

tendo contato 

frequente com 

surdos na sua 

escola e no curso 

de português 

como L2. 

Walace Masculino 14 Cursa o 7º ano do 

Ensino 

Fundamental em 

uma escola 

municipal 

Família é ouvinte, 

exceto por 

Eduarda que é sua 

irmã e que 

também é surda. 

Assim como 

Eduarda, tem 

apresentado mais 

fluência na Libras 

por estar tendo 

mais contato com 

surdos 

atualmente. 

Com sua irmã Eduarda 

que é mais velha e em 

escolas. 

Valéria Feminino 14 Cursa o 7º ano do 

Ensino 

Fundamental em 

uma escola 

estadual 

Família é ouvinte 

e sabe pouco 

Libras. Valéria é 

a única surda. 

Eles se 

comunicam mais 

por gestos e 

poucos sinais da 

Libras. 

Escola. 

 

 

 Esses alunos, iguais à maioria dos surdos, possuem grande dificuldade em entender 

metáforas, expressões idiomáticas e palavras com mais de um significado da língua portuguesa. 

Para FARIA (2003, p. 50), “a grande dificuldade dos surdos em língua portuguesa é entender os 

diferentes contextos para distinguir os diferentes significados”. Mais à frente a autora afirma que 
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devido aos poucos recursos comunicativos de que dispõem na língua portuguesa, 

especialmente quando se trata de polissemia ou metáfora, eles têm dificuldades de 

determinar os referentes do texto, um dos passos para a desconstrução das metáforas e a 

consequente construção de sentido do texto. (op. cit., p. 60). 

 

 

 O que estou tentando trabalhar com estes alunos ao longo das aulas e que FARIA (op. cit., p. 

63) defende ser bom para alunos surdos, é mostrar que “em diferentes contextos as palavras mudam 

seu sentido original, ‘ressignificam’ e surgem novas possibilidades de interpretação normalmente 

aceitas pela comunidade que as usa”. 

 

A atividade 

 

 A atividade que iremos apresentar foi aplicada em sala e contou com a autorização dos 

alunos para divulgação das suas formas de interpretar os enunciados lidos e seus desenhos. O 

objetivo era verificar como os alunos, após lerem enunciados em língua portuguesa que possuíam 

metáforas, sinalizariam estes enunciados em Libras. Entre a leitura do enunciado e a sinalização não 

fizemos nenhum tipo de discussão, justamente para que cada aluno pudesse sinalizar da forma como 

compreendeu o texto, sem interferências. Eu expliquei em Libras como seria a atividade, perguntei 

se eles tinham alguma dúvida e como eles responderam que não, foi dado início.  

 O primeiro texto apresentado foi a seguinte manchete de um jornal: “Mulher de 64 anos dá à 

luz uma menina em Belo Horizonte”. Os alunos tiveram um tempo para ler a manchete e pensar em 

uma forma de sinalizá-la. Após a sinalização, eles fariam um desenho levando em consideração 

como eles entenderam o enunciado. Farei uma tradução palavra por palavra da forma como cada 

aluno sinalizou e na ordem em que a sinalização foi feita pelos alunos. 

  

 (1) Eduarda: mulher idade 64 sozinha menina BH. 

 (2) Walace: mulher idade 64 menina BH sozinha. 

 (3) Valéria: mulher 64 BH crianças. 
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 Das três sinalizações acima, todas ignoraram a expressão metafórica “dar a luz”. Acredito 

que pelo fato de eles não terem entendido o que essa expressão quer dizer, eles sinalizaram somente 

as outras palavras do enunciado, cujos significados eles já conhecem.  

 

 (4) Mônica: mulher idade 64 dá luz sozinha crianças BH. 

 (5) Rafaela: mulher idade 64 dá luz sozinha criança BH. 

 

 Apenas Mônica e Rafaela sinalizaram a expressão “dar a luz”, mas foi uma sinalização com 

o sentido literal da expressão e não com o sentido metafórico. Rafaela foi a única que estranhou a 

expressão “dá à luz”. Ela disse não entender o motivo de uma mulher entregar uma lâmpada para 

uma criança. Ela me perguntou se a lâmpada estava quente e se isso poderia machucar a criança. Eu 

pedi que ela tentasse pensar em alguma outra interpretação para o enunciado, mas ela disse que não 

conseguia pensar em outra forma que não fosse entregar uma lâmpada. Rafaela foi a única que 

percebeu que no enunciado tinha uma expressão diferente, mas não conseguiu formular nenhuma 

hipótese para ela. Pedi aos outros alunos para tentarem pensar o que essa expressão queria dizer, 

mas eles também não conseguiram formular hipóteses, apenas falaram que não sabiam. 

 Quando perguntei o porquê de eles terem utilizado a palavra ‘sozinha’, eles disseram que foi 

por causa da palavra ‘uma’ que aparece no texto: “mulher de 64 anos dá à luz uma menina em Belo 

Horizonte”. Eu perguntei, então, o que eles entenderam do enunciado no geral e Eduarda respondeu 

que fala de uma mãe (mulher de 64 anos) que perdeu sua filha em BH (por isso o uso da palavra 

sozinha em Libras). Todos os alunos concordaram com ela e quando eu pedi que eles desenhassem 

o texto, três desenharam a mãe procurando uma filha perdida. Somente Valéria não desenhou o que 

foi pedido, ela desenhou sua família, portanto seu desenho não foi incluído neste artigo. Rafaela não 

pôde fazer o desenho. 
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Figura 1 – Desenho de Eduarda 

 

 

 

 

Figura 2 – Desenho de Walace 
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Figura 3 – Desenho de Mônica 

 

 

 

 Acredito que, por eles terem visto a sinalização uns dos outros e terem comentado o texto 

juntos, a aluna que pensou que uma mulher tinha perdido sua filha acabou influenciando os colegas 

e isso fez com que todos os alunos pensassem somente nesta forma de interpretação. Eu perguntei 

quais outras interpretações o texto poderia ter, mas eles falaram que não tinham outras formas de 

entendê-lo. 

 O segundo texto entregue para os alunos lerem e interpretarem foi a seguinte charge, cujo 

autor não conseguimos identificar: 
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Figura 4 – Charge 

 

 
 

 

 Novamente, os alunos tiveram um tempo para ler a imagem e eu pedi que eles prestassem 

atenção nos detalhes e pensassem em uma forma de sinalizá-la. Fiz uma tradução palavra por 

palavra da forma como cada aluno sinalizou: 

 

 (6) Walace: televisão barulho mulher varrer cansada. 

 (7) Valéria: [sinal não compreendido] não, jogar lixo fora. 

 

 Na interpretação da charge, Walace e Valéria focaram apenas na mulher varrendo e não se 

atentam à metáfora presente nela. 

 

 (8) Eduarda: mulher varrer escuta barulho televisão. Ver filha sumida, liga para tentar buscá-

la. Espera alguns meses e encontra a filha. 

 (9) Mônica: Varrendo, barulho televisão viu o que? Pessoa assiste ver repórter entende certo 

filha criança sumida. Esperar, depois chegar, de novo feliz. 

 

 Já Eduarda e Mônica voltaram na história criada por elas de que uma mulher perdeu sua 

filha em Belo Horizonte e imaginaram que a televisão estava comentando sobre uma menina que foi 

encontrada e que seria filha da mulher desenhada na charge.  
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 Eu perguntei se eles sabiam o significado de “blá blá blá” e Eduarda sabia o que era e 

explicou corretamente. Perguntei, então, qual outra interpretação eles poderiam fazer, além de 

comentar sobre a mulher varrendo e que, também, não tinha relação com uma menina desaparecida 

da mãe. Pedi que eles observassem como os “blá blá blá” estavam desenhados, de onde saíam e 

onde chegavam, mas eles falaram que não conseguiam interpretar de outra forma que não fosse a 

primeira como sinalizaram. 

 Em seu artigo intitulado “Metaphor”, Joseph GRADY (2007, p. 197) comenta sobre o tempo 

de processamento de linguagem metafórica e de linguagem literal, fato que tem a ver com a 

situação ocorrida nesta atividade apresentada. O autor afirma que  

 

quando nos deparamos com uma afirmação metafórica, primeiro tentamos interpretar a 

afirmação como literal, em seguida, buscar interpretações alternativas, uma vez que 

percebemos que a declaração faz ou não faz sentido ou claramente não se relaciona com o 

tópico atual do discurso. Para chegar a essas interpretações alternativas, poderíamos usar o 

conhecimento armazenado de padrões metafóricos de uso, entre outras ferramentas. Alguns 

dados do tempo de reação, no entanto, mostram que expressões metafóricas podem ser 

entendidas tão rapidamente quanto as literais, ou até mais rápidas. (...) sob as condições 

corretas de contexto, somos ‘preparados’ para identificar um significado metafórico para 

uma frase. Podemos até ser mais lentos para reconhecer significados literais em tais casos. 

(GRADY, 2007, p. 197) 

 

 

 Essa citação nos leva a refletir novamente sobre as condições de aprendizagem do português 

por pessoas surdas. Enquanto eles continuarem aprendendo o português ensinado como primeira 

língua, os surdos continuarão tendo dificuldades em acessar os sentidos metafóricos ou os diferentes 

significados que uma palavra em português pode ter. Foi o caso da atividade que aplicamos e 

comentamos neste trabalho. Nos dois textos levados para que os alunos interpretassem metáforas, 

percebemos o que já era esperado, que eles por terem pouca fluência no português têm dificuldades 

em atingir o sentido metafórico e suas interpretações ficam somente no sentido literal. Eles possuem 

muita dificuldade em formular hipóteses e, nos dois casos, falaram que não conseguiam e nem 

tentaram. É preciso que o ensino de português contribua realmente para a formação multilíngue 

desses sujeitos, respeitando suas origens linguísticas e culturais. 

 Este trabalho é somente um recorte de um trabalho de Doutorado em andamento e novas 

coletas de dados serão realizadas. Um viés mais aprofundado da questão da leitura de metáforas em 
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língua portuguesa como segunda língua estudada por surdos falantes da Libras como primeira 

língua está em desenvolvimento. 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva refletir sobre a produção de materiais didáticos de Português como Língua Adicional 

(PLA) na modalidade de educação à distância. Neste trabalho, fruto da cooperação entre a Universidade 

Federal Fluminense e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analisamos a fase inicial da proposta do 

curso on-line da UFF e as alterações feitas nas unidades depois da parceria acadêmica estabelecida. Partindo 

dos moldes de cursos como o CEPI (Curso on-line de Espanhol-Português para Intercâmbio), o PORTOS 

(Português on-line para a Saúde) e o CAPI (Curso Autoformativo de Português para Intercâmbio), 

apresentamos uma reformulação da proposta inicial do curso para estudantes iniciantes no estudo do 

Português para falantes de outras línguas, configurando, assim, um curso on-line de PLA mais 

sociointeracionista e construtivista. 

 

Palavras-chave: educação à distância. Português língua adicional. 

 

A tecnologia e a educação à distância 

 

 Algumas descobertas científicas surgiram com aplicação e utilidade inicialmente reduzidas, 

tornando-se posteriormente muito importantes e acessíveis a uma enorme quantidade de pessoas.  É 

o caso, por exemplo, da descoberta da manipulação da eletricidade e do magnetismo, a partir dos 

experimentos de Michael Faraday (1791-1867), sem a qual não existiriam televisão, rádio, telefone, 

nem outros inúmeros aparelhos eletrônicos que hoje conhecemos. A internet, desenvolvida desde o 

fim dos anos 1960, foi uma dessas criações que logo passou dos laboratórios de pesquisa e dos 

meios acadêmicos para a popularização comercial.  

 Desde o final dos anos 1990, vivenciamos no Brasil o crescimento no número de 

utilizadores de diferentes dispositivos para acessar a internet. Dentro do universo de possibilidades 
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de utilização que a rede de computadores conectados proporciona, elegeria como centrais aquelas 

relacionadas à linguagem e às diversas formas de comunicação existentes até hoje – ciente de que 

muitas outras novas utilizações que estão por vir não foram sequer imaginadas. 

 Mesmo sendo a linguagem humana indominável
1
, – em alusão ao uso que habitualmente se 

faz da expressão “dominar um idioma” – nós nunca deixamos de nos interessar em aprender uma 

língua materna ou outra, essa misteriosa janela pela qual enxergamos melhor o mundo e a nós 

mesmos. Diante dessa necessidade de aprendizagem, recorremos a diferentes metodologias, todas 

com suas vantagens e desvantagens dependendo de cada contexto de ensino. É evidente que agora, 

final da década de 2010, período de grande evolução tecnológica nos mais variados segmentos, não 

ficaria o ensino de línguas desconectado de tão fértil gama de recursos.  

 Se, no presente, o termo Educação a Distância (EAD) nos remete ao uso de dispositivos de 

acesso à internet, no passado, não era bem assim. Os cursos à distância remontam a tempos 

imprecisos, havendo até quem faça menção às epístolas cristãs aos apóstolos como já sendo um 

registro de tal recurso didático. 

 Os primeiros cursos à distância utilizavam recursos de acesso mais lento, as cartas, 

consideradas a primeira geração do EAD, ou bem pouco interativos, como a televisão e o rádio, 

considerados de segunda geração (MOORE & KEARSLEY, 2013, p.60). O EAD da forma que 

conhecemos hoje é denominado por esses estudiosos como pertencente à quinta geração, a qual 

surgiu a partir do contato com os computadores pessoais.  

 De fato, não é possível dissociar hoje internet de educação à distância. Para MOORE & 

KEARSLEY (2013, p. 2) “Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente 

em um lugar diferente do ensino, o que requer comunicação por meio de tecnologias e uma 

organização institucional especial”. Contamos assim, com a tecnologia de nossa época, mais rápida, 

quase onipresente e muito acessível. Essas características modificam muitos aspectos de nossas 

vidas, afetando fortemente as interações sociais. 

 Com o objetivo de refletir sobre todo esse processo de mudanças na comunicação a partir 

das evoluções tecnológicas, algumas pesquisas se voltam mais especificamente para a questão da 

própria linguagem, a qual “tem um papel fundamental nessas mudanças contemporâneas, [além de 

ser, ela mesma] afetada e transformada por essas mudanças” (BARTON & LEE, 2015, p. 13).  Os 

                                                 
1
 REVUZ (1998, p. 226) é quem chama a atenção para o uso do verbo dominar em relação à língua estrangeira, verbo 

usado habitualmente em relação a feras. 
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autores analisam o conceito de letramento digital e de como “as tecnologias foram “domesticadas” 

no sentido de que passaram a ter um papel central na vida cotidiana” (op. cit. p. 184). 

 É inegável que lidamos hoje com muito mais textos escritos do que há algumas décadas; 

temos muito mais contato com diferentes gêneros textuais e produzimos muito mais texto escrito 

que no passado. Todo esse contato com a escrita nos modifica dia a dia, possibilitando-nos a acessar 

conhecimentos que antes eram de acesso restrito. Temos, então, mais “modelos” de texto 

disponíveis para conhecer. Em relação ao outro extremo dessa relação leitura-escrita, temos também 

como característica que o contexto dos letramentos vernáculos possibilita o fato de, agora, esses 

textos serem “voluntários e autogerados, em vez de serem moldados e valorizados pelas 

necessidades das instituições sociais” (BARTON & LEE, 2015, p. 185).  

 Essa relação com a escrita é afetada tanto no mundo digital quanto no mundo físico. Os 

autores (op. cit. p. 19), ao discutirem a questão do emprego da terminologia online, admitem que 

muitas práticas sociais contemporâneas entrelaçam perfeitamente atividades online e offline, ou 

seja, não existe uma separação de fato entre um mundo on-line e off-line. Wellman (apud 

BARTON & LEE, 2015, p. 19) afirma que essa é uma “dicotomia falsa [uma vez que] muitos laços 

se operam no ciberespaço e no espaço físico”, sendo então o que acontece nas comunicações 

mediadas por computador uma complementação das outras formas de comunicação. 

 De fato, é essa integração que almejamos com a nossa proposta de curso on-line. Estamos 

planejando um curso para um público que virá à universidade para complementá-lo. Não 

ambicionamos oferecer um curso completo, se é que algum curso tem essa pretensão, já que nosso 

cursista on-line, será também nosso aluno nos cursos presenciais semanas ou meses mais tarde. 

Nossa proposta é oferecer o acesso às instituições que têm convênio com a Universidade Federal 

Fluminense (UFF) para que depois recebamos esses alunos com algum conhecimento da língua 

portuguesa. O curso vai preparar o estudante para os primeiros dias em Niterói, Rio de Janeiro, 

como também vai encorajar mais pessoas a virem participar da experiência do intercâmbio no 

Brasil. 

 

O processo de construção do curso  

 

 No contexto atual das universidades brasileiras, em que muito se fala e trabalha a favor da 

internacionalização, algumas ações de mobilidade de estudantes vêm ganhando cada vez mais 
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destaque tanto para quem vem estudar no Brasil como para quem quer estudar fora. Em nosso 

contexto, a UFF mantém vários acordos de cooperação internacionais e procura a cada ano 

estabelecer novos convênios com instituições estrangeiras, convicta de que isso constitui o 

verdadeiro fazer acadêmico e ciente de que as relações interculturais são o único caminho possível 

para o desenvolvimento humano.  

 

Figura 1 – Convênios e Acordos Internacionais da UFF 

 
Fonte: UFF, 2018. 

 

 

 Em nossa instituição, recebemos, todos os anos, alunos estrangeiros provenientes 

majoritariamente de países europeus e de países da América Latina que vêm passar um ou dois 

semestres no Brasil e que querem, além de cursar disciplinas de acordo com suas áreas de estudo 

(Engenharia, Economia, Arquitetura, etc.), estudar Português. Atraídos quase sempre pela 

possibilidade de conhecer uma cultura e uma língua diferentes, muitos chegam ao Brasil sem ter 

conhecimento prévio da língua portuguesa, por isso oferecemos a eles um curso básico intensivo de 

férias de 30 horas de duração, que acontece duas semanas antes do início de cada semestre – 

normalmente no fim de fevereiro e de julho.  

 Sabendo que serão atendidos logo no momento de sua chegada com um curso de nível 

básico, alguns jovens mais corajosos dispõem-se a vir para Niterói mesmo sem saber falar 

português. Acreditamos que outros, mais cautelosos, não se arriscam a viajar para um país lusófono 

sem algum conhecimento da língua e por isso recorrem a cursos em suas próprias universidades, 

nos casos em que há oferta deles, ou mesmo a cursos on-line disponíveis. O problema dos cursos 

on-line existentes é que normalmente não atendem às necessidades de estudantes de intercâmbio na 

UFF especificamente. Não seria extremo especular a existência de estudantes que não falam 
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português e que não queiram se arriscar a vir para um país onde a maior parte das pessoas não fala 

inglês nem espanhol, línguas conhecidas pela maioria de nossos alunos.  

 Em 2016, a Superintendência de Relações Internacionais (SRI) propôs que o Setor de 

Português para Estrangeiros da UFF elaborasse um curso básico que pudesse ser disponibilizado 

para os alunos de mobilidade in (aluno estrangeiro que vem para a UFF), antes mesmo que eles 

chegassem ao Brasil. Dessa maneira, o Curso on-line de Português da UFF começou a ser planejado 

em 2016 e desde então a equipe vem dando continuidade à implementação do curso na plataforma.   

 Depois de enfrentarmos algumas dificuldades na implementação das atividades do Curso on-

line de Português da UFF, sobretudo pelo desconhecimento das potencialidades da plataforma 

Moodle (nossa referência eram os cursos de graduação em Letras do EAD, com a exposição de 

textos para leitura), estabelecemos uma parceria com a equipe da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), a qual nos ofereceu ajuda para prosseguirmos com o projeto. A UFRGS 

elabora, desde 2007, cursos como o CEPI (Curso on-line de Espanhol-Português para Intercâmbio), 

o PORTOS (Português on-line para a Saúde) e o CAPI (Curso Autoformativo de Português para 

Intercâmbio), construídos com base na visão de linguagem como prática social, com tarefas em que 

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

tendo em vista os propósitos comunicativos e os variados interlocutores. Tínhamos também essa 

visão de linguagem, mas não tínhamos uma referência de como propiciar a execução de tarefas de 

uso da língua na modalidade on-line. 

 Estabelecida a parceria, buscamos aumentar a interatividade das aulas, seguindo as 

sugestões para o ajuste das atividades de nosso curso on-line, visando à utilização mais ampla dos 

recursos digitais disponíveis na plataforma digital. 

 

Características e versões do curso 

 

 O objetivo do Curso on-line de Português da UFF é proporcionar ao aprendiz, antes de sua 

imersão no Brasil, um primeiro contato com a língua e a cultura, facilitando sua acolhida ao país em 

momento posterior. Para alcançar esse objetivo, pensamos inicialmente em oferecer algumas 

amostras (vídeos e áudios curtos) representativas do uso na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, em situações de comunicação (formais e informais) frequentes no cotidiano local, mas 
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começamos a ter dificuldades de encontrar as amostras que queríamos à medida que avançávamos 

as unidades. 

 Concebido como curso on-line de nível elementar, dividido em seis aulas e com carga 

horária total de 30 horas, a ser realizado em situação de pré-imersão por candidatos a intercâmbio 

na UFF (no momento em que chega à UFF, o aluno de intercâmbio pode se matricular também no 

Curso Básico Intensivo de 30 horas e depois, iniciado o semestre, no Curso de Português para 

estrangeiros de 60 horas), o Curso on-line de Português da UFF inicialmente funcionará sem 

mediação de professores ou instrutores. Essa opção se deve a duas razões objetivas: a) a 

possibilidade de atender um número maior de aprendizes simultaneamente; e b) a adequação às 

restrições orçamentárias da universidade. Esse tipo de proposta sem mediação, como em outras 

opções metodológicas de ensino, tem seus pontos fortes e fracos. Segundo MOORE & KEARSLEY 

(2013, p. 191), “se existe algum segredo para o ensino de qualidade, ele está resumido na palavra 

“atividade””. Então, se o cursista participa dos diálogos com alguma ação, se recebe o feedback de 

seu progresso, se clica no exercício e percebe que está evoluindo, ele está em atividade. 

 Assim como no CAPI, produzido pela UFRGS, ofereceremos em nosso curso a 

possibilidade de o aprendiz “praticar o uso da língua com atividades baseadas em textos autênticos 

que possam ser relevantes para o seu intercâmbio para somente depois, no feedback, receber a 

sistematização dos conteúdos trabalhados na prática” (TIMBONI, 2018, p. 32) 

 A partir de uma visão de língua como “atividade social, histórica e cognitiva” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 22) por meio da qual os indivíduos articulam representações, saberes e 

opiniões no mundo, entendemos que para aprender uma língua deve-se compreender o recorte que 

ela faz da realidade. Nosso papel, portanto, é propiciar oportunidades para o aprendiz construir suas 

próprias representações da língua e da cultura-alvo. 

 

A primeira versão 

  

 Visando oferecer aos alunos o contato com textos autênticos e de gêneros diversos, 

selecionamos trechos de vídeos de propaganda, séries de TV, programas de humor de diferentes 

plataformas, de acordo com o conteúdo que desejávamos utilizar nas unidades do curso.  Para 

encontrar esses vídeos ou áudios com as funções comunicativas da aula 1, por exemplo, 
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cumprimentar (saudações e respostas em situações informais e formais e entre pessoas de idade, 

sexo e ocupações diferentes); apresentar/apresentar-se (apresentações e respostas); despedir-se 

(despedidas e respostas), muitas horas foram empregadas pesquisando em plataformas como o 

Youtube, a fim de buscar não apenas as amostras que queríamos (Bom-dia; Boa-noite; Oi, tudo 

bem?; entre outras), como também nas mais variadas situações comunicativas. 

 

Figura 2 – Trecho da Série Tapas e Beijos da Rede Globo 

 
Fonte: Plataforma de EAD da UFF 

 

  

 

 A utilização de trechos de série, propagandas, canais do Youtube, etc., fornecem ao aprendiz 

diferentes modos de se realizar uma ação social em português, mas não possibilitam, a partir de 

trechos de poucos segundos de duração, explorar a complexidade dos gêneros do discurso 

envolvidos nos textos autênticos. Dar o link dos vídeos completos para o estudante assistir, no caso 

de um curso básico, também não resolveria a questão. No caso exemplificado na figura 2, a 

entonação das mulheres na cena da série Tapas e Beijos induziria o aprendiz a falar numa cadência 

mole e alongada que não é a utilizada na universidade, nem em interações mais comuns do dia a 

dia. 
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Figura 3 – Exemplo de exercício da primeira versão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plataforma de EAD da UFF 

 

 

 Nessa etapa inicial então, enfrentamos, além da dificuldade de achar os trechos com as falas 

que precisávamos para o propósito do curso, o problema da baixa interatividade das atividades 

propostas, já que as aulas eram mais expositivas. Na figura 3, vemos o exemplo de uma atividade 

feita com imagens disponíveis na internet e gravações feitas pela nossa equipe em estúdio. O 

exercício em questão possibilitava apenas a escuta dos diálogos, sem nenhuma ação propriamente 

dita. 

 Apesar de percebermos essa baixa interatividade desde o início, não conhecíamos os 

recursos de interação da plataforma Moodle e por isso não sabíamos como oferecer atividades mais 

estimulantes e que dessem um feedback para o aluno.  

 

A segunda versão 

 

 Depois de conhecermos alguns cursos produzidos na UFRGS, elaboramos atividades em que 

a interatividade ocorre desde o primeiro contato, por meio de exercícios onde é possível arrastar a 

resposta correta para uma lacuna; compor textos completando espaços vazios; relacionar imagens a 

palavras corretas; relacionar colunas; etc.  
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Figura 4 – Exercício 1 – aula 1 reformulada 

 

 
Fonte: Plataforma de EAD da UFF 

 

 

 Na figura acima, pode-se ver um exercício da aula 1 que foi reformulada. Na nova versão, o 

aprendiz assiste a alguns vídeos curtos de brasileiros e de estrangeiros se apresentando em 

português e, no exercício 1, pedimos para ele mesmo completar os espaços arrastando as palavras 

dos boxes disponíveis na parte inferior da página. Esse é um tipo de atividade em que o enunciado 

chega a ser redundante para uma pessoa familiarizada com tecnologia, pois é possível inferir o que 

se deve fazer somente vendo os espaços vazios e as palavras na parte inferior. O foco do exercício 

fixa-se na compreensão dos sons e dos sentidos transmitidos na aula, ao mesmo tempo em que 

construir os diálogos passa a ser divertido, como numa espécie de jogo. O feedback é imediato e o 

aprendiz pode refazer os exercícios quantas vezes quiser. 

 Para as atividades que dependem mais do enunciado, utilizamos de pop-ups – pequenas 

caixas de textos que se abrem ao clicar na palavra destacada – com tradução, explicação extra ou 

direcionamento de links externos à plataforma também. 

 Quanto à questão dos vídeos, optamos por gravar com a própria equipe de professores, 

estagiários e alunos o material a ser utilizado nas aulas. Dessa forma, pudemos direcionar os 

diálogos para o uso específico do vocabulário utilizado na universidade. O vídeo ilustrado na figura 

5, além de trabalhar o aspecto linguístico, oferece também ao cursista a possibilidade de conhecer o 

campus que frequentará futuramente. 
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Figura 5 – Diálogo no campus da UFF 

 

 
Fonte: Plataforma de EAD da UFF 

 

 

 A partir da aula 2, a interação se torna cada vez mais específica ao contexto de imersão, ao 

trabalhar tópicos como solicitação, localização e agradecimento em vídeos gravados nos diferentes 

espaços do campus, tais como corredores, salas de aula, cantina, etc. 

 

 

Figura 6 – Pedindo informação na universidade 

 
Fonte: Plataforma de EAD da UFF 
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Encaminhamentos futuros 

 

 Dentre as questões levantadas ao longo deste trabalho, buscaremos investigar futuramente os 

resultados advindos da implementação do curso on-line de português língua adicional e algumas 

questões relativas ao conteúdo e às atividades propostas no curso.  

 Uma das questões seria quanto ao espaço destinado à tradução em um curso básico on-line 

de português como língua adicional, como: qual(is) língua(s) eleger e em que situações.  

 BARTON & LEE (2015, p. 64) ressaltam que “embora o inglês possa continuar sendo a 

língua comum para a comunicação intercultural, os últimos anos testemunharam mudanças rápidas 

na distribuição on-line do inglês e de outras línguas”. Eles se referem ao fato de o conteúdo em 

língua inglesa na web ter caído de 80%, em 1998, para 55%, em 2012, e ao fato de que segundo a 

Internet World Stats (2010), “cerca de 73% dos usuários de internet no mundo não têm o inglês 

como língua materna”. Entre outros dados da referida pesquisa, o chinês e o espanhol figuram entre 

as línguas com maior popularidade na internet. 

 BARTON & LEE (2015, p. 65) fazem referência a uma publicação intitulada The 

Multilingual Internet, de DANET e HERRING (2007), a qual revela haver uma coexistência do 

inglês e outras línguas na escrita dos internautas. Esse pluralismo linguístico é um fenômeno 

recente, que só está se tornando possível, a meu ver, pelo desenvolvimento dos recursos 

tecnológicos que hoje são capazes de traduzir uma infinidade de línguas, até mesmo oferecendo a 

pronúncia para o usuário.  

 Mas, até final dos anos 1990, os estudos apontavam para o estatuto global do inglês, 

defendido então até mesmo pelo linguista David CRYSTAL (1997, apud BARTON & LEE, 2015, 

p. 65). Anos depois, CRYSTAL (2006, apud BARTON & LEE, 2015, p. 65) “começou a 

questionar sua conclusão anterior ao dizer que a web, de fato, ‘oferece um lar para todas as 

línguas’”.  

 Hoje pode até soar ultrapassado querer investigar se a web leva ou não ao imperialismo 

linguístico. Como todo temor que surge quando uma tecnologia supera outra e pode vir a substituí-

la, essa preocupação de que o inglês substituiria ou até mesmo eliminaria outras línguas, não se 

consumou. O medo do novo e do desconhecido é sempre recorrente na história da humanidade, 

ainda que a mudança seja inevitável. 
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 Costuma ser perceptível aos ouvidos quando nossos alunos estrangeiros acabam de chegar à 

UFF, que a língua que mais se ouve entre eles, independentemente de quais sejam suas línguas 

maternas, é o inglês. Passadas algumas semanas, vemos surgir a utilização do português, mesmo em 

suas interações espontâneas fora da sala de aula. Notamos que existe uma certa convergência inicial 

para o inglês, como se fosse uma espécie de porto seguro onde todos são capazes de se 

compreender. Achamos isso bastante compreensível e não detectamos prejuízos ao aprendizado do 

português presencialmente. Pensamos que o mesmo acontecerá com o uso do inglês, para tradução 

de enunciados e algumas explicações, no curso a distância.  

 Outras questões que se colocam diante desse processo de construção do curso on-line de 

Português são: a) como possibilitar a máxima experiência interativa com limitados recursos 

financeiros e de programação? b) De que maneira o ensino a distância vai influenciar o trabalho 

feito em sala de aula em momento posterior?  Essas respostas serão possíveis em um futuro 

próximo, logo após a implementação do curso. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é compartilhar uma análise referente ao uso de pronomes fracos/clíticos por um aluno 

chinês aprendendo português brasileiro (PB). Para estudantes estrangeiros em que suas línguas maternas não 

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

ou na produção de textos. Consideramos produções orais e escritas de um aluno chinês de nível intermediário 

e descrevemos o uso de tais pronomes, incluindo também a sua omissão, a substituição por um pronome 

forte (ele, ela etc.) ou por uma expressão nominal plena. Seguiremos orientações de um estudo realizado por 

FIÉIS e MADEIRA (2016). Pontuaremos a importância de explorar nas aulas de português como língua 

estrangeira um inventário abrangente de pronomes como faz CASTILHO (2010, p. 477) no “quadro dos 

pronomes pessoais do português brasileiro”, incluindo exemplos do registro formal e informal. 

 

Palavras-chave: Pronomes clíticos. Ensino-aprendizagem de PLE/PL2. Português brasileiro. 

  

 

Introdução 

 

 Observando a dificuldade de um aluno chinês em usar os pronomes clíticos em suas 

produções orais e nos textos escritos enquanto aprendiz de PLE/PL2, desenvolvi um estudo com o 

objetivo de descrever e analisar as alternativas usadas por ele quanto ao uso ou não desses 

pronomes. Alguns estudos apontam para a dificuldade na utilização dos pronomes clíticos na 

produção inicial da aprendizagem de língua estrangeira/segunda língua. Dificuldade que pode ser 

vista também na aquisição de língua materna. Diante disso, os aprendizes utilizam estratégias que 

podem estar relacionadas à influência de sua língua materna, em especial de como ocorre a 

distribuição dos pronomes pessoais nessa língua. Frequentemente as estratégias que permitem evitar 

o uso dos pronomes clíticos podem ser: a omissão do clítico — o que resulta no objeto nulo — e a 
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substituição por um pronome forte ou por uma expressão nominal plena, conforme explicam FIÉIS 

e MADEIRA (2016). 

 Para melhor entendimento do objeto de estudo dessa pesquisa, forneço algumas descrições 

feitas por VITRAL (2017) em relação à classificação dos pronomes pessoais. As gramáticas em 

geral dividem os pronomes em cinco grupos. Segundo VITRAL (2017, p. 157) temos os seguintes 

exemplos: 

 

 1º) Pronomes pessoais: eu, você, tu, ele, ela, nós, a gente, vocês, vós, eles, elas, mim, ti, si, 

se, o, a, te, lhe, nos, vos, comigo, contigo, consigo. 

 2º) Pronomes possessivos: meu, meus, minha, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, 

seus, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas 

 3º) Pronomes interrogativos: que, o que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, 

quantas 

 4º) Pronomes relativos: que, o qual, os quais, a qual, as quais, quem, cujo, cujos, cuja, 

cujas, onde, quanto, quantos, quanta, quantas 

 5º) Pronomes indefinidos: alguém, ninguém, outrem, nada, algo, isto, aquilo, isso, tudo, 

qualquer, quaisquer 

 

 

 Os pronomes são palavras que fazem referência a pessoas, coisas, animais ou elementos da 

natureza. Todo substantivo ou nome pode ser substituído por um pronome, isso acontece porque ao 

longo da nossa fala ou do texto escrito precisamos de outros termos para fazer referência, ao invés 

de repetir sempre o nome de quem ou do que estamos nos referindo. Os pronomes são muito úteis 

na discursividade e estão presentes na maioria das línguas, talvez em todas, no entanto, podem se 

comportar de modos diferentes. Observando apenas os pronomes pessoais podemos ainda fazer 

algumas subdivisões, novamente sigo a descrição feita por VITRAL (2017, p. 157), em que o autor 

classifica esses pronomes de acordo com o número, pessoa e gênero: 

 

 Singular 

 Primeira pessoa: eu – me – mim – comigo 

 Segunda pessoa: você – tu – te – ti – contigo 

 Terceira pessoa: ele – ela – se – o – a – lhe – si – consigo 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 48 

 Plural 

 Primeira pessoa: nós, nos, a gente, conosco 

 Segunda pessoa: vocês – vós 

 Terceira pessoa: eles – elas – se – os – as – lhes 

 Masculino 

 Ele – eles – o – os 

 Feminino 

 Ela – elas – a – as 

  

 

 Essa classificação é relativamente próxima àquelas apresentadas em gramáticas normativas 

ou prescritivas, mas uma exceção logo observada é o pronome “a gente” que pode aparecer como 

uma expressão de tratamento e não como um pronome, mas sabemos que essa “expressão” vem 

sendo usada com características pronominais. Na classificação apresentada acima há um grupo de 

pronomes que não estão incluídos no gênero masculino ou feminino, é o caso de “eu, você, nós, 

etc.”. Esses pronomes podem assumir tanto um gênero quanto outro. VITRAL (2017) descreve 

ainda outra forma de classificar os pronomes pessoais que é pela sua acentuação ou ausência de 

acentuação que são chamados de pronomes fortes e fracos, respectivamente. O autor explica que 

alguns pronomes possuem acentuação, isso quer dizer que são pronunciados com certa ênfase no 

contexto das frases. Para exemplificar, seguem duas sentenças com as sílabas tônicas marcadas com 

negrito: 

 

 [1] Silvana ama ele.  

 [2] Silvana o ama. 

 

 

 As sílabas em destaque marcam os pontos em que a voz tem uma leve ênfase. O exemplo 2 

mostra um pronome átono, ou seja, fraco, e por isso é dependente, podendo aparecer antes ou 

depois do verbo. As palavras na língua portuguesa que não possuem acento são chamadas de 

clíticos. Não apenas pronomes são clíticos, mas também preposições como de, com, etc. De acordo 

com VITRAL a classificação dos pronomes pessoais quanto a sua acentuação é dividida em dois 

grupos: 
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 Pronomes Fortes 

 Eu – você – tu – ele – ela 

 Nós – vós – a gente – vocês – eles – elas 

 Mim – ti – si 

 Comigo – contigo – consigo 

 Pronomes Fracos 

 Me – te – o – a – lhe – se 

 Nos – vos – os – as – lhes (VITRAL, 2017, p. 158) 
 

 

 No português europeu, os pronomes fracos são usados com frequência tanto na escrita 

quanto na fala, como por exemplo: 

 

 [3] Não vejo a Maria1 há muito tempo. 

  O João encontrou-a1 na rua ontem. 

 

 

 Já no português brasileiro aparecem mais frequentemente na escrita formal. Os pronomes 

fracos mais usados são os de primeira (me) e segunda (te) pessoa do singular que ocorrem tanto na 

escrita quanto na fala e os pronomes fracos de terceira pessoa são normalmente substituídos por 

outras formas ou alternativas as quais podem ser: 

 

 [4] Substituir por um pronome forte (João encontrou ela1 na rua ontem); 

 [5] Substituir por uma expressão plena (João encontrou a Maria1 na rua ontem); 

 [6] Fazer objeto nulo (João encontrou 1 na rua ontem). 

 

 

 No exemplo 6 temos uma categoria vazia que é um objeto não pronunciado, porém 

determinado. Nessa sentença o objeto é um componente sintático e semântico, no entanto não se 

manifesta foneticamente. Entende-se que ele existe no sentido da frase, mas não aparece 

pronunciado. De acordo com JANSEN (2016) 

 

O objeto nulo é um fenômeno da língua portuguesa e doutras línguas não relacionadas com 

ela (como o japonês, o chinês e o quéchua), onde o objeto numa construção transitiva pode 

ser omitido quando o seu sentido é recuperável através do contexto. Assim, não é necessário 

marcar a transitividade com um pronome de objeto direto, como o fazem as línguas 
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germânicas e as outras línguas românicas. Por outro lado, o objeto nulo era comum no latim. 

(JANSEN, 2016, p. v). 

 

 

 No decorrer deste estudo vamos observar que alternativas foram usadas nas produções do 

aluno chinês em relação ao uso dos pronomes fracos ou clíticos. Para sistematizar a pesquisa 

algumas perguntas foram elaboradas no início: 

 

a. Quais são os pronomes fracos/clíticos usados pelo aluno na oralidade e na escrita? 

b. Sem o uso dos pronomes fracos/clíticos, qual a estratégia do aluno? 

c. Em caso de uso do pronome fraco/clítico, a preferência é pela próclise ou pela ênclise? 

d. Qual seria a forma mais eficaz para orientar o aluno sobre a utilização dos pronomes 

fracos/clíticos? 

e. O fato de os pronomes fracos/clíticos não serem frequentes na oralidade no português 

brasileiro dificulta o seu aprendizado por alunos de PLE/PL2? 

 

 

 O que motivou este estudo foram situações vividas na prática de ensino e aprendizagem de 

português como língua estrangeira ou segunda língua (PLE/PL2) e em especial o ensino para 

estudantes falantes de línguas distantes do português, como o chinês, o japonês e o coreano. Essa 

motivação está relacionada à formação de professores de PLE/PL2 e ao entendimento de que é 

necessário refletir sobre as dificuldades apresentadas pelos alunos e buscar alternativas para 

compreendê-las. 

 Este trabalho está divido da seguinte forma: primeiramente uma breve descrição do perfil do 

aluno e algumas características do mandarim. Na sequência descrevo o processo de coleta de dados 

e sigo com a apresentação desses dados e suas análises. Para concluir farei uma reflexão sobre o 

paradigma dos pronomes pessoais no português brasileiro e observações quanto ao ensino-

aprendizagem desses pronomes por estudantes de PLE/PL2. Ao final apresentarei as conclusões do 

estudo e as respostas encontradas para as perguntas do início da pesquisa.  
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Breve perfil do aluno 

 

 O aluno chinês que participou do estudo estava há um ano e cinco meses vivendo no Brasil e 

era estudante de português em um centro de línguas. Ele tinha conhecimento parcial da língua 

inglesa, podendo se comunicar em algumas situações cotidianas de interação e dominava um 

conjunto restrito de vocabulário dessa língua. Iniciou os estudos da língua portuguesa no nível 

Básico 1 ou A1 (nos termos do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas), 

totalizando 100 horas nesse nível. Seguiu o curso estudando um pouco mais de 350 horas até chegar 

ao nível de proficiência em que se encontrava no período da pesquisa.   Suas línguas maternas eram 

um dialeto do sul da China e o mandarim, essa última entendida como a língua das relações 

político-sociais e do meio escolar em toda a China. As duas línguas em questão são muito próximas, 

pelo menos assim parecem do ponto de vista de um falante da língua portuguesa. Comparando o 

português com o mandarim temos: 

 

 Mandarim = língua de objeto nulo e sem clíticos 

 Português = língua de objeto nulo e com clíticos 

 

 

 Como é possível verificar, ambas as línguas apresentam ou aceitam o objeto nulo, mas 

variam em relação à presença ou não dos clíticos. Um exemplo de objeto nulo é: 

 

 [7] O Paulo recebeu um presente2 e vai abrir_2. 

 

 

 Como apresentado na introdução desse trabalho o objeto nulo pode ser não pronunciado, 

porém determinado. Isso quer dizer que não tem forma fonética, mas semanticamente podemos 

compreendê-lo. Segundo VITRAL (2017, p. 301) o objeto nulo pode ser também não pronunciado e 

indeterminado ou generalizado. Os exemplos fornecidos pelo autor são:  

 

 Objeto nulo (não pronunciado) indeterminado 

 “A bebedeira do namorado da Mariana incomodou __ muito.” 
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  Objeto nulo (não pronunciado) generalizado 

 “Esse cachorro morde ___.” 

 

 

 O primeiro exemplo significa que o namorado incomodou alguém, mas não sabemos quem. 

No segundo, o cachorro pode morder qualquer pessoa ou mesmo animal, trata-se de uma 

característica do sujeito da oração. 

 Mas voltando ao perfil do aluno chinês, é necessário comentar que ele tinha interesse em 

cursar pós-graduação no Brasil e fazer o exame de proficiência do Certificado de Proficiência em 

Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) para revalidar o seu diploma. Os interesses do 

aluno justificavam a observação da sua produção escrita e também a exigência para que se 

comunicasse com bom nível de proficiência. Foi com essa preocupação que desenvolvi esse estudo. 

No decorrer da pesquisa o aluno disse não ter percebido que existiam os pronomes objeto (clíticos), 

após a testagem e as explicações que seguiram passou a observar esses pronomes e mesmo a sua 

ausência em textos escritos. 

 Como vimos nesse estudo o mandarim aceita objeto nulo e acrescentamos que também 

utiliza o pronome forte no lugar do fraco ou clítico, como podemos ver no exemplo a seguir: 

 

Figura 1 – exemplo em mandarim 

 

 

 

Fonte: exemplos fornecidos pelo aluno 

 

  

 Caso o exemplo fosse “Ele encontrou ele”, teríamos a mesma palavra tanto na posição de 

sujeito quanto de objeto, ou seja, o pronome objeto seria um pronome forte. Por isso, o mandarim é 

classificado como uma língua sem clíticos. 
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Processo de coleta de dados 

 

 As produções de textos estudadas consistem em textos escritos em provas, nas quais o aluno 

tinha que escrever quatro textos seguindo as tarefas solicitadas em exames anteriores do Celpe-

Bras. Além desses textos, elaborei testes para que o aluno fosse colocado em situação de uso na 

modalidade oral. Para isso utilizei como referência um estudo realizado por FIÉIS e MADEIRA 

(2016) que consiste em tarefas que visam à aplicação de pronomes clíticos ou que levem o aluno a 

produzir sentenças que necessitem de argumento externo, ou seja, de complemento de verbos 

transitivos e intransitivos. Desse modo foi possível coletar dados da produção oral de forma mais 

direcionada, pois através de gravações de entrevistas as chances de aparecer a necessidade do uso 

dos clínicos demonstrou ser restrita em dinâmicas realizadas com esse aluno. No quadro a seguir 

está um exemplo de uma tarefa ou atividade aplicada na pesquisa. 

 

Quadro 1 – Tarefa de produção oral 

 

Primeira parte 

Responda a pergunta: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: material elaborado pela autora. 

 

 

 Ao total foram aplicadas nove perguntas como as do quadro 1 e houve a inclusão de nove 

perguntas distratoras, que se tratavam de perguntas diversas, sem a necessidade de usar clínicos ou 

nenhuma das outras estratégias de substituição de pronomes. As perguntas distratoras não foram 

consideradas na pesquisa.  

 A testagem da parte oral envolveu duas etapas, diferentemente da pesquisa apresentada por 

FIÉIS e MADEIRA (2016) que tem somente a primeira parte. A segunda etapa foi aplicada uma 

semana depois da primeira e consistiu em apresentar para o aluno as mesmas perguntas, mas 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 54 

solicitar que respondesse com um pronome mostrado em duas cartas que lhe eram apresentadas. As 

cartas continham duas possibilidades de pronomes como ilustra o quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Tarefa de produção oral 

 

Segunda parte 

Responda a pergunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: material elaborado pela professora. 

 

 

 Essa segunda parte tem mais o caráter de forçar o uso de um pronome clítico, ou seja, ele 

tinha que optar por uma das duas palavras nas cartas. Com essa situação foi possível observar como 

o aluno usava os pronomes, mais especificamente em que posição, se antes ou depois do verbo.  

 No entanto, é necessário observar que no português brasileiro o uso dos clíticos apresenta 

certas restrições. Se compararmos o uso desses pronomes em relação ao português europeu, vamos 

ver que nesta última, são muito mais frequentes inclusive na oralidade e no registro informal, 

conforme mencionado na introdução desse artigo. No português brasileiro o uso dos clíticos de 

terceira pessoa se restringe ao registro formal e em textos escritos, ou seja, não estão em pleno uso. 

Certamente isso implica, no Brasil, menos exposição dos aprendizes de português a essas formas 

linguísticas. A segunda parte da testagem se configurou mais como uma prática didática de 

percepção dos usos dos pronomes em questão. 

 

Análise dos dados 

 

 Os resultados obtidos na pesquisa estão representados nas tabelas a seguir: 
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Tabela 1 – Resultados da pesquisa referente à produção oral 

 

 
 

 

 Conforme é possível observar na segunda parte da pesquisa, a maioria dos pronomes é de 

terceira pessoa e apenas dois pronomes de primeira pessoa. Retornando a parte 1, é possível 

identificar nos resultados que o aluno optou por estratégias diversas ao invés de falar um pronome 

átono. Em duas sentenças ele optou pelo pronome forte, em outras duas pelo objeto nulo e ainda por 

nominais plenos em outras duas sentenças. Essa tabela mostra a dificuldade que o aluno tinha em 

utilizar os pronomes de terceira pessoa. Curiosamente ocorreu apenas uma opção pelo objeto nulo e 

ao que parece há a preferência pelo pronome forte, característica também frequente no português 

brasileiro. 

 Na segunda parte da pesquisa houve algumas inadequações do pronome utilizado, pois o 

aluno tinha duas opções e nem sempre escolhia a que convencionei como correta, mas as opções 

que recebia apenas variavam quanto ao gênero ou quanto à forma (“o” ou “lo”), por exemplo. Não 

considerei nesse trabalho as inadequações quanto à opção feita por esses pronomes. No entanto, de 

um modo geral, o aluno conseguiu formar frases utilizando os pronomes de interesse e como se vê, 

houve a preferência pela próclise como também é mais frequente no português brasileiro. Os dois 

exemplos de ênclise se referiam a sentenças com verbo no futuro informal ou perifrástico. 
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 Respondendo as perguntas iniciais da pesquisa temos: 

 Resposta da pergunta a: os pronomes fracos/clíticos usados pelo aluno nos dados obtidos 

na parte oral foram de primeira pessoa e o de terceira pessoa foi apenas o “se”. 

 Resposta da pergunta b: sem o uso dos pronomes fracos/clíticos a opção predominante 

foram os pronomes fortes. 

 Resposta da pergunta c: a preferência do aluno considerando os dados pesquisados foi pela 

próclise. 

 

Tabela 2 – Resultados da pesquisa referente aos dados da parte escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observando os dados obtidos quanto às produções escritas temos que considerar que em 

alguns textos ocorre mais do que uma situação de uso dos pronomes objeto, por isso em algumas 

linhas vemos duas opções. Os textos que foram produzidos eram na sua maioria de característica 

formal, havendo poucas opções de produção de textos informais. Observa-se que a preferência é 

pelo objeto nulo e quando usado um clítico a preferência é pela variação do pronome “o” e com uso 

de verbo no tempo futuro. É possível observar também que os pronomes de primeira pessoa (me, 

nos) foram usados, demonstrando ter compreendido o seu uso. Também o pronome “se” teve boa 

aplicação - é necessário dizer que dois casos são reflexivos e um era de indeterminação. Este último 

foi reproduzido conforme o texto para leitura que antecede a tarefa de produção de texto no exame 

Celpe-bras (BRASIL, 1998), é o caso das tarefas 3 e 4 desse exame. 
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 Respondendo as perguntas iniciais da pesquisa temos: 

 Resposta da pergunta a: os pronomes fracos/clíticos usados pelo aluno nos dados obtidos 

na parte escrita foram de primeira pessoa.  

 Resposta da pergunta b: sem o uso dos pronomes fracos/clíticos a opção predominante foi 

pelo objeto nulo. 

 Resposta da pergunta c. a preferência do aluno considerando os dados pesquisados foi pela 

próclise. Embora essa informação não esteja presente na tabela 2 acima. 

 Comparando as resposta dos dados orais e escritos, pode-se ver que na letra “a” obteve-se 

certa semelhança entre as duas modalidades. Em relação à letra “b” houve significativa diferença, 

pois a preferência na escrita foi pelo objeto nulo e quanto à letra “c” obteve-se o mesmo resultado 

nos dados orais e escritos. 

 É possível que o formato de coleta dos dados orais tenha propiciado o uso de um pronome 

forte comparando com a preferência pelo objeto nulo na escrita. Mais dados e diferentes formas de 

coleta desses dados poderiam ser feitas para a checagem dos resultados obtidos nesse estudo.  

 

Paradigma dos pronomes pessoais no português brasileiro e observações quanto 

à formação de professores de PLE/PL2  

 

 O objetivo desta seção é refletir sobre um paradigma que possa ser usado na compreensão 

do inventário dos pronomes pessoais no português brasileiro. Para isso, seguimos mostrando duas 

tabelas retiradas de uma dissertação e de uma gramática. São duas possibilidades de mostrar para os 

alunos de PLE/PL2 quais são os pronomes pessoais da língua que estão aprendendo. Esses 

paradigmas também são úteis para que os professores em formação reflitam sobre as variedades do 

português brasileiro e as mudanças recentes que podem ser observadas em relação à configuração 

atual desses pronomes.  
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Tabela 3 – Paradigma dos pronomes pessoais no português brasileiro 

 
Fonte: Silveira (1997, p. 58) 

 

 A autora faz a distinção entre os pronomes clíticos e os não clíticos, como vimos 

anteriormente nesse trabalho os clíticos são os pronomes átonos ou sem acento e os não clíticos são 

os tônicos, ou seja, com acento. A acentuação nesse caso é considerada na pronúncia da sentença. 

Conforme mostrado na tabela 3 existe uma divisão entre os pronomes, sendo os nominativos os que 

podem ser usados na posição de sujeito e os acusativos na posição de objeto direto, por último, os 

oblíquos que são usados na posição de objeto indireto. Como é possível ver na tabela 3 a forma para 

os pronomes acusativos é a de pronomes fortes, isso quer dizer que têm o mesmo formato dos 

pronomes nominativos, mas são usados em posição de objeto, um exemplo é: 

  

 [9] Ele encontrou ela na rua ontem. 

 

 

 É possível que para o ensino de PLE/PL2 seria visualmente mais compreensível uma tabela 

que mostrasse os pronomes clíticos subdivididos em informais e formais. A tabela a seguir é uma 

tentativa nesse sentido: 
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Tabela 4 – Paradigma dos pronomes pessoais no português brasileiro com distinção dos clíticos 

informais e formais 

 
Fonte: baseado em Silveira (1997, p. 58) 

 

 

 Além da distinção entre pronomes clíticos informais e formais nas terceiras pessoas vemos 

na tabela acima a variação do pronome “o” e “a”. Os pronomes que aparecem entre as duas colunas 

podem ser usados em ambos os registros, apenas uma distinção poderia ser feita em relação ao 

pronome de primeira pessoa plural “nos” que tende a ser mais formal, porém afirmar que é apenas 

usado com registro formal poderá ser controverso. 

 Para concluir essa seção destaco que uma forma possível de orientar os alunos sobre a 

utilização dos pronomes fracos/clíticos seria a percepção do seu uso em diferentes contextos ou 

registros (formal e informal). É necessário que os alunos de PLE/PL2 percebam como esses 

pronomes são usados de modos diferentes. Uma maneira de fazer perceber o uso seria analisando as 

produções textuais dos alunos, seja os textos escritos e as entrevistas orais que porventura façam. 

 É muito provável que o fato de os pronomes fracos/clíticos não serem frequentes no 

português brasileiro (oral) dificulte o seu aprendizado pelos alunos de PLE/PL2. Nesse caso é 

necessário o contato com textos em que aparecem e, além disso, propor atividades de reflexão 

linguística para que percebam o seu uso. Com a intenção de fazer com que os alunos tenham 

contato com um amplo inventário sobre os pronomes pessoais no português brasileiro sugiro 

explorar a tabela fornecida por CASTILHO (2010, p. 477): 
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Tabela 5 – Pronomes pessoais do português brasileiro 

 

 
Fonte: Castilho, 2010, p.477 

 

 

 A tabela fornecida por CASTILHO é bastante abrangente, certamente nos níveis iniciantes 

do ensino de PLE/PL2 pode ser muita informação, mas é possível que em níveis mais adiantados 

possa ser lida e trabalhada integralmente. A tabela 5 favorece a compreensão dos registros, pois faz 

a divisão entre os pronomes formais e informais, também são divididos os pronomes sujeito e os 

pronomes objeto, os quais estão juntos na coluna de pronomes complemento. 

 

Considerações finais 

 

 O estudo compartilhado neste artigo tem caráter preliminar. O propósito foi observar como 

um aluno chinês falante de uma língua com objeto nulo se comportava quanto ao uso dos pronomes 

fracos/clíticos. Destaco que outros estudos devem ser feitos nesse sentido para observar como se dá 

a distribuição dos dados por outros chineses estudantes do português brasileiro. Um estudo com 

apenas um informante é restrito ao desenvolvimento específico de um aprendiz e qualquer 

conclusão apenas diz respeito a uma realidade de aprendizado. De qualquer forma compartilhar esse 

estudo poderá estimular outros professores a pesquisarem sobre o tema. 

 Atividades com os pronomes objeto não são muito frequentes em materiais didáticos 

impressos de PLE/PL2, quando aparecem é apenas com a descrição das gramáticas normativas o 

que não esclarece para os alunos como esses pronomes são usados na língua. Geralmente os livros 
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didáticos só praticam esse conteúdo nos níveis intermediários, o que poderá ser muito tardio. Além 

disso, é essencial o entendimento dos registros formal e informal e perceber como esses pronomes 

ocorrem na língua. 

 Especialmente a intenção desse estudo foi a formação de professores de PLE/PL2, por isso 

fornecemos novas distribuições ou classificações dos pronomes clíticos. Essa intenção visa mostrar 

aos professores que podemos ampliar a possibilidade de descrição dos itens da língua ao invés de se 

restringir ao que é fornecido pelas gramáticas normativas e por livros didáticos. Isso não significa 

que o conhecimento fornecido por essas gramáticas seja desprezível, a questão destacada nesse 

trabalho é ampliar a visão sobre as variedades da língua. O ensino de PLE/PL2 tem por 

característica a percepção de diferentes formas que constituem a língua.   
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RESUMO 

A preposição é um tópico que oferece especial dificuldade aos aprendizes de português como segunda 

língua, no que concerne à sua categorização e apresentação nos livros didáticos de português como língua 

materna (PLM) e português como segunda língua para estrangeiros (PL2/PLE). A fim de analisar o caráter 

sintático-semântico da preposição de no âmbito do ensino de PLM e no ensino de PL2/PLE, esse trabalho se 

propõe a averiguar se a preposição de é contemplada ou não como conteúdo explícito, e de que forma esse 

conteúdo é apresentado nos livros de PLM e PL2/PLE, respectivamente, tomando como base a contribuição 

de estudos de alguns teóricos da área da linguagem. 

 
Palavras-chave: Ensino de PL2/PLE. Preposição. Livro didático. 

 

Introdução 

 

 A categoria das preposições oferece especial dificuldade aos aprendizes de segunda língua 

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

morfologicamente simples. A maneira como essa classe gramatical é apresentada nos livros 

didáticos pode reforçar sua dificuldade de compreensão, tanto por alunos nativos quanto por alunos 

de língua estrangeira, uma vez que a abordagem da temática é pautada exclusivamente na gramática 

normativa. Além disso, existe uma dificuldade perceptível na elaboração e aplicação de materiais 

didáticos de auxílio e fixação de conteúdo que representem apropriadamente a variedade semântica 

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

elementos, em grande parte dos livros de PL2/PLE
1
, pareça inadequado e insuficiente.  

                                                 
1
 Neste trabalho, serão utilizadas indistintamente as siglas PL2 e PLE, pois tal distinção não é relevante para os 

objetivos deste trabalho. 
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 Analisar como a preposição de é contemplada em livros didáticos de PLM e PL2/PLE, 

respectivamente, constitui a proposta de pesquisa deste trabalho e sua relevância se justifica em 

analisar criticamente como o assunto em questão é abordado nestes livros.  

 Apresentar a preposição de forma descontextualizada pode criar um cenário em que a 

polissemia que a classe gramatical possui não seja tratada como se fosse um fenômeno constante no 

seu emprego. A maneira como o tema é abordado nos livros didáticos pode dificultar a 

aprendizagem por parte do aluno estrangeiro que, por desconhecer as diferentes naturezas das 

informações ali incluídas, pode ser levado a decorar quando poderia muito bem interpretar e 

entender os casos de transparência semântica (CARVALHO, 2001) ou entender o assunto quando 

não for possível analisar a semântica da preposição isoladamente, nos casos em que funciona dentro 

do sistema de transitividade de outras categorias.  

 Outro fator a ser considerado, no que se refere ao ensino, diz respeito ao desconhecimento 

do professor dos ensinos fundamental e médio sobre as inovações teóricas difundidas no universo 

acadêmico e de pesquisa, fazendo com que este se sinta impossibilitado de fazer mudanças 

significativas na forma de se ensinar a língua. Primeiramente, por não se tratar de fazer uma simples 

substituição de um modelo gramatical (o modelo construído a partir da tradição normativa) por um 

outro modelo mais moderno e – supostamente – mais eficiente. Segundo, por talvez não sentir (o 

professor), no novo modelo, adequação, consistência ou amplitude suficientes para torná-lo o ponto 

central das aulas de língua no âmbito escolar. 

 Teóricos da área da linguagem, como ILARI (1992) e NEVES (2006) entre outros, 

contribuíram significativamente com estudos que trazem sugestões de como trabalhar certos 

conteúdos gramaticais sem um enfoque puramente normativo, com vista à dimensão semântica da 

língua. Ainda assim, apesar da pertinência e da importância de tais contribuições, CEREJA e 

COCHAR (2008) afirmam que essas contribuições, quando reunidas, não são suficientes para que 

professores do ensino fundamental e médio possam, a partir delas, de fato elaborar um programa de 

língua portuguesa.  

 Desse modo, apesar de todas as brechas existentes nos conceitos e nas terminologias da 

gramática normativa
2
, como explicita PERINI (2011), apoiarem-se no modelo gramatical 

construído pela tradição acabou se tornando para muitos docentes uma forma de porto seguro, 

mesmo que seja para, a partir daí, exercer a crítica ao próprio modelo de ensino existente. 

                                                 
2
 Serão utilizados indistintamente neste trabalho os termos gramática normativa, gramática tradicional, tradição 

gramatical, pois tal distinção não é relevante para os objetivos deste trabalho. 
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 O presente estudo tem como objeto de investigação a preposição de e como objetivo geral, 

analisar o caráter sintático-semântico da preposição de com vista ao ensino de português como 

língua materna (PLM) e no ensino de português como segunda língua a estrangeiros (PL2/PLE). 

Como objetivo específico, verificar se a preposição de é contemplada ou não como conteúdo 

explícito e de que forma ela é apresentada nos livros de PLM e PL2, respectivamente. A questão 

norteadora desta pesquisa, por sua vez, diz respeito às formas como a preposição de é contemplada 

no ensino de língua portuguesa na perspectiva materna e não materna. 

 

Estudos descritivos da linguagem: a preposição de como foco 

 

 A necessidade de significar as “coisas” do mundo é antiga. O ser humano percebeu a 

necessidade de criar uma categorização que se encarregasse de nomear o que existia sem ter que 

criar um termo para cada entidade com a qual se deparasse, de forma que o cérebro humano fosse 

capaz de selecionar e escolher o que utilizar em situações diversas. ANTUNES (2007) afirma que a 

atividade de nomear, dar um nome às coisas, é uma prática característica da relação entre o ser 

humano e o mundo, e, simbolicamente, esteve presente desde o início dessas relações, quando “o 

homem foi chamado a dar nomes às coisas” (ANTUNES, 2007, p. 77). 

 Para um melhor entendimento do tema é importante apresentar a trajetória dos estudos 

descritivos sobre as preposições até alcançar o estatuto de categoria pertencente às classes de 

palavras. 

 

Classes de palavras nos estudos da linguagem: o caso das preposições 

 

 O estudo das classes de palavras, conforme ILARI e BASSO (2014), origina-se a partir da 

comprovação da existência, em toda língua, de conjuntos numerosos de palavras que apresentam as 

mesmas propriedades morfológicas e sintáticas e, por isso, podem ser descritas da mesma maneira. 

 Vale ressaltar que o objetivo da separação das palavras em classes é permitir a descrição 

econômica e coerente de seu comportamento gramatical. Assim, as palavras gato, trinco, 

individualmente podem ser consideradas como núcleo de um sintagma nominal; bem como todas as 

palavras que possuem as mesmas propriedades. Ou seja, as palavras que possuem o mesmo 
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comportamento gramatical das do tipo gato e trinco são designadas como substantivos (ou nomes) e 

avalizadas pela gramática a funcionarem como núcleos de sintagmas nominais. “Essas palavras são 

agrupadas em uma classe porque elas têm comportamento sintático semelhante” (PERINI, 2007, p. 

74). 

 BASÍLIO (2014) ratifica o pensamento de PERINI ao dizer que sem classificação das 

palavras é impossível a descrição de mecanismos gramaticais mais evidentes, como a concordância 

de gênero e número do artigo com o substantivo, se não se definir o que é substantivo e artigo.   

 Segundo ROSA (2013, p. 91), a distribuição das palavras em classes decorre de um feixe de 

propriedades: semânticas, que definem como substantivo a palavra que nomeia os seres; 

morfológicas, como, por exemplo, o reconhecimento de que o nome pode flexionar-se em Gênero, 

Número e Caso, mas não em Tempo, Modo ou Voz; e sintáticas, como a identificação de que o 

nome, mas não o verbo, pode funcionar como sujeito, além de diversas questões sobre os 

fenômenos de concordância e regência.   

 Diante das declarações dos autores supracitados, observa-se quão importante é o papel 

desenvolvido pelas classes de palavras por toda a gama de possibilidades que elas propiciam, assim 

como o conhecimento destas que simboliza o repertório cultural do indivíduo. Esse repertório é 

imbuído de significados, valores, costumes, trajetórias e visões de mundo, que por si só modelam e 

remodelam a linguagem.   

 O estudo das classes de palavras surgiu na Antiguidade e trouxe as primeiras classificações 

que serviram de base para as dez classes de palavras – reconhecidas atualmente pela Norma 

Gramatical Brasileira – definidas pelas gramáticas normativas: substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. 

 Após situar a preposição como um item gramatical pertencente às classes de palavras, é 

indispensável falar do surgimento de seu estudo. 

 

Surgimento do estudo da preposição  

  

 A primeira aparição das preposições como item gramatical deve-se a Aristóteles, na Grécia 

(384-322 A.C.), porém a primeira definição exata de preposição veio de Dionísio de Trácia (170-90 

A.C.), cidadão de Alexandria e precursor do estudo da Téchne Grammatiké, que objetivava 
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preservar a língua de corruptelas, originando dessa maneira o que hoje se chama de gramática 

normativa. “A característica da preposição é sua colocação na frase diante das outras palavras, o 

que é traduzido no próprio nome próthesis” (NEVES, 2005, p. 192). 

 Dionísio propôs a divisão da língua em oito classes: nome, artigo, pronome, verbo, 

particípio, advérbio, conjunção e preposição. Esta última classe, ele definiu como algo que se 

coloca antes de outra classe de palavras. Considerava-se somente a posição da preposição na 

sentença, sem qualquer análise mais aprofundada.  

 DEZOTTI (2013), ao tratar da preposição apoiado na Grammatici Graeci, relata que, 

segundo um comentador da Tékhnē, os estoicos juntavam a preposição e a conjunção, denominando 

as preposições de conjunções prepositivas e as conjunções, simplesmente de conjunções. Ainda 

com base na Grammatici Graeci, o autor afirma que Apolônio Díscolo menciona essa origem 

complementando que os estoicos fundamentavam sua nomenclatura em sua construção 

diferenciativa, “propriedade que permanece definidora da preposição também na Tékhnē”. Ainda 

segundo o autor, “preposição é a palavra que se pré-põe a todas as partes da oração, seja em 

composição, seja em construção” (GRAMMATICI GRAECI, apud DEZOTTI, 2013, p. 187).  

 Segundo DEZOTTI, essa mesma técnica é usada para definir o advérbio (“junto do verbo”), 

o particípio (“que participa”) e a conjunção (“que conjunta”): a preposição é “a que se pré-põe”. Por 

ser uma caracterização abrangente é estabelecida em duas modalidades de “pré-posição”: a 

composição e a construção. Apoiado na Grammatici Graeci, DEZOTTI (2013) relata que “a 

construção é uma justaposição de palavras que são escritas conjuntamente, mas são pensadas 

conjuntamente; já a composição é a unificação de duas ou três palavras sob um mesmo acento e 

uma mesma expiração”. 

 Observa-se que, para que a preposição alcançasse o estatuto de categoria pertencente às 

classes de palavras, foi necessário que ela sofresse transformações desde sua origem, que 

inicialmente era de advérbio ou partícula independente oriunda de antigas formas nominais 

flexionadas. Esta partícula tinha por função dar maior ênfase à expressão até se tornar um elemento 

indispensável para assegurar absoluta clareza nas relações por ela estabelecidas (FARIA, 1958).  

 A categorização da partícula só foi possível, devido a todo o trabalho de pesquisa fornecido 

pelos estudos descritivos que, consequentemente, contribuíram não só para o ensino de preposições 

em aulas de português como língua materna, mas também para o ensino de português como língua 

estrangeira. 
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Breve panorama sobre a preposição 

  

 O estudo descritivo das preposições inicialmente as apresentava com a função de dar maior 

ênfase e clareza à expressão, visando sempre a língua literária. Essa descrição não era voltada para 

o ensino da língua.  

 Porém, atualmente, pode-se dizer que entre as numerosas contribuições trazidas pelos 

estudos descritivos está a criação de projetos como, por exemplo, o Projeto de Estudo da Gramática 

do Português Falado no Brasil (ILARI et al., 2015), desenvolvido no Brasil entre as décadas de 

1980 e 2000, que visava a descrição da língua falada literalmente, de maneira oposta à prática 

prescritiva das gramáticas escolares que ditam como a língua deve ou deveria ser. Ou seja, mostrar 

o uso real da língua falada utilizando gravações desse uso no contexto de outro projeto denominado 

NURC, Projeto de Estudo da Norma Urbana Linguística Culta do Português Brasileiro; ou o 

desenvolvimento de pesquisas várias na área de português como segunda língua e português para 

estrangeiros (PL2/PLE), algumas de cunho histórico, outras visando o ensino como é o caso desse 

trabalho, por exemplo. 

 Com base em dados desse projeto, a partir de um trabalho muito importante iniciado por 

FRANCHI na década de 1990, foi possível a elaboração de um gráfico para apresentar as 

preposições mais e menos investigadas.  

 Segundo ILARI (2015), o capítulo “Preposição” considerou o levantamento feito por 

FRANCHI. A elaboração desse trabalho deixou um inventário de cerca de cinco mil exemplos 

retirados do corpus compartilhado do Projeto NURC, acompanhado de uma classificação sintático-

semântica preliminar.  

 O saldo positivo desse inventário preliminar foram algumas descobertas surpreendentes: 

quatro (4) em dezessete (17) preposições respondem a cerca de 80% do total de ocorrências: de – 

31%; em – 27%; para – 12%; a – 10%; com – 8%; por – 5,5%; até – 1,7% (ILARI, 2015). Ainda 

segundo o levantamento, nenhuma das demais preposições apresenta uma soma de ocorrências 

superior a 1% do total. ILARI (2015, p. 164) afirma que a explicação para uma diferença tão grande 

seria a de que as preposições mais usadas são aquelas que apresentam a maior variedade de 

empregos, ou seja, exercem outras funções gramaticais.  
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Usos da preposição de no português do Brasil  

  

 Verificam-se no português brasileiro duas abordagens distintas para apresentar as 

preposições: uma baseada na gramática tradicional (CUNHA & CINTRA, 2013) e a outra nos 

estudos linguísticos (ILARI et al, 2015). A primeira abordagem trata das preposições de uma forma 

mais limitada do que a desenvolvida pelos estudos linguísticos, principalmente no que se refere ao 

seu reconhecimento categorial e às relações semânticas que elas estabelecem. Além disso, vários 

linguistas se preocupam em estabelecer uma classificação que considere a natureza híbrida das 

preposições, procurando relacionar os empregos desses itens com suas implicações lexicais, 

sintáticas, funcionais e cognitivas.  

 A segunda abordagem com base nos estudos linguísticos declara que as preposições 

localizam no espaço e no tempo os termos que ligam. Pela abordagem linguística, a preposição é 

organizada em classes de forma mais gradual, em vez da divisão classe aberta e classe fechada 

proposta pela gramática normativa, é sugerida uma classificação progressiva na noção de ‘classe 

fechada’ e ‘classe aberta’ com classes que possuem alta e baixa possibilidade de criação 

respectivamente (ILARI et al., 2015, p.168). Segundo estes autores, classificar como fechada 

estabelece limites à classe das preposições, impossibilitando acréscimo de itens novos, pois a 

estabilidade até então encontrada nas classes ditas fechadas nem sempre se apresentou dessa 

maneira, como mostra a gramática atualmente. As preposições “nem sempre foram como são hoje 

[...] essas classes sofreram e sofrem mudanças, com a saída de membros antigos e a incorporação de 

membros novos” (ibidem, p.168), porém de maneira lenta. 

 Nessa perspectiva linguística, a função básica da preposição é localizar objetos ou eventos 

no espaço (ILARI et al., 2015) e esse espaço pode ser representado na sentença literal ou 

metaforicamente. Através das preposições, é possível estabelecer uma relação de localização no 

espaço, por exemplo: (i) Jessica é da Suíça, (ii) Esse dicionário é da biblioteca. Na sentença (i), de 

localiza Jessica no espaço Suíça, o objeto referente Jessica é o ponto de origem em uma trajetória 

imaginária. Já na sentença (ii), a relação espacial é apresentada de modo conceitual, em que a figura 

dicionário é relacionada, conceitualmente, ao campo semântico possessional biblioteca, através de 

de. 
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A preposição de 

 

 A preposição de tem sido objeto de muitas pesquisas talvez por ser uma das mais frequentes, 

senão a mais frequente e de uso mais variado nas línguas românicas, por isso se faz necessário um 

exame minucioso de seus diversos empregos no português (SILVEIRA, 1951). Essa observação de 

SILVEIRA  (1951) pode ter sido o mobile de seu estudo sobre a sintaxe de de. O autor reproduz 

uma observação de LEONI (1858) e afirma ser esta preposição de grande relevância e utilidade 

teórica, facilitando ao leitor relacionar uma ideia fundamental às principais funções da preposição.  

 LEONI preza a língua literária, pois afirma que o desconhecimento do emprego adequado 

das preposições acarreta numa linguagem corrompida, que se vai distanciando da linguagem “pura”, 

da produzida pelos escritores clássicos. Os exemplos empregados em seus livros são retirados de 

clássicos e beneméritos da língua, com o intuito de ensinar a escrever com pureza evitando os erros 

de linguagem e os da sintaxe, que ele observa em muitas obras modernas da literatura (LEONI, 

1858, p. 6-7). Partindo do que ele diz da preposição de (idem, p. 44-45, grifos no original): 

 

É a mesma preposição que a latina de a qual denota: —movimento de um ponto de partida, 

como o da pedra que despenhada do cume do monte rola pela encosta, pela falda, pela 

planície, e não se sabe quando e onde ha de parar. D’esta primitiva idéa, que é a mesma que 

a de afastamento, provém naturalmente a de – diminuição, privação e falta. [...] Da idéa de 

movimento de um ponto de partida nasce também a de – logar e parte d’onde – e a de – 

origem e principio d’onde alguma coisa vem, ou procede. [...] A referida idéa de origem e 

principio d’onde alguma coisa vem, ou procede, conduz á de – extracção. [...] Da idéa de 

extracção vem mais a de – parte de um todo. 

 

  

 A pedra em movimento permite a visualização de seu afastamento de seu ponto de partida, 

de sua origem, trajeto percorrido; sugerindo à medida que se afasta do ponto inicial a noção de 

diminuição por deixar de fazer parte do todo a que pertencia, privando-a daquilo que é, como no 

exemplo: “Retirou da pilha o livro.” Podendo-se visualizar a pilha como a origem, o todo de onde a 

parte (livro) é extraído, o afastamento do livro causando a diminuição da pilha (todo). 

 Diante da extensa variedade de empregos de de, buscou-se saber quais são os usos dessa 

preposição que são contemplados no material didático (coleção de livros) dos anos finais do ensino 

fundamental, para em seguida observar os usos dessa preposição nos livros de PLE. 
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 O ensino da preposição de 

 

 O ensino de português para estrangeiros apresenta uma série de dificuldades. Inadequação 

do material didático para seus aprendizes, oferta limitada de profissionais especializados e 

qualificados no ensino dessa área, e a escassez de instituições que ofereçam formação de 

professores de português como segunda língua configuram alguns dos aspectos que refletem a atual 

condição do ensino de PL2/PLE. 

 A tarefa do professor de português língua materna ou língua estrangeira deve ser a de 

facultar aos alunos a ampliação de seu conhecimento linguístico, em situações reais de uso, nas 

diversas situações de formalidade ou informalidade. Esse aluno deverá ser capaz de falar, ler, 

compreender e produzir textos claros e adequados, capazes de fazê-lo sentir-se parte da cultura do 

país no qual está inserido. Apesar de os comentários frequentes sobre a língua materna priorizarem 

uma prática pedagógica sob a perspectiva descritiva e prescritiva, dificultando ao aluno de se 

comunicar de modo adequado nas diversas situações reais de discurso, não foi o que se observou na 

proposta dos autores dos livros didáticos de língua materna desse estudo.  

 FARACO e MOURA, por exemplo, seguem a proposta de uma prática comunicativa de 

WIDDOWSON (2005), mesmo em se tratando do ensino de língua materna, ao promoverem 

exercício da intertextualidade e da interdisciplinaridade, afirmando que os estímulos visuais – a 

partir de textos não verbais apresentados em seu livro – funcionam como ponto inicial para a 

realização de trabalhos interdisciplinares com Arte, História, Geografia, Matemática, por exemplo. 

WIDDOWSON (2005) lembra que essas disciplinas se baseiam na realidade pessoal do aprendiz e 

não há motivo por que uma língua estrangeira não deva se relacionar indiretamente com o mundo 

exterior por meio dessas mesmas disciplinas. 

 CEREJA e COCHAR (2008), sem abandonarem a gramática normativa, adotam uma nova 

proposta de ensino-aprendizagem baseada na gramática de uso que possibilita o aumento da 

gramática internalizada do aprendiz e na gramática reflexiva que analisa aspectos ligados à 

semântica e ao discurso. 

 Os autores de língua materna dos livros didáticos aqui investigados consideram a leitura e a 

interpretação efetiva do texto como atividades necessárias aos estudos gramaticais. Tal 

característica é observada no encadeamento dos temas e, consequentemente, do conteúdo 

gramatical na variedade de gêneros textuais dentro das respectivas obras. 
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 As especificidades e demandas do aluno estrangeiro são similares às do aluno nativo no que 

tange à prática pedagógica, pois ambos precisam de um professor que auxilie na aquisição de 

competência comunicativa, isto é, do conhecimento não só das regras gramaticais, mas também de 

regras contextuais ou pragmáticas imprescindíveis à interação social. A diferença é que o aluno 

estrangeiro em fase inicial de aprendizagem não tem conhecimentos culturais suficientes para fazer 

escolhas e combinações linguísticas, gramaticais e pragmáticas para criar enunciados.  

 Dentre essas várias especificidades e demandas do aluno estrangeiro, está o ensino de 

preposições. O seu caráter sintático-semântico e sua multiplicidade de equivalências são aspectos 

que geram dificuldades na aprendizagem de uma língua estrangeira, especificamente neste trabalho, 

a preposição de. O alto grau de polissemia faz com que as preposições sejam consideradas como 

uma das maiores dificuldades no aprendizado de uma língua estrangeira, levando o aluno a crer que 

não é possível entender sua semântica, recorrendo ao artifício de decorar sem entender. 

 Uma outra necessidade desse aluno é a construção de uma identidade como falante de 

português, por isso é fundamental que, além das questões rigorosamente linguísticas verbais e 

gramaticais, sejam identificados, observados, pesquisados e analisados os aspectos interculturais. 

Fator importante para evitar conflitos e auxiliar e permitir a interação entre culturas distintas. 

 Apesar de ser considerada uma classe de baixa possibilidade de criação de novos membros, 

lembra ILARI (2015), a classe das preposições apresenta dificuldades quanto à delimitação de seus 

componentes. Seu caráter relacional faz com que elas compartilhem certas semelhanças com os 

advérbios e as conjunções, além de permitir que palavras de outras categorias e agrupamentos de 

palavras também possam funcionar como preposição.  

 É o que pode ser observado nos exemplos de CARVALHO (2001) a seguir:  

 

 (1) Gritava de fome. 

 (2) Aquela casa é de madeira. 

 (3) Veio de trem. 

 (4) Esta é minha mesa de trabalho. 

 (5) Lá está a casa de Pedro. 

 (6) Ela é uma jovem de quinze anos. 
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 Os exemplos (1-6) apresentam a preposição estabelecendo relações que indicam causa, 

matéria, meio, finalidade, posse e idade, respectivamente, ou seja, o significado determinado pela 

preposição é identificado com facilidade. Porém, o mesmo não ocorre em determinadas situações 

devido à semântica da preposição não ser tão transparente. Ainda segundo os exemplos de 

CARVALHO (2001): 

 

 (7) Gosta de chocolate. 

 (8) A observação dos fatos é importante para a ciência. 

 (9) Ele é dependente do álcool. 

 (10) Depois de muito tempo, resolvi voltar.  

 

 

 Já nos exemplos (7-10), a preposição precisa formar um todo sintático-semântico com outras 

categorias, no caso o verbo, o substantivo, o adjetivo e o advérbio, assumindo o papel de introduzir 

os respectivos complementos (CUNHA & CINTRA, 2014).  

 Verifica-se a existência de duas ocorrências em que uma mesma preposição apresenta 

comportamento diverso: na primeira, ela atua sozinha, estabelecendo as mais diversas relações 

semânticas, alcançando seu grau máximo de polissemia; na segunda, ela precisa se “escorar” em 

outras categorias, formando com ela um todo semântico, dificultando a identificação de seu 

significado isoladamente. Nesta última ocorrência, a preposição funciona dentro do sistema de 

transitividade das outras categorias, e naquela, funciona fora dos respectivos sistemas de 

transitividade (NEVES, 2000). 

 Para LÓPEZ (1970, p.12), o papel das preposições tanto na língua falada como na língua 

escrita é de grande importância devido à frequência de seu emprego, pela facilidade com que se 

deixam introduzir nas construções mais diversas e sobretudo pelas distinções extremamente sutis 

que podem expressar. Tanto é assim que, sem o domínio completo do sistema de preposições, não é 

possível conhecer profundamente uma língua. Ela ainda afirma que, para um estudo eficaz das 

preposições, deve-se partir da significação específica de cada uma delas na língua, levando-se em 

conta que tal significação pode ser reduzida a esquemas para melhor compreensão de todos. O uso 

de esquemas simplificaria o estudo, sendo, portanto, útil. 
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 Baseando-se ainda na concordância teórica fomentada por LÓPEZ (1970), no que diz 

respeito à sistematização do ensino de preposições, CARVALHO (2001) apresenta três 

possibilidades de sistematização gramatical na aplicação ao ensino da categoria das preposições 

para estrangeiros, propondo a realização de duas distinções: (i) em contextos de maior ou menor 

transparência semântica; e (ii) em contextos de polissemia. A primeira se justifica na medida em 

que nela se encontra a associação entre a posição sintática e a transparência ou opacidade semântica 

das preposições. A segunda está subordinada à primeira, na medida em que a sistematização dos 

campos semânticos só será efetuada nos casos em que possam ser identificados os respectivos 

significados. 

 A sistematização proposta por CARVALHO (2001) considera duas divisões semânticas 

maiores, que possuem dentro de si a discriminação dos contextos em que as preposições funcionam 

fora ou dentro do sistema de transitividade de outras categorias. Essa sistematização visa mostrar 

que tais subdivisões podem auxiliar no ensino da categoria das preposições aos aprendizes de 

português como segunda língua. Apesar de a autora tratar das preposições por e de, optou-se por 

apresentar somente a de por ser o objeto desta pesquisa. 

 Segundo a autora, a aplicação ao ensino da categoria em questão seria: 

 

(i) os casos em que a preposição é parte do sistema de transitividade de outras categorias 

[...], o assunto gramatical serão as outras categorias em questão, não as preposições. Por 

exemplo, [...] gostar de, observação de, dependente de, atrás de, devem vir juntamente com 

as respectivas categorias, sendo consideradas como parte integrante das expressões em 

questão; 

 

(ii) os casos em que a preposição apresenta um menor grau de transparência semântica e se 

encontra fora do sistema de transitividade de outras categorias [...] como são expressões 

fixas (de perto, de novo), devem ser tratadas como tal e estar localizadas junto a outras 

expressões que apresentem comportamento semelhante, que são as expressões idiomáticas (à 

luz de, chorar lágrimas de sangue, ficar de olho em alguém, etc.);  

 

(iii) os casos em que a preposição se encontra fora do sistema de transitividade [...] e possui 

semântica própria transparente, o assunto gramatical a ser ensinado serão as preposições e 

sua polissemia. (CARVALHO, 2001) 

 

 

 A autora alega que a inclusão dessas subdivisões na elaboração do material didático visa 

simplificar o ensino das propriedades morfossintáticas e semânticas das preposições porque (i) vão 

separar os fatos linguísticos de caráter distinto, (ii) a polissemia deixa de ser apresentada como um 
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fato constante no emprego das preposições e, por fim, (iii) o excesso de informação será evitado, 

quando da sua explicação. 

 Como fazer o aprendiz entender que dentro da classe das preposições existem elementos 

centrais que são prototípicos, aqueles que não deixam dúvidas quanto à sua função, que possuem 

todas as características dessa classe, e elementos periféricos que compartilham traços com uma 

outra categoria e que muitas vezes estão a caminho de se tornarem preposições, por meio do 

processo de gramaticalização? É fundamental que seja feita uma delimitação desta categoria através 

de sua organização, levando-se em conta que essas delimitações categoriais são fruto de 

movimentos constantes. A língua é dinâmica e os seus instrumentos e técnicas de coleta e análise de 

dados para pesquisas também se encontram em diversas formas.  

 

Propostas de ensino de preposição em livros de Português Língua Materna e  

Língua Não Materna 

 

Quadro 1 – Síntese dos dados obtidos referentes à preposição de em PLM e PL2E. 

Linguagem Nova 

(FARACO & MOURA) 

✓ Não há uma unidade dedicada ao tratamento e 

abordagem da preposição; 

✓ A preposição é definida e aplicada embora tratada 

superficial e descontextualizadamente; 

✓ As relações estabelecidas pela preposição são de posse 

ou origem. 

✓ Os exercícios propostos são descontextualizados 

Gramática Reflexiva 

(CEREJA & COCHAR) 

▪ Há um capítulo dedicado somente ao tratamento e 

abordagem da preposição de forma contextualizada; 

▪ Há uma proposta de identificação do emprego 

adequado da preposição em situações textuais 

concretas; 

▪ É apresentada uma proposta de ampliação do conteúdo 

gramatical pela perspectiva semântica e/ou discursiva; 

▪ As relações estabelecidas pela preposição são de 

matéria (de que algo é feito), procedência ou origem, 

possuidor, aquilo de que algo é parte, modo, tempo e 

assunto. 

▪ Os exercícios são apresentados de acordo com a 

proposta dos autores de construção do conceito e sua 

aplicação, de forma contextualizada. 
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Terra Brasil 

(DELL’ISOLA & ALMEIDA) 

❖ Não há uma unidade dedicada ao tratamento e 

abordagem da preposição; 

❖ Não há definição de preposição; 

❖ É informado que a preposição pode indicar origem ou 

matéria; 

❖ São apresentados alguns verbos que podem vir 

acompanhados de preposição; 

❖ Os exercícios propostos são estruturais e 

descontextualizados. 

Muito Prazer 

(FERNANDES et al.) 

➢ Apesar de não haver uma unidade específica dedicada 

ao tratamento e abordagem da preposição, ela é 

apresentada em duas unidades; 

➢ Ao longo das unidades, a preposição aparece nas 

estruturas “querer + preposição de” e “querer + 

substantivo + preposição de+ advérbio de lugar”; 

➢ Os exercícios propostos são estruturais e 

descontextualizados 

Fonte: SOUZA, 2017. 

 

  

 Os autores dos livros de PLM consideram a leitura e a interpretação efetiva do texto como 

atividades necessárias aos estudos gramaticais. FARACO e MOURA (2004) apresentam uma 

preocupação em se trabalhar o vocabulário presente nos textos, caracterizando um ponto importante 

que auxilia não só o entendimento dos textos lidos como também promove um enriquecimento do 

vocabulário dos alunos.  

 Outros pontos gramaticais dividem a unidade com a preposição. Os autores falam sobre a 

preposição de um modo geral apresentando todas as preposições, mas não se referem a nenhuma 

delas em particular. Os exercícios visam em sua maioria tratar as relações que as preposições 

estabelecem entre os termos por elas ligados, ou alterar o sentido das frases. Essas atividades são 

elaboradas por meio de frases soltas e fora de um contexto, contando com um total de seis 

exercícios (cinco na unidade em que a preposição é trabalhada e um, na unidade dedicada à 

revisão). As relações estabelecidas por de expressam sentido de posse ou de origem. Talvez o não 

aprofundamento do tema se dê por conta de os autores considerarem que esse aprofundamento deva 

ser feito no ensino médio, tornando então a abordagem adotada no ensino fundamental uma etapa 

prévia (FARACO & MOURA, 2004, p. 9). 

 Já CEREJA e COCHAR dedicam um capítulo para a apresentação das preposições, 

seguindo a proposta de levar o aluno a construir, aplicar e conceituar o ponto gramatical dentro de 
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um contexto, mais especificamente de um poema, chamando a atenção do aluno para a frequência 

com que a preposição de é utilizada pelo autor e qual o sentido estabelecido por ela (seu valor 

semântico). Apesar de falarem de forma geral sobre as preposições, enfatizam alguns usos da 

preposição de utilizando uma abordagem distinta da apresentada na gramática normativa. Os 

autores trabalham o tema de forma um pouco mais aprofundada - não só por dedicar um capítulo 

para tratar sobre o conteúdo gramatical, mas por levarem o aluno a elaborar sua própria linha de 

raciocínio, fazendo jus ao nome dado à obra (Gramática Reflexiva). 

 Os exercícios propostos logo após a construção e a definição do conceito são três, sendo que 

dois deles tratam sobre combinações ou contrações e o outro, sobre locuções prepositivas. Todos 

eles são elaborados com frases soltas e descontextualizadas. O terceiro se baseia numa anedota de 

Ziraldo, num contexto em que o aluno é solicitado a identificar no texto uma preposição que 

introduza uma noção de assunto, um exemplo de crase e dois exemplos de contração.  

 Após a apresentação dos valores semânticos das preposições com base no trecho retirado do 

primeiro texto do capítulo em questão, são propostos quatro exercícios para o reconhecimento dos 

sentidos estabelecidos pelas preposições, dois em frases soltas e os restantes com base numa tirinha 

do Laerte. 

 Os cinco exercícios propostos na seção “A preposição na construção do texto”, elaborados a 

partir de um poema de Lalau e Laura Beatriz, mostram que as preposições escolhidas pelo eu lírico 

(poeta) foram determinantes para a construção e a significação do poema (CEREJA e COCHAR, 

2008, p. 64).  

 Por fim, os cinco exercícios da seção “Semântica e Discurso”, pensados a partir de um 

anúncio da Petrobras, ratificam a importância do papel da preposição na construção do sentido 

pretendido pelo autor do texto (no caso o anunciante), referindo-se a questões semânticas ou 

enunciativas.   

 Com relação às autoras dos livros didáticos de PL2/PLE, DELL’ISOLA e ALMEIDA 

apresentam algumas preposições em capítulos distintos juntamente com outros conteúdos 

gramaticais. A preposição de aparece na primeira unidade do livro no tópico “Guarde Bem”, no 

qual é informado que esta pode indicar origem ou matéria. O exercício proposto nessa unidade é de 

base estrutural e descontextualizado, do tipo completar lacunas com a preposição de seguida ou não 

de artigos. Além de de, as preposições a, em e com aparecem na Unidade 4, não como um dos 

temas principais e sim no tópico “Guarde Bem" em que são apresentados alguns verbos que podem 
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vir acompanhados por tais preposições, tais como: assistir a, gostar de, entrar em e sonhar com, 

por exemplo. Se os verbos não fossem um dos temas a serem trabalhados na unidade, essas 

preposições não seriam contempladas. Os dois exercícios propostos são de completar uma história 

com as preposições necessárias e o de usar uma forma demonstrativa adequada do tipo gostar (de + 

esta). Na Unidade 5, foram observadas as mesmas ocorrências presentes na Unidade 4, com as 

contrações de a e de em com apenas um exercício de completar lacunas com essas contrações.  

 O conhecimento não é construído pelo aluno, a despeito da proposta de transmissão do 

conteúdo seguir uma ordenação e uma sequência lógica. Não é evidenciada no livro a importância 

da preposição como um elemento importante na construção de sentidos do texto. 

 FERNANDES et al. também não tratam a preposição como um tema que deva ser estudado 

à parte. Eles a apresentam na Unidade 1, na estrutura pronome demonstrativo + verbo morar + 

preposição em (presente do indicativo) e propõem dois exercícios, um de completar a oração 

seguindo a estrutura apresentada e o outro de completar a frase com em, na ou no, ambos de forma 

estrutural e descontextualizada também.  

 Novamente na Unidade 3, a preposição é apresentada seguida do verbo querer + de + 

substantivo + advérbio de lugar, seguido de apenas um exercício de completar diálogos com daqui, 

daí e de lá. Não há construção do conhecimento pelos alunos, e quando o tema é apresentado é feito 

de forma secundária e inserida em estruturas (como, por exemplo, acompanhando verbos).  

 Na Unidade 8, após a descrição de frases empregando algumas contrações e locuções 

prepositivas com base num mapa, são propostos dois exercícios de completar lacunas e localizar no 

mapa os locais mencionados a partir de um áudio.    

 A análise dos dados nos livros de PLM apontou que FARACO e MOURA trabalham de 

maneira superficial, mas não deixam de apontar, de certa forma, o papel importante que a 

preposição tem, apesar de não abordar os muitos empregos e significados que de pode 

desempenhar.  

 CEREJA e COCHAR (2008), talvez por acreditarem que as diferentes correntes da 

linguística e da análise do discurso possam contribuir significativamente para o ensino de língua na 

escola, tratam o tema em questão de forma mais aprofundada, permitindo ao aluno perceber que a 

preposição pode e deve ser estudada não só como um elemento “solto” descontextualizado, mas 

também dentro de várias perspectivas como as apresentadas na sua gramática e na sua aplicação nos 

exercícios propostos.  
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 Os dados analisados nos livros didáticos de PL2/PLE permitiram as seguintes comparações: 

DELL’ISOLA e ALMEIDA, em pelo menos uma das três unidades em que a preposição aparece, 

esta faz parte de um dos temas principais da unidade. Nas demais unidades, a preposição de aparece 

porque os verbos a serem trabalhados na unidade – como por exemplo ir e vir – pedem seu 

acompanhamento. Já em FERNANDES et al, nas três unidades em que a preposição aparece, ela só 

aparece como parte de uma estrutura e não como um dos temas da unidade. Em nenhum dos livros 

de PL2/PLE, consta a informação sobre a importância da preposição como ocorre nos livros de 

PLM, inclusive até os exercícios sobre o tema são em números bem menores que nos de PLM. 

 Apesar das diferenças de concretização de abordagem entre os autores de PLM, suas 

propostas são mais coerentes e próximas do objetivo de se alcançar um ensino efetivo e próprio, 

necessitando ainda de alguns ajustes. Não se pode dizer o mesmo com relação à abordagem 

utilizada pelos autores de PL2/PLEE, de caráter essencialmente estruturalista. Vale ressaltar que a 

questão não se baseia em desqualificar ou deslegitimar a abordagem estruturalista por parte dos 

livros didáticos, mas sim contextualizar a situação em que se dá a produção do enunciado 

linguístico. 

 O ensino de PL2/PLEE pode e deve apoiar-se na abordagem utilizada pela perspectiva do 

PLM, devendo tomar como base as propostas similares apresentadas por CEREJA e COCHAR 

(2008). Entretanto, a necessidade de adaptações, demandas e exigências para o ensino de PL2/PLE 

tornam-se necessárias e fundamentais para o estabelecimento efetivo do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Considerações finais 

 

 Neste trabalho, investigou-se como a preposição de é apresentada em livros didáticos de 

português como segunda língua a partir do cotejamento com livros didáticos de português língua 

materna. A saber, a preposição de em um dos livros de PLM aparece juntamente com as demais 

preposições e no outro ela aparece um pouco mais, apesar de o capítulo não tratar somente desta. 

Nos livros de PL2/PLE, a preposição aparece muito timidamente como elemento que acompanha 

verbos, mas não como item que relaciona sintaticamente dois termos acrescentando um sentido 

essencial no funcionamento da língua, como apresentada nos livros de PLM. 
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 Constatou-se que os livros de PL2/PLE não asseguram o aprendizado efetivo e tampouco 

substituem a formação apropriada de professores nessa área em questão. Esses livros nem sequer 

apresentaram a abordagem da gramática descritiva proposta pelos autores nos capítulos iniciais, 

apresentando apenas exercícios estruturais. 

 A análise dos dados apontou para a necessidade da inclusão do ensino de PL2/PLE em todo 

curso de Letras como disciplina ou atividade formativa importante do profissional da área da 

linguagem preparado para ensinar línguas. Dessa forma, o professor terá condições de transitar 

entre as duas abordagens distintas – baseadas na gramática tradicional e nos estudos linguísticos, 

respectivamente – para trabalhar o ensino das preposições, por exemplo. Apontou também para a 

necessidade de formação docente para o ensino em PL2/PLE, como meio de o professor conhecer e 

atender as necessidades e demandas do aluno estrangeiro. A partir dessa prática o professor estará 

apto para elaborar materiais didáticos e até mesmo adaptar alguns temas de livros didáticos que 

possam atender a tais fins sem tornar-se dependente destes.  
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RESUMO  

Com a inclusão de Português Língua Estrangeira (PLE) no programa Idioma sem Fronteiras (IsF), é urgente 

a reflexão sobre as metas alcançadas, as demandas e os desafios para afirmação do PLE no programa. Este 

trabalho traz reflexões sobre as conquistas e as principais dificuldades enfrentadas no estabelecimento do 

Português Língua Estrangeira (PLE) no programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) no NucLi-UFV. Entre as 

principais ações estratégicas, destacam-se: a divulgação localizada, o desenvolvimento da autonomia do 

professor e a consulta pontual aos alunos frequentes. Os resultados dessas consultas apontam os meios mais 

eficientes de divulgação, os cursos mais desejados, as falhas e os acertos nos materiais e nas atividades e, 

ainda, os entraves para inscrições. A discussão dos dados, a análise do contexto e as reflexões sobre os 

percalços e avanços que envolvem o PLE no NucLi-UFV podem trazer encaminhamentos, auxiliar novos 

professores e tornar a troca de informações mais eficiente dentro do programa. 

 

Palavras-chave: Autonomia do professor. IsF. Motivação. PLE. Português para fins específicos 

 

Introdução 

 

 O Programa Idioma sem Fronteiras (IsF) foi criado em dezembro de 2012 (ABREU-E-

LIMA et al., 2016, p.20) com o propósito de apoiar universidades federais no processo de 

internacionalização do ensino superior, promovendo o desenvolvimento linguístico da comunidade 

acadêmica – naquele período, especialmente os alunos candidatos ao Programa Ciência sem 

Fronteiras (CsF). É um programa promovido pelo Ministério da Educação (MEC) e pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em parceria com países 

como Estados Unidos, Itália, França e Reino Unido, que disponibilizam cursos on-line e 
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profissionais para atuarem no ensino de língua estrangeira no Brasil. Além dos países parceiros, o 

programa conta também com empresas e organizações que fornecem testes de proficiência e 

garantem recursos para investimento em laboratórios pelas instituições credenciadas. O objetivo do 

programa é promover políticas linguísticas para internacionalização de instituições de ensino 

brasileiras, oferecendo, para isso, residência docente para professores de língua estrangeira em 

formação inicial ou continuada (MEC, 2017). 

 O programa, que se iniciou com a oferta de cursos de inglês para fins específicos, 

atualmente conta com cursos em diversos idiomas (alemão, espanhol, inglês, francês, japonês, 

italiano e português para estrangeiros), todos para fins específicos e oferecidos conforme a demanda 

das instituições credenciadas. E, como afirmam ABREU-E-LIMA e MORAES FILHO (2016, p. 

305), é o primeiro programa proposto por especialistas da área e que dá oportunidades para 

intermediar as necessidades da área de línguas estrangeiras, no contexto da Secretaria de Educação 

Superior do MEC.  

 Recentemente o programa passou a oferecer Português como Língua Estrangeira (doravante 

PLE), ampliando seu alcance para desenvolvimento da proficiência linguística em português do 

Brasil para estrangeiros vinculados às Instituições de Ensino Superior (IES) credenciadas e 

aumentando as oportunidades para capacitação de professores em formação na área de Letras.  

 Neste artigo, propomo-nos descrever algumas ações que têm sido importantes para as ofertas 

de PLE, pelo IsF na Universidade Federal de Viçosa (doravante UFV) e a discutir alguns aspectos 

peculiares ao PLE, que exigem ações diferenciadas que não se aplicam aos demais idiomas dentro 

do programa. Para isso, fazemos neste artigo uma breve contextualização do PLE na UFV, 

descrevemos os principais resultados alcançados nessa unidade, as impressões e sentimentos dos 

alunos e da professora de PLE e, por fim, fazemos a discussão dos dados considerando os desafios 

na afirmação do PLE no programa IsF.  

 

 

Contextualização do PLE na UFV 

 

 Consideramos 2015, ano em que houve o primeiro concurso para docentes na área, um 

marco na história do PLE na UFV. Até 2015, todos os cursos de PLE oferecidos na UFV foram 
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ministrados por professores de outras áreas, que abraçaram voluntariamente essa tarefa ou por 

bolsistas selecionados pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da universidade.  

 Desde a contratação da primeira e única professora de PLE na UFV, uma disciplina 

facultativa para estudantes de Letras, para formação de professores de PLE, tem sido oferecida uma 

vez por ano (portanto, três turmas até agora). Além disso, outras ações voltadas à formação de 

professores e ao preparo de materiais têm sido criadas, sob a coordenação da mesma professora: 

cursos de extensão (CELIPE); aplicação do exame Celpe-Bras; desenvolvimento de um portal para 

ensino de Português como Língua de Herança (PLH) à distância; criação de um curso, via CEAD-

UFV, de Português como Língua de Acolhimento; oferecimento de disciplinas regulares durante 

todo o ano, para estudantes estrangeiros em mobilidade acadêmica internacional, ministradas com 

auxílio de monitores (professores em formação); além da recente introdução no IsF.  

 Essa contextualização é importante para demonstrar o quão recente tem sido a formação de 

professores nesta área, em relação ao inglês e francês, cujas áreas contam com o curso de 

licenciatura, que possibilita, assim, o engajamento de mais professores formandos na respectiva 

área de atuação. Referindo-se à formação de professores de Inglês para Fins Específicos, contexto 

similar ao de formação de Português para Fins Específicos, REIS e SANTOS (2016, p. 180-181) 

resgatam o perfil do professor, de acordo com o paradigma proposto pela British Association of 

Lectures in English for Academic Purposes (BALEAP): 

 

As formas como o conhecimento é desenvolvido e organizado nessas comunidades (...) 

implicam que o professor deva ter “conhecimento razoável das políticas educacionais, 

organizacionais e comunicativas das universidades, de suas práticas, valores e convenções”. 

Isso significa o desenvolvimento de conhecimento em níveis contextuais distintos como, por 

exemplo, os que se referem ao “conhecimento das normas e convenções das universidades 

em relação à estrutura do curso, ensino e aprendizagem, formas de comunicação entre 

membros da comunidade e avaliação”. O professor precisa, também, ter conhecimento do 

“trabalho com materiais e tarefas de diferentes áreas disciplinares e engajamento com as 

ideias que apresentam”. (REIS & SANTOS, 2016, p. 180). 

 

 

 A formação em Letras pode, portanto, não ser suficiente para que um professor de língua 

estrangeira (LE) alcance o perfil do professor de língua estrangeira para fins específicos discutido 

pelos autores. E essa formação pode depender de orientações e materiais específicos, além da 

prática orientada. No âmbito do PLE, entretanto, apesar dos poucos profissionais que se identificam 

como professores na área, os resultados têm sido promissores e gratificantes. 
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A oferta de PLE no Idiomas sem Fronteiras na UFV 

 

 Entre os anos de 2015 a 2017, vínhamos discutindo sobre a efetivação do PLE no programa 

IsF em dois encontros que aconteceram em Brasília. O I Encontro Internacional do Programa 

Idiomas sem Fronteiras: Internacionalização e Multilinguismo aconteceu em novembro de 2015 e 

discutiu a importância de o Brasil investir no ensino da língua portuguesa para estrangeiros. Em 

novembro de 2016, tivemos um encontro específico para o IsF-Português e, nesse encontro, foram 

encaminhadas algumas demandas, entre elas a inserção do PLE no NucLi.   

 De acordo com o Edital 29/2017, publicado no Diário Oficial da União (MEC, 2017), para 

chamada pública de recredenciamento de universidades federais para atuação como Núcleo de 

Línguas (NucLi-IsF), as universidades, para se recredenciarem, deveriam optar pelo tipo de 

configuração do NucLi-IsF na sua instituição. Foram apresentados três tipos: o primeiro apenas para 

o inglês e a aplicação de exames deste idioma, o tipo dois seria a oferta de inglês e PLE e o terceiro, 

além desses dois idiomas, mais um. Segundo esse edital, se a universidade optasse pelo tipo um, o 

valor de custeio a ser repassado para a universidade seria de 10%. Com a adesão do PLE, seria de 

20% e, com mais um idioma, 30%. Isso foi um incentivo para o ensino de PLE finalmente fazer 

parte do NucLi. Como na UFV já estávamos credenciados para o Celpe-Bras e já pensávamos em 

participar do programa, logo iniciamos a nossa primeira oferta.  

 Tendo em vista o público-alvo, de estrangeiros, e a dinâmica de mobilidade que envolve 

esse público nas universidades, consideramos os desafios que envolvem as ofertas de PLE muito 

diferentes dos encontrados nas ofertas de inglês e, por esse motivo, merecedores de especial 

atenção, além de discussões que gerem ações mais específicas.  

 A primeira oferta de PLE pelo IsF, um curso de 16 horas, ocorreu em outubro de 2017 em todos os 

NucLi que ofertaram PLE. A inclusão do PLE no programa é uma ação importante no processo de 

internacionalização das IES brasileiras e está em consonância com as políticas linguísticas de 

promoção da língua portuguesa, em franca expansão (OLIVEIRA, 2013). E, como destacado pela 

presidente do Núcleo Gestor do IsF, Denise Martins de Abreu-e-Lima, no Simpósio da Sociedade 

Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE), ocorrido em Natal, Rio Grande do Norte, 

em setembro de 2018, e no I Encontro Nacional de NucLi do Programa Idiomas sem Fronteiras 

(ENPISF), realizado em Uberlândia, Minas Gerais, em outubro do mesmo ano, a oferta de PLE 

desde 2017 passou a ser uma exigência às IES como contrapartida para a permanência do programa 
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na instituição, tornando o PLE fundamental para a existência dos NucLi em cada uma dessas 

instituições credenciadas.  

 Apesar disso, devemos admitir que muitas das ações implementadas no IsF até agora foram 

pensadas considerando o contexto de ensino de inglês e que a necessidade de os outros idiomas, 

incluindo o PLE, enquadrarem-se nessas ações ou políticas, aumenta as dificuldades para 

coordenadores e professores gerenciarem os seus cursos. Algumas dessas dificuldades enfrentadas 

incluem: 1) as inscrições pelo sistema – que parece ser até agora a dificuldade mais relatada nas 

comunicações em eventos do IsF; 2) a dependência de coordenadores gerais para articulação 

intrainstitucional; e 3) a baixa disponibilidade de professores com interesse ou autonomia para 

atuação no ensino de línguas para fins específicos. Falta de apoio, e até descaso, de instituições 

credenciadas também tem sido objeto de discussão em eventos na área e parece ser reflexo do 

pouco entendimento no Brasil sobre políticas linguísticas e sobre seus impactos na sociedade como 

um todo. 

 Nos anos seguintes ao I Encontro Internacional do IsF, sempre tivemos encontros do IsF em 

Brasília, presididos pela professora Denise Abreu e pelo presidente do IsF-Português, inicialmente o 

professor Leandro Diniz e atualmente a professora Viviane Furtoso. Esses encontros são momentos 

para discutirmos sobre a realidade de nossas instituições e trocar ideias com os colegas.  Logo após 

a primeira oferta de PLE, já tivemos dois encontros dessa natureza que têm nos proporcionado 

oportunidade para estudar formas de articulação e conexão para maior difusão do programa nas 

instituições credenciadas. No último encontro em 2018, algumas ações, como a criação de um 

fórum de discussões e um grupo no WhatsApp, foram tomadas para maior articulação entre 

coordenadores do IsF-Português e maior eficiência na comunicação e no planejamento de ofertas. 

 

Os resultados do PLE no NucLi-UFV 

 

 No NucLi-UFV, o primeiro curso de PLE oferecido foi o de “Leitura e produção de textos 

acadêmicos” (16 horas de duração), em duas turmas, e teve 17 alunos inscritos (8 inscritos em uma 

turma e 9 em outra). Desses 17, cinco eram brasileiros que se inscreveram por engano; sete 

mantiveram-se frequentes até o fim do curso; e os demais não puderam participar do curso e 

justificaram sua desistência por indisponibilidade de tempo ou conflito com outras atividades, 
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decorrente, principalmente, da mudança no horário proposto e da união das duas turmas. Além dos 

inscritos, foram admitidos dois alunos ouvintes que não conseguiram se inscrever pelo sistema.  

 Muitas dificuldades marcaram a primeira oferta de PLE no NucLi-UFV. Entre elas, 

destacamos: a) a falta de apoio da universidade, marcada pela resistência em ceder espaço e 

recursos para as aulas e em fazer pagamentos à professora; b) o desencontro de opiniões entre 

professora e coordenadora do PLE; c) a falta de acesso da professora ao sistema, causada por falhas 

ou insuficiência no suporte técnico; d) e, principalmente, a carência de informações e diretrizes que 

norteassem a professora.  

 Sentimentos como frustração, impaciência, desmotivação e sensação de isolamento, entre 

outros, rondaram nossas mentes e nos afligiram por alguns meses até que obtivemos suporte da 

coordenadora geral do NucLi, que já tinha maior experiência, adquirida na orientação dos 

professores de inglês. Com mediação da coordenadora geral e intervenção de um representante do 

Núcleo Gestor, a professora do PLE finalmente foi admitida como tal no sistema virtual do IsF e 

incluída no grupo de professores do NucLi-UFV, antes composto apenas pelos professores de 

inglês. Ações simples como essas tiveram muitos efeitos positivos e permitiram, inclusive, que a 

professora compreendesse as ferramentas do sistema e o seu papel dentro do programa. A sua 

participação nas reuniões administrativas e o seu reconhecimento como parceira de atividades 

permitiram-lhe desenvolver sua autonomia e identidade de professora. Desde então, consultas 

simples e pontuais aos alunos tornaram-se parte dos cursos, para conhecimento do público-alvo de 

PLE – seus interesses, expectativas e sugestões – e melhor planejamento das ofertas dentro do 

programa.  

 Em novembro de 2018, tivemos já alguns resultados dignos de comemoração: 

 

1) Conhecemos meios mais eficientes de divulgação: a partir de questionários aplicados nas 

turmas 1 e 2 de 2018, pudemos saber como nossos alunos decidem se matricular nos 

cursos de PLE. Quinze dos nossos alunos consultados informaram os canais por onde 

tiveram conhecimento dos cursos do IsF e relataram ainda que a recomendação do 

orientador ou do coordenador de curso foi o fator que mais pesou na decisão de 

matricular-se nos cursos de PLE, e isso comprova a relevância de se conscientizar os 

servidores que assumem esses cargos na instituição para a importância dos cursos do IsF 

(Figura 1). Esse dado revela também o quão determinante é a opinião do 

coordenador/orientador nas decisões tomadas pelos estudantes e servidores estrangeiros 

na universidade. Assim, reconhecemos que a divulgação dos cursos por e-mail aos 

coordenadores de graduação e pós-graduação, aliada a publicações constantes no 
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Facebook, sobretudo nos grupos de estrangeiros, tem sido a forma mais eficiente de 

alcançar o nosso público. Não podemos deixar de mencionar ainda a importância de se 

prezar pela satisfação dos alunos frequentes nos cursos, principais garotos-propaganda 

do IsF, por fazerem a divulgação boca a boca e atestarem a qualidade dos cursos.  

 

 

Figura 1 – Canais mais eficientes de divulgação de cursos de PLE do IsF 

 
Fonte: NucLi-UFV. 

 

 

2) Sabemos quais são os cursos mais desejados: desde a primeira oferta, em 2017, 

soubemos do interesse de nossos alunos por cursos preparatórios para o exame brasileiro 

de proficiência em português, o Celpe-Bras. Por essa razão, em 2018, focamos em 

contemplar essa demanda nas atividades, mesmo quando ainda não havia essa opção de 

curso no sistema. Além de preparatórios para o Celpe-Bras, com frequência os alunos 

nos perguntam sobre a possibilidade de oferta de cursos para iniciantes, que ofereçam 

oportunidades de preparo para a rotina acadêmica.  

3) Conhecemos o perfil dos nossos alunos: diferentemente do contexto de metrópoles e 

zonas de fronteira, não temos grande procura de cursos por estrangeiros sem vínculo 

com uma IES, situação que atinge principalmente imigrantes em situação de refúgio. 

Nosso público engloba principalmente alunos de graduação em mobilidade acadêmica 

internacional (6 meses) e estudantes de pós-graduação. São, em sua maioria, latino-

americanos falantes de espanhol e com baixa proficiência em outra língua (geralmente 

inglês). Apesar desse público majoritário, a universidade conta com servidores 

estrangeiros e recebe frequentemente grupos de estrangeiros em visita técnica, situação 

que demanda práticas e medidas administrativas diferentes.  

4) Alcançamos a compreensão pela comunidade acadêmica acerca do que é o PLE: a 

oferta 2 de 2018 (Figura 2) foi a última em que tivemos inscrições de brasileiros e isso é 

provavelmente resultado da maior ênfase nas postagens de que os cursos de PLE 

destinam-se a estrangeiros ou brasileiros que não possuem português como língua 

materna. Fizemos ainda uma consulta e esclarecimento individual aos brasileiros 

inscritos para saber os reais motivos de terem se inscrito nos cursos. Duas das pessoas 
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inscritas ressaltaram o desejo de compreender como ensinar português para estrangeiros, 

denotando interesse na área docente, enquanto os demais acreditavam que melhorariam 

suas técnicas de escrita e leitura ou simplesmente não nos responderam. 

 

 

Figura 2 – Ocupação das turmas de PLE no IsF nas ofertas de 2017 e 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NucLi-UFV. 

 

 

5) Não sofremos com evasão: a desistência das aulas, situação comum em cursos de inglês, 

não é tão frequente nos cursos de PLE, neste NucLi. Estabelecer práticas que motivem o 

aluno a frequentar as aulas e chegar ao fim do curso tem sido realmente um desafio para 

professores do IsF, que, diante de uma sala quase vazia, podem se sentir desmotivados 

ou impotentes por não conseguirem “segurar” os seus alunos em classe. Conhecendo 

essa realidade frequentemente discutida pelos professores de inglês do NucLi-UFV, 

adotamos algumas práticas como: a realização dos cursos em horário de almoço, para 

evitar o choque com outras disciplinas regulares; o envio pontual de e-mails 

(confirmação de inscrição; data, horário e local das aulas; disponibilização de 

certificados no sistema; “lembrete” na véspera ou mesmo algumas horas antes de cada 

aula); e a realização de consultas, curtas e simples, no início (O que você espera 

aprender?), meio (O que você aprendeu até agora? Como você está se sentindo nas 

aulas? Sugestões) e fim dos cursos (Você recomendaria o curso? Por quê?). Essas 

medidas, aparentemente, têm gerado bons resultados, pois tivemos poucos casos de 

abandono do curso. Apesar de trabalhosas, são práticas que, no nosso ponto de vista, 

parecem encurtar a distância aluno-professor e estimular o diálogo, de modo que cada 

participante se sinta valorizado e com abertura para expressar e ser acolhido em suas 

opiniões, sentimentos e formas de ensino-aprendizagem. O contato com os pares, a 

possibilidade de justificar suas falhas e comemorar seus progressos, assim como o 

conhecimento de que o professor se importa com a sua ausência podem ser a motivação 

externa para estar em curso em horário que seria de descanso. 
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Metodologia 

 

 Utilizamos neste trabalho parte de dados coletados em consultas realizadas aos alunos, tanto 

ouvintes quanto regularmente inscritos, dos cursos de PLE do IsF NucLi-UFV. As consultas nas 

turmas 1 e 2 de 2018 foram feitas em forma de questionário com 9 perguntas, enquanto nos demais 

cursos foram feitas consultas mais simples, com uma ou duas perguntas de cada vez, ao início, meio 

e fim dos cursos.  

 Em todas as consultas, foram permitidas respostas em escrita livre e, para garantia de 

anonimato, cada participante assinou com um pseudônimo por ele próprio escolhido. As respostas 

que eventualmente são transcritas neste estudo podem ter sido revisadas quanto à ortografia ou para 

adequação ao léxico. 

 

Desafios para o PLE no âmbito do IsF  

 

 O atendimento às demandas das instituições credenciadas: pensando no propósito do 

programa de ensino de línguas para fins específicos e nos cursos mais desejados pelos alunos, 

reconhecemos a possibilidade de ofertar cursos de 16 horas, como Primeiras Interações em 

Português ou Interações Acadêmicas, visando ao preparo do estrangeiro recém-chegado para os 

gêneros discursivos mais frequentes na rotina acadêmica (apresentações; cadastros e preenchimento 

de fichas; e-mail a professores; almoço no RU, entre outros). Entretanto, apesar dessa clara 

demanda, o PLE enfrenta o grande, e talvez maior desafio, que é a acessibilidade do sistema para 

inscrição por estrangeiros. 

 A baixa acessibilidade do sistema IsF aluno: os problemas e as frustrações com o sistema 

IsF aluno (isfaluno.mec.gov.br) são temas recorrentes nas discussões, tanto entre coordenadores 

quanto entre professores e alunos do PLE, e aparentemente não existem perspectivas imediatas de 

mudanças para adequação ao público estrangeiro, já que o portal está vinculado a outros bancos de 

dados, como Receita Federal, Sisu e Inep. Para conhecer esses impedimentos para as inscrições pelo 

sistema, consultamos os alunos ouvintes das ofertas 1 e 3 de 2018 e, desses, apenas um participante 

reconheceu falha pessoal ao justificar a não matrícula: “Eu não consegui inscrever, porque esqueci 

a data” (Edomi). Os demais alunos ouvintes relataram impedimentos ou dificuldades na inscrição: 
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 Eu tentei me inscrever pela página do IsF, mas o sistema não deixou. (Flora de los Andes) 

 

 A página deu erro e não me deixava entrar na última fase de inscrição. Tentei 6 vezes e 

nenhuma deu certo. (Verde) 

 

 Desta vez eu nem pensei em matricular, porque não consegui da primeira vez. (Bruna) 

 

 Porque as inscrições foram muito limitadas. (Sal) 

 

 Eu não entendi como fazer o trâmite em tempo (Clareza). 

 

 

 Algumas dessas dificuldades reportadas, como é o caso descrito por Clareza, reforçam a 

necessidade de tutoria ou suporte aos interessados durante o período de inscrições. Esse suporte é 

oferecido em formato de instruções e pelo “Fale conosco”, na página do IsF, e também pela 

professora do curso (tanto pessoalmente como por e-mail, WhatsApp e Facebook). Mesmo assim, o 

fato de toda a página do IsF estar em português e o formulário exigir dados tão específicos tornam a 

inscrição inacessível a estrangeiros com pouco conhecimento da cultura brasileira. Para tornar-se 

acessível a um estrangeiro, está claro que pelo menos o formulário deva ser mais flexível, com 

menos campos obrigatórios. Aliada à natureza dos dados solicitados, a complexidade das instruções 

oferecidas pelo suporte e constantes na página piora a compreensão para quem está em processo de 

aprendizagem de português. 

 Outro impedimento às inscrições pelo sistema é o estatuto de ainda não matriculado à IES 

credenciada: 

 

 Eu não consegui me inscrever porque eu não tinha meu número de matrícula quando o 

curso começou. (Lara) 

 

 Eu sou aluno especial não vinculado. (Nana) 
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 Eu não tinha matrícula. (Tómas) 

 

 

 A oferta 1 de 2018 foi divulgada em fevereiro, quando ainda é período de férias na maioria 

das universidades brasileiras. As matrículas nas universidades ocorreram na primeira semana de 

março, tanto para graduação quanto para a pós-graduação, o que inviabilizou a inscrição até mesmo 

de estudantes já ingressos na instituição e que, após defenderem dissertação, aguardavam a abertura 

das matrículas no doutorado.  

 Atualmente, a inscrição de pessoas não vinculadas no sistema IsF tem dependido do 

preenchimento e da atualização de uma planilha pelos NucLi e pelas universidades, mas, 

infelizmente, até o momento, a exemplo do relatado por outros coordenadores no evento da SIPLE 

e no ENPISF, não temos alcançado sucesso. Por exemplo, na oferta 5 de 2018, sentamos com cada 

estudante que relatou dificuldades e não conseguimos completar a inscrição, mesmo tendo 

alcançado o cadastro completo e acionado o suporte técnico do IsF. Em resumo, diante dos 

impedimentos para inscrição pelo sistema, o que tem ocorrido na prática é a aceitação de alunos 

ouvintes nos cursos, já que nos parece injustificável a exclusão de alguns e o acolhimento de outros 

com mesmo vínculo institucional. 

 Uma alternativa que nos parece viável seria a diferenciação, ainda no cadastro do IsF, de 

brasileiros e estrangeiros, incluindo, logo na primeira página do cadastro, opções como “Sou 

brasileiro” e “Sou estrangeiro”, permitindo a aplicação de critérios e filtros diferenciados conforme 

a nacionalidade. A inclusão no sistema IsF de uma opção de cadastramento diferenciada para 

estrangeiros, tendo como obrigatório apenas o passaporte, por exemplo, além de facilitar a inscrição 

pelos próprios estrangeiros, permitiria ao programa contemplar outros públicos que porventura 

venha a alcançar caso sejam implementadas novas políticas linguísticas, como estrangeiros em 

situação de vulnerabilidade (imigrantes em processo de naturalização) e professores da educação 

básica. Entretanto reconhecemos que existem limitações impostas à gestão do IsF que não são do 

nosso conhecimento e que provavelmente impedem a melhoria de muitos recursos. 

 A baixa disponibilidade de professores: como são poucas as universidades brasileiras que 

oferecem cursos de Letras com essa habilitação específica, é importante a disponibilização de 

cursos on-line aos professores e coordenadores ingressos no IsF, a exemplo do que acontece com o 

inglês. Vídeos institucionais visando ao desenvolvimento da autonomia do professor, à melhor 
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gestão dos recursos do sistema, a novas práticas de letramento, ao uso de NTICs, à criação e seleção 

de materiais didáticos, entre outros, seriam bem-vindos se considerarmos a quantidade de 

profissionais formados em outras áreas de ensino de línguas e que abraçaram o PLE, necessitando, 

portanto, agregar conhecimentos teóricos e práticos específicos da área.  

 Do mesmo modo, a expertise de professores com maior experiência no contexto do IsF pode 

ajudar os novos professores em formação, especialmente para lidar com a heterogeneidade e 

multiculturalidade em classe, temas já bastante discutidos na literatura e que sempre assombrarão 

professores iniciantes.  

 A necessidade de inclusão de outros cursos (com outros títulos) no sistema: conforme 

apontamento feitos pelo nosso público, precisamos desenvolver cursos voltados aos alunos 

iniciantes e isso não implica fugir do propósito do programa, de ensino de línguas com fins 

específicos. Referindo-se ao ensino de inglês no IsF, REIS e SANTOS (2016, p. 177) trazem 

reflexões sobre a importância de oferecer ao estudante de língua estrangeira oportunidades para 

letramentos múltiplos na língua-alvo que não apenas subsidiem o seu acesso à informação 

necessária para o seu desempenho acadêmico e profissional, como também lhe garantam a sua 

inserção nas práticas do cotidiano acadêmico dessa comunidade discursiva. 

 

O desenvolvimento de saberes linguísticos proporciona a inserção dos estudantes em 

diferentes práticas do cotidiano acadêmico, o que implica o seu envolvimento em práticas 

discursivas de letramento múltiplos que congregam a própria vivência em ambiente 

universitário estrangeiro, envolvendo desde habilidades “relativamente simples”, como a 

capacidade de compreender e anotar aulas, seminários e palestras em língua estrangeira, até 

práticas discursivas complexas e institucionalizadas como, por exemplo, a produção de 

artigos, dissertações, teses e outras produções acadêmicas. (REIS & SANTOS, 2016, p. 177). 

 

 

 Nota-se, pois, que a demanda por cursos para iniciantes, além de cabível no programa e no 

contexto de PLE, é relativamente simples de ser atendida, já que os próprios coordenadores podem 

planejar e incluir cursos no sistema. Além do que já foi apontado, e considerando que os alunos 

mais frequentes se inscrevem em todas as ofertas lançadas, ao repetir cursos, o professor de PLE do 

IsF deve ter em mente que, para que esses alunos aproveitem o curso e se mantenham em sala de 

aula, deverá planejar novas atividades e materiais que cumpram a ementa sem deixar parecer que o 

“curso e o conteúdo é o mesmo”. 
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Impressões e sentimentos dos alunos sobre os cursos 

 

 Em nossas consultas, procuramos observar o nível de dificuldade dos alunos para 

acompanhar as aulas – especialmente considerando que, no IsF NucLi-UFV, ainda não há teste de 

nivelamento para as turmas de PLE – e a capacidade da professora em explicar o conteúdo ou 

conduzir atividades. Perguntamos, ao final do curso, se o aluno encontrou dificuldades para 

acompanhar ou compreender as aulas e abrimos espaço para que esclarecesse que dificuldades teve 

e dar sugestões. Observamos nas respostas que alguns poucos alunos que se consideravam com alta 

proficiência não tinham paciência com os demais e pediam menos interrupções das aulas para 

explicação de aspectos gramaticais ou de pronúncia e maior dinâmica para cumprimento da agenda 

do curso. Os resultados de uma consulta pontual podem nos surpreender em muitos aspectos e, 

inclusive, nos ajudar a monitorar o nosso filtro afetivo.  

 Todos os alunos consultados informaram, por exemplo, que gostam muito de “Exercícios de 

treinamento”, entendidos pelos participantes como tarefas do Celpe-Bras, resultado que reflete 

desejo em obter boa nota no exame de proficiência na língua. Como sugestão, mostraram também 

que preferem que as atividades preparatórias para o exame sejam todas feitas em sala de aula, com 

tempo determinado, para se sentirem mais seguros na situação real do exame e para evitar tarefas 

em casa, uma vez que todos já possuem uma carga de trabalho apertada.  

 Relatos como esses são importantes, pois permitem ao professor refletir suas práticas em 

sala de aula e repensar o planejamento de suas atividades. No caso específico da professora de PLE 

do IsF/NucLi-UFV, sua prática docente sempre foi guiada por feedbacks dos alunos. E, embora 

saibamos que a observação por um profissional na área seja muito válida e talvez mais rica que a 

opinião do aluno, na falta daquela, a percepção proporcionada por instrumentos de observação e 

coleta, como a filmagem e/ou gravação de aulas, a aplicação de questionário e/ou entrevista, entre 

outros, pode contribuir significativamente para a autorreflexão e melhoria das práticas do professor 

(RICHARDS, 1994, p.10) ou para trazer-lhe confiança e elevar sua autoestima, o que, certamente, 

permitirá a manutenção de um bom relacionamento com seus pares e com os alunos (MELO et al., 

2008). 

 E, considerando o programa IsF um espaço de formação de professores de línguas, é 

realmente importante avaliar a recepção dos alunos aos cursos de PLE, em diversos aspectos. Em 

determinado momento, perguntamos “O que você aprendeu neste curso e que foi mais importante 
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para você?”. A variedade nas respostas mostrou-nos como cada aspecto da língua pode ter um valor 

individual para cada aluno, conforme suas expectativas, necessidades e vivências:  

 

 As expressões populares, o significado no contexto. (Clareza) 

 

 Os exercícios de treinamento são muito importantes, já que preciso fazer prova do Celpe-

Bras. (Nana) 

  

 Eu aprendi bastante sobre estratégias de leitura. (Lara) 

 

 Aprendi a redigir melhor o português e a ortografia. (Verde) 

 

 Tirei muitas dúvidas sobre a linguagem formal e escrita. Aprendi sobre a estrutura do 

Celpe-Bras, como fazê-lo com sucesso, e sobre a estrutura de diferentes tipos de textos. (Flora de 

los Andes) 

 

 Oportunidades para praticar minha produção escrita. (Tómas) 

 

 Eu aprendi esse método para ler rápido e o mais importante em cada parágrafo que 

apresenta o Celpe-Bras. (Edomi) 

 

 Como ler um texto mais longo e, enquanto ouvindo um vídeo, o que perceber. (Princessa) 

 Formulação de cartas, e-mail e como escrever nos periódicos. Também formato da prova 

Celpe-Bras. (Anto) 

 

 Melhorei conversas, usar expressões, algumas gírias. Acabei de saber sobre uns erros que 

cometia sempre. (Bhaula) 

 

 Bom, eu aprendi algumas dicas de leitura dos textos e que podem ser aplicadas a outras 

línguas para uma leitura mais rápida quando não tem muito tempo. (Zambita). 
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 Respostas livres puderam nos mostrar o que foi mais relevante ou memorável para os 

participantes. E, de algum modo, essas oportunidades de consulta também deixam aflorar os anseios 

dos alunos, que, durante essas reflexões provocadas por um questionário ou entrevista, parecem 

sempre resgatar os elementos que buscavam ao se inscreverem nos cursos. É como se 

questionassem: “O que eu preciso melhorar no português?”, “O curso alcançou o prometido?”. E, 

para o professor, as respostas dos alunos ajudam a nortear o planejamento dos próximos cursos e 

atuam como termômetro, moderando suas práticas em sala de aula. 

 

 Eu gostei da interação com diferentes pessoas e suas culturas, além disso, gostei da 

didática da professora. (Sal) 

 

 Os diferentes gêneros de texto que existem e como produzir eles. (Zambita) 

 

 Diferentes gêneros literários. (Aljapa) 

 

 Melhorei conversação, escrita e gramática. (Bhaula) 

 

 

 Percebemos também a importância ao atendimento dos objetivos propostos em cada curso. 

Tanto nos cursos de Familiarização com o Celpe-Bras quanto nos de Leitura e Produção de Textos 

Acadêmicos, aplicamos prática de escrita em todas as aulas. E, ao selecionar e ofertar cursos dessa 

natureza, temos em mente que esses cursos com ênfase em escrita podem demandar tempo para a 

leitura das produções dos alunos e feedback constantes, algo mais difícil em turmas numerosas e 

que exigiria estratégias diferentes em caso de o professor não ter tempo disponível para leitura das 

produções e feedback aos alunos. 

 Como pode ser observado no recorte a seguir, quando procuramos por sugestões ou 

perguntamos aos nossos alunos sobre que pode ser melhorado, as respostas revelam queixas 

(Bhaula), satisfação e sentimentos como: ansiedade em aprender rápido (Verde); inconformação 

com o nível de proficiência dos colegas (Aljapa); frustação pelo cancelamento da aplicação do 

Celpe-Bras, prevista para abril de 2018 (Bruna); e insatisfação com o horário do curso, que 

coincidia com outras atividades (Princessa, Sal e Tómas).  
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 Talvez poderia ampliar o tempo do curso e aprofundar algumas questões. (Zambita) 

 Praticar a conversação com os panfletos [elementos provocadores], como no Celpe-Bras. 

(Edomi) 

 

 Uma ênfase maior em treinamento das etapas da prova, especificamente a parte escrita. 

(Tómas) 

 

 Talvez dar um jeito de que os alunos fiquem mais em contato visual, tipo uma roda... 

(entendo que muitas aulas não dão para isso). (Flora de los Andes) 

 

 Seria bom também que o Celpe-Bras acontecesse logo ao fim do curso, mas sei que vocês 

não têm controle sobre isso. (Bruna) 

 

 Eu acho que as aulas poderiam ser um pouco mais puxadas. Fazer as atividades mais 

rápido e assim poderíamos fazer mais tipos de atividades. (Verde) 

 

 Para mim é importante aprender a conjugação de verbos. Algumas dinâmicas ou formatos. 

(Clareza) 

 

 Limitar o nível de português do aluno. (Aljapa) 

   

 Mais conversação. (Zambita) 

 

 A ansiedade presente nas falas de Verde e Aljapa é tema discutido por MASTRELLA-DE-

ANDRADE (2011) e ZHENG (2008) e está relacionada ao filtro afetivo, um fator determinante da 

motivação e que pode constituir um obstáculo à aprendizagem. Outros autores, como NÓBREGA 

(2014), fazem considerações sobre a diversidade cultural e suas implicações no ensino de PLE, 

apontando a importância de que as práticas do professor em sala de aula minimizem os preconceitos 

e promovam o respeito às diferenças e, consequentemente, o bem-estar em sala de aula. Crenças 

excludentes como “Sei quase tudo” e “Meus colegas iniciantes impedem que as aulas sejam mais 
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puxadas” também podem motivar baixa frequência nos cursos e, por isso, nem sempre a frequência 

está relacionada à metodologia ou didática do professor. Sabe-se ainda que a pronúncia, uma das 

habilidades que mais determinam esse julgamento pelos colegas, pouco ou nada influencia no 

desempenho individual do aluno nas produções escritas do Celpe-Bras, uma das atividades mais 

valorizadas pelos participantes. 

 Algumas lacunas no PLE-IsF apontadas pelos participantes, como a falta de um teste de 

nivelamento e a separação de turmas por níveis, podem apontar uma demanda real dentro do 

programa ou simplesmente o afloramento de crenças e sentimentos particulares em torno da prática 

de línguas estrangeiras, já que apenas um participante (Aljapa) demonstrou incômodo com a 

presença de colegas com baixo nível de proficiência.  

 

Contribuições do IsF 

 

 Ao contrário do que pensamos inicialmente, de que os cursos de PLE competiriam com os 

cursos de extensão, pudemos observar que, com a adequada gestão dos cursos com propósitos 

diferentes, é possível manter o mesmo público frequente. No NucLi-UFV, muitos dos alunos 

frequentes são os mesmos que cursam simultaneamente as disciplinas regulares de Português para 

Estrangeiros. Isso mostra que o público recebe o programa IsF como aliado, para agregar outros 

conhecimentos ao estudo regular da língua, não sendo necessário optar por um ou outro. 

 Além dessa parceria, o programa tem funcionado como espaço adequado, com 

oportunidades únicas para a formação do professor de PLE. Aliás, o desenvolvimento da autonomia 

do professor é assunto que deve ser enfatizado no trabalho de coordenadores do PLE, especialmente 

porque, como ressalta MELLO et al. (2008), a autonomia do professor claramente se conecta à 

autonomia dos alunos, tendo importante papel no desenvolvimento de estratégias e práticas pelo 

aluno. E, ainda, concordamos com REIS e SANTOS (2016, p. 181) quando afirmam que “a 

formação de professores desenvolvida no Programa IsF deva ter como uma de suas características a 

formação “para a vida”, com um viés reflexivo e transformador da prática, uma formação para além 

da metodologia e da tecnicalidade”. 

 No caso do PLE no NucLi-UFV, a inclusão da professora no grupo de professores do NucLi 

geral foi essencial para o desenvolvimento dessa autonomia. Além de compreender a importância 
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de sua própria iniciativa para divulgar os cursos, planejar aulas, criar materiais de suporte, conhecer 

seus alunos e pesquisar seus anseios, dilemas e crenças, ao participar das reuniões do núcleo gestor, 

a professora teve alcance também a metodologias mais largamente difundidas no ensino de inglês, 

relatos de experiência enriquecedores, técnicas para lidar com conflitos em sala, crenças dos alunos, 

entre outros aspectos da prática docente. Passou a ter acesso, ainda, aos mesmos recursos materiais 

e tecnológicos, como quota para xerox, caixa de som e impressão de cartazes para divulgação, bem 

como apoio da administração da universidade, que, até então, não reconhecia a necessidade ou 

importância de se manter um professor de PLE no NucLi-UFV. 

 A inclusão de professores do PLE nas reuniões com a coordenação geral do NucLi é uma 

ação que deve ser incentivada em todos os NucLi, pois pode reduzir em grande proporção os 

problemas administrativos e garantir a esses professores suporte e recursos materiais e 

metodológicos que talvez não obtenham em reuniões isoladas com o coordenador de sua área. 

 

Considerações finais 

 

 Reconhecemos neste estudo que não é possível formular uma cartilha de sucesso que sirva a 

todos os NucLi e a todos os contextos. Apesar disso, é possível que professores e coordenadores 

compreendam que muitas ações devem partir de si mesmos, em articulação interna ou com outros 

NucLi, para minimização ou solução de problemas ou lacunas que ainda persistem no programa. 

 É certo que o PLE, por seu público ser de estrangeiros, exige políticas de acessibilidade e 

ações diferenciadas, especialmente no sistema de inscrições. Entretanto, ações simples, como a 

ênfase na autonomia e nas funções do professor, a inclusão no grupo geral de professores do NucLi 

e o compartilhamento rápido das informações, podem trazer resultados positivos, como aumento da 

satisfação dos alunos e maior estabilidade no preenchimento das vagas, além de melhorar a 

execução das tarefas que requerem cada oferta (planejamento, divulgação, inscrições, etc.).  

 Com as limitações do sistema atual e a diversidade do público-alvo do PLE, entendemos que 

não é possível exigir do PLE os mesmos resultados, ou números, obtidos para outros idiomas. 

Embora tenhamos a compreensão da importância de formarmos um banco de dados sólido, 

admitimos que esse banco não pode ser verdadeiramente alimentado enquanto não tivermos 

mudanças específicas para o atendimento à comunidade estrangeira. Assim, apesar da existência de 
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inquestionável demanda dentro das universidades, não conseguimos registrar os números reais de 

estrangeiros atendidos pelo programa.  

 O contexto de ensino de PLE exige políticas de articulação com setores específicos em cada 

instituição credenciada. Isso porque, sem o apoio da instituição, não é possível atender às demandas 

da comunidade estrangeira local. 
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RESUMO 

Este trabalho propõe-se refletir sobre a natureza do processo de aquisição de uma segunda língua, com foco 

no português, identificar diferenças e semelhanças entre diferentes populações e discutir as implicações que 

esta investigação tem para o ensino. O trabalho baseia-se em investigação sobre os pronomes pessoais, que, 

pelas suas características gramaticais e discursivo-pragmáticas, se têm revelado uma área de especial 

dificuldade tanto na aquisição bilingue como na monolingue. Os resultados de diversos estudos nestes 

domínios são comparados com as conclusões de investigação existente sobre a aquisição de pronomes por 

aprendentes surdos, procurando-se identificar diferenças e semelhanças nos percursos e ritmo de 

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

exposição à primeira língua, a influência da primeira língua e o acesso ao input da segunda língua. 

 

Palavras-chave: Aquisição. Ensino. Português L2. Pronomes. Aprendentes surdos. 

 

Introdução 

 

 Este artigo tem três objetivos principais: (i) propor uma reflexão sobre a natureza do 

processo de aquisição de uma segunda língua (L2), com foco no português europeu (PE); (ii) 

identificar diferenças e semelhanças, na aquisição de (português como) L2, entre diferentes 

populações (o destaque estará na comparação entre aprendentes ouvintes e surdos); e (iii) discutir as 

implicações que a investigação sobre a aquisição e o desenvolvimento do conhecimento gramatical 

deverá ter para o ensino. O termo “aquisição” é utilizado aqui para designar a aprendizagem natural 

ou o desenvolvimento de conhecimento linguístico que pode ser utilizado para comunicar 

espontaneamente em situações naturais de comunicação. Quanto ao termo ‘segunda língua’, ou 

‘L2’, é usado numa aceção lata, como sinónimo de ‘língua não materna’, não diferenciando entre 

‘língua estrangeira’ e ‘língua segunda’. 
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 O artigo baseia-se em investigação sobre um fenómeno gramatical específico, os pronomes 

pessoais, os quais, pelas suas características fonológicas, morfossintáticas, semânticas e discursivo-

pragmáticas, se têm revelado uma área de especial dificuldade, não apenas na aquisição de L2, mas 

também na aquisição monolingue e bilingue, tanto a nível da produção como da compreensão (e.g., 

COSTA & GROLLA, 2017). Os resultados de diversos estudos com foco no português realizados 

com aprendentes ouvintes serão comparados com as conclusões de investigação existente sobre a 

aquisição de pronomes na língua oral (L2) por aprendentes surdos, procurando-se identificar 

diferenças e semelhanças quanto aos percursos e ao ritmo de desenvolvimento, e discutir o efeito de 

potenciais fatores diferenciadores como, por exemplo, a idade de início de exposição à primeira 

língua (L1) – a língua gestual ou de sinais, no caso dos aprendentes surdos –, a influência da L1 e o 

grau de exposição à L2. 

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

aquisição e do desenvolvimento de fenómenos gramaticais como os pronomes pode contribuir para 

a identificação de estratégias mais adequadas e eficazes para o ensino do português L2 a diferentes 

públicos, assim como para a construção de materiais didáticos diferenciados em função das 

especificidades dos aprendentes. 

 

Porque é interessante investigar a aquisição de pronomes? 

 

 Os pronomes representam uma área de especial dificuldade na aquisição tanto de L1 como 

de L2. Além de serem percentualmente pouco salientes no input linguístico, são formas gramaticais 

complexas, que se caracterizam por um conjunto de propriedades de diferentes áreas da gramática: 

fonologia, morfologia, semântica, sintaxe, discurso e pragmática. Assim, a aquisição de pronomes 

envolve o desenvolvimento de conhecimentos de diferentes domínios e o seu uso adequado em 

contextos de comunicação requer a capacidade de integrar estes conhecimentos em tempo real. 

 Do ponto de vista morfológico, os pronomes apresentam diferentes formas, de acordo com a 

sua especificação para as categorias gramaticais de pessoa (e.g., eu/tu/ele), número (e.g., ele/eles), 

género (e.g., ele/ela) e caso (e.g., eu/me/mim). Discursivamente, os pronomes remetem para um 

antecedente introduzido previamente no contexto linguístico ou situacional (1), sendo as distinções 

de pessoa, número e género relevantes para a identificação do antecedente (2): 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 103 

 

 (1) O Rui disse que a Lúcia chegou ao trabalho e o colega a cumprimentou. (a = a Lúcia) 

 (2) a. Eu estou aqui. (eu  locutor) 

  b. Tu estás aqui. (tu  alocutário) 

  c. Ele/ela está aqui. (ele/ela  outro participante) 

 

 

 A aquisição dos pronomes pessoais requer que os aprendentes desenvolvam conhecimento 

não só das propriedades morfológicas, mas também das condições que regem a associação do 

pronome ao participante discursivo apropriado. Os pronomes de 3ª pessoa, por envolverem mais 

traços do que os de 1ª e 2ª pessoas e por admitirem um maior número de interpretações (deítica ou 

anafórica), desenvolvem-se, em geral, mais tardiamente.  

 Os pronomes diferem também quanto à sua realização fonética. Por exemplo, em línguas de 

sujeito nulo, os pronomes de sujeito podem ser realizados (plenos) ou não (nulos) (3). 

 

 (3) Ele/Ø vai ao cinema. 

 

 

 Enquanto os pronomes com realização fonética podem ser fortes (formas tónicas) ou fracos 

(formas reduzidas fonologicamente), os pronomes nulos são considerados fracos (CARDINALETTI 

& STARKE, 1999). Formas pronominais com diferentes estatutos fonológicos estão associadas a 

propriedades distintas. Por exemplo, se considerarmos os pronomes de sujeito, os pronomes 

realizados (fortes) e os pronomes nulos (fracos) diferem quanto ao tipo de antecedente que 

favorecem. Do ponto de vista discursivo-pragmático, enquanto os sujeitos nulos mantêm 

preferencialmente o tópico discursivo anterior e, por isso, tendem a retomar antecedentes em 

posição de sujeito, os sujeitos plenos tendem a introduzir um novo tópico discursivo e, por esta 

razão, retomam preferencialmente antecedentes noutras posições (4) (LOBO, 2013).  

 

 (4) a. O João cumprimentou o André quando Ø chegou a casa. (interpretação preferencial: 

Ø=o João) 
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 b. O João cumprimentou o André quando ele chegou a casa. (interpretação preferencial: 

ele = o André) 

 

 

 Do ponto de vista semântico, os sujeitos plenos favorecem antecedentes animados, ao 

contrário dos sujeitos nulos, que admitem antecedentes quer animados quer não animados (5) 

(MORGADO, LUEGI & LOBO, 2018). 

 

(5)  a. Depois de o instrutor pintar o recruta no exercício militar, ele ficou camuflado no 

meio da vegetação. (escolha de antecedente objeto = 69%) 

 b. Depois de o instrutor pintar o capacete no exercício militar, ele ficou camuflado 

no meio da vegetação. (escolha de antecedente objeto = 51%) – (MORGADO, LUEGI & 

LOBO, 2018, p. 200) 

 

  

 Assim, a alternância entre pleno e nulo não é livre e, na aquisição destes pronomes, os 

aprendentes necessitam de desenvolver conhecimento das condições que determinam ou favorecem 

a ocorrência de um ou outro. 

 Os pronomes clíticos são um tipo particular de pronomes defetivos (fracos) que se distingue 

por um conjunto de características. Sendo formas átonas, os clíticos, ao contrário dos pronomes 

fortes, não podem aparecer isolados (6) e, no caso de línguas como o português, ocorrem sempre 

adjacentes a um verbo (7). 

 

 (6) a. Quem encontraram elas no cinema? - *O. 

  b. Quem chegou? - Ele. 

 (7) a. Eu encontrei-te ontem. vs. *Eu encontrei ontem te. 

  b.*O Luís esperou por te. 

 

 

 Em PE, os pronomes clíticos podem ocorrer em ênclise (i.e., em posição pós-verbal) (8) – 

considerada a ordem não marcada (DUARTE & MATOS, 2000) – ou em próclise (i.e., em posição 

pré-verbal) (9), sendo esta desencadeada pela presença de determinados elementos pré-verbais, 

como, por exemplo, negação (9a), certos quantificadores (9b), algumas classes de advérbios (9c) e 

conjunções subordinativas (9d) (MARTINS, 2013). 
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 (8) O João comprou-o no mercado.  

 (9) a. O João não o comprou.    

  b. Alguém o comprou.  

  c. O João também o comprou.   

  d. Eu acho que o João o comprou. 

 

 

 Dada a complexidade e heterogeneidade das propriedades dos pronomes, investigar a sua 

aquisição permite-nos compreender qual é o estatuto de diferentes propriedades da gramática (isto 

é, que propriedades são mais difíceis e que propriedades são mais fáceis, do ponto de vista da 

aqIuisição) e contribui para um melhor conhecimento dos fatores responsáveis pela maior 

dificuldade de determinados fenómenos gramaticais (em algumas línguas, pelo menos).  

 

Aquisição de L1 e de L2: diferenças e semelhanças 

 

 Em geral, considera-se que, embora, em muitos aspetos, o processo de aquisição de L2 seja 

diferente do de aquisição de L1, as duas tarefas são essencialmente idênticas, uma vez que ambas 

visam a construção de uma gramática da língua-alvo a partir dos dados linguísticos a que o 

aprendente está exposto.  

 Contudo, existem algumas diferenças importantes entre os dois processos, particularmente 

quando consideramos a aquisição de L2 por adultos: (i) a idade de início de aprendizagem – tardia, 

na aquisição de L2, observando-se frequentemente efeitos de período crítico (HYLTENSTAM & 

ABRAHAMSSON, 2003); (ii) o grau de maturidade cognitiva do aprendente – os adultos dispõem 

de estratégias de aprendizagem que as crianças não desenvolveram ainda; (iii) a existência de 

efeitos de transferência de conhecimento linguístico prévio, da L1 (ODLIN & YU, 2016) e, 

possivelmente, de outras línguas (PUIGMAYENCO, GONZÁLEZ & ROTHMAN, 2018), em 

particular, nas etapas iniciais de desenvolvimento; (iv) o contexto de aprendizagem e o input 

linguístico disponível – geralmente, mais reduzido e menos variado na aquisição de L2 do que na de 

L1; (v) o papel do ensino formal e das correções de erros – que se reconhece terem um papel mais 

significativo na aquisição de L2 (DOUGHTY, 2003); (vi) o efeito de fatores individuais como a 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 106 

motivação, as atitudes, etc. (DÖRNYEI & SKEHAN, 2003); (vii) os percursos e ritmos de 

desenvolvimento (que são tipicamente mais variáveis na aquisição de L2 do que de L1); (viii) a 

probabilidade de desenvolver competência nativa, que é garantida no desenvolvimento típico da L1, 

mas baixa na aquisição de L2, sendo as gramáticas de interlíngua suscetíveis de fossilização 

(SELINKER, 1972; LARDIERE, 2007); considera-se, no entanto, que o desenvolvimento de 

competência (quase-)nativa é possível em alguns domínios (por exemplo, léxico e sintaxe), mas 

pouco provável em outros (por exemplo, fonologia) (BIRDSONG, 2006). 

 Apesar destes fatores diferenciadores, os percursos segundo os quais os falantes não nativos 

desenvolvem conhecimento de (certas) propriedades gramaticais da língua-alvo são sistemáticos e 

aproximam-se, em certos casos, dos verificados na aquisição de L1, observando-se a existência de 

sequências de desenvolvimento idênticas, independentemente das características individuais dos 

aprendentes (idade, L1, etc.) e do contexto de aprendizagem. Outra semelhança entre os processos 

de aquisição de L1 e de L2 prende-se com as áreas que se revelam problemáticas e de 

desenvolvimento tardio:  em ambos os casos, muitas das dificuldades que se observam na aquisição 

parecem envolver fenómenos complexos, que requerem a integração de diferentes tipos de 

conhecimento (SORACE, 2005). 

 

Aquisição de pronomes em português L2 

 

 Nesta breve revisão de alguns estudos sobre a aquisição das propriedades dos pronomes, 

vamos concentrar-nos em três fenómenos: a omissão de pronomes clíticos, os desvios nos seus 

padrões de colocação e as assimetrias na interpretação de pronomes de sujeito plenos e nulos. 

 

Omissão e colocação de pronomes clíticos 

 

 Existem muitos estudos sobre a aquisição não nativa de pronomes clíticos em línguas como 

o espanhol (e.g., LICERAS et al, 1997), o italiano (e.g., LEONINI & BELLETTI, 2004) e o francês 

(e.g., WHITE, 1996). As condições que determinam os padrões de colocação dos clíticos nestas 

línguas estão associadas à finitude do verbo, ao contrário do que acontece em português: enquanto, 

em espanhol e em italiano, a colocação dos clíticos é sensível ao estatuto finito/não finito dos 
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verbos, ocorrendo a próclise com os verbos finitos e a ênclise com os não finitos (10-11), em 

francês, o padrão generalizado é a próclise (12): 

 

 (10)  a. Lo voy a comprar  (espanhol) 

  b. Voy a comprarlo. 

 (11)  a. Lo voglio fare  (italiano) 

   b. Voglio farlo 

 (12)  a. Je lui dit toujours la vérité (francês) 

   b. Il faut lui dire la vérité 

 

 Na aquisição destas línguas por falantes nativos e não nativos, o conhecimento dos clíticos 

desenvolve-se cedo, embora se registem omissões nas produções iniciais. Nas etapas iniciais, os 

aprendentes recorrem frequentemente a estratégias que lhes permitem evitar o uso de clíticos: 

omissão, substituição por uma expressão nominal plena e, menos frequentemente, por pronomes 

fortes (HERSCHENSOHN, 2004; LEONINI, 2006). Pelo menos no que diz respeito à aquisição 

nativa, ocorre variação quanto à incidência de omissão em diferentes línguas, com taxas mais 

elevadas em italiano, francês e catalão do que em espanhol, por exemplo (GAVARRÓ, TORRENS 

& WEXLER, 2010). Quanto aos padrões de colocação, em geral, são encontrados poucos erros, não 

se observando, no caso da aquisição de L2, efeitos significativos de influência da L1, já que se 

registam percursos de desenvolvimento idênticos na aquisição nativa e não nativa. 

 Na aquisição monolingue e bilingue de PE, ao contrário de outras línguas românicas, as 

propriedades dos pronomes clíticos desenvolvem-se tardiamente, observando-se, nos estádios 

iniciais, taxas elevadas de omissão, que se mantêm até tarde (COSTA & LOBO, 2007; COSTA, 

LOBO & PRATAS, 2014). Por exemplo, VARLOKOSTA et al (2016), num estudo comparativo de 

dezasseis línguas realizado com crianças de 5 anos, mostram que, numa tarefa de produção 

induzida, a taxa de omissão em PE é significativamente mais elevada do que nas outras línguas 

(56% em PE vs. média de < 7% nas outras quinze línguas consideradas). A omissão precoce dos 

clíticos poderá dever-se em parte à complexidade dos padrões de colocação em PE, mas 

corresponde, sobretudo, a uma generalização da construção de objeto nulo (13) (COSTA et al, 

2008): as crianças sabem que é possível omitir o complemento do verbo em PE e generalizam esta 

construção a contextos em que os adultos tenderiam a produzir um clítico. 
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 (13) A Joana viu Ø na TV ontem. (RAPOSO, 1986, p. 373) 

 

 

 Quanto aos padrões de colocação, regista-se uma generalização inicial de ênclise a todos os 

contextos sintáticos (DUARTE, MATOS & FARIA, 1995) (ver exemplo em (14)), com um 

desenvolvimento gradual do conhecimento dos contextos de próclise, que, segundo COSTA, FIÉIS 

& LOBO (2015), ocorre de acordo com a seguinte sequência: negação > subordinadas completivas 

> advérbios > subordinadas adverbiais > quantificadores. Esta é uma propriedade que regista um 

desenvolvimento tardio, já que, aos 6 anos de idade, as crianças ainda não demonstram um 

conhecimento-alvo dos padrões de colocação dos clíticos. 

 

 (14) não chama-se nada (M., 20 meses) (DUARTE, MATOS & FARIA, 1995) 

 

   

 A generalização de ênclise a contextos de próclise ocorre também na aquisição bilingue de 

PE (FLORES & BARBOSA, 2012), embora se observem efeitos de transferência em casos em que 

a língua dominante apresenta um padrão de colocação predominantemente proclítico (FLORES, 

CASA NOVA & BARBOSA, 2016). 

 Na aquisição de PE L2, os clíticos são produzidos desde o início do processo de aquisição 

(MADEIRA & XAVIER, 2009). De modo geral, os falantes não nativos demonstram conhecimento 

das suas propriedades específicas (em particular, sabem que os clíticos têm de ocorrer adjacentes a 

uma forma verbal) desde os estádios iniciais, independentemente das propriedades das suas L1 

(FIÉIS, MADEIRA & XAVIER, 2013).  No entanto, à semelhança do que se verifica na aquisição 

de L1, observam-se taxas elevadas de omissão nas etapas iniciais de aquisição, sobretudo em 

falantes nativos de línguas que também admitem objetos nulos, como é o caso do chinês (FIÉIS & 

MADEIRA, 2016).  

 Também no que diz respeito à colocação dos clíticos, o percurso parece ser idêntico ao 

registado na aquisição de L1, assistindo-se a uma sobregeneralização da ênclise nos estádios 

iniciais, com variação entre os dois padrões de colocação em contextos em que se esperaria 

próclise, e à aquisição gradual (e sequencial) da próclise nas etapas mais avançadas, estabilizando 

esta primeiro em contextos de negação (MADEIRA & XAVIER, 2009). Existem evidências de 
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influência da L1 sobretudo ao nível do ritmo de desenvolvimento destas propriedades, sendo que a 

existência de propriedades semelhantes na L1 parece contribuir para facilitar e acelerar o 

desenvolvimento. 

 Quanto à interpretação de pronomes de objeto, regista-se uma assimetria entre pronomes 

clíticos e pronomes fortes na aquisição tanto de L1 como de L2. Assim, na aquisição de L1, as 

crianças revelam mais dificuldades na interpretação de pronomes fortes do que de clíticos, como se 

torna notório quando se comparam os resultados de estudos que incidem sobre o português 

brasileiro (PB), que, na 3ª pessoa, usa pronomes fortes, com os de trabalhos sobre o PE. De acordo 

com os dados de GROLLA (2005, p. 177), por exemplo, crianças falantes de PB com idades entre 3 

a 4 anos e 6 a 6 anos apresentam uma taxa de aceitação média de 44% de uma leitura de 

correferência entre o pronome forte e o sujeito (que é agramatical para falantes nativos adultos) em 

frases como (15). Por seu lado, CRISTÓVÃO (2006, p. 83) mostra que a taxa de aceitação média da 

leitura de correferência do pronome clítico com o sujeito em frases como (16), para crianças 

falantes de PE entre os 3;6 anos e os 6;3 anos, é de apenas 22%. 

 

 (15) O cachorro está coçando ele (*ele = o cachorro) (GROLLA, 2005, p. 177) 

 (16) A menina limpa-a (PE) (*a = a menina) (CRISTÓVÃO, 2006, p. 66) 

 

 

 Na aquisição de PE L2, embora os estudos que se têm debruçado sobre este fenómeno sejam 

escassos, observam-se também alguns indícios de uma assimetria na interpretação de pronomes 

clíticos e fortes. Por exemplo, num estudo realizado com falantes não nativos de PE L2, falantes de 

chinês L1 (FIÉIS & MADEIRA, 2017), estes revelam dificuldades na interpretação, em frases 

simples, de pronomes fortes (reflexos), mas não de pronomes clíticos. 

 

 

Interpretação de pronomes de sujeito plenos e nulos 

 

 Muitos dos problemas que se observam na aquisição (monolingue e bilingue) de pronomes 

de sujeito prendem-se também com o estatuto do pronome. Assim, vários estudos têm mostrado que 
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a interpretação de pronomes de sujeito plenos se desenvolve mais tarde do que a de sujeitos nulos 

em PE, tanto na aquisição monolingue (AMBULATE, 2008; SILVA, 2015; LOBO & SILVA, 

2016) como na bilingue (RINKE & FLORES, 2018). No estudo de AMBULATE (2008), por 

exemplo, crianças entre os 3 e os 5 anos de idade apresentam taxas de seleção de 40%-33% de um 

antecedente discursivo para o sujeito pleno da subordinada em frases como (17a) (i.e., ele = o 

Noddy), que seria a interpretação preferencial para falantes nativos adultos, não tendo, no entanto, 

qualquer dificuldade em atribuir uma interpretação-alvo ao sujeito nulo numa frase como (17b) (i.e., 

selecionando como antecedente o sujeito matriz: Ø = o Noddy). 

 

 (17)  (Duas personagens: o Noddy e o Shrek)  

  a. O Shrek disse que ele está com fome 

  b. O Noddy disse que Ø comeu um gelado (AMBULATE, 2008, p. 3-4) 

 

 

 No que se refere à aquisição de PE L2, sabemos que os falantes não nativos desenvolvem 

conhecimento precoce das propriedades sintáticas dos sujeitos pronominais (plenos e nulos). No 

entanto, a interpretação destes pronomes permanece problemática, sobretudo no caso dos pronomes 

realizados: mesmo em níveis de proficiência avançados, os aprendentes de PE L2 revelam 

dificuldade em determinar os contextos em que estes pronomes são pragmaticamente adequados e 

selecionam frequentemente antecedentes em posição de sujeito (MADEIRA, XAVIER & 

CRISPIM, 2009; LOBO, MADEIRA & SILVA, 2017). Parece ocorrer algum efeito da L1 dos 

aprendentes, na medida em que falantes de línguas de sujeito nulo (e.g., espanhol e italiano) 

desenvolvem mais rapidamente conhecimento das propriedades interpretativas dos sujeitos 

pronominais realizados do que aqueles cuja L1 é uma língua de sujeito obrigatório (e.g., francês e 

inglês).  

 

Síntese dos resultados 

 

 A partir dos estudos descritos acima, podemos concluir que, de maneira geral, os falantes 

não nativos estabelecem desde cedo uma distinção entre os diferentes tipos de pronomes (fortes, 
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clíticos e nulos), o que significa que o conhecimento de (pelo menos) algumas propriedades 

específicas destes pronomes se desenvolve precocemente, mesmo quando eles não ocorrem nas suas 

L1. 

 Algumas das propriedades que são adquiridas precocemente em PE L2 são a disponibilidade 

de sujeitos nulos e a interpretação dos pronomes clíticos e de sujeitos nulos. Outras propriedades, 

porém, desenvolvem-se tardiamente, em particular, a produção regular de clíticos e os seus padrões 

de colocação, bem como as propriedades interpretativas dos pronomes fortes de sujeito e objeto 

(não sendo certo que estas venham a desenvolver-se plenamente).  

 Os resultados obtidos relativamente a este fenómeno gramatical específico fornecem-nos 

algumas pistas sobre algumas das grandes questões que se colocam acerca do processo de aquisição 

de uma L2, nomeadamente as seguintes:  

 

 1. Qual é o papel da L1 dos aprendentes na aquisição de L2? 

 Não é, aparentemente, um papel tão determinante como geralmente se pensa, na medida em 

que é possível adquirir plenamente propriedades que não ocorrem na L1. Pelo menos no que diz 

respeito a algumas propriedades gramaticais, a L1 desempenha apenas um papel facilitador na 

aquisição: tem um efeito sobre o ritmo de desenvolvimento, mas não sobre o percurso, que tende a 

ser, como observámos em relação aos pronomes, comum a todos os aprendentes e semelhante ao 

que se observa na aquisição de L1. 

 

 2. Qual é o estatuto de diferentes propriedades da gramática na aquisição, i.e., há 

propriedades que são mais difíceis do que outras? 

 A revisão que se apresentou acima é muito limitada, mas oferece alguns indícios que 

apontam para uma resposta afirmativa: o conhecimento de certas propriedades sintáticas (e.g., 

posições específicas dos clíticos, existência de sujeitos nulos) desenvolve-se mais cedo do que o de 

propriedades sintáticas mais complexas (e.g., padrões de colocação dos clíticos em PE) e 

propriedades discursivo-pragmáticas que regulam a interpretação (e.g., de pronomes fortes). 

 

 3. Por que razões alguns fenómenos gramaticais são mais difíceis do que outros? 

De modo geral, alguns fenómenos gramaticais poderão ser difíceis porque requerem a integração de 

diferentes tipos de conhecimento, o que explica que alguns dos problemas observados na aquisição 
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de pronomes em português L2, por exemplo, ocorram também na aquisição de outras línguas. No 

entanto, algumas dificuldades parecem ser específicas do PE, nomeadamente no que diz respeito à 

realização de clíticos e aos seus padrões de colocação. Estas dificuldades poderão dever-se à 

existência de uma construção de objeto nulo em PE e aos padrões de colocação particulares dos 

clíticos nesta variedade da língua. Assim, fatores de complexidade poderão explicar por que razão 

certos fenómenos gramaticais são mais problemáticos em algumas línguas do que noutras. 

 

Aquisição de L2 por surdos e ouvintes: algumas semelhanças e diferenças 

 

 A aquisição de uma língua oral por aprendentes surdos ocorre tipicamente, tal como a 

aquisição de L2 por aprendentes ouvintes, fora do período crítico. Observam-se, porém, algumas 

diferenças entre as duas populações, por exemplo: (i) ao contrário do que acontece com aprendentes 

ouvintes (adultos), que tipicamente possuem competência plena na sua L1, pelo menos alguns 

surdos adquirem a sua primeira língua tardiamente, existindo muita variação no seio deste grupo em 

termos do nível de competência atingido (o nível de competência que desenvolvem depende, entre 

outros fatores, da idade em que se iniciou a exposição regular à língua); (ii) no caso dos aprendentes 

surdos, as duas línguas diferem em modalidade, apresentando a L1 uma modalidade visual-gestual e 

a L2 uma modalidade oral-auditiva e/ou escrita; (iii) ainda mais do que os aprendentes ouvintes, os 

surdos têm acesso restrito ao input oral da L2, tanto em termos quantitativos como qualitativos. 

 A aquisição de uma primeira língua dentro do período crítico para a aquisição da linguagem 

é fundamental para que o indivíduo mantenha a plena capacidade de desenvolver outra língua fora 

do período crítico. Por esta razão, os efeitos de exposição tardia à L1 são mais severos na aquisição 

de L1 do que de L2. MAYBERRY (1993) compara dois grupos de adultos surdos que adquiriram a 

língua gestual no início da adolescência, um como L2 e o outro como L1, e conclui que os 

indivíduos que adquiriram uma língua oral antes de sofrerem a perda de audição apresentam melhor 

desempenho na língua gestual ou de sinais (a sua L2) do que os indivíduos que nasceram surdos e, 

por terem recebido um diagnóstico tardio, apenas adquiriram a sua L1 (a língua gestual) na 

adolescência. De igual modo, MAYBERRY & LOCK (2003) observam diferenças entre, por um 

lado, indivíduos ouvintes e surdos que adquiriram uma língua oral ou gestual na infância e, por 

outro, indivíduos surdos que adquiriam a sua primeira língua tardiamente, no que diz respeito ao 
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desenvolvimento das suas competências sintáticas numa L2 oral. Também LIMA & NAVES (2011) 

concluem que indivíduos surdos que tiveram uma aquisição precoce da língua brasileira de sinais 

(Libras) como L1 apresentam um melhor domínio de propriedades morfossintáticas em PB (escrito) 

L2 do que aqueles que adquiriram Libras mais tardiamente. 

 Quando comparadas com as produções de falantes não nativos ouvintes, as produções 

(escritas) de surdos na L2 oral tendem a caracterizar-se por alguns traços particulares (PAUL & 

QUIGLEY, 1994): uso de frases mais curtas e estruturas sintáticas mais simples; recurso a 

vocabulário mais limitado com alguma rigidez lexical; dificuldades com estruturas sintáticas 

complexas; omissões, adições e substituições no domínio da morfologia gramatical. Embora as 

dificuldades no domínio da morfologia não sejam específicas de aprendentes surdos, uma vez que 

se verificam igualmente na aquisição de L2 por aprendentes ouvintes – em cujas produções se 

observam omissões, adições e substituições com todos os morfemas gramaticais (WHITE, 2003) –, 

no caso dos surdos, elas parecem caracterizar-se por alguma seletividade, na medida em que afetam 

mais as formas livres (e.g., determinantes, preposições e pronomes) do que as formas presas (e.g., 

sufixos de flexão nominal e verbal) (VOLTERRA & BATES, 1989; FABBRETTI, VOLTERRA & 

PONTECORVO, 1998; TULLER & JAKUBOWICZ, 2004). 

 

A aquisição de pronomes em L2 (oral) por surdos  

 

 Nesta secção, descrevemos brevemente alguns trabalhos que têm investigado aspetos da 

aquisição de propriedades de diversos tipos de pronomes (fortes, fracos e clíticos) por aprendentes 

surdos de línguas orais, procurando identificar características comuns e diferenciadoras 

relativamente ao que sabemos acerca do desenvolvimento destas propriedades em aprendentes 

ouvintes.   

O que sabemos sobre a aquisição de pronomes em L2 por surdos 

 

 À semelhança dos aprendentes ouvintes, os surdos revelam dificuldades na aquisição de 

pronomes clíticos na L2, existindo evidências de recurso a estratégias de omissão ou substituição 

dos clíticos por expressões nominais plenas. Existem evidências, por exemplo, de que crianças 

surdas apresentam taxas de produção escrita de clíticos na L2 oral inferiores às de crianças ouvintes 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 114 

monolingues do seu grupo etário (TULLER & JAKUBOWICZ, 2004; GUASTI et al, 2012), o que 

aponta para atrasos no desenvolvimento, mas não para percursos de desenvolvimento diferentes. 

Contudo, as taxas de produção de clíticos destas crianças são idênticas às de falantes não nativos 

com a mesma idade (TULLER & DELAGE, 2014). No que respeita à colocação dos clíticos, ao 

contrário do que se verifica na aquisição por ouvintes de línguas como o italiano, observam-se 

desvios nas produções de aprendentes surdos: TAESCHNER, DEVESCOVI & VOLTERRA 

(1988), por exemplo, reportam uma generalização da próclise em italiano escrito entre crianças dos 

11 aos 15 anos com surdez severa ou profunda. 

 Um outro tipo de dificuldade que se observa na aquisição de línguas orais como L2 por 

aprendentes surdos, e que se verifica igualmente na aquisição por ouvintes, prende-se com a 

interpretação de pronomes fortes e fracos. Num estudo de VERBIST (2010), uma comparação entre 

crianças surdas (com implante coclear ou aparelho auditivo) e crianças ouvintes da mesma faixa 

etária, falantes de neerlandês, revela que as crianças surdas têm dificuldades na interpretação quer 

de pronomes fortes (tal como as crianças ouvintes) quer de pronomes fracos (ao contrário das 

ouvintes). Estes resultados corroboram o papel crucial da exposição adequada a estímulos 

linguísticos nos primeiros meses de vida. As dificuldades que os aprendentes surdos exibem na 

interpretação de pronomes (sobretudo não reflexos) é visível também noutros estudos (e.g., 

BERENT & SAMAR, 1990; ANDREW et al, 2014) que investigam indivíduos cuja exposição à 

língua gestual teve início tardiamente – por exemplo, em BERENT & SAMAR (1990), a exposição 

dos participantes à língua gestual (a sua L1) iniciou-se entre os 5 e os 6 anos de idade e, em 

ANDREW et al (2014), imediatamente antes da adolescência. O contraste observado neste último 

estudo entre pronomes reflexos e não reflexos é atribuído parcialmente a efeitos de transferência da 

L1 (a língua gestual) para a L2 (a língua oral), prendendo-se com diferenças no modo como a 

associação entre o pronome e o seu antecedente é codificada nas duas línguas. 

 Embora seja evidente que a morfologia gramatical constitui uma área particularmente 

problemática para aprendentes surdos, não existe consenso acerca da natureza destas dificuldades, 

em geral, e relativamente aos pronomes, em particular. Alguns autores defendem que o 

desenvolvimento escrito da língua oral nos surdos é qualitativamente diferente do observado 

noutras populações, nomeadamente em ouvintes não nativos, pelo menos no que diz respeito a 

certos fenómenos (e.g., TAESCHNER, DEVESCOVI & VOLTERRA, 1988; VOLTERRA & 

BATES, 1989), na medida em que os surdos tendem a manifestar dificuldades seletivas com a 
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morfologia gramatical (apresentam mais desvios na produção de formas livres do que de formas 

presas) e produzem mais erros de omissão e adição do que de substituição. Outros autores, porém, 

consideram que as crianças surdas seguem, pelo menos na aquisição de certas propriedades 

gramaticais, um percurso idêntico ao das crianças monolingues com desenvolvimento típico, 

exibindo, porém, atrasos no desenvolvimento, idênticos aos que se observam em falantes não 

nativos ouvintes (e.g., VERBIST, 2010; TULLER & JAKUBOWICZ, 2004). 

 Existem também alguns indícios de que, ao contrário do que se verifica com as crianças 

monolingues com desenvolvimento típico e à semelhança de falantes não nativos ouvintes, os 

défices em aprendentes surdos tendem a persistir em etapas mais avançadas de desenvolvimento, o 

que, no seu caso, poderá estar relacionado com a sua exposição reduzida a input linguístico nos 

primeiros anos de vida, sobretudo em casos de deteção tardia da surdez (TULLER et al, 2011).   

 Existem várias explicações alternativas para as dificuldades que os aprendentes surdos 

apresentam relativamente aos morfemas gramaticais, em particular, os morfemas livres, como é o 

caso dos pronomes. Um fator que poderá contribuir para estas dificuldades prende-se com a fraca 

proeminência percetual destas formas no input linguístico (e.g., FABBRETTI et al, 1998; 

VERBIST, 2010): trata-se de formas curtas, frequentemente monossilábicas e átonas, pobres em 

conteúdo semântico (lexical) e que são muitas vezes produzidas rapidamente ou mesmo abreviadas 

no discurso oral fluente, levantando, por isso, dificuldades particulares para pessoas surdas, que se 

apoiam predominantemente no input visual. No entanto, as dificuldades não afetam todas as formas 

gramaticais de igual modo: algumas formas (por exemplo, os pronomes clíticos) parecem ser 

significativamente mais problemáticas do que outras (por exemplo, os artigos definidos) (TULLER 

& JAKUBOWICZ, 2004), o que não se esperaria se a fonte da dificuldade residisse no acesso ao 

input linguístico, já que todas estas formas são igualmente fracas do ponto de vista da sua 

proeminência percetual. Um outro fator de relevo poderá ser a complexidade intrínseca de formas 

gramaticais como os pronomes, que as tornam naturalmente difíceis na aquisição. Porém, esta 

hipótese também não explica por que razão alguns dos padrões que se observam na aquisição destas 

formas diferem em aprendentes ouvintes e surdos.  

 Em suma, os fatores responsáveis pelos défices específicos que se observam no domínio da 

morfologia gramatical, em geral, e dos pronomes, em particular, em aprendentes surdos de línguas 

orais não são ainda bem compreendidos. É importante ter em conta, também, que existe muita 

variabilidade nesta população no que diz respeito às suas dificuldades na aquisição e ao nível de 
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competência final que atingem na L2 oral. Esta variabilidade está relacionada com diversos fatores, 

que estão interrelacionados – o grau de perda auditiva, a idade em que foi detetada a surdez, a idade 

de início de exposição à primeira língua, o grau de exposição a input linguístico adequado, etc. 

 

A aquisição de L2: ouvintes vs. surdos  

 

 Em síntese, embora se registem diferenças no domínio da aquisição de L2 entre aprendentes 

ouvintes e surdos – na produção de clíticos em línguas como o italiano, e na interpretação de 

pronomes fracos em línguas como o neerlandês, por exemplo –, em certos aspetos e para 

determinados fenómenos gramaticais, o percurso de desenvolvimento observado nas duas 

populações parece ser idêntico. Nestes casos, observam-se geralmente atrasos no desenvolvimento 

dos aprendentes surdos em relação aos ouvintes monolingues, mas não aos bilingues. Existem, 

porém, alguns indícios de que os surdos poderão ter dificuldades mais marcadas no domínio da 

morfossintaxe do que outras populações, visíveis, por exemplo, nos desvios observados na 

colocação de clíticos em línguas como o italiano. 

 Em comum com a aquisição não nativa por ouvintes, observam-se, na aquisição de língua 

oral L2 por surdos, fenómenos que alguns autores atribuem a efeitos de transferência da L1 

(gestual). No que diz respeito aos pronomes, parecem existir poucas evidências de influência da L1 

(como referimos acima, este é um domínio em que também não se observam efeitos significativos 

de transferência no desenvolvimento não nativo de ouvintes). Também à semelhança do que se 

verifica com aprendentes ouvintes, observam-se indícios de fossilização no desenvolvimento. 

 As diferenças que se verificam, na aquisição de L2, entre ouvintes e surdos poderão ser 

consequência dos diversos fatores que potencialmente distinguem estas duas populações, como, por 

exemplo, a idade de início de exposição à primeira língua (que é frequentemente mais tardia nos 

surdos devido a atrasos no diagnóstico de surdez), a modalidade (que é diferente no caso dos 

aprendentes surdos que adquiriram como L1 uma língua gestual) e o acesso ao input linguístico 

necessário à aquisição (que tende a ser mais limitado no caso da população surda). 
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Implicações para o ensino de línguas 

 

 Quando consideramos as relações entre (a investigação sobre a) aquisição de L2 e ensino de 

língua, colocam-se duas questões pertinentes: (1) Quais são as implicações da investigação em 

aquisição de L2 para o ensino de línguas? (2) Que papel desempenha o ensino explícito da língua na 

aquisição da L2 e de que modo pode o ensino potenciar o sucesso na aquisição?  

 Relativamente à primeira questão, uma boa compreensão das características da aquisição de 

formas gramaticais como os pronomes – no que diz respeito, por exemplo, aos percursos e ritmo de 

desenvolvimento, bem como ao potencial efeito de fatores como a influência da L1 – é fundamental 

por diversas razões. Em primeiro lugar, permite-nos compreender por que razão certos desvios 

ocorrem sistematicamente em determinadas etapas de desenvolvimento, parecendo ser 

impermeáveis ao ensino e a correções em contexto de sala de aula. Além disso, contribui para a 

identificação de estratégias mais adequadas e eficazes para o ensino, tendo em conta as etapas 

naturais de desenvolvimento identificadas. Finalmente, permite definir estratégias diferenciadas em 

função das características específicas dos alunos – idade e outras características individuais, outras 

línguas, exposição à língua fora da sala de aula, etc. 

 Quanto à segunda questão, embora não haja consenso relativamente ao papel que o ensino 

explícito da gramática tem na aquisição de L2, existem amplos indícios de que este pode exercer 

um efeito facilitador na aprendizagem da língua (CARROLL & SWAIN, 1993; DE GRAAFF, 

1997; DeKEYSER, 1995; NORRIS & ORTEGA, 2000; R. ELLIS, 2002; etc.).  

 Existem diferentes posições quanto ao que se entende por ‘ensino explícito da gramática’. 

Enquanto alguns autores assumem que este tipo de ensino envolve necessariamente um grau 

elevado de explicitação (MACARO & MASTERMAN, 2006), outros assumem que é suficiente que 

exista algum tipo de foco na forma (LONG, 1991). Assim, o ensino explícito da gramática pode 

envolver a apresentação explícita das regras (ELLIS, 1993), correções explícitas ou implícitas 

(LYSTER & RANTA, 1997) ou estratégias de destaque de determinados aspetos do input 

linguístico (SHARWOOD SMITH, 1991). O que torna uma estratégia mais ou menos eficaz 

depende de características individuais do aprendente como a L1, a idade e os estilos de 

aprendizagem (CRONBACH & SNOW, 1977), de fatores pedagógicos como o timing, a duração ou 

a intensidade da intervenção (NORRIS & ORTEGA, 2000), ou da natureza da propriedade 

gramatical (DeKEYSER, 1995; ELLIS, 2002). O ensino explícito da gramática poderá ser 
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particularmente benéfico para fenómenos complexos, como é o caso dos padrões de colocação de 

clíticos em PE, ou para fenómenos para os quais poderão não existir evidências suficientes no input 

linguístico natural, como acontece com a interpretação dos pronomes. 

 Um estudo que se debruça sobre as relações entre aquisição de L2 e ensino é Teixeira 

(2018), que visa compreender em que medida e em que condições o ensino explícito facilita a 

aquisição de propriedades gramaticais problemáticas. A propriedade em foco é a inversão sujeito-

verbo, que é possível no PE, a L1 dos participantes no estudo, e impossível em inglês, a L2 (18). 

 

 (18)  a.Who died? – *Died a rock singer.  

   b. Quem morreu? – Morreu um cantor de rock. 

 

 

 Participaram no estudo aprendentes adultos de nível avançado e de nível intermédio alto, 

que realizaram uma tarefa de juízos de aceitabilidade rápidos. Nesta tarefa, a apresentação rápida 

dos estímulos e a necessidade de emitir juízos de aceitabilidade sob pressão de tempo reduz a 

probabilidade de recurso a conhecimento metalinguístico por parte dos participantes. O objetivo era 

determinar em que medida o conhecimento que os falantes não nativos têm da impossibilidade de 

inversão sujeito-verbo em inglês corresponde a conhecimento implícito – ou seja, conhecimento 

linguístico intuitivo e automatizado, a que se pode aceder rapidamente no decurso de situações de 

comunicação naturais –, e não apenas a conhecimento explícito – isto é, conhecimento consciente 

acerca do funcionamento da língua e dos modos como esta pode ser usada. O desenho experimental 

adotado seguiu o formato pré-teste > intervenção didática (com ensino explícito da impossibilidade 

de inversão em inglês) > primeiro pós-teste (imediato) > segundo pós-teste (1 mês depois). A 

intervenção foi realizada através de aprendizagem assistida por computador (CALL) e as unidades 

didáticas incluíam textos autênticos, explicações gramaticais e atividades de treino e correções. 

 No caso dos aprendentes de nível avançado, os resultados mostram que o seu desempenho 

melhorou significativamente do pré-teste para os dois pós-testes, o que parece constituir um indício 

de que a intervenção teve um efeito sobre o conhecimento implícito. No grupo intermédio alto, 

porém, o ensino explícito não parece ter tido efeito nem a curto nem a médio prazo, não se 

verificando diferenças significativas nos desempenhos dos participantes entre os três testes. 
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 Um motivo por que a intervenção terá produzido efeitos no grupo avançado, mas não no 

grupo intermédio alto, poderá prender-se com a aquisição tardia das condições que excluem a 

inversão sujeito-verbo em inglês. De acordo com Teixeira (2018), este é um fenómeno que é 

transferido da gramática do PE para o inglês nas etapas iniciais de aquisição, encontrando-se 

evidências firmes de que o conhecimento das condições sintáticas relevantes só está plenamente 

adquirido no nível quase-nativo. De acordo com a Teachability Hypothesis de PIENEMANN (1984, 

1989), o ensino explícito só pode ter um efeito positivo na aquisição quando os aprendentes estão 

preparados (considerando os seus percursos naturais de desenvolvimento linguístico) para adquirir a 

propriedade-alvo. No que diz respeito à inversão sujeito-verbo em inglês L2, os resultados de 

TEIXEIRA (2018) demonstram que os aprendentes estão preparados para aprender (através do 

ensino explícito) esta propriedade sintática, que é naturalmente adquirida no nível quase nativo, 

apenas quando atingem o estádio imediatamente anterior, isto é, o nível avançado. Esta hipótese 

permite, pois, explicar a eficácia da intervenção didática no grupo de nível avançado e a ausência de 

sucesso com o grupo de nível intermédio alto.  

 Este estudo constitui, assim, uma demonstração muito clara de como os resultados da 

investigação sobre aquisição de L2 podem contribuir para determinar em que momento o ensino 

explícito de determinada propriedade pode ser verdadeiramente eficaz, por promover, de facto, e 

facilitar a aquisição dessa propriedade.  

 

Conclusões 

 

 Neste artigo, debruçámo-nos sobre três questões principais: (i) Quais são as principais 

características do processo de aquisição de uma L2? (ii) Quais são algumas das diferenças e 

semelhanças entre aprendentes ouvintes e surdos na aquisição de L2? e (iii) Que implicações tem a 

investigação sobre aquisição de L2 para o ensino de línguas? 

 No que se refere à primeira questão, considerando diversos estudos que incidem sobre a 

aquisição de pronomes, verifica-se que as dificuldades no domínio da produção afetam sobretudo os 

pronomes clíticos (no caso do PE, mas não de línguas como o espanhol), que apresentam taxas de 

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

colocação. No que diz respeito à compreensão, observa-se uma diferença entre os pronomes fracos 
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(clíticos e nulos), cujas propriedades interpretativas são adquiridas cedo, e os pronomes fortes, que 

se desenvolvem tardiamente e estão sujeitos a fossilização, podendo este facto ser atribuído a 

dificuldades na integração dos conhecimentos morfossintáticos e discursivo-pragmáticos 

necessários à interpretação destes pronomes. De modo geral, estes resultados indicam que o 

percurso de aquisição de propriedades gramaticais da L2, que é comum a diferentes grupos de 

aprendentes e idêntico, em muitos aspetos, ao observado na aquisição monolingue e bilingue, não é 

necessariamente influenciado pela L1 de forma significativa – no caso dos pronomes, os efeitos de 

influência de L1 que observamos manifestam-se sobretudo ao nível do ritmo de desenvolvimento. 

Os resultados sugerem também que o que torna certas propriedades mais difíceis do que outras 

prende-se principalmente com fatores de complexidade, que explicam por que razão certos 

fenómenos inerentemente complexos são difíceis interlinguisticamente, enquanto outros são 

problemáticos apenas em algumas línguas. 

 Considerando a segunda questão, a comparação entre aprendentes ouvintes e surdos revela 

semelhanças nos percursos de aquisição, mas também algumas diferenças, que se prendem 

sobretudo com as propriedades gramaticais específicas que levantam dificuldades na aquisição, não 

sendo muito claro, no caso dos surdos, por que razão certas propriedades se revelam problemáticas. 

Em geral, não parece haver diferenças significativas entre as duas populações no que diz respeito a 

fenómenos como a fossilização e a influência de L1. Tal como com aprendentes ouvintes, observa-

se muita variabilidade nos níveis de competência atingidos, para o que contribuem, além dos fatores 

individuais que influenciam a aquisição não nativa em geral, alguns fatores específicos como, por 

exemplo, o grau de perda auditiva, a idade em que foi detetada a surdez e a idade de início de 

exposição à L1. 

 Quanto à terceira questão, a investigação sobre o modo como é adquirido e se desenvolve o 

conhecimento de diferentes propriedades linguísticas em diferentes populações, bem como sobre o 

papel do ensino explícito na aquisição, tem importantes implicações para o ensino da língua, 

podendo contribuir para o desenvolvimento de abordagens metodológicas e materiais didáticos mais 

eficazes e mais adequados. Assim, o conhecimento das propriedades que são mais difíceis e mais 

fáceis na aquisição permitirá aos professores centrar-se nas propriedades mais problemáticas; o 

conhecimento de que algumas propriedades são adquiridas em sequência (por exemplo, a 

interpretação de pronomes fracos e clíticos antes da interpretação de pronomes fortes, que se 

desenvolve mais tardiamente) permitir-lhes-á determinar em que momento é pertinente ensinar cada 
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propriedade; o conhecimento dos fatores que tornam certas propriedades mais difíceis tornará mais 

fácil determinar que estratégias e materiais são mais adequados para ensinar estas propriedades; e o 

conhecimento das especificidades de diferentes populações, bem como do modo como essas 

especificidades influenciam a aquisição de determinadas propriedades, permitir-lhes-á adequar o 

ensino às características e necessidades particulares dos aprendentes. Em suma, citando WHONG, 

GIL & MARSDEN (2013, p. 1): “the more classroom instruction is underpinned by an 

understanding of theoretical principles, the more effective it will be “. 
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RESUMO 

Utilizando as Unidades Didáticas disponibilizadas no Portal do Professor de Português Língua Estrangeira / 

Língua Não Materna (PPPLE) como base, elaboramos um Roteiro Didático para ser usado como material 

principal (ARAUJO, 2016) de um curso de Português para estrangeiros em contexto de imersão e em classe 

mista no tocante a culturas, línguas de origem e nacionalidades dos alunos. Esse Roteiro surgiu da 

necessidade de se ensinar português para falantes de outras línguas sem o conhecimento das nacionalidades 

dos alunos que viriam a compor a classe. Como resultado, obtivemos um Roteiro Didático composto por seis 

unidades voltadas ao ensino de Português Língua Estrangeira, constituído também por outras atividades 

elaboradas por nós, complementando as unidades do Portal. Buscamos auxiliar professores que se encontrem 

em contexto similar de ensino; e com a disponibilização do material utilizado no próprio Portal, almejamos 

contribuir com um espaço democrático e plural para a promoção da língua portuguesa. 

 

Palavras-chave: Roteiro Didático.  PPPLE. Português Língua Estrangeira. 

 

Introdução 

 

 Lançado oficialmente em Julho de 2014, por determinação do Plano de Ação de Brasília 

para a Promoção, Difusão e Projeção da Língua Portuguesa (2010), o Portal do Professor de 

Português como Língua Estrangeira / Língua Não Materna, doravante PPPLE, “é uma plataforma 

digital para disponibilização de materiais e recursos didáticos para o ensino de Português Língua 

Estrangeira / Segunda Língua (PLE/ L2) em uma perspectiva que reconhece o português como uma 

língua pluricêntrica e que valoriza normas objetivas não sistematizadas de forma tradicional” 

(FURTOSO & MENDES, 2018). O portal em questão, disponibiliza Unidades Didáticas (UDs) que 
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são produzidas por equipes de diferentes países onde a LP é falada. Dessa maneira, diversos países 

que utilizam este idioma, como os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e o 

Timor-Leste, participam efetivamente na gestão de sua própria língua, substituindo a ainda 

recorrente dualidade entre o português europeu e o brasileiro (MENDES, 2016). Assim, ao ser 

composto por materiais didáticos produzidos por diferentes partes do mundo que possuem a língua 

em comum, o Portal pode ser utilizado como um ambiente de reflexão e de proposição de novas 

ações para a promoção do português como língua pluricêntrica (FURTOSO & MENDES, 2018), ao 

mesmo tempo que permite a seus usuários manusearem seu conteúdo de acordo com seu contexto 

de atuação, adaptando-o às necessidades de professores e alunos. 

 Dessa maneira, o Portal, como fonte de material didático (MD), ofereceria um importante 

aliado para os professores de Português Para Falantes de Outras Línguas (PFOL), pois, além de 

terem em sua disposição uma coletânea de UDs produzidas por pessoas especializadas nessa área de 

estudo, contam ainda com a possibilidade de adaptá-las a seus contextos, exemplificando assim, o 

que LEFFA já discutira em 2003, quando afirma que: 

  

o material a ser produzido deve oferecer ao aluno a ajuda que ele precisa no grau exato de 

seu adiantamento e de suas necessidades, preenchendo possíveis lacunas. A análise inicial 

das necessidades deve ser capaz não só de estabelecer o total das competências a serem 

desenvolvidas, mas também descontar as competências que o aluno já domina. O saldo dessa 

operação é o que o aluno precisa aprender. (LEFFA, 2003, p. 17) 

 

 

 Ainda sobre o importante papel dos MDs, BARROS e COSTA (2010) nos dizem que o 

material didático deve ser para os professores como: 

 

as ferramentas de trabalho do professor;  sem eles, podemos afirmar, as possibilidades de 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem reduzem-se significativamente. Trata-

se, portanto, de um componente fundamental para o estudo da língua e sua escolha é um 

passo importante, já que se devem considerar requisitos coerentes com os propósitos do 

professor e da instituição, com os objetivos e necessidades dos alunos. (p. 88). 

 

 

 Considerando então o que foi dito anteriormente, acreditamos que o PPPLE oferece um 

subsídio importante para aulas de português, especialmente no contexto onde o Roteiro Didático 

elaborado fora utilizado, a Universidade Estadual de Londrina, que dentre outras ações que 
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promovem a internacionalização da mesma, oferta diferentes cursos que ensinam a língua 

portuguesa em uso como um meio de auxiliar alunos estrangeiros durante sua estadia no país.  

 Assim, ao nos depararmos com as dúvidas que se seguiram acerca de como utilizaríamos o 

Portal em nossa prática, buscamos auxílio na literatura (ainda incipiente nessa área) e encontramos 

o texto de ARAUJO (2016)  que, resumidamente, afirma que alguns elementos básicos precisam ser 

levados em consideração na elaboração de um roteiro didático, tais como: motivação, contexto, 

programa de ensino, concepções de língua(gem), o conceito do português como língua 

pluricêntrica, aprendizagem-avaliação-ensino e o conjunto de materiais didáticos a serem utilizados. 

 O que se segue neste artigo é um relato de como o curso fora conduzido e de que maneira o 

Portal fora utilizado. Abordaremos então: o perfil da turma com a qual trabalhamos; os passos que 

seguimos para a elaboração do Roteiro Didático utilizado; as unidades comentadas; e os resultados 

que obtivemos ao final do curso. Esperamos assim adicionar mais subsídio neste espaço de 

discussão sobre o português como língua pluricêntrica, corroborar para a difusão do PPPLE, 

salientando todo seu potencial no ensino de LP, bem como contribuir para a literatura neste campo 

de estudo. 

 

Sobre a turma 

 

 Como já mencionado anteriormente, a Universidade Estadual de Londrina, conta hoje com 

diferentes iniciativas com vista à internacionalização da instituição. Uma dessas iniciativas é o 

projeto Be UEL que, coordenado por Viviane Baggio, desenvolve diversas ações contribuindo para 

este objetivo, tais como: a implementação do site da instituição em línguas estrangeiras, a 

elaboração de um guia online para estudantes estrangeiros, a promoção de Cafés Interculturais e o 

curso de Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL). 

 Neste estudo, focaremos no curso de PFOL ministrado no primeiro semestre de 2018, sob a 

supervisão da coordenadora e duas professoras auxiliares, ambas com formação na área de Letras 

Estrangeiras. A turma em questão (Figura 1) foi composta por 15 estrangeiros provenientes de 

diferentes línguas maternas (Inglês, Espanhol e Húngaro) e países (Estados Unidos, Colômbia, 

Hungria, Honduras e Guatemala), apresentando também diferentes níveis de conhecimento da 

língua portuguesa.  
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Figura 1 – Alunos estrangeiros da turma de Português para Falantes de Outras Línguas 

 

 
Fonte: www.beuel.org  

 

 

 Ainda sobre o grupo, trata-se de estrangeiros que vieram ao Brasil com diferentes propósitos 

e sob diferentes circunstâncias e que encontram dentro da Universidade, por meio do curso de 

português, uma maneira de compreenderem melhor sobre a cultura em que estão imersos e 

aprenderem mais sobre o idioma falado. Dentre os motivos que os trouxeram ao país, estão: algum 

vínculo acadêmico, em que o aluno dá continuidade aos seus estudos de pós-graduação na UEL; por 

vínculo institucional, neste em questão a intercambista trabalhava na graduação como assistente em 

sala de aula; e também por necessidades financeiras, representado por alunos que vieram em busca 

de melhores condições de trabalho 

 E apesar de se tratar de um grupo heterogêneo, com diferentes vivências e expectativas 

quanto a sua estadia, todos compartilhavam o desejo de aprender mais sobre o Brasil e sua língua 

oficial, unindo-os nesse propósito. É interessante ressaltar também que no primeiro momento, os 

alunos provenientes de países onde a língua oficial era espanhola, participavam mais ativamente 

durante as aulas, pois tinham mais facilidade em inferir informações e se sentiam mais seguros para 

se expressarem. Porém, no decorrer do curso, ao darmos ênfase a atividades que promoviam a 

interação entre eles, e até mesmo pelo contexto de imersão no idioma em que todos se encontravam, 

logo todos os alunos passaram a ficar mais à vontade em sala, tendo ao dispor assim, um ambiente 

bastante amigável, contribuindo de forma positiva para o aprendizado. 

 

http://www.beuel.org/
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Elaborando o roteiro didático 

 

 O Roteiro Didático foi organizado ou elaborado em duas etapas durante o desenvolvimento 

do curso. Na primeira etapa, como não tínhamos conhecimento algum a respeito da turma, 

utilizamos duas Unidades Didáticas do Portal como forma de realizar um diagnóstico acerca da 

proficiência linguística dos alunos, a que descobrimos estar entre os níveis básico e intermediário. 

Após esse período, percebemos uma grande lacuna referente ao grau de conhecimento do português 

entre os eles, bem como suas principais dificuldades com a língua; e assim, produzimos o material a 

ser utilizado nas duas próximas aulas, buscando aproximar o material ao que eles precisavam 

aprender. 

 A partir disso, utilizamos mais quatro Unidades Didáticas do Portal que, ao final do curso, 

serviram a 30 horas de duração e que partiam dos objetivos gerais do curso, dentre eles: a promoção 

de interação entre alunos em situações reais de uso da língua; o incentivo a autonomia dentro e fora 

da sala de aula; e o auxílio com as dúvidas acerca do idioma e aspectos culturais do local onde 

estavam vivendo. Portanto, em razão das dificuldades apresentadas por alguns alunos, buscamos 

desenvolver as atividades de modo a proporcionar a participação e o engajamento de todos, o que se 

refletiu no tempo de utilização de cada unidade.  

 No tocante aos instrumentos de avaliação durante o curso, atentamo-nos a avaliar o processo 

de aprendizado aula a aula, dessa forma, quando necessário, pudemos rever os conhecimentos que 

os alunos apresentaram maior e menor dificuldade, dando-nos subsídios para retomarmos os 

conteúdos que julgávamos necessário. Além desta avaliação de processo, os alunos foram 

solicitados a realizar atividades avaliativas em diferentes momentos durante o curso, como: a escrita 

de um comentário similar ao do Youtube referente a um vídeo assistido em aula; a apresentação 

feita em um dos Cafés Interculturais que o projeto BeUEL promoveu na instituição de ensino e 

ainda uma atividade oral em que os alunos precisavam passar uma informação como parte de um 

jogo em sala de aula. 

 Elaboramos abaixo uma tabela (Tabela 1) com o objetivo de apresentar as situações de uso 

nas quais baseamos as aulas para maior aproveitamento do material disponibilizado. No entanto, é 

importante salientar que tal tabela só pode ser organizada ao final das 30 horas de aulas, já que o 

roteiro foi sendo desenvolvido de acordo com as necessidades apresentadas pelos alunos no 

decorrer de todo o curso. 
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Tabela 1 – Unidades selecionadas para compor o Roteiro Didático.  

 

Situação de Uso Nome da unidade no Portal Nível 

Conhecimento de pessoas e interação em 

situações de encontro inicial. 
Você conhece a/o...? / Brasil PLE- 1 

Comparação entre diferentes formas de 

saudações. 
E aí, beleza? /Brasil PLE- 2 

Revisão das unidades anteriores, bem como 

utilização da língua em contextos 

específicos. 

Minicurso de Português Língua 

Estrangeira 

Atividade 

Complementar 

Revisão das unidades anteriores, bem como 

utilização da língua em contexto específico. 

(Complementando a unidade anterior) 

Minicurso de Português Língua 

Estrangeira 

Atividade 

Complementar 

Identificando diferentes nacionalidades 

presentes na comunidade local/ 

reconhecendo idiomas. 

Portfólio linguístico PLH-3 

Trabalho com números e pagamentos. Contas a pagar / Brasil PLE-1 

Encomenda de lanche em domicílio e 

presencialmente. 

Hoje vou comer um lanche! / 

Brasil 
PLE-1 

Localização de informações geográficas em 

uma cidade. 
Onde fica? / Brasil PLE-1 

 

 

As unidades comentadas  

 

 Demos início ao curso utilizando as unidades, Você conhece a/o...? e E aí, beleza?, figuras 2 

e 3, respectivamente, que foram escolhidas com o intuito de verificar qual relação os alunos tinham 

com a língua portuguesa, ao mesmo tempo que apresentávamos alguns aspectos culturais do Brasil 

e nossa relação com o idioma. Conforme a descrição acerca das expectativas de aprendizagem 

destas unidades, os alunos aprenderiam: a se apresentar, interagir com pessoas recém-conhecidas, 

apresentar pessoas, reconhecer formas de saudações, comparar as formas de cumprimentar em 

diferentes países, etc. 
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Figura 2 – Unidade: Você conhece a/o...?/Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Portal PPPLE/unidade-didática/pais/BRA 
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Figura 3 – E aí beleza? / Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal PPPLE/unidade-didática/pais/BRA 

 

 

 Assim, ao fazermos um diagnóstico do perfil linguístico dos alunos com o qual estávamos 

trabalhando, conseguimos escolher as unidades e atividades que viriam auxiliar em nosso trabalho. 

A partir disso, decidimos nos concentrar em habilidades de comunicação importantes para o 

desenvolvimento dos alunos, as quais percebemos que os mesmos apresentavam bastantes dúvidas, 

como: a concordância nominal, o uso do artigo e o papel do substantivo e do tempo verbal em uma 
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mesma frase ou sentença. Para tanto, elaboramos duas atividades (Figuras 4 e 5) que serviriam para 

este propósito. 

 

Figura 4 – Atividade 1 desenvolvida pelas professoras 

Explorando as habilidades de comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras 
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Figura 5 – Atividade 2 desenvolvida pelas professoras 

Introdução à Concordância nominal e uso do plural em palavras masculinas e femininas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras 

 

 

 Em seguida, trabalhamos com a Unidade Portfólio Linguístico (Figura 6), na qual buscamos 

explorar a oralidade no tocante ao uso das classes gramaticais implicitamente trabalhadas nas aulas 

anteriores, além de promover o conhecimento geográfico referente aos países falantes de língua 

portuguesa e seu número de habitantes, demonstrando assim que se trata de uma língua 

pluricêntrica e bastante rica em variações. Ao final desta unidade, os alunos ponderaram sobre as 
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línguas que conheciam e quais as formas utilizadas para seu aprendizado. Essas informações foram 

compartilhadas em classe, o que nos permitiu também avaliar o aprendizado referente às aulas 

anteriores. 

 

Figura 6 – Unidade: Portfólio Linguístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal PPPLE/Língua-Herança/portfolio-linguístico 

 

 

 

 Na unidade Contas a pagar (Figura 7), os alunos tiveram a oportunidade de trazer suas 

contas de água, luz e telefone para a classe, discutir sobre os locais e formas de pagamento 
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disponíveis, bem como aumentar seu repertório em relação aos numerais.  Puderam também 

comparar as diferenças e semelhanças entre formas de pagamento entre seus países de origem e as 

formas de pagamento desses serviços em nossa cidade.  

 É interessante citar que ao fazerem esta comparação, os alunos tiveram oportunidade de dar 

sugestões de melhorias para esses serviços e também de explicar aos alunos recém-chegados, onde 

e como efetuar o pagamento de tais contas, bem como interpretar as informações contidas nas 

faturas. Acreditamos que assim, criamos condições para que o ensino-aprendizado em sala de aula 

se desse de forma contextualizada e significativa. 

 

Figura 7 – Unidade: Contas a pagar/ Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal PPPLE/unidade-didática/pais/BRA 

 

 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 138 

 É importante dizer que as Unidades Didáticas do Portal já preveem o uso de materiais 

autênticos, como as contas dos alunos, na sua aplicação, ou seja, que se usem “materiais que 

circulam nos espaços reais de uso da língua portuguesa”, pois, ainda que a autenticidade destes 

materiais seja relativa, “são representativos de experiências situadas e reais de interação e 

comunicação, nas quais os sujeitos agem através da língua” (MENDES; FURTOSO, 2018, p.4). 

 Seguindo com nosso roteiro e corroborando o conceito de ensino de língua em uso, 

trabalhamos com a unidade Hoje vou comer um lanche (Figura 8). Nesta unidade, além de 

utilizarmos os cardápios que a UD já trazia, fizemos uso de um cardápio em circulação de um 

restaurante da cidade (Figura 9). Por compreendermos também que muitas vezes os alunos têm 

dificuldade em enxergar no mundo real o que aprendem em sala de aula. “Assim, utilizar materiais 

autênticos em nossas aulas, poderia ser uma maneira de facilitar essa transferência de 

aprendizagem.” (LEFFA, 2003, p. 27). 

 

Figura 8 – Hoje vou comer um lanche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VIII: Unidade: Hoje vou comer um lanche/Brasil 

Fonte: Portal PPPLE/unidade-

didática/pais/BRA 
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Figura 9 – Cardápio Restaurante Pastel Mel/Av. Higienópolis/Londrina. PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 

 

 

 Desta maneira chegamos à última UD trabalhada (Figura 10) com este grupo, a unidade 

Onde fica?. Escolhemos este material por entendermos que estas pessoas ainda estavam aprendendo 

como se locomover pela cidade, então seria importante trazer para aula temas que abordassem a 

linguagem utilizada para localização de pessoas, objetos e locais; bem como direcionar pessoas a 

um determinado local ou estabelecimento. Ao trabalhar com esta linguagem, propomos atividades 

em que os alunos precisavam dar instruções e receber instruções de outros colegas a fim de 

chegarem a um determinado local utilizando o que aprenderam. Tal atividade foi realizada de forma 

a fazer com que os alunos se locomovessem na sala a fim de chegar a um ponto específico, assim 

como também ocorre na vida real, ao questionarmos a um estranho andando na rua a determinada 

localização de um estabelecimento, por exemplo.   

 Ao trabalharmos com esta Unidade, os alunos puderam trocar oralmente suas experiências 

com relação à solicitação de informações na rua. Muitos deles contaram sobre as muitas vezes em 

que receberam informações de localizações erradas ou imprecisas a respeito do que foi perguntado 
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na rua, o que causou problemas a esses alunos; bem como as soluções que encontraram para 

resolvê-los, criando assim um ambiente de aprendizado e auxílio mútuo. 

 

Figura 10 – Unidade: Onde fica? / Brasil 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao final do curso, notou-se uma melhora significativa, e em diferentes níveis, no processo 

de argumentação em língua portuguesa por parte de todos os alunos. Pois mesmo aqueles que 

apresentavam menos proficiência no início, conseguiram desenvolver todas as atividades propostas 

naquele período, demonstrando assim, que diferentes níveis linguísticos realizaram tarefas 

semelhantes, assim como acontece em contexto real. 

 Atribuímos este resultado, principalmente, ao roteiro didático desenvolvido a partir do 

PPPLE, que fora elaborado visando às necessidades que alunos iam apresentando aula após aula. 

Além disso, acreditamos que o número de alunos por turma e a possibilidade de contar com 

professores auxiliares, foram fatores que influenciaram positivamente em maior ou menor grau o 

andamento das aulas. 
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RESUMO 

No Brasil, ainda há muito o que refletir sobre o ensino de português como segunda língua para surdos 

(PL2S) e a formação acadêmica do docente que atuará neste campo se destaca como uma das temáticas 

emergenciais na atualidade. Urge discutir as especificidades linguísticas que essa formação requer, além de 

refletir sobre as habilidades e competências necessárias ao professor de língua portuguesa não materna, uma 

vez que esse profissional terá como educandos sujeitos que possuem, além de uma cultura própria, uma 

maneira específica de apreender o conhecimento. Desta maneira, este trabalho se propõe a fazer uma análise 

das matrizes curriculares, ementas e fluxogramas dos cursos presenciais de Letras Vernáculas e Pedagogia de 

seis universidades públicas do estado da Bahia, de acordo com as orientações apresentadas na legislação e na 

literatura da área. Para tanto, serão considerados Leis e Decretos da área de Estudos Surdos.  

 

Palavras-chave: Português para surdos. Currículo. Formação de professores. 

 

Introdução 

 

 Após anos de luta da comunidade surda, as especificidades dos educandos surdos vêm sendo 

reconhecidas legalmente através de diferentes documentos que ressaltam, entre outras questões, a 

diferença linguística, a cultura surda e o direito a classes bilíngues e até mesmo o direito de estar em 

uma escola comum, tendo como base pedagógica o ensino bilíngue. O ensino de língua portuguesa 

na modalidade escrita de segunda língua (PL2S) comunga com o conceito socioantropológico da 

surdez pelo viés identitário, que está relacionado ao uso da Língua de Sinais, à inserção na cultura 

surda e, consequentemente, ao sentimento de pertencimento à comunidade surda, no qual a ideia de 

corpo danificado (PERLIN, 2013) não se aplica a esse sujeito que possui língua e cultura próprias, 

não sendo adequada, portanto, a denominação “deficiente auditivo”. Pensar um ensino de língua 
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portuguesa para surdos, a partir de uma proposta bilíngue, pressupõe considerar as especificidades 

dos alunos, do ensino da língua portuguesa para este público e, consequentemente, da formação 

desses professores. 

Para (re)conhecer a multiplicidade dos sujeitos em sala de aula, espera-se que as escolas regulares e 

as escolas bilíngues para surdos ampliem e desenvolvam conhecimentos sobre as possibilidades 

humanas e a valorização das diversidades como fatores significativos para o desenvolvimento 

cognitivo e afetivo dos alunos, posto que aprender junto significa respeitar a história e os ritmos de 

cada sujeito. Neste sentido, torna-se essencial o oferecimento de oportunidades educativas efetivas, 

a fim de que os alunos possam se desenvolver conforme suas potencialidades.  

 No entanto, fora da teoria que os documentos e os discursos acadêmicos carregam, ainda há 

muito que ser feito para que os alunos surdos tenham um ensino que respeite suas singularidades e 

estes desafios se tornam muito mais evidentes quando se trata do ensino de língua portuguesa.  O 

que se tem percebido, em grande parte nas escolas públicas, são classes tidas como homogêneas, 

preponderando um ensino descontextualizado, sem aprendizagem significativa, apenas mecânica e, 

portanto, desconectada da realidade dos educandos. O processo de ensino e aprendizagem para 

surdos em escolas regulares do nosso país ainda está pautado no ensino da língua portuguesa para 

crianças ouvintes que adquirem o português de forma natural, diferentemente das crianças surdas. 

As trocas e as experiências partilhadas pelos surdos nessas escolas ficam restritas a momentos em 

que a comunicação é estabelecida ao acaso, ou por meio da mediação de um tradutor intérprete, 

quando este profissional se faz presente. 

 Para Fernandes (2006), a despeito desse consenso no nível discursivo, a educação bilíngue 

para os surdos é um projeto ainda utópico na grande maioria das escolas. Isso se deve ao fato de que 

a educação bilíngue não só impõe a necessidade de um novo olhar sobre os surdos, mas, sobretudo, 

porque envolve a transformação da situação monolíngue da escola, fundada na língua portuguesa.  

 Refletir sobre a formação acadêmica do docente de português como segunda língua para 

surdos se destaca como uma das temáticas emergenciais na atualidade. As particularidades dos 

alunos, as especificidades que envolvem o ensino de língua portuguesa voltado para esse público e 

a realidade distante do ideal, que foi exposta acima, motivaram a realização desta pesquisa que 

objetiva discutir sobre a formação acadêmica dos docentes que atuarão na educação básica no 

ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos no estado da Bahia. Trata-se de uma 

pesquisa do tipo quali-quantitativa que utiliza a análise documental como metodologia. Para tanto, 
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foi feita a análise das matrizes curriculares, fluxogramas e ementas dos cursos presenciais de Letras 

Vernáculas e Pedagogia de seis universidades públicas do estado da Bahia: Universidade Federal da 

Bahia – UFBA, Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Universidade Estadual de Feira de 

Santana – UEFS, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB, e Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, a partir de categorias 

de análise alicerçadas nas especificidades da formação destes profissionais, de acordo com as 

orientações apresentadas na legislação e na literatura da área. Para tanto, serão considerados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, a Lei 10.436/02, o Decreto 5626/05 e Lei 

13.005/2014 e aporta-se em referenciais teóricos na área de letramento e alfabetização para surdos: 

Quadros (2000, 2006), Fernandes (2006), Lodi Lacerda (2009). 

 

Sobre a pesquisa 

 

 Para iniciar o estudo sobre como se dá a formação dos professores de português como 

segunda língua para surdo (PL2S) no estado da Bahia, foi utilizada como critério de seleção a 

presença de disciplinas relacionadas ao ensino de língua portuguesa escrita para alunos e alunas 

surdos(as), bem como a existência da disciplina Libras nos cursos  de Pedagogia e/ou Letras 

Vernáculas, uma vez que tais cursos devem habilitar os futuros professores e professoras para o 

exercício do ensino da língua portuguesa na educação básica e superior.   

 A partir dos Projetos Pedagógicos, fluxogramas e ementas dos cursos, foi analisado quantas 

universidades possuem na grade curricular dos cursos de Pedagogia e Letras Vernáculas disciplinas 

específicas para o ensino da língua portuguesa para surdos, como também a disciplina Libras. A 

disciplina Língua Brasileira de Sinais foi inserida na análise, considerando que ela traz, no bojo das 

suas discussões, conhecimentos relacionados ao uso da língua, da cultura surda e as identidades dos 

sujeitos nativos dessa língua, aspectos fundamentais para a formação do professor bilíngue. O 

Decreto 5.626/05 corrobora a importância do conhecimento da língua natural dos surdos e dos 

aspectos concernentes a esses sujeitos nos cursos de licenciatura e, por conseguinte, nos cursos de 

Letras e Pedagogia ao declarar em seu texto a obrigatoriedade da disciplina em tais tipos de curso, 

como revela este excerto da lei: 
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A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de 

Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e 

dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 2005.) 

 

 

 Ainda de acordo com o Decreto 5626/05, a modalidade escrita da língua portuguesa para 

pessoas surdas deverá ser incluída nos cursos de formação de professores. 

 

O ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas 

surdas, deve ser incluído como disciplina curricular nos cursos de formação de professores 

para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, de nível médio e 

superior, bem como nos cursos de licenciatura em Letras com habilitação em Língua 

Portuguesa. (BRASIL, 2005.) 

 

 

 Após a análise quantitativa, foram estabelecidas categorias qualitativas de análise (prática da 

Libras, Cultura Surda e identidades surdas para a disciplina Libras e ensino aprendizagem de L2, 

leitura e escrita, para a disciplina PL2S), criadas a partir do que a literatura da área destaca sobre o 

educando surdo, sua língua e da articulação desses conhecimentos com a prática docente no ensino 

de português para surdos.  Essas categorias foram estabelecidas para direcionar a avaliação sobre 

como as duas disciplinas em questão estão contribuindo para a formação dos professores de PL2S. 

 Para entender a seleção das categorias de análises utilizadas, é necessário compreender e 

refletir sobre as especificidades linguísticas concernentes aos alunos surdos, ao ensino da disciplina 

PL2S e, consequentemente, compreender a importância de uma formação específica, condizente 

com a complexidade dos aspectos envolvidos. Uma dessas especificidades é a forma como as 

pessoas surdas aprendem e apreendem o mundo através da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

tornando, assim, fundamental que o(a) professor(a)  seja bilíngue (Libras/português), pois a língua 

de sinais deve ser usada nesse contexto como língua de instrução, a língua através da qual o 

professor irá ensinar e suscitar as discussões sobre o português escrito, diferente do que, 

normalmente, acontece em uma aula de segunda língua, em que há um estímulo para que toda a 

interação dentro do espaço da sala de aula aconteça na língua-alvo. Essa diferença deve-se ao fato 

de que as pessoas surdas, na maioria dos casos, só têm acesso à língua portuguesa na modalidade 

escrita, o que faz emergir uma outra realidade para essa sala de aula: as habilidades de ouvir e falar, 

comumente trabalhadas na aula de língua estrangeira não são abordadas.  
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 O fato de a Língua Portuguesa não ser a língua materna dos surdos, em grande parte dos 

casos, produz ainda outro desdobramento: a metodologia utilizada.  Apesar de estarmos no Brasil, o 

português deve ser abordado a partir de uma metodologia de segunda língua, uma vez que a Libras 

é a língua natural dos alunos surdos brasileiros, ou seja, aquela que eles podem adquirir 

naturalmente desde que haja um input nessa língua, diferente do ocorre com o português, que exige 

uma instrução, ensino, i.e., certa sistematização para que o aprendizado aconteça. 

 

O letramento na língua portuguesa, portanto, é dependente da constituição do seu sentido na 

língua de sinais. Aprender o português, nesse sentido, demanda um processo de natureza 

cognitiva (para o surdo) e metodológica (para o professor) que difere totalmente dos 

princípios que a literatura na área do ensino de português como língua materna tem 

sistematizado nos últimos anos. (FERNANDES, 2006, p. 6.) 

 

 

 Além disso, esses alunos possuem também uma experiência de mundo visual, o que é 

refletido na modalidade da sua língua (espaço-visual), fazendo com que o conhecimento seja 

apreendido, primordialmente, através deste canal.  Desse modo, é compreensível a denominação de 

sujeitos visuais, comumente atribuída aos surdos, o que remete à Pedagogia Visual ou Pedagogia 

Surda, que diz respeito ao modo visual de pensar a aula para estes educandos, utilizando recursos 

visuais.  

 Este caráter visual está expresso não somente na língua, como também na literatura e na arte 

que produzem, na forma de interagirem no mundo e com o mundo, vivendo assim a partir de uma 

cultura surda, que envolve as crenças, valores, práticas sociais e artísticas do povo surdo.  Como 

afirma Strobel (2008, p. 24), “cultura surda é o jeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo a 

fim de torná-lo acessível e habitável ajustando-o com as suas percepções visuais”. 

 Quadros (2006) explana que as políticas públicas para a educação de surdos estão voltadas 

para a garantia de acesso e permanência do aluno surdo dentro das escolas regulares de ensino. 

Entende-se “dentro da rede regular de ensino” (Quadros, 2006) que o aluno surdo deverá ter 

condições de acesso à escola da esquina do seu bairro. No entanto, ao mesmo tempo, com a 

legislação vigente garantindo o direito linguístico ao surdo de ter acesso aos conhecimentos 

acadêmicos na língua de sinais, esse “dentro da rede regular na escola da esquina de seu bairro” 

passa a ser um problema. Imaginem ter aulas em uma língua que não é a língua falada na escola, em 

qualquer instituição onde haja, pelo menos, um surdo matriculado. Percebe-se, portanto, uma 
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política linguística que tem ainda como foco o ensino do português oral, que pode ser mediado 

pelos sinais, mas mantendo-se centrado na língua da modalidade oral-auditiva. 

 A constituição do sujeito se dá pela língua e pelas suas relações sociais, assim não há como 

dissociar língua e cultura. Nessa relação em que uma está imbricada na outra, ensinar uma segunda 

língua significa perpassar pelo exercício de olhar o mundo pelos olhos do outro, tornando, assim, de 

grande importância a vivência, o contato com a comunidade surda.  

 As particularidades supracitadas, juntamente com as diferentes realidades familiares das 

pessoas surdas e das experiências que elas vivenciam até o encontro com a língua de sinais, torna 

uma turma de alunos surdos mais heterogênea do que talvez se possa imaginar. Surdos congênitos 

ou que nasceram ouvintes e tiveram a experiência de ser surdo após adquirir a língua oral; filhos de 

pais ouvintes – que é a realidade de 95% (QUADROS; CRUZ, 2011) – e que por isso adquiriram a 

língua de sinais de maneira tardia ou filhos de pais surdos (CODA), tendo assim uma aquisição que 

se desenvolve dentro das fases e períodos esperados ou ainda crianças com um dos pais surdo e o 

outro ouvinte; que estudaram em escolas bilíngues, que estudaram em escolas inclusivas, que 

estudaram em escolas ditas inclusivas grande parte da infância e posteriormente foram para uma 

escola de surdos são algumas das realidades possíveis nessa sala de aula tão diversa. As diferentes 

identidades surdas presentes nesse ambiente demandam sensibilidade e flexibilização, por parte do 

docente, para lidar com esses diferentes sujeitos. 

 A partir das particularidades descritas e da importância delas para a prática docente no 

ensino de PL2S, foram elencadas como categorias de análise das ementas da disciplina Libras, 

“prática da Libras”, que diz respeito aos conhecimentos de uso da língua, “cultura surda” e 

“identidades surdas”. Como diretrizes de análise das ementas das disciplinas relacionadas ao ensino 

de Língua Portuguesa para surdos foram criadas as categorias de “ensino-aprendizagem de L2”, que 

está relacionado aos conhecimentos gerais relativos ao ensino de uma segunda língua – conceito de 

interlíngua e seus desdobramentos nesse processo, metodologias adequadas ao ensino de L2, entre 

outros conhecimentos, e as categorias “leitura” e “escrita”, que dizem respeito, respectivamente, ao 

trabalho de leitura e escrita de textos em PL2S. 
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Resultados e análise 

 

 A partir dos dados coletados, foi identificado que, das seis universidades públicas baianas 

investigadas, todas possuíam, ao menos, uma disciplina obrigatória de Libras na grade curricular 

dos cursos de Letras Vernáculas e Pedagogia e apenas duas universidades possuíam mais de uma 

disciplina Libras, além da obrigatória, e todas elas com carga entre 45 horas e 68 horas, como 

demonstra a tabela abaixo: 

  

Tabela 1 – Número de universidades públicas baianas com a disciplina Libras 

(Refere-se à existência de mais de uma disciplina que aborda a temática) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das autoras. 

 

 

 Ao analisarmos os dados coletados, é perceptível que a formação oferecida na maioria das 

universidades não contribui para a constituição do professor bilíngue, considerando que um único 

semestre dedicado ao aprendizado da língua –– Libras – é insuficiente para tornar esse professor 

habilitado para dar aula utilizando a Língua de Sinais como língua de instrução. 

 A analisarmos as ementas da(s) disciplina(s) Libras de cada curso, em cada universidade, foi 

identificado que, das seis universidades, três delas contemplam a categoria “Prática da Libras” no 

curso de Letras Vernáculas e quatro delas contemplam essa categoria no curso de Pedagogia. 

Quanto à categoria “Cultura Surda”, foi verificado que quatro instituições abordam a cultura surda 

no curso de Letras Vernáculas e duas instituições abordam esse tema no curso de pedagogia. Por 
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fim, a categoria “Identidades Surdas” foi contemplada em quatro universidades nos cursos de Letras 

Vernáculas e em duas universidades no curso de Pedagogia. A tabela abaixo retrata os dados 

coletados: 

 

Tabela 2 – Itens contemplados na ementa da disciplina Libras 

(Os números referem-se à quantidade de universidades) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das autoras. 

 

 

 Os aspectos considerados importantes na formação não foram contemplados em todos os 

cursos e chama a atenção o fato do item “Identidades surdas” não ser considerado nas ementas de 

boa parte dos cursos de pedagogia. Dessa forma, é possível questionar e propor uma reflexão sobre 

qual é o objetivo da disciplina Libras no ensino superior. Aparentemente, não é formar professores 

bilíngues. 

 Quanto às disciplinas relacionadas ao ensino de Língua Portuguesa para surdos, nos cursos 

de Letras Vernáculas e Pedagogia, foi verificado que somente duas universidades possuem, pelo 

menos, uma disciplina relacionada à essa temática no primeiro curso e apenas uma delas possui, 

pelo menos, uma disciplina no segundo curso respectivamente. Somente uma universidade possui 

mais de uma disciplina sobre ensino de português para alunos surdos. Todas as disciplinas possuem 

carga horária entre 51 horas e 60 horas. 
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Tabela 3 – Universidades com a disciplina Língua Portuguesa para surdos 

(Refere-se à existência de mais de uma disciplina que aborda a temática) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das autoras. 

 

 

 A tabela 3 nos permite observar que são escassas as disciplinas relacionadas ao ensino de 

língua portuguesa e, das seis universidades analisadas, nenhuma delas oferece a disciplina de língua 

portuguesa para surdos como obrigatória. Somente uma Estadual e uma Federal oferecem a 

disciplina na modalidade optativa. 

 

Tabela 4 – Itens contemplados na ementa da disciplina língua portuguesa para surdos 

(Os números referem-se à quantidade de universidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das autoras. 

 

 

 No tocante a quais aspectos são abordados na ementa da disciplina PL2S, foi identificado 

que tanto “Ensino-aprendizagem de L2” quanto que “Leitura” e “Escrita” são critérios 

contemplados nas duas únicas instituições que possuem a(s) disciplina(s) no curso de Letras como 
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também na única universidade que possui a disciplina PL2S no curso de Pedagogia. Ou seja, todos 

os cursos que possuem pelo menos uma disciplina de PL2S abordam todos os critérios elencados.  

 O fato de os cursos que possuem disciplinas relacionadas ao ensino de PL2S contemplarem 

todas as categorias em suas ementas revelam que há um consenso sobre os aspectos relevantes no 

ensino desta disciplina, apesar de ela não estar presente na maioria das universidades. Além disso, 

ter mais de uma disciplina relacionada à temática, como acontece em uma das universidades e 

apenas no curso de Letras, amplia as possibilidades de uma formação mais aprofundada e 

condizente com a complexidade que envolve a aprendizagem do sujeito surdo. 

 No Brasil, ao longo dos últimos anos, ocorreram avanços significativos no campo de 

pesquisas e produção de materiais para a melhoria das condições de inserção da pessoa surda na 

sociedade e na escola. Contudo, Castro Junior & Prometi (2018) afirmam que ainda há uma lacuna 

no que tange à falta de informação acessível à pessoa surda, há ainda um fator de exclusão social. A 

falta, por exemplo, do acesso ao ensino da literatura em Libras acarreta na incipiência de leitura por 

parte dos estudantes surdos e o desconhecimento do patrimônio Linguístico e Literário Nacional. 

 

Essa lacuna determina várias consequências como o prejuízo linguístico, a falta de 

produtividade na língua, a aquisição do saber em Libras, o desdobramento do processo de 

comunicação na modalidade visual-espacial na expressão dos anseios pessoais, sociais, 

culturais, religioso, didáticos, psicológicos, dentre outros que comprometem atingir os 

valores ideais que se espera por meio da educação e principalmente através da língua e da 

Literatura. (CASTRO JUNIOR; PROMETI, 2018, p. 321.) 

 

 

 Para fundamentar uma práxis pedagógica voltada ao alunado surdo, o professor deverá 

possuir a competência teórica necessária para enfrentar a singularidade linguística dos educandos 

surdos brasileiros que possuem a Língua Brasileira de Sinais como língua de instrução. 

 

A competência teórica trata do conhecimento específico formalizado que é alcançado pelas 

leituras, discussões e reflexões sobre teorias relevantes e, num último estágio, por meio da 

realização de pesquisas para se formular teoria própria que dialoga com as características de 

ensinar e interferir nas ações de modo informado. (WRIGHT, 2016.) 

 

 

 Ainda assim, aparentemente, a maioria das universidades não dialoga com o que propõe o 

PNE de 2014 (Lei 13.005/14) em uma de suas metas e estratégias, respectivamente: 
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Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar aos(às) alunos(as) com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação 

bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da 

educação básica; 

 (...) 

Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais – Libras como 

primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos(às) 

alunos(as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e 

classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (...) (BRASIL, 2014). 

 

 

Considerações finais 

 

 Tomando como referência as ideias de Lagares (2018), o artigo nos permite observar um 

imperialismo linguístico da língua portuguesa na modalidade oral. Poucas são as universidades 

analisadas que trazem no bojo de suas discussões questões relacionadas ao ensino de língua 

portuguesa para surdos. Das seis universidades públicas baianas, apenas duas oferecem a disciplina 

português na modalidade de segunda língua para educandos surdos. Ainda que já se conheça muito 

mais hoje do que alguns anos atrás sobre a realidade linguística do povo surdo brasileiro, o nosso 

contexto educacional ainda é de insistência no ensino de língua portuguesa como língua materna 

para não nativos do português. Parcas são as disciplinas curriculares nos cursos de Letras e 

Pedagogia que abordam as especificidades linguísticas dos estudantes surdos. A priori, notamos que 

são incipientes as disciplinas destinadas à melhoria das práticas pedagógicas destinadas a esse 

público. Há universidades federais baianas que sequer possuem disciplina voltada para o ensino de 

PL2S.  Observa-se a necessidade da implantação de disciplinas que discutam a competência teórica 

e o conhecimento específico acerca da singularidade linguística desse povo. 

 Nesse sentido, tentamos estabelecer aqui quais são os conhecimentos que compõem as 

competências necessárias para o ensino de língua portuguesa pelo viés não materno com estudantes 

surdos. Ao longo das últimas décadas, cada dia mais pesquisadores têm-se interessado pelo ensino 

de português como segunda língua na modalidade escrita. Entretanto, ainda há muito que explorar e 

sistematizar nessa área.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
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 As competências necessárias pressupõem uma formação inicial sobre a especificidade 

linguística. Para ensinar língua portuguesa para estudantes surdos, professores e professoras 

deverão ser bilíngues (Libras/português), compreender sobre conceitos de especificidades 

linguísticas, interlíngua, interculturalidade, modalidade linguística, cultura surda, políticas 

linguísticas e educacionais, além de terem competência teórica para discutir e balizar as suas 

estratégias metodológicas para o ensino do português escrito para discentes surdos. O artigo 7 da 

Lei 13005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, em seu inciso 4º, impõe a 

implementação de modalidades de educação escolar que necessitem da utilização de estratégias que 

levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade 

envolvida no ambiente escolar, assegurada a consulta prévia à comunidade. 

 As disciplinas devem possibilitar às futuras professoras e aos professores discussões que 

ofereçam condições para que os aprendizes surdos assumam uma postura autônoma e protagonista 

frente às suas experiências identitárias, culturais e de aprendizado significativo na língua portuguesa 

escrita.  
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RESUMO 

O presente artigo pretende investigar o uso dos vocativos na fala informal cotidiana do português do Brasil 

com o intuito de colaborar com o ensino de PLE. Para tanto, foram examinadas seis gramáticas, sendo quatro 

delas voltadas para falantes de língua portuguesa como materna, enquanto as outras duas são voltadas para 

falantes de português como língua estrangeira. Para análise de dados, foram observados treze vídeos de um 

canal do Youtube denominado “Porta dos Fundos”, porque representam a fala natural informal do dia a dia 

do brasileiro. Foram analisadas as classes de palavras formadoras de vocativos de maior incidência no 

corpus. 

 
Palavras-chave: PLE. Vocativo. Classes de palavras. 

 

Introdução 

 

 O estudo do português como língua estrangeira requer do professor um olhar diferenciado 

sobre a língua, é fundamental observá-la e descrevê-la não como falante nativo, mas, sim, pela 

perspectiva do estrangeiro, aquele que não compartilha dos mesmos conhecimentos linguísticos e 

culturais que compõem o idioma. Como afirma Meyer (1998, p. 67), “Para se descrever a língua 

portuguesa como língua estrangeira é preciso, antes de mais nada, que se faça um exercício de 

mudança de ponto de vista, uma alteração de enfoque, numa atitude que poderíamos chamar 

expressivamente de ‘torção do pensamento’”. 

 É imprescindível que haja uma constante reflexão por parte do professor sobre o que de fato 

é relevante para o aprendiz estrangeiro de língua portuguesa, observando aspectos gramaticais e 

culturais voltados para o padrão de uso da língua e não apenas para o uso padrão, pois o objetivo é 

que o aluno use a variante da língua que soa mais natural na comunidade falante. Afinal, conforme 

postula Meyer (1998),  
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Uma descrição do português como língua estrangeira deve ter como objetivo exatamente dar 

ao falante-aprendiz a chance de se aproximar ao máximo possível da fala materna, de forma 

que ele possa não apenas comunicar-se, mas comunicar-se com o máximo de eficácia. 

(MEYER, 1998, p. 69) 

 

 

 Aprender uma língua implica desenvolver a capacidade de usá-la em variadas situações 

comunicativas de forma mais próxima possível ao uso de seus falantes nativos e, para isso, o ensino 

de português para estrangeiros (PLE) deve levar em conta as necessidades específicas deste 

aprendiz.  

 Perini (1997) aborda a questão sobre o que é “saber português” postulando que não se trata 

de conhecer as regras gramaticais, mas, sim, de saber usar a língua efetivamente. Apresenta a 

distinção entre os conhecimentos implícito e explícito, apontando alguns aspectos do primeiro que 

não são abordados nas escolas brasileiras por não corresponderem ao padrão eleito pela gramática 

normativa, mas que são incorporados pelos falantes nativos por se tratarem de construções 

linguísticas de usos mais frequentes. Contudo, poderá o aprendiz estrangeiro se deparar com tais 

construções e não ser capaz de compreendê-las ou de utilizá-las em situações reais de seu uso, 

independente do que a gramática padrão postula ser o mais adequado. 

 Perini (1997) afirma ainda que se deve considerar que o ensino de um idioma estrangeiro 

está intrinsecamente ligado ao ensino de cultura, pois elementos culturais refletem a representação 

de mundo de determinado grupo e interferem na comunicação. Assim, podemos dizer que a 

exploração de uma está atrelada à exploração da outra, conforme afirma Flanzer (2016, p. 134), ao 

defender que quanto maior a compreensão da cultura, maior a possibilidade de o aluno compreender 

textos orais e escritos e de aumentar sua capacidade de se expressar com mais eficiência: “Ao 

ensinarmos uma língua específica, ensinamos também uma cultura específica; língua e cultura são 

indissociáveis”. 

 De acordo com Meyer (2016), ao refletirmos sobre cultura precisamos distinguir a cultura 

objetiva – arte, alimentação, política... – da cultura subjetiva, que se referem às crenças, valores, 

ideais e comportamentos que não apenas perpassam a existência dos membros de certa comunidade, 

mas que determinam suas relações e seu modo de interagir no mundo. É preciso explorar dados da 

cultura subjetiva dos falantes de língua portuguesa do Brasil para tentar esclarecer conceitos e usos 

que possam trazer dificuldade de entendimento do aluno de PLE, possibilitando-lhe a compreensão 
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e a imersão em práticas socioculturais próprias dos usuários da língua em questão, favorecendo uma 

maior inserção na cultura brasileira.  

 Com o intuito de colaborar com a descrição da língua portuguesa com vistas ao ensino como 

língua estrangeira, este estudo tratará sobre os usos orais informais de vocativos na fala do 

brasileiro, que, apesar de serem de ampla presença e relevância nas interações sociais, muito pouco 

são descritos em gramáticas voltadas para aprendizes nativos e estrangeiros.  

 Os falantes nativos, por imensa exposição ao termo, detém maior conhecimento implícito 

acerca de seus usos cotidianos, mas devemos considerar que podem ser obscuros para o aprendiz de 

PLE, podendo prejudicar sua compreensão e sua adequação no uso, necessitando, assim, que esses 

conhecimentos sejam a ele explicitados. 

 Para tanto, será feito um levantamento da descrição do vocativo em quatro autores de 

gramáticas de português como língua materna – Azeredo (2012), Bechara (1999), Cunha & Cintra 

(1985), Neves (2000) – e de três autores de duas gramáticas voltadas para o ensino de português 

como língua estrangeira – Hutchinson & Lloyd (1996) e Whitlam (2011). Em seguida serão 

analisados os usos de vocativos em situação de interações orais informais a partir de treze vídeos 

disponíveis no Youtube, no canal “Porta dos Fundos”. 

 

O vocativo 

 

 O estudo sobre o vocativo disponível nas gramáticas brasileiras não é muito profundo e não 

traz para o aprendiz estrangeiro dados suficientes para utilizá-lo de maneira mais próxima da 

interação natural do falante materno. Não é suficiente para o aluno de língua estrangeira saber as 

formas de vocativo da língua padrão, pois poderá estabelecer interações em linguagem informal nas 

quais entrará em contato com vocativos que não são previstos nessas gramáticas, mas que são 

usados frequentemente em interações sociais informais corriqueiras.  

 Não basta conhecer nomes e pronomes de tratamentos que as gramáticas fornecem como 

possibilidades de ocupar a função vocativa. É preciso reconhecer e usar adequadamente as 

expressões que estão “na boca do povo”, sendo imprescindível, para uma comunicação mais 

eficiente, reconhecer quais são os mais adequados para serem utilizados em determinado contexto 

comunicativo. Esse tipo de dúvida geralmente não é apresentado pelo falante nativo, que, por tanta 
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exposição à sua língua, já tem incorporado este saber sem maior necessidade de reflexão sobre o 

assunto. 

 O uso inadequado dos vocativos pode comprometer a intenção expressiva do falante, 

podendo gerar uma interpretação indevida e prejudicar sua comunicação. Por isso há necessidade de 

um estudo com descrições que abordem as adequações voltadas para distintas situações, 

colaborando para ampliação da competência comunicativa dos aprendizes, possibilitando ao aluno 

estrangeiro se inserir adequadamente na cultura da língua em foco. 

 Assim, se o falante estiver em um contexto mais formal, deve ter consciência de usar os 

vocativos mais adequados à situação, mantendo a distância e a hierarquia adequadas, da mesma, 

forma quando estiver em um meio informal, deve ser capaz de perceber que será mais adequado se 

referir a seu interlocutor por meio de um vocativo que estabeleça uma relação de um pouco mais de 

proximidade.  

 Devemos ter em mente que as escolhas são definidas tanto pelas exigências da situação, 

como pela intenção do falante, pois, a depender de seu intuito – persuadir, chamar atenção, 

estabelecer proximidade ou distanciamento, manter a hierarquia... –, poderá optar por um vocativo 

que melhor colabore com a obtenção de seu propósito.  

 As gramáticas de português como língua materna analisadas, ao levarem em consideração a 

função pragmática do vocativo, caracterizam-no como “termo de chamamento”, como é possível 

verificar em Cunha & Cintra (1985, p. 156): “Servem apenas para invocar, chamar ou nomear, com 

ênfase maior ou menor, uma pessoa ou coisa personificada”.  

 Bechara (1999, p. 460) declara que o vocativo “cumpre uma função apelativa de 2ª pessoa, 

pois, por seu intermédio, chamamos ou pomos em evidência a pessoa ou coisa a que nos dirigimos”, 

podendo ser formado por substantivos ou pronomes, aceitando a presença de expansões. Já Azeredo 

(2012, p. 75) identifica-os como “formas que nomeiam o próprio interlocutor ou lhe concedem um 

tratamento: Meu caro Vinicius! / Prezados senhores! / Majestade!”.   

 O vocativo é descrito também como um termo à parte da oração, visto que não é 

subordinado a nenhum outro, não exercendo função sintática e, por isso, são considerados como 

termos isolados das frases: “A estes termos, de entonação exclamativa e isolados do resto da frase, 

dá-se o nome de VOCATIVO” (CUNHA & CINTRA, 1985, p. 156). Bechara (1999, p. 460) 

também destaca o apartamento do vocativo em relação à estrutura oracional: “uma unidade à parte – 

desligado da estrutura argumental da oração e desta separado por curva de entonação exclamativa”. 
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Contudo, Cunha & Cintra (1995) apontam que, apesar de se tratar de um termo que não estabelece 

ligação sintática com outro termo da frase, pode, sim, manter vínculo com alguma palavra, 

indicando a existência de sua relação semântica com outro vocábulo da frase.  

 

Embora não subordinado a nenhum outro termo da oração e isolado do resto da frase, o 

VOCATIVO pode relacionar-se com algum dos termos. Assim, neste exemplo: 

E, ao vê-la, acordarei, meu Deus de França! 

(Nobre, S, 43)  

 

O VOCATIVO meu Deus de França! Não tem relação alguma com os demais termos da 

frase. Já nestes exemplos: 

Dizei-me vós, Senhor Deus!  

(Castro Alves, OC, 281). 

 

Ó lanchas, Deus vos leve pela mão! 

(A, Nobre, S, 31). 

 

O VOCATIVO Senhor Deus! Relaciona-se com o sujeito vós, da primeira oração; e o 

VOCATIVO Ó lanchas com o objeto direto vos, da segunda. 

(CUNHA & CYNTRA, 1995, p. 156). 

 

 

 Azeredo (2012, p. 76) destaca que “isolados em frases exclamativas, alguns vocativos 

cristalizaram-se como locuções interjetivas (Minha nossa senhora!, Deus do Céu!)”. 

Diante das exposições acima, confirma-se que a caracterização do vocativo se restringe, nas 

gramáticas aqui tratadas, a defini-lo como termo de chamamento e a apontar seu isolamento 

sintático do resto da frase. Não há referência à sua relevância semântica na construção de sentido do 

enunciado, ignorando a descrição dos usos mais informais tão frequentes na fala cotidiana e a 

importância de sua adequação em cada situação de fala para que o intuito do falante seja alcançado. 

 Neves (2000) – que apresenta uma visão funcionalista da gramática, ou seja, uma vertente 

linguística na qual a língua é vista como um instrumento de interação social e que se adapta às 

funções comunicativas e, por isso, deve ser observada em situação real de uso – não destina 

qualquer segmento de seu texto para descrição exclusiva do vocativo. O termo é apresentado em 

distintos momentos ao longo das descrições de outros termos com os quais pode aparecer no 

discurso, indicando seus usos associados à intenção do falante, como, por exemplo, ao tratar das 

particularidades dos pronomes possessivos.  
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 Nessa parte de sua gramática, a autora salienta que, quando os pronomes possessivos seu, 

sua, seus, suas compõem o vocativo acrescido de um adjetivo qualificador de conotação negativa, 

passam a expressar uma provocação. Dessa forma, ainda que o foco do estudo seja o pronome 

possessivo, podemos observar o sentido provocativo que o vocativo pode assumir quando composto 

pela combinação das classes gramaticais citadas acima, conforme evidenciamos nos exemplos 

apresentados: 

 

Fala baixo, SUA idiota. (VA) 

Pode escolher as suas armas que eu acabo com você, SEU porco traidor. (FSP) 

Não notou a tranca antes de entrar, SEU banana? (FSP) 

(NEVES, 2000, p. 487) 

 

 

 A autora aponta ainda que o pronome possessivo MEU e suas flexões, quando compondo 

um vocativo, podem indicar: 

 

 Tratamento cerimonioso 

 “Pois não, MINHA senhora, às suas ordens.” (CCA). 

 

 Afetividade ou intimidade  

 “Volte sempre, MINHA querida, volte sempre!” (CP). 

 

 Ainda ironia e desprezo, como nos exemplos que apresenta: 

 “Se você, MINHA querida, bater em minha porta, juro que vou esmagar sua cabeça.” 

(FSP). 

 

 

 Assim, também é possível observar que tal descrição constitui um valioso recurso para o 

aprendiz de PLE quanto ao uso do vocativo, combinando o pronome possessivo MEU(S) / 

MINHA(S) a fim de expressar cerimônia, afetividade ou desprezo. 

 Neves (2000) expõe ainda que 
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A forma masculina SEU é usada, junto de nome próprio masculino, em fórmula de 

tratamento respeitoso. Não é possessivo: 

SEU Antônio que greve é coisa de vagabundo. (EN) 

SEU José Maria, o senhor hoje perdeu a hora! (MP) 

(NEVES, 2000, p. 488) 

 

 

 Percebe-se, no último exemplo, que o vocativo, a fim de conferir um tratamento respeitoso, 

pode lançar mão da forma SEU + nome no lugar do pronome de tratamento SENHOR. 

 Quanto às descrições dos vocativos em gramáticas de português para estrangeiros, podemos 

verificar que também não é reservado ao vocativo um lugar de destaque, visto que sua descrição 

não é aludida especificamente. O termo é abordado quando se trata de estruturas comunicativas da 

língua nas quais pode aparecer, conforme ressaltam Hutchinson &Lloyd (1996), em que aparece na 

parte de Taking leave, onde são tratados termos de cumprimentos, e mais notadamente em 

Attracting attention, em que são descritos os chamamentos usados em português do Brasil, a fim de 

despertar a atenção do interlocutor. Os autores dispõem como exemplos de formas para atrair a 

atenção do interlocutor à expressão “Por favor” e “Garçom!”.  

 Hutchinson &Lloyd (1996) apontam ainda que o nome próprio é usado como vocativo 

quando o locutor quer singularizar seu interlocutor, destacando-o do grupo em que está inserido, 

como nas frases que retratam: 

 

 “Carlos, você já viu esse filme?”  

 “Francisco e Daniela, como vocês estão de visita, não querem vir também?” 

 Hutchinson & Lloyd (1996, p. 177) 

 

 

 Os autores referidos acima coadunam-se com Neves (2000) ao descreverem que no uso 

coloquial do português do Brasil (PB) substitui-se o pronome de tratamento “o senhor” pela forma 

“seu” quando precede nome próprio, como a seguir: 

 

 “Seu Juca, que surpresa encontrar o senhor por aqui.” 

 (HUTCHINSON & LLOYD, 1996, p. 177) 
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 Outra descrição importante para o ensino de português como língua estrangeira que os 

autores apresentam é a informação da preferência dos brasileiros em usar termos afetivos como 

formas de endereçamento, como em papai, mamãe, titio e titia, assim como o uso de apelidos 

afetivos nos vocativos, como em “Pois não, Zeca, com muito gosto” (HUTCHINSON & LLOYD, 

1996, p. 178). 

 Whitlam (2011) também descreve o uso do “seu” como substituto de “senhor” e “dona” 

como substituto de “senhora”, afirmando que, quando se pretende demonstrar respeito, é comum 

preceder tais formas ao nome da pessoa com quem se fala:  

 

 “Pode entrar, senhor/seu Pedro.” 

 “Bom dia, dona Sandra.” 

 (WHITLAM, 2011, p. 258) 

 

 

 Em endereçamentos diretos, afirma que podem ser usados títulos como em:  

 

 “Professor, vai ter prova hoje?” 

 “Tia, você viu minha mãe?” 

 (WHITLAM, 2011, p. 259) 

 

 

 O autor assinala ainda que o título “tia” pode ser usado para se referir tanto à parente quanto 

a pessoas com as quais o interlocutor não possui relação de parentesco. 

 Considerando o vocativo como um termo que cumpre a função de chamar, invocar ou 

nomear o interlocutor, procurou-se identificar no corpus analisado os termos que cumprem tal 

função, a fim de observar seu funcionamento na variante informal oral da língua portuguesa do 

Brasil, conforme a etapa seguinte. 
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Análise de dados 

 

 O corpus de análise para o estudo sobre vocativos foi obtido a partir de treze vídeos de um 

canal do Youtube chamado “Porta dos Fundos”. A escolha desses vídeos se deu porque tratam de 

encenações baseadas em situações reais do dia a dia, o que favoreceu o recolhimento de uma 

quantidade de vocativos representativos dos usos orais informais do PB. 

O quadro abaixo apresenta a lista dos vídeos analisados, suas durações, as datas em que foram 

postados, seus referentes links e o total de termos de chamamentos, invocações e nomeações 

encontrados em cada um. 

 

Quadro 1 – Dados dos vídeos 

 

 Nome Duração Data Link 

Chamamentos/i

nvocações/ 

nomeações 

1 Quem Nunca! 3’32’’ 09.8.2014 
https://www.youtube.com/watch?v=JRj_vEpaT

Pg 

19 

2 Amigo Secreto 5’41’’ 14.12.2014 https://youtu.be/C9nSNkqv_x8  31 

3 
Amigo Secreto com 

Porta dos Fundos 
3’26’’ 07.12.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=qbxsC_1r

MTw 

13 

4 Amigo Secreto 2 2’16’’ 19.12.2015 
https://www.youtube.com/watch?v=gf4n4vAw

y9  

6 

5 Como Foi? 2’28’’ 24.12.2015 https://youtu.be/trD9CLL9iHs  5 

6 Banheiro 2’03’’ 23.6.2016 
https://www.youtube.com/watch?v=RSN351k

Z2-M 

7 

7 Brinco 2’28’’ 11.7.2016 
https://www.youtube.com/watch?v=HFKLSelZ

F6M 

32 

8 
Amigo Secreto na 

Cadeia 
3’34’’ 03.12.2016 

https://www.youtube.com/watch?v=nhZ-

sdPVIBw 

10 

9 Prisão Domiciliar 2’39’’ 06.5.2017 
https://www.youtube.com/watch?v=QFt0ro5v

Kzc  

7 

10 Morreu 4’04’’ 26.8.2017 
https://www.youtube.com/watch?v=NTYLk5F

Pjvk 

13 

11 Prisão Domiciliar (2) 4’ 20.11.2017 https://youtu.be/8jXDVsz1MnU 12 

12 Contatos 2’32’’ 23.11.2017 
https://www.youtube.com/watch?v=AdvGGXF

parM 

17 

https://www.youtube.com/watch?v=JRj_vEpaTPg
https://www.youtube.com/watch?v=JRj_vEpaTPg
https://youtu.be/C9nSNkqv_x8
https://www.youtube.com/watch?v=qbxsC_1rMTw
https://www.youtube.com/watch?v=qbxsC_1rMTw
https://www.youtube.com/watch?v=gf4n4vAwy9
https://www.youtube.com/watch?v=gf4n4vAwy9
https://youtu.be/trD9CLL9iHs
https://www.youtube.com/watch?v=RSN351kZ2-M
https://www.youtube.com/watch?v=RSN351kZ2-M
https://www.youtube.com/watch?v=HFKLSelZF6M
https://www.youtube.com/watch?v=HFKLSelZF6M
https://www.youtube.com/watch?v=nhZ-sdPVIBw
https://www.youtube.com/watch?v=nhZ-sdPVIBw
https://www.youtube.com/watch?v=QFt0ro5vKzc
https://www.youtube.com/watch?v=QFt0ro5vKzc
https://www.youtube.com/watch?v=NTYLk5FPjvk
https://www.youtube.com/watch?v=NTYLk5FPjvk
https://youtu.be/8jXDVsz1MnU
https://www.youtube.com/watch?v=AdvGGXFparM
https://www.youtube.com/watch?v=AdvGGXFparM
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13 Férias 3’02’’ 02.12.2017 
https://www.youtube.com/watch?v=1sDnWKk

ui0Q 

11 

Fonte: A autora, 2017. 

  

 

 Observando-se o quadro acima, apura-se que, em 41 minutos e 45 segundos de interações 

orais informais, foram identificadas 183 ocorrências de termos que cumpriram a função de 

chamamentos, invocações e nomeações, o que revela uma alta incidência no corpus, evidenciando a 

relevância de seu estudo para ensino de português como língua estrangeira. 

 Os vocativos encontrados são compostos não só por substantivos, pronomes e possíveis 

extensões, como previsto por Bechara (1999), mas também por outras classes de palavras, conforme 

segue: 

 

 Substantivos comuns/ locuções substantivas (88): Gente = 27; Cara = 21; irmão= 5; Senador 

= 4; Vizinho = 4; Amiga= 2; Rapá = 3; Doutor = 1; Amigo =1; Meninas=1; amor= 2; filho= 4; 

pai= 3; papai= 3; moço= 3; moça= 1; menina= 1; mano= 1; Filha da puta= 1. 

 Substantivos próprios (62): Fernanda= 13; Jorge = 5; Michele= 5; Sílvia= 2; Milton= 3; 

Maurício= 3; Guiomar = 2; Cíntia =3; Tchutchuquinho= 2; Lucas= 3; Cláudia = 1; Beiçola = 1; 

Luíza= 1; Gabriel= 2; Murilo= 2; Ellen= 2; Saulito= 1; Alicate= 1; Marcelinho= 1; Paulo= 1; 

Sheila= 1; Juliana=1; Joaquim Barbosa= 1; Claudinho= 1; Cláudio= 1; Vanderlei= 2; Tia 

Mirtes= 1. 

 Pronome possessivo + substantivo (13): Meu amor= 9; Minha princesa= 1; Meu filho = 1; 

meu Tchutchuco= 2. 

 Interjeições (8): Ei= 1; Ô= 1; Psiu= 1; Pelo amor de Deus= 5; Jesus = 1; Padre José=1; Meu 

Deus = 1; Assembleia de Deus = 1; Pastor=1. 

 Pronome possessivo + adjetivo (4): Meu lindo= 1; minha linda= 1; Meu querido = 1; seu 

lindo= 1;  

 Pronomes de tratamento (3): Senhora = 1; Senhor = 1; vocês= 1. 

 Adjetivos (2): Querido =1; Bobo= 1;  

 Pronome demonstrativo + substantivo (1): Esse menino= 1 

 Pronome possessivo (1): Meu =1 

 Pronome pessoal (1): Eu= 1 

https://www.youtube.com/watch?v=1sDnWKkui0Q
https://www.youtube.com/watch?v=1sDnWKkui0Q
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 O gráfico abaixo demonstra a incidência das classes gramaticais que compõem os vocativos 

encontrados no corpus. 

 

Gráfico 1 – Classe de palavras em função de vocativo 

 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

 

 Constatamos a grande frequência de substantivos, somando 80%, e apenas 2,6% de 

pronomes formando vocativos – classes de palavras previstas por Bechara (1999) como formadoras 

de vocativos. Contudo, é notável a presença de outras classes de palavras que não são descritas 

pelas gramáticas. Serão tratadas aqui as que apresentaram maior incidência no corpus. 

 

 Substantivos 

 Quanto aos substantivos, verificou-se a ocorrência de 88 comuns e 62 próprios. Pode-se, 

diante dos dados, constatar a preferência de uso de vocativos formados por substantivos que não 

singularizam o interlocutor, pois, conforme postulam Hutchinson & Lloyd (1996), o uso do nome 

próprio como vocativo se faz quando o locutor quer singularizar seu interlocutor, referindo-se a ele 

de forma específica.  

 Dessa forma, é possível classificar os substantivos próprios como mais específicos e os 

substantivos comuns como menos específicos, o que ocorre respectivamente com os vocativos 

formados por eles, conforme os exemplos abaixo: 

 

 (03) Você tá doido, rapá! 
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 (15) Guiomar, você está vendo algum oficial de justiça aqui hoje? 

 (19) Por que você não vai pra outro lugar, cara? 

 

 

 Numa escala de especificidade, pode-se alocar os vocativos desta forma: 

 

+ específico       - específico 

Guiomar   rapá     cara 

 

 

 Ou seja, os substantivos próprios ocupam o limite + específico, enquanto os substantivos 

comuns ocupam progressivamente o limite de – específicos na escala. Sendo importante notar que 

dentre os substantivos comuns há ainda uma gradação de especificidade, sendo, nesses casos, 

menos específico o vocativo cara, pois pode referir-se tanto ao gênero feminino quanto ao gênero 

masculino, enquanto rapá é + específico, visto que se refere apenas ao gênero masculino. 

 Ainda sobre os 62 substantivos próprios encontrados, 55 referem-se a primeiros nomes e 7 

referem-se a apelidos, o que demonstra que faz parte da cultura brasileira, na fala informal, o 

locutor usar tais termos para chamar seu interlocutor, conforme o grau de proximidade entre eles.  

 É possível observar no corpus, como defendem Hutchinson & Lloyd (1996), a predileção 

brasileira em usar termos afetivos como formas de endereçamento, como graus de parentesco e 

apelidos e até mesmo substantivos e adjetivos que transpareçam algum nível de afeição, como nos 

exemplos que seguem: 

 

 (17) Não! Meu nome tá aí na lista, amigo! 

 (33) Ô meu tchutchuco, eu tô te ligando pra pedir pra você guardar meu brinco. 

 (43) Que verde, Tchutchuquinho! Eu tô falando do tamanho. Ele é de pérola! 

 (52) Minha princesa, você quer me matar do coração, minha linda? 

 (61) Ah, não, amiga, vamo pedir uma música no karaokê. 

 (98) Ah! Saulito! Espero que goste, de coração! 

 (100) Ô tia Mirtes! 
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 Ao todo, foram encontrados 45 vocativos desse tipo, perfazendo 24% do total. O que aponta 

sua importância nas relações interacionais informais. 

 Dos 84 vocativos formados por substantivos comuns, 21 são compostos pelo substantivo 

cara e 27 pelo substantivo gente, o que, somado, chega a 48 incidências, isto é, 25,5% do total dos 

vocativos encontrados.  

 Tais termos referem-se a interlocutores que se colocam no mesmo patamar de 

relacionamento e, por isso, são usados em situações em que há maior proximidade entre eles, como 

se pode observar nos casos: 

 

 (22) Cara! Jorge, você é muito teimoso... (dois colegas de trabalho conversando) 

 (30) Cara, você comeu naquele restaurantezinho que fica na esquina da Quinta com a 

Broadway? (duas amigas se encontram e conversam sobre uma viagem) 

 (58) Ai, gente, essa comida tá demorando, né? (dois casais jantando) 

 (126) Gente, desculpa aí, mas é que vocês me pegaram meio desprevenido. (grupo de 

colegas de trabalho participando de um Amigo Secreto) 

 

 

 É relevante atentar que cara e gente servem para tratamento tanto de gênero masculino 

como de feminino e, por isso, são menos específicos. 

 Pode-se ainda perceber o uso equivalente de cara a um pronome de tratamento informal 

quando se estabelecer a comparação abaixo, considerando maior ou menor proximidade entre os 

interlocutores em cada situação. 

 

 (118) Um carro, cara! Aqui o documento! / Um carro, senhor! Aqui o documento! 

 

 

 O exemplo (118) foi retirado de uma cena que retrata uma conversa informal entre colegas 

de trabalho quando estão revelando o Amigo Secreto. Caso o nível de formalidade fosse um pouco 

mais distanciado, sendo, por exemplo, o interlocutor um chefe, provavelmente o vocativo seria 

substituído por um pronome de tratamento mais adequado, no caso, senhor. Pode-se perceber que a 

substituição altera apenas o nível de proximidade entre os interlocutores. 
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 O mesmo acontece com gente: 

 

 (127) Ih! Tá fazendo charminho! O que que tem nessa sacola, gente! 

  Ih! Tá fazendo charminho! O que que tem nessa sacola, senhores! 

 

 

 Pronomes possessivos + nomes 

  Dentre os pronomes, verificamos que o pronome de tratamento aparece compondo apenas 

1,5% dos vocativos totais encontrados, ou seja, uma incidência bem menor do que o uso, por 

exemplo, das combinações de pronome possessivo + nomes (substantivo e adjetivos), das quais 

apenas Neves (2000) trata. Estas combinações de classes gramaticais figuram 9% das incidências, o 

que aponta para a importância em descrevê-las para o aprendiz de PLE. 

Nota-se que o uso de pronome possessivo + substantivo ou adjetivo no corpus revela afetividade/ 

intimidade e ironia:  

 

  (10) Tá trabalhando à toa, meu filho! 

 

 

 Nesse caso, a fala é de um senador que, ao receber uma intimação de um oficial de justiça, 

tenta buscar uma aproximação, referindo-se a ele como meu filho, pois pretende persuadi-lo a não 

concluir seu trabalho. Tal escolha não se dá ingenuamente, pois contribui para construir uma 

relação próxima à paternal, em que o locutor (senador) coloca-se como aquele que possui mais 

experiência, que acolhe e que pode orientar seu “filho” a não perder tempo com a burocracia da 

Justiça. 

 Já no exemplo 

 

 (11) E o que que acontece numa prisão domiciliar, meu querido?! 

 

 

 Identifica-se certo tom de ironia, indicando que o interlocutor já conhece a resposta e não 

precisaria o locutor explicar-lhe. Também em 
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 (51) Viu, meu lindo? Precisava ter se preocupado tanto? Não, né?! 

 (52)  Minha princesa, você quer me matar do coração, minha linda? 

 

 

 Pode-se confirmar a adequação do uso de meu/minha + substantivo/adjetivo para indicar 

alto grau de proximidade e intimidade, pois trata-se de uma conversa entre um casal de amantes ao 

telefone.  

 O pronome meu, nesses casos, não traz consigo a ideia de posse, mas de afetividade, e é 

usado quando se pretende indicar que se guarda afeto pelo interlocutor. Colocando em oposição a 

fala do homem, na mesma conversa telefônica com sua amante, porém em situação estressante, 

verifica-se que ele escolhe um vocativo mais direto, sem revelar qualquer afetividade:  

 

 (49) Pera aí o quê, Fernanda?! 

 

 

 Também foi encontrada uma ocorrência do pronome possessivo seu + adjetivo em: 

 

 (156) Oi, vizinho! Seu lindo, tudo bem? 

 

 

 Verifica-se, nesse caso, que seu está também desagregado da ideia de posse, da qual um 

pronome possessivo deveria estar imbuído. Porém não se trata de, como defendem Neves (2000), 

Hutchinson & Lloyd (1996) e Whitlam (2011), um trato respeitoso correspondente ao pronome de 

tratamento senhor. O seu combinado com o adjetivo lindo traz ideia de afetividade, contudo menor 

que de meu, como se pode observar contrastando-os na mesma oração: 

 

 (156) Oi, vizinho! Seu lindo, tudo bem? /       Oi, vizinho! Meu lindo, tudo bem? 

 

 

 Assim, teríamos, numa escala de + e – proximidade, a colocação dos vocativos em: 
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+ proximidade     - proximidade 

 

Meu lindo      Seu lindo 

 

 

 Interjeições 

 Em relação às interjeições e às locuções interjetivas, constataram-se 8 ocorrências em que se 

encontram desacompanhadas no vocativo, ou seja, 4,2% do total. 

 

 (27) Ô, ô, ô, que que é isso?! 

 (47) Jesus! Padre José! Assembleia de Deus! Pastor!  

 (71) Que absurdo, meu Deus. 

 (78) Ô esse menino! Psiu! Vem cá! 

 (117) Ei, desculpa, é um carro que ela deu? 

 

 

 Os exemplos (47) e (71) apresentam a interjeição Jesus e as locuções interjetivas Padre 

José, Assembleia de Deus, Pastor e Meu Deus. O vocativo Jesus e Meu Deus são considerados 

interjeições cristalizadas por Azeredo (2012) e, apesar de Padre José, Assembleia de Deus e Pastor 

não estarem ainda cristalizadas, são usadas com intenção equivalente, isto é, intenção de expressar 

espanto e não de estabelecer interação com algum interlocutor, como postula Rebello (2016). A 

autora classifica tais interjeições como emotivas de espanto e surpresa, pois “funcionam como uma 

forma de chamar a atenção ou alarmar para algo que assombra ou que não se espera” (REBELLO, 

2016, p. 30).  

 Assim, verifica-se que os vocativos cristalizados como interjeições ou locuções interjetivas, 

ou a elas equivalentes, perdem seu papel de chamamento de interlocutor para expressarem espanto 

ou surpresa diante de alguma situação inesperada.  

Contudo, um vocativo desse tipo poderia ser considerado como um termo de chamamento se de fato 

o locutor se dirigisse a um interlocutor como em uma oração, por exemplo: “Meu Deus, esteja entre 

seus filhos que tanto clamam por paz.”. 
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 É relevante destacar também que 6,4% dos substantivos que ocuparam lugar de vocativo no 

corpus vieram acompanhados pela interjeição Ô, que, conforme descreve Rebello (2016), possui a 

característica de ser usada na presença do interlocutor como constatamos em: Ô Beiçola / Ô vizinho 

(3x) / Ô Guiomar/ Ô Cláudia/ Ô meu Tchutchuco/ Ô Tchutchuquinho/ Ô Lucas/ Ô esse menino/ Ô 

tia Mirtes! / Ô gente. 

 Entretanto, além de acompanhar substantivos no vocativo, a interjeição pode, sim, aparecer 

desacompanhada, exercendo função de chamamento de um interlocutor, como acontece em: 

 

 (27) Ô, ô, ô, que que é isso?! 

 (78) Ô esse menino! Psiu! Vem cá! 

 (117) Ei, desculpa, é um carro que ela deu? 

 

 

 Bechara (1999, p. 330) afirma que interjeição “é a expressão com que traduzimos os nossos 

estados emotivos” e Cunha & Cintra (1995, p. 577) postulam que “interjeição é uma espécie de 

grito com que traduzimos de modo vivo nossas emoções”. Contudo, é possível evidenciar que nos 

exemplos acima não tratam de o locutor expressar emoções, mas de chamar seu interlocutor. 

 Rebello (2016) classifica esse tipo de interjeição como persuasivas de chamamento, visto 

que “são utilizadas quando o falante quer que atendam ao seu chamado e quando algum contato 

quer ser estabelecido por ele” (p. 82). O que nos leva a atentar para Hutchinson & Lloyd (1996) ao 

descreverem termos de chamamentos usados no português do Brasil para de despertar a atenção do 

interlocutor, dispondo como exemplos a expressão “Por favor” e o substantivo “Garçom!”.  

 No primeiro caso, podemos verificar que a expressão “Por favor” cumpre as funções de 

solicitar um pedido de forma cortês e de chamamento ao mesmo tempo, exercendo, desta forma, a 

função de um chamamento mais generalizante. O segundo exemplo refere-se a um direcionamento 

mais específico para o interlocutor, sem que provoque dúvida sobre quem está sendo chamado.  

 É admissível, então, afirmar que as interjeições de chamamento praticam o mesmo 

comportamento da expressão “Por favor”, isto é, solicitam a atenção do autor de uma forma mais 

generalizante. 

 Comparando os exemplos abaixo,  
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 (49) Pera aí o quê, Fernanda! 

 (51) Viu, meu lindo? Precisava ter se preocupado tanto? Não, né?! 

 (78) Ô esse menino! Psiu! Vem cá! 

 

 

 Pode-se, numa escala de + e – especificidade, colocar os vocativos na seguinte ordem: 

 

+ específico       - específico 

 

Fernanda meu lindo  Ô esse menino   Psiu 

 

 

 Assim, é aceitável considerar que as interjeições de chamamento, como substantivos, 

pronomes e possíveis expansões, cumprem a função de vocativo no português falado no Brasil e 

estes devem ser classificados + específico ou – específico. 

 Retomando as setas de + ou – especifico e a de + ou – proximidade apresentadas 

anteriormente, pode-se uni-las em cruzamento, a fim de estabelecer a localização de vocativos em 

uma gradação de posicionamentos a partir de alguns exemplos encontrados no corpus: 

 

+ proximidade   - proximidade 

 

 + específico Tchutchuquinho Michele   _______  

  meu lindo  irmão, amiga   senador   

  moça,  moço  cara, gente   senhor, doutor 

- específico 

 

 

 

 

 O cruzamento das setas acima possibilita ao aprendiz de PLE encontrar maior clareza para 

escolher o uso mais adequado à situação comunicativa que se encontrar. 

 Foram encontrados ainda pronomes possessivos + adjetivos, pronomes de tratamento + 

adjetivos, pronome demonstrativo + substantivos, pronome possessivo e pronome pessoal. Contudo 
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não serão discutidos aqui porque tiveram menor ocorrência (6%) e por se tratar de um trabalho de 

menor extensão, mas são dignos de estudos posteriores. 

 

Conclusões parciais 

 

 O vocativo, tão pouco explorado pelas gramáticas analisadas, revela-se um termo muito 

significativo nas interações comunicativas e deve ocupar um lugar de destaque nas gramáticas e 

materiais didáticos de PLE. Pois, principalmente em situação de imersão, o aprendiz estrangeiro 

poderá se deparar com algumas construções de vocativos comuns no dia a dia do brasileiro, mas 

que não são abordadas pelas gramáticas tradicionais, podendo, assim, não ser capaz de compreendê-

los ou de utilizá-los de maneira adequada às diferentes situações comunicativas. 

 Diante disso, este artigo pretendeu investigar o uso dos vocativos na fala informal cotidiana 

do português do Brasil, com o intuito de colaborar com a descrição da língua portuguesa com vistas 

ao ensino de PLE.   

 Escolheu-se como corpus de análise treze vídeos do canal “Porta dos Fundos” porque 

representam a fala natural informal cotidiana do PB. Após investigação do corpus, foi possível 

observar que: 

 os vocativos encontrados não são compostos apenas por substantivos e pronomes (e 

possíveis extensões), como previsto por Bechara (1999), mas também por outras classes 

de palavras, como adjetivos e interjeições; 

 a classe gramatical de maior ocorrência no uso de vocativo foram os substantivos; 

 dentre os substantivos, houve maior ocorrência de substantivos comuns (menos 

específicos) do que substantivos próprios (mais específicos); 

 houve grande incidência dos substantivos cara e gente, sendo utilizados como forma de 

tratamento em contexto oral informal; 

 cara e gente são formas mais generalizadas de chamamento do(s) interlocutor(es), 

conferindo uma relação de maior proximidade e menor especificidade;  

 houve presença de vocativos que transparecem algum nível de proximidade. Foram 

encontrados 45 vocativos desse tipo, totalizando 24%; 

 o uso de MEU + nomes (substantivo ou adjetivo) é presente nas interações informais 

orais, figurando 9% das incidências totais dos vocativos; 
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 as interjeições Ô (quando sozinha), Ei e Psiu funcionam como termo de chamamento, 

exercendo, assim, a função de vocativo e conferindo menor especificidade ao 

interlocutor; 

 foram encontrados pronomes possessivos + adjetivos, pronomes de tratamento + 

adjetivos, pronome demonstrativo + substantivos, pronome possessivo e pronome 

pessoal que juntos somaram 6% das ocorrências; 

 a utilização dos vocativos envolve, além de questões linguísticas, questões culturais de 

aproximação ou não dos interlocutores, assim como as intenções do locutor de 

especificar mais ou menos seu interlocutor, a depender de seu propósito comunicativo, 

realizando escolhas que lhe pareçam mais eficientes em cada situação.  

 

 

 As conclusões deste trabalho são parciais e, diante de tão pouca exploração nas descrições 

sobre vocativos pelas gramática, faz-se necessário aumentar a investigação sobre o assunto, a fim de 

acrescentar maior número de descrições que auxiliem o professor e o aprendiz de PLE. 
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RESUMO 

Em Timor-Leste, entre as estratégias desenvolvidas para auxiliar o ensino de língua portuguesa realizado por 

docentes timorenses está a utilização de materiais de apoio – planos de aula dirigidos ao professor que visam 

orientá-lo em suas ações pedagógicas na sala de aula. A utilização desses materiais tem gerado opiniões 

distintas entre os sujeitos envolvidos nos processos de ensino. Nesse contexto, o objetivo neste trabalho é 

analisar os enunciados de professores timorenses em relação ao papel que esses materiais têm desempenhado 

em suas práticas pedagógicas. A metodologia utilizada para análise dos enunciados fundamenta-se na teoria 

do dialogismo desenvolvida por Bakhtin e integrantes do seu Círculo. Os enunciados dos professores 

permitem entrever o embate entre o que esses sujeitos reconhecem, historicamente, e validam como ensino 

de língua e as novas propostas que assumem ou possam vir a assumir em seus atos. 

 

Palavras-chave: Timor-Leste. Formação de Professores. Língua Portuguesa. Materiais didáticos. 

 

Introdução 

 

 Na paisagem linguística de Timor-Leste coexistem as línguas oficiais: o tétum e o 

português; as línguas de trabalho: a língua indonésia e a língua inglesa; e as línguas maternas. A 

opção pelo português como uma das línguas oficiais e de instrução do país ao lado da língua tétum, 

em 2002, originou, entre outras consequências, a urgência da (re)introdução da língua portuguesa, 

doravante LP, no sistema educacional timorense. Entretanto, a efetivação de tal medida de política 

de língua tem ocorrido em meio a avanços e retrocessos ocasionados, em grande parte, pela 

ausência de profissionais capacitados para o ensino em/de português.  

 Nesse contexto o governo timorense, com o apoio da comunidade internacional, sobretudo 

dos países integrantes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), vem desenvolvendo 

projetos e ações que visam melhorar os processos de ensino e aprendizagem da LP nas escolas do 
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país. Dessas ações, destaco, no âmbito deste estudo, o processo de implementação do Currículo 

Nacional do Ensino Básico do 1º e 2º ciclos (TIMOR-LESTE, 2014), o qual se deu entre os anos de 

2015 e 2017, por meio de ações de formação docente e de distribuição de materiais de apoio ao 

trabalho do professor.  

 Dentre esses recursos, neste trabalho analiso especificadamente aqueles denominados de 

Planos de Aula – materiais distribuídos pelo Ministério da Educação que visam travar um diálogo 

direto com os professores e orientá-los em suas ações pedagógicas. Para tanto, realizo uma análise 

de enunciados orais de professores atuantes no 2º ciclo do ensino básico de Timor-Leste acerca da 

percepção que têm dos Planos de Aula destinados à disciplina de LP e do papel que esses materiais 

desempenham em suas ações docentes. A análise desses enunciados será fundamentada na 

abordagem sócio-histórica, especialmente na teoria do dialogismo de Mikhail Bakhtin e do seu 

Círculo. Com base nessa orientação, utilizo como categorias que alicerçaram as reflexões em torno 

da atividade pedagógica, mais especificamente da relação do docente com os materiais 

anteriormente mencionados, os conceitos de valoração e de responsabilidade.  

 Este estudo está assim organizado: inicialmente discorro brevemente acerca do lugar da LP 

nas orientações curriculares do 1º e 2º ciclos do ensino básico de Timor-Leste; após apresento os 

mecanismos de implementação das diretrizes propostas no atual documento norteador das práticas 

nesses níveis de ensino, o currículo elaborado em 2014. Em seguida, apresento o aparato teórico-

metodológico que serve de base para a análise e caracterizo os dados que constituem o corpus deste 

trabalho. Por fim, analiso os enunciados dos professores e coloco em diálogo algumas 

considerações. 

 

O lugar da Língua Portuguesa no currículo de Timor-Leste 

 

 Após o processo de independência de Timor-Leste, em 1999, deu-se início, no cenário 

educacional, a um período de transição – de um ensino pautado na língua e cultura indonésias para a 

(re)introdução do português nos currículos escolares. O primeiro currículo para o 1º e 2º ciclos do 

ensino básico
1
 elaborado na recente República Democrática de Timor-Leste entrou em vigor em 

                                                 
1
 Em relação ao nível pré-primário de ensino de Timor-Leste, o primeiro currículo após a Restauração da Independência 

do país foi publicado no ano de 2003, nas duas línguas oficiais – tétum e português. Esse currículo foi elaborado por 
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2007, conforme promulgado no Despacho Ministerial nº 01/2007 do dia 13 de março. Em relação às 

línguas de ensino, segundo consta no Plano do Currículo Nacional para a Educação Primária 

(TIMOR-LESTE, 2005), preconizava-se nas escolas o ensino bilíngue, ou seja, as línguas de 

instrução usadas nas aulas, desde o 1º ano, deveriam ser o tétum e o português.  

 Nos anos de 2009 e 2010 foram realizadas pesquisas no intuito de avaliar os resultados de 

aprendizagem dos alunos timorenses. Com base nos resultados desses estudos que apontavam, entre 

outras coisas, um baixo índice de aprendizagem da LP, em 2013 deu-se início a um processo de 

revisão do currículo então em vigor, o qual contou com a participação de docentes timorenses e 

consultores nacionais e internacionais. Os principais objetivos voltavam-se à “necessidade de 

resolver os níveis extremamente baixos de capacidade de leitura e as elevadas taxas de abandono 

escolar e repetição”
2
. 

 O currículo então elaborado passou a ser denominado Currículo Nacional do Ensino Básico 

do Primeiro e Segundo Ciclos (TIMOR-LESTE, 2014) e foi implementado gradualmente ao longo 

dos últimos três anos – em 2015 para o 1º e 2º anos de escolaridade, em 2016 para o 3º e 4º anos e 

em 2017 para o 5º e 6º anos.  

 Entre as mudanças presentes neste currículo, chamo a atenção para as orientações referentes 

ao ensino das línguas oficiais, pois, conforme já mencionado, o currículo até então em vigor 

preconizava o ensino bilíngue, em português e tétum, desde o primeiro ano de ensino. No atual 

currículo, a novidade é a proposta de alfabetização e de letramento em tétum seguindo-se a isso 

para o método de transferência para a LP, que figura como língua principal de instrução apenas no 

3º ciclo. Além disso, há a inserção das línguas maternas como recurso a ser utilizado pelo professor, 

caso haja necessidade.  

 

Até ao presente decreto-lei, não se tinha dado a necessária atenção, dentro do programa 

curricular, à realidade multilíngue e multicultural de Timor-Leste. Com isto, e com base em 

resultados positivos de projetos-piloto já implementados, o currículo nacional de base 

determina um sistema claro de progressão linguística, capaz de garantir um sólido 

conhecimento de ambas as línguas oficiais. Ainda, o reconhecimento do uso da primeira 

língua das crianças, quando necessário, tem o potencial de assegurar o acesso a todos à 

educação, em condições de igualdade. (TIMOR-LESTE, 2015, p. 7736, grifos meus). 

 

 

                                                                                                                                                                  
brasileiros e timorenses e esteve em vigor até a promulgação do Decreto nº  3/2015 de 14 de janeiro que aprova o 

Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar. (CAVALCANTE, 2013). 
2
 Informações disponíveis em: https://www.laohamutuk.org/educ/18CurriculumPt.htm Acesso: 07 set 2018. 

https://www.laohamutuk.org/educ/Bgnd/EGRA2009EN.pdf
http://schooldropoutprevention.com/country-data-activities/timor-leste/
http://schooldropoutprevention.com/country-data-activities/timor-leste/
https://www.laohamutuk.org/educ/18CurriculumPt.htm
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 Vê-se que essas diretrizes curriculares reconhecem a multiplicidade linguística presente em 

Timor-Leste e apontam para a importância da(s) língua(s) que o aluno domina no processo de 

aquisição/desenvolvimento de outras línguas, como o português. As demais línguas que integram o 

repertório linguístico dos alunos participam desse processo em um plano de progressão linguística 

que tem início no pré-escolar, com a utilização da língua tétum e das demais línguas maternas, ao 3º 

ciclo do ensino básico, quando a orientação é que o ensino seja realizado nas línguas oficiais do 

país, com a carga horária da disciplina de LP superior à carga horária da disciplina da língua tétum.  

 As novas orientações referentes ao ensino linguístico presentes nesse currículo promoveram, 

em diferentes esferas da sociedade timorense, opiniões divergentes, sobretudo pela possibilidade de 

utilização das línguas maternas no pré-escolar e nos primeiros anos de escolaridade e pelo ensino 

efetivo da LP ser remetido para o 3º ciclo do ensino básico. Por conta disso, no início de 2018, em 

meio a um cenário político conturbado em Timor, foram aprovados dois Decretos-Lei (nº 3/2018 e 

nº 4/2018). Ambos propunham, respectivamente, mudanças nos Decretos-lei nº 3/2015 e nº 4/2015, 

os quais aprovam o atual currículo da educação pré-escolar e o currículo do 1º e 2º ciclos do ensino 

básico.  

 As mudanças propostas nos Decretos-lei (nº 3/2018 e nº 4/2018) dizem respeito ao lugar da 

LP nos processos de ensino e aprendizagem realizados nos ambientes escolares de Timor-Leste. 

Exige-se, nesses documentos, que o ensino de português ocorra desde o primeiro ano do ensino 

básico, o que retoma as ideias presentes no currículo anterior, vigente até 2014. Tais exigências, 

contudo, foram repensadas em um curto espaço de tempo, devido a fatores como: as inconsistências 

dessas novas leis; a sua implementação estar prevista para iniciar em 2019 para todos os níveis de 

ensino; e a falta de materiais de apoio, quando havia centenas deles, produzidos com base no 

currículo mais recente, que deixariam de estar contextualizados.  

 Sendo assim, em reunião plenária ocorrida em 6 e 7 de agosto de 2018, a ministra da 

Educação, Juventude e Desporto de Timor-Leste, Dulce de Jesus Soares, defendeu a revogação dos 

recentes decretos-lei, argumentando que em projeto-piloto verificou-se que a implementação das 

línguas maternas no processo de aprendizagem revelou uma mudança significativa e contribuiu no 

processo de aprendizagem dos alunos. Apesar de haver oposição, os referidos decretos foram 

revogados
3
 e, dessa forma, o processo de implementação do atual currículo, iniciado em 2015, 

                                                 
3
 Informações disponíveis em: https://www.parlamento.tl/node/455 Acesso: 09 set 2018. 

https://www.parlamento.tl/node/455
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continua a decorrer nas escolas públicas de Timor-Leste, contando, para isso, com eventos de 

formação docente e distribuição de materiais de apoio ao professor.  

 Na próxima seção apresento brevemente esses materiais e me deterei nos Planos de Aula 

concernentes à disciplina de Língua Portuguesa no 2º ciclo do ensino básico, por ser neste nível de 

ensino que atuam os professores que entrevistei e que, no momento da realização das entrevistas, 

vivenciavam a inserção desses materiais em suas práticas pedagógicas.  

 

Os materiais de apoio ao professor
4
 

 

 A implementação do Currículo Nacional do Ensino Básico do Primeiro e Segundo Ciclos 

(TIMOR-LESTE, 2014) teve início em 2015 e foi acompanhada de eventos de formação presencial 

sob responsabilidade do INFORDEPE, Instituto Nacional de Formação de Docentes, e distribuição 

de materiais didáticos e de divulgação. Os materiais didáticos foram produzidos entre 2014 e 2017 

de acordo com as orientações do novo currículo, as quais dão especial atenção à realidade de 

Timor-Leste, como a história pré-colonial do país, a luta nacional pela independência, o ambiente 

natural etc. No intuito de contribuir efetivamente na prática dos professores timorenses, provocando 

mudanças em suas metodologias e tornando os alunos mais ativos nos processos de ensino e 

aprendizagem, foram produzidos materiais específicos para o trabalho docente, como posters, 

gravações de canções e vídeos, Planos de Aula etc.  

 Os materiais denominados Planos de Aula visam travar um diálogo direto com o professor 

“como um mapa detalhado para cada um dos docentes, de modo a poderem ensinar ativamente os 

seus alunos, com as atividades que suscitam o pensamento crítico, a análise e a criatividade” 

(TIMOR-LESTE, 2014, p. 4). Os objetivos desses Planos são: sistematizar as atividades realizadas 

na sala de aula; apoiar os professores na implementação do currículo; ajudá-los a implementar a 

nova metodologia centrada no aluno; e garantir que todos ensinem o mesmo em qualquer ponto do 

país
5
.  

                                                 
4
 Informações disponíveis no material de divulgação do Currículo de Base para o 1º e 2º ciclo do Ensino Básico, 

elaborado em 2017 pela Equipe Curricular para a Educação Pré-Escolar e para o 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico. Este 

material foi gentilmente cedido por Joana Cunha, coordenadora do projeto. 
5
 Informações disponíveis no material de divulgação do Currículo de Base para o 1º e 2º ciclo do Ensino Básico, 

elaborado em 2017 pela Equipe Curricular para a Educação Pré-Escolar e para o 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico. Este 

material foi gentilmente cedido por Joana Cunha, coordenadora do projeto. 
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 Cada aula constante nesses materiais é montada com a seguinte estrutura: cabeçalho com 

informações como disciplina, número da lição, turma, etc.; objetivos de aprendizagem; resultados 

esperados; material necessário; indicações de como e o que o professor precisa preparar para a aula; 

o passo a passo das atividades – introdução, desenvolvimento e conclusão – com indicação de 

tempo que será necessário para cada etapa da aula.  

 Em relação à língua utilizada nesses materiais, os que foram produzidos para o 1º e 2º ano 

de ensino estão em língua tétum. No terceiro e quarto ano são introduzidos termos técnicos em LP 

em cada disciplina e, a partir do 5º ano, 2º ciclo, esses materiais são bilíngues, seguindo-se, dessa 

forma, o plano de progressão linguística preconizado no currículo para o ensino das duas línguas 

oficiais. Importante destacar nos planos do 2º ciclo de ensino, que se propunha bilíngue, que todas 

as orientações ao professor estão escritas em tétum (como também as informações de caráter geral 

contidas na introdução). Nas propostas para as aulas de língua tétum, todas as informações estão 

escritas nessa língua. Ao final desta parte, há um glossário com o significado de palavras e 

expressões em tétum e em português. No plano de aula de LP, também as informações estão escritas 

em tétum, há o emprego do português nas frases exatamente como o professor deve dizê-las e, após, 

a tradução em tétum, por exemplo: 

 

Para iniciar a aula e para que eu vos possa conhecer melhor, vamos começar com uma 

introdução breve. Cada aluno vai ficar de pé, dizer-me o seu nome e a coisa que mais gostou 

sobre a Língua Portuguesa até agora. [Atu hahú lisaun, no hodi ha’u bele koñese imi di’ak 

liu, mai ita hahú ho introdusaun badak. Alunu ida-idak sei hamriik, fó sai ninia naran no 

buat ne’ebé gosta liu kona-ba lian Portugés to’o agora.] (TIMOR-LESTE, 2016, p. 208). 

 

 

 É possível perceber o caráter diretivo desses materiais, já que constam indicações do que 

exatamente os professores devem falar em português, deixando à mostra as dificuldades desses 

sujeitos em expressarem-se nessa língua. Por conta dessa diretividade, a utilização de materiais 

dessa natureza na esfera escolar tem gerado opiniões distintas (GUIMARÃES, 2013). Antecipando 

tal problemática, a equipe responsável pela produção dos Planos de Aula argumenta que utilizando 

os planos de aula o processo de ensino será mais simples e centrado no aluno. Além disso, utiliza 

exemplos de países como Singapura e Finlândia em que foram utilizados materiais dessa natureza 

com sucesso. Defendem, também, que a criatividade do professor não pode estar restrita apenas à 
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mente de uma pessoa e, nesse sentido, esses materiais vêm somar no ofício docente, tirando do 

professor toda a responsabilidade pela prática pedagógica.  

 Diante das questões que envolvem a avaliação desses materiais na esfera escolar, mais 

especificadamente no contexto de ensino de português em Timor-Leste, torna-se interessante 

analisar o que dizem os sujeitos diretamente envolvidos nesse processo, os professores. Assim, na 

próxima seção apresento o embasamento teórico-metodológico utilizado neste trabalho e caracterizo 

os dados que compõe o corpus de análise – os enunciados dos docentes timorenses.  

 

Fundamentação teórico-metodológica – Caminhos da pesquisa 

 

 A metodologia utilizada nesta pesquisa é de abordagem sócio-histórica e orienta-se pela 

teoria do dialogismo desenvolvida por Bakhtin e demais autores integrantes de seu Círculo. Nessa 

linha teórica o sujeito social, objeto das ciências humanas, é compreendido por meio dos textos que 

ele produz nas interações das quais participa. Tais textos se constituem no contexto real da fala viva 

e são materializados nos enunciados concretos. Conforme aponta Bakhtin (2011), a compreensão do 

enunciado, dada a sua natureza social, não pode restringir-se a sua materialização linguística – a 

forma puramente verbal; deve abranger, necessariamente, seu contexto extraverbal de produção, o 

qual toma parte de sua constituição desde o seu interior. 

 Dos elementos presentes no contexto extraverbal de produção dos enunciados, utilizo, como 

categorias de análise neste estudo, o conceito de responsabilidade – inerente a todo ato singular 

realizado no mundo da vida, na consciência individual do sujeito que age em uma situação concreta; 

e de valoração – elemento axiológico do enunciado; a avaliação social do sujeito que enuncia em 

relação ao objeto sobre o qual ele enuncia. 

 Nos atos realizados pelos sujeitos, como aponta Bakhtin (2010), não há uma ordem moral 

que seja válida por si mesma, mas há um sujeito moral que age e é sobre ele que devemos lançar 

nossa atenção. Nesse sentido, podemos pensar a atividade docente como uma ação real, como uma 

“ação de alguém que tem sobre si a responsabilidade por tal evento” (BORTOLOTTO, 2007, p. 51, 

grifos no original). Devemos pensá-la, portanto, no âmbito da responsabilidade, fora disso, segundo 

Bakhtin (2010), a ação passa a se constituir em uma ação técnica ou instrumental.  
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 Importa ressaltar que o ato docente se dá em meio a um conjunto de práticas que se realizam 

na esfera educativa e tem seu desenvolvimento marcado pela historicidade das interações que 

constituem e particularizam essa esfera. Esse contexto imprime à prática pedagógica formas de 

conduta que tomam parte nas relações entre os sujeitos que dela fazem parte e orientam, por assim 

dizer, as interações que estabelecem entre si. Nesses processos interacionais, os quais são mediados 

pela linguagem, estão presentes vozes sociais que se configuram como representantes das 

ideologias de grupos sociais específicos em determinados tempos e espaços históricos e atuam, 

portanto, de modos distintos no processo de construção dos enunciados. Sendo assim, o enunciado, 

como acontecimento ideológico, “possui sempre um índice de valor social” (BAKHTIN 

[VOLOCHÍNOV], 2010, p. 46). A relação dos professores timorenses de LP com a prática 

pedagógica que desenvolvem com ou nesta língua está, portanto, intimamente ligada à valoração 

que eles atribuem à presença da LP no país.  

 Dessa forma, analiso os enunciados dos docentes timorenses acerca da utilização dos Planos 

de Aula em suas práticas, considerando, para tanto, as vozes presentes na sociedade timorense que 

constituem seus enunciados e a posição social que esses sujeitos ocupam, de professores não 

nativos de LP e da responsabilidade concreta em seus atos dessa posição única que ocupam no 

mundo. Ao assumirem o trabalho de ensinar a LP, esses docentes assumem também esse dever 

inerente a sua existência.  

 

O dever, segundo Bakhtin (2010), se manifesta no ato singular realizado no mundo da vida, 

na consciência individual do sujeito que age em uma situação concreta. Ainda, assumindo a 

voz de Bakhtin (2010), não há uma ordem moral que seja válida por si mesma, mas há um 

sujeito moral que age e é sobre ele que devemos lançar nossa atenção. (GUIMARÃES, 2013, 

p. 107). 

 

 

 Esse entendimento leva à busca, neste trabalho, pela compreensão das ações realizadas pelos 

docentes timorenses com as atividades propostas nos Planos de Aula não com base em normas 

morais determinadas em si, mas tendo como foco o sujeito que age, ou seja, o momento histórico 

em que esse dever se realiza no ato singular desses professores.  

 Os sujeitos que participam desta pesquisa são oito docentes formados e/ou em formação no 

Departamento de Formação de Professores da Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL), que, 

no momento de geração dos dados, lecionavam a disciplina de Língua Portuguesa em turmas do 2º 
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ciclo do ensino básico de Timor-Leste. O instrumento utilizado para registro dos enunciados dos 

professores foi a entrevista semiestruturada com perguntas abertas e fechadas que versavam sobre a 

formação docente e atuação em Timor-Leste. Os enunciados gerados a partir do instrumento de 

entrevista foram posteriormente transcritos. 

 Na próxima seção apresento alguns desses enunciados e, com base na teoria do dialogismo, 

mas especificadamente nos conceitos de valoração e de responsabilidade, realizo a análise dos 

mesmos, buscando averiguar como os professores valoram a inserção dos planos de ensino em suas 

práticas pedagógicas com a LP. Com base nessa análise, objetivo promover a discussão em relação 

ao papel que novas propostas metodológicas assumem ou possam vir a assumir em seus atos.  

 

Análise dos enunciados dos professores 

 

 Os enunciados dos professores timorenses acerca das novas orientações propostas pelo 

Currículo Nacional do Ensino Básico do Primeiro e Segundo Ciclos (TIMOR-LESTE, 2014) e os 

recursos utilizados em sua implementação, em específico os materiais denominados de Planos de 

Aula, precisam ser compreendidos considerando que, em certa medida, tanto essas orientações 

quanto a proposta metodológica presente nesses materiais são formulados e produzidos em 

contextos exteriores à escola. Essa condição aponta, no plano discursivo, para a ampliação do leque 

de relações dialógicas entre as diferentes esferas da atividade humana, especialmente entre aquelas 

envolvidas na constituição e no desenvolvimento desses materiais, tais como a esfera educativa, a 

esfera econômica e a esfera política.  

 Diante da complexidade que envolve a realização de qualquer ato pedagógico, analisar a 

inserção e o desenvolvimento dos Planos de Aula na prática dos professores timorenses é um 

desafio, pois esse processo tem início na relação que os integrantes da comunidade escolar 

estabelecem com esse material – quando essas propostas entram em seu horizonte apreciativo, 

refletindo em seus atos responsáveis como professores. Nessa complexidade, busco compreender os 

sentidos que circulam nos enunciados proferidos pelos professores acerca desses materiais. Para 

tanto, primeiramente, apresentarei os enunciados sob o aspecto valorativo que carregam em relação 

às orientações propostas pelo Currículo Nacional do Ensino Básico do Primeiro e Segundo Ciclos 

(TIMOR-LESTE, 2014), ou seja, as apreciações dos professores acerca dessas diretrizes. Em 
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seguida, analiso o que dizem esses sujeitos sobre a utilização dos Planos de Aula em suas práticas 

com o ensino da LP e como se estabelecem, nesse encontro de práticas, seus atos docentes. Por fim, 

observo, com base na análise empreendida, as possibilidades e desafios desses materiais 

configurarem-se como recurso formativo para os professores timorenses.  

 

Apreciação dos professores sobre as diretrizes propostas pelo currículo 6 

 

 Como mencionado anteriormente, as orientações presentes no Currículo Nacional do Ensino 

Básico do Primeiro e Segundo Ciclos (TIMOR-LESTE, 2014), sobretudo aquelas relacionadas ao 

ensino linguístico, provocaram na comunidade escolar, e também em outras esferas da sociedade 

timorense, opiniões distintas. Dessa forma, importa destacar, no escopo desta pesquisa, o que 

pensam os professores – responsáveis por mediar a inserção destas diretrizes nas escolas – das 

orientações presentes neste documento.  

 De maneira geral, nos enunciados dos oito professores entrevistados, faz-se presente uma 

valoração positiva em relação às orientações do novo currículo, principalmente no que diz respeito 

à mudança de foco preconizada neste documento – de uma perspectiva que concebe o professor 

como centro do processo educativo, para um ensino centrado no aluno, considerando este sujeito 

“como centro da prática e do lugar de ensino” (TIMOR-LESTE, 2014, p. 24). Nos enunciados dos 

docentes observa-se esta valoração: 

 

 P1: Gosto muito. O currículo novo ele faz os alunos que pensar muito, pensar o que eles 

pensam, e eles que exploram, mas antes não, os professores que ensinam, os professores que 

ensinam escrever, a ler e tudo, mas agora não os alunos que tentar escrever. 

 

 P3: Eu gosto, porque a atividade que o professor, a atividade do professor é: mínimo, os 

alunos que falam mais. 

 

 

 Chama a atenção tal valoração positiva por ela se configurar, para uma considerável parcela 

dos professores timorenses, como uma mudança naquilo que esses sujeitos reconhecem e concebem 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 186 

como prática de ensino. Essa afirmação tem como base a recente história de Timor-Leste, na qual a 

reconstrução do sistema de ensino deixa entrever lacunas, sobretudo, na formação docente. Não há 

ainda, principalmente na área de LP, suficiente número de professores capacitados para o ensino 

dessa língua. Nesse caso e considerando os conhecimentos teóricos e práticos – estes construídos 

historicamente nas interações que o sujeito professor estabelece com a realidade circundante e na 

percepção que, da posição única que ocupa no mundo, tem das relações sociais e verbais concretas 

de que participa (GUIMARÃES, 2013) – que o professor mobiliza na realização de sua prática, 

pode-se afirmar que, na ausência de uma formação adequada, como recurso, o professor retoma 

vivências e experiências que reconhece e valida como pedagógicas. Como exemplos dessas ações 

podem-se citar práticas e concepções anteriormente (ou nem tanto) vigentes nas escolas timorenses, 

como atitudes punitivas, ou a postura de que apenas o professor age e aos alunos cabe observar, de 

forma passiva. 

 As experiências que constituem o ato do professor, reflexo da tradição dos ritos e práticas 

construídos social e historicamente no ambiente escolar, estão em constante embate com aquilo que 

se propõe como novo nessa esfera, como as mudanças advindas das elaborações e avanços 

científicos que visam contribuir para a melhoria nos processos educativos (BORTOLOTTO, 2007).  

Nesse embate, prevalece nos docentes, por vezes, uma abertura para o que se propõe como 

mudança, conforme vimos nos enunciados reproduzidos anteriormente. Entretanto, em outros casos, 

sobretudo no que diz respeito à forte tradição dos estudos gramaticais no ensino de língua e às 

novas metodologias que são propostas, a força da tradição nos processos educacionais se faz, ainda, 

mais forte, conforme podemos verificar por meio da crítica que P4 e P7 fazem às orientações e 

metodologias de ensino de língua presentes no novo currículo.  

 

 P4: No currículo novo a leitura que muito, todos os dias leitura. Horário’ 50 minutos só 

leitura, leitura, história, leitura, leitura, leitura, depois pergunta, questionário, acaba. Depois 

vocabulário, só isso. Só isso língua portuguesa. Ensinar como era com o currículo de 2005, então 

nós temos todos leitura, escrita, conhecimento, gramática, mas agora não, este currículo novo para 

o primeiro período, sexto ano, somente a leitura. Leitura jogos, leitura, jogos, só isto. 

 

 P7: Para mim muito difícil, então eu precisa um texto com gramática, se não tem gramática, 

só fala sobre o texto é chato. 
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 Não é interesse neste trabalho desvalorizar o ensino da gramática, ao contrário, reconhece-se 

a importância de um ensino que desenvolva as várias dimensões da linguagem. O que quero 

ressaltar, nos enunciados acima, é a ênfase dada, por alguns docentes, aos aspectos formais e 

linguísticos (a gramática). Essa valorização dada a certa tradição no ensino de língua mostra que 

apenas mudar orientações não adianta se o professor não se apropria dessa metodologia, já que a 

esse sujeito cabe dar vida ao que se propõe como currículo para as aulas. O que se evidencia, dessa 

forma, é que as diretrizes ou os parâmetros produzidos em um contexto exterior à escola, ao serem 

inseridas nesse ambiente, recebem um relativo e específico acabamento, proveniente da relação que 

o professor estabelece com as orientações ali contidas. Essas relações não são estáticas, como 

também não são previamente definidas.  

 Com base na teoria de Bakhtin, pode-se dizer que o ato pedagógico dos professores reforça 

o que disse o autor ao tratar da filosofia do ato humano, ou seja, que o ato “olha, como um Jano 

bifronte, em duas direções opostas: para a unidade objetiva de um domínio da cultura e para a 

singularidade irrepetível da vida que se vive” (BAKHTIN, 2010, p. 43). Assim, no contínuo 

movimento histórico-social das relações humanas, cada ato singular docente dialoga com uma gama 

de práticas que historicamente constituem e vêm constituindo o que se reconhece e valida como 

prática pedagógica. 

 

O que dizem os docentes timorenses sobre a utilização dos Planos de Aula? 

 

 Nos processos educacionais realizados nas instituições de ensino, o professor assume lugar 

de mediador entre os conhecimentos a serem adquiridos na escola e os alunos. Diante dessa 

realidade, não há como negar que a inserção de novas metodologias de ensino no ambiente escolar e 

as condições efetivas de aprendizagem passam, necessariamente, pelo ato do professor.  

 Os enunciados dos professores timorenses acerca da utilização dos Planos de Aula nas aulas 

dividem-se entre aqueles que consideram a utilização desses materiais como recurso que auxilia a 

atividade docente e aqueles que acreditam que esses materiais limitam sua criatividade. No primeiro 

grupo, é possível encontrar argumentos relacionados à diminuição do trabalho do professor. Ou 

seja, esses materiais passam a ser vistos como recurso facilitador do trabalho docente. 
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 P6: Sim, eu acho bom, porque nós não precisa trabalhar mais atividades, só desenvolver 

atividades que já tem no plano. 

 

 P5: Eu acho que os professores agora usam novo plano lição é facialmente para eles 

ensinar, quando antigo plano de aula, preocupa muito, então, chega lá em casa, não tem tempo 

para descansa, então precisa escrever o plano, preparar para amanhã, se um dia tem quatro 

disciplinas então tenho conseguir escrever todas, fazer plano de aula sobre três, quatro disciplinas 

para ensinar, agora não. 

 

 

 Pensando no que move essas valorações positivas, pode-se aproximar o papel do material 

elaborado pelo Ministério da Educação de Timor-Leste àquele atribuído ao livro didático em 

determinado momento da história da educação brasileira. No Brasil, devido ao processo de 

democratização do ensino desencadeado nas décadas de 1950 e 1960, houve um aumento 

significativo no número de alunos nas escolas. Esse contexto promoveu a necessidade de um 

recrutamento mais amplo e consequentemente menos seletivo de professores, o que gerou 

condições precárias de trabalho e diminuição de salários (SOARES, 2002). Diante dessa situação, 

os professores, sobrecarregados por terem de aumentar sua carga horária de trabalho, passaram a 

aceitar estratégias que vinham facilitar a realização de suas atividades e, nesse contexto, o livro 

didático passou a configurar como uma “saída” para a problemática da sobrecarga docente. 

 Em Timor-Leste, também fatores internos e externos ao processo de ensino e aprendizagem 

repercutem diretamente no desenvolvimento das práticas educativas que ocorrem nas salas de aula. 

Em relação específica ao ensino de LP nas escolas, conforme já mencionado, um ponto central é a 

formação docente. Os professores timorenses não são proficientes em português, ao contrário, 

apresentam inúmeras dificuldades com essa língua, as quais são agravadas quando a LP torna-se 

para eles objeto de ensino. Além disso, esses docentes encontram um ambiente sobrecarregado de 

trabalho, como aquele que se desenhou no momento de democratização do ensino brasileiro. Dos 

professores entrevistados para esta pesquisa, alguns afirmaram dar aulas para turmas com 80, 90 e 

até mais de 100 alunos. Vale ressaltar também que a infraestrutura das escolas timorenses é 

precária. Todos esses fatores contribuem para as dificuldades enfrentadas pelo professor timorense 
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e explica, em parte, este sujeito visualizar no material distribuído pelo Ministério da Educação uma 

forma de facilitar seu trabalho. 

 Por outro lado, cabe ao professor, pela posição social que ocupa no mundo, assumir a 

responsabilidade de compreender as teorias e metodologias abordadas nos debates pedagógicos em 

sua profundidade e complexidade e no redirecionamento (ou criação) que poderão dar a sua prática, 

assumindo-as em seus atos “não como um fato contemplado ou teoricamente pensado do exterior, 

mas assumido no interior, na sua responsabilidade” (BAKHTIN, 2010, p. 80). Nesse sentido, ao 

analisar as orientações constantes nos Planos de Aula, cabe a este sujeito, o professor, assumir como 

ato responsável o trabalho ali proposto, estabelecendo, com os enunciados presentes neste material, 

relações dialógicas. Nas palavras de Bakhtin (2011, p. 348): 

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar ouvir, 

responder, concordar etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os 

olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na 

palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal.  

 

 

 Nos enunciados dos professores timorenses observa-se o estabelecimento de relações 

dialógicas com os enunciados presentes nos materiais distribuídos pelo Ministério da Educação de 

Timor-Leste, nas quais os sujeitos respondem de modo ativo, trazendo à tona o confronto de valores 

oriundos da posição única que cada sujeito ocupa no mundo. É o confronto de vozes de que nos fala 

Bakhtin, que, a depender do posicionamento do sujeito com mais ou menos autonomia diante desse 

coro de vozes, exercerá na prática certo protagonismo ou consistirá na reprodução de discursos de 

outrem.  

 Como exemplo do que considero esse protagonismo trago o enunciado de P7, em que se 

observa uma postura contrária à prévia definição de conteúdos e metodologias por meio da 

elaboração e distribuição homogênea de materiais que trazem propostas de aulas prontas. 

  

 P7: Eu gosto, gostei, mas tem problema assim, este livro, não sei como explica professora, 

este livro muito grande, então depois, todas as aulas já prepara aula, nós só vamos ler e aplica. Já 

está pronto, atividade primeiro já, como falar aqui, só vamos ler, nós lemos e aplica, já pronto. Pra 

mim não é bom, porque a ciência que eu aprende eu não transmite, então pra mim não. O governo 

já falou que faz o plano porque já pronta né então professor só como evangelho só lê e aplica, lê e 
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aplica, eu não gosto assim, eu gosto um livro só, nós lemos, prepara a aula depois ensino, este eu 

gosto. 

 

 

 As relações que os professores estabelecem com as orientações presentes nos Planos de Aula 

diferem a depender da valoração que esses sujeitos imprimem a esse material. O enunciado de P7 

demonstra um posicionamento contrário à proposta trazida pelos Planos de Aula, pois considera que 

esta proposta elimina a autonomia do professor no desenvolvimento da atividade docente. Vê-se um 

posicionamento de alguém que defende que as estratégias didáticas devem ser estabelecidas pelos 

próprios docentes, os quais vivenciam a realidade no que diz respeito aos alunos, à escola, à 

comunidade escolar etc.  

 

Os planos de ensino como recurso formativo: possibilidades e desafios  

 

 Conforme venho apontando neste texto, os professores timorenses carecem, ainda, de 

subsídios para o desenvolvimento do seu trabalho, sobretudo no que diz respeito ao ensino em/da 

LP. Sendo assim, as possibilidades de que os materiais produzidos com vistas à implementação das 

orientações constantes no Currículo Nacional do Ensino Básico do Primeiro e Segundo Ciclos 

(TIMOR-LESTE, 2014) configurem-se, para estes sujeitos, como elemento formativo dependerá de 

uma série de fatores condicionados à relação que estabelecem com estes materiais. Isso porque, para 

que orientações dessa natureza se transformem, para os docentes, em conhecimento, é necessário 

que sejam por eles analisadas e refletidas – se configurem como um norte seguro e definido.  

 Este cenário aponta para a importância do conhecimento, por parte do docente, da teoria que 

embasa as elaborações didáticas de que se apropria. Como aponta Bortolotto (2007), o professor 

precisa compreender aquilo que ensina, só assim se apropriará da palavra de outrem – a esfera 

científica –, assimilando-a e tornando-a palavra sua em seu fazer pedagógico. Há, portanto, um 

ciclo que tem início com uma formação adequada para a compreensão e uso desses materiais, a fim 

de evitar uma desconfiança dos professores ou a não legitimação do que foi produzido em 

instâncias extraescolares, para que, então, tais materiais sejam integrados, de maneira participativa, 

no labor docente.  
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 Foi possível perceber, em enunciados proferidos pelos professores timorenses, uma abertura 

para que esses materiais se configurem como recurso formativo. Ou seja, quando esses docentes 

conseguem operar com esses materiais, modificando suas práticas.  

 

 Pesquisadora: [...] se o professor quiser fazer diferente, usar um pouco, ou usar diferente, 

pode? 

 P7: Eu faço assim mesmo. A minha diretora falou que precisa ver “pra você importante 

para os seus alunos você precisa fazer isso”. Muito difícil, porque este livro tem muitos páginas, 

para um período muito difícil, porque muito texto é  texto cada vez dois ou três páginas assim. 

Então eu só fazer resumo porque este livro grande assim para um período só. 

 

 

 O exemplo trazido na fala de P7 demonstra que há um movimento não passivo em relação 

aos materiais, movimento esse orientado para um interlocutor específico – os alunos. Tendo esse 

“norte”, a aprendizagem dos alunos, P7 opera com o material, agindo com autonomia. Dessa forma, 

mesmo que ainda mínima, a relação estabelecida entre o docente e os Planos de Aula possibilita o 

desenvolvimento de sua consciência crítica, operando transformações nas atividades realizadas. Tal 

ato possibilita a construção de novas significações não só sobre o ensino da LP, mas sobre a 

atividade docente em um sentido mais amplo. Assim, P7 inscreve seu ato docente no existir e agir 

sem álibi, pressuposto da filosofia do ato responsável delineada por Bakhtin (2010). 

 Entretanto, há, ainda, muitos obstáculos no que se refere a compreender esse material como 

um objeto de estudo e discussão na esfera escolar timorense. É preciso, para que esses materiais 

atuem como recurso formativo, que haja uma formação com discussões que propiciem repensar a 

presença de abordagens sobre esses materiais, possibilitando que o professor seja formado para 

reconhecer as possibilidades que os Planos de Aula lhe apresentam, para fazer escolhas adequadas e 

para analisar de forma crítica o conteúdo, a metodologia e a construção teórica que lhe servem 

como base.   

 Dessa forma, o fazer docente não depende exclusivamente dos recursos didáticos que o 

professor tem acesso, mas também da forma como os analisa e os coloca em uso. Em alguns 

enunciados que integram esta pesquisa observam-se alusões recorrentes dos entrevistados à busca 

de subsídios para sua atuação, tanto no que diz respeito às dificuldades com a LP, quanto às 
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dificuldades de compreensão nas orientações propostas no material. Entre os desafios para que esses 

materiais constituam-se como elementos de formação para os professores, há argumentos que 

recaem como um mea culpa ao próprio docente ou ao aluno.   

 

 P8: Nós utilizamos este material, mas todo atividade talvez nós utilizamos, talvez nós 

compreendemos, talvez não. [...] Como já sabemos que os alunos têm dificuldade, este livro não 

utilizamos para ensinar, talvez utilizamos, só escolhemos algumas atividades que podemos ensinar 

então, porque este livro está/ é muito difícil. 

 

 

 A dificuldade apontada por P8 deixa entrever que, para que esses materiais contribuam 

efetivamente como recurso formativo para os docentes timorenses, é necessário, primeiramente, que 

esses sujeitos estejam aptos a utilizá-los, o que se torna possível por meio de uma formação 

apropriada – o que retoma o “ciclo” formativo ao qual me referi anteriormente.  

 Com base na análise empreendida, que não esgota as possibilidades de diálogos a serem 

estabelecidos com os enunciados dos docentes timorenses, vê-se que a prática do professor poderá 

ser exercida com certo protagonismo ou consistirá em uma reprodução de discursos de outrem. É 

necessário que haja uma formação crítica, para que os professores possam atuar com esse material, 

operar sobre ele e não apenas reproduzi-lo. Assim, os Planos de Aula se tornarão, para esses 

sujeitos, elementos capazes de efetuar mudanças nas práticas de ensino com a LP em Timor-Leste.   

 

Algumas considerações 

 

 A análise dos enunciados dos professores timorenses demonstra que suas valorações acerca 

das orientações presentes no Currículo Nacional do Ensino Básico do Primeiro e Segundo Ciclos 

(TIMOR-LESTE, 2014) situam-se nas fronteiras entre o que eles reconhecem como prática de 

ensino – conhecimento construído nas experiências e vivências que constituem o sujeito professor – 

e as possibilidades de abertura para o novo. Essa tensão se faz presente, por exemplo, quando 

valoram positivamente uma nova postura em sala de aula, com o ensino centrado no aluno, e, por 

outro lado, retomam uma concepção de ensino de língua baseada em sua estrutura linguística.  
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 Em relação à utilização dos Planos de Aula, foi possível observar que, a depender da 

valoração que atribui ao material, o professor pode vê-lo como facilitador de seu trabalho ou, ao 

contrário, como cerceador de sua autonomia docente. Ambos os posicionamentos podem ser 

analisados tendo em vista que há uma falta de preparo dos professores para compreenderem as 

orientações contidas nos Planos de Aula. Sabe-se que, para que o professor analise criticamente 

esses materiais e opere sobre eles, observando seus pontos positivos e negativos, deve dispor de 

uma sólida e estruturada formação, tanto para saber utilizá-lo, como para elaborar novas práticas 

pedagógicas a partir das orientações ali contidas. Afinal, os materiais que se inserem na esfera 

escolar no intuito de contribuir com o trabalho docente não devem retirar a autonomia desse sujeito, 

tampouco substituir seu papel dentro da sala de aula. Devem somar nesse processo, o que será 

possível por meio da uma formação adequada. 

 Por fim, o diálogo instaurado entre os materiais disponibilizados pelo Ministério da 

Educação de Timor-Leste e os professores timorenses leva em conta a maneira como esses sujeitos 

respondem ativamente aos enunciados presentes nos Planos de Aula. Essas relações dialógicas 

ocorrem tendo como pano de fundo a reconstrução do sistema de ensino timorense e os desafios que 

a opção pelo português como uma das línguas oficiais e de instrução do país acarreta a esse 

processo – contexto que influencia, certamente, no desenvolvimento das ações didáticas que 

ocorrem nos ambientes de ensino do país.  
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PEÇAS FALTAM AO QUEBRA-CABEÇA DO ENSINO DE PL2S? 
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RESUMO 

O ensino de Português como segunda língua para surdos (PL2S) vem sendo discutido ao longo das últimas 

décadas, em ambientes acadêmicos e escolares. Mesmo após a sanção do Decreto Nº 5.626/2005 e de 

formações específicas, muitos professores ainda se sentem desnorteados e desconfortáveis quando o tema é o 

ensino de PL2S. A fim de apontar soluções para formações futuras, este estudo problematizou a formação 

inicial e continuada desses profissionais, delimitou conceitos, apresentou fragilidades e desafios a serem 

superados tanto na formação quanto na atuação. As análises dos registros gerados na pesquisa revelaram que 

a formação dos professores se torna mais exitosa quando os profissionais estão dispostos a despir-se de 

velhos paradigmas e a investir em propostas de ensino inovadoras e mais eficazes. As propostas voltadas ao 

ensino de PL2S devem estar em contínua construção, revisão e reavaliação, de forma a garantir que os 

estudantes se apropriem da leitura e da escrita em Língua Portuguesa, com um desempenho linguístico 

satisfatório. 

 

Palavras-chave: Português como segunda língua para surdos – PL2S. Formação inicial (de professores). 

Formação continuada (de professores). 

 

Introdução 

 

“Somos assim: sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem de 

enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da 

liberdade, a ausência de certezas, mas é isto o que tememos: o não ter certezas. Por isso 

trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram.” (Irmãos 

Karamazov, Fiódor Dostoiévski). 

 

 

 Este estudo situa historicamente o ensino de Português como segunda língua para estudantes 

surdos (PL2S), problematiza a formação inicial e continuada, apresenta fragilidades encontradas e 

desafios a serem enfrentados pelos profissionais formados, em formação ou sem formação para essa 
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atuação pedagógica específica. Entre as fragilidades, a própria definição do perfil do professor, o 

distanciamento entre a teoria e a prática, o empirismo e o senso comum, bastantes presentes no 

cotidiano escolar. A tarefa do professor é árdua e exige domínio de habilidades que ultrapassam o 

senso comum. Entre os desafios estão questões relacionadas ao ambiente propício para o ensino, à 

cultura e à identidade do(s) estudante(s), à enturmação, à língua de ensino, ao currículo, ao 

planejamento, à metodologia de ensino, às estratégias adotadas para leitura e escrita, ao material 

didático disponibilizado, aos processos e critérios de avaliação, que precisam contemplar, ainda, a 

avaliação diagnóstica, processual, autoavaliativa; além de outros aspectos a serem considerados. 

 Para o sucesso educacional dos estudantes na disciplina de PL2S, é necessário, entre outros 

fatores, que os estudantes se apropriem da Língua Portuguesa sem a imposição de um feedback que 

desrespeite o seu processo e meios de aprendizagem; e que os professores estabeleçam um 

sentimento de empatia com a disciplina e, principalmente, com os estudantes, de forma a colocar-se 

no lugar deles. É preciso, também, que seja proficiente em Língua de Sinais Brasileira e em 

Português, de forma a conhecer e a respeitar suas diferenças e trazer-lhe o novo, presente na língua-

alvo (o Português) e na cultura dos seus falantes como primeira língua. 

 Ensinar, especialmente minorias, exige empatia, alteridade, percepção do (de)colonialismo; 

é preciso que ações decolonialistas sejam empreendidas no ambiente educativo. Nesse contexto, a 

ampliação dos espaços de ensino e das novas metodologias e a formação de professores são fatores 

críticos (Neuza Pedro – IEUL –Lisboa). 

 O mundo moderno exige um professor diferenciado, que, além das características inerentes à 

sua atuação, seja um profissional holístico e “tecnológico”. A atualidade demanda um professor 

conhecedor de mais de uma área do conhecimento. Mesmo que sua formação e atuação sejam em 

uma disciplina específica, o conhecimento não pode se restringir aos conteúdos disciplinares. No 

âmbito do ensino de PL2S não é diferente, esse professor diferenciado, além do conhecimento 

holístico em diferentes áreas do conhecimento, deve, acima de tudo, ser um profissional 

intercultural. 

 O profissional intercultural vai ao encontro do que defende Kramsch (1998), ao reforçar que 

um indivíduo não pertence a uma única cultura, mas a várias culturas diferentes. Os professores 

podem abordar a cultura sob a perspectiva pós-moderna, em que as culturas se mesclam, se 

completam e, ao mesmo tempo, são individuais. Se o mundo moderno reconhece a diversidade dos 
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indivíduos, suas identidades, culturas e especificidades, e defende a inclusão de todos, o professor 

de uma segunda língua deve estar consciente e atento a esse papel que precisa assumir.  

 Em face da experiência que muitos professores e pesquisadores têm alcançado em suas 

ações voltadas ao desenvolvimento do ensino de PL2S, já é possível descrever uma série de fatores 

implicados nesse processo. Por isso, trata-se de um campo que carece da escuta dos professores e 

dos estudantes. E é por isso que a formação de professores precisa ser revista. 

 Mas onde acontece a formação de professores para o ensino de PL2S? Já é possível 

computar uma série de formações sendo oferecidas nas diferentes esferas, níveis, etapas e 

modalidades de ensino. Mas... e o que foi modificado desde que as formações para o ensino de 

PL2S começaram a acontecer? 

 

Formação inicial e continuada ao ensino de PL2S 

 

 Uma mudança de perspectiva no olhar para os estudantes surdos é o primeiro passo para que 

os professores não se alienem às especificidades dos surdos. Na década de 1980, os Estudos Surdos 

trouxeram à área acadêmica as especificidades culturais e identitárias das pessoas surdas, ao 

demonstrarem que os surdos possuem diferentes características, assim como outros grupos 

minoritários. Esses estudos, aliados às reivindicações do povo surdo, ao seu empoderamento, aos 

movimentos de resistência e a sua militância em defesa dos direitos linguísticos, educacionais, 

políticos e sociais, voltaram o olhar para os estudantes e verificaram a necessidade de revisão de 

conceitos, princípios, atitudes e realizações práticas. 

 Uma parte dos professores que atua na educação de surdos não teve, na sua formação inicial, 

conteúdos relacionados aos Estudos Surdos, nem acompanha as especificidades e demandas do 

mundo moderno. Assim, uma dedicação especial deve ser dada à formação continuada dos 

professores, sem se esquecer da formação inicial para os futuros professores. 

 Embora a proposta de formação ao ensino de PL2S esteja em construção, por conta de um 

enfoque diferenciado à realidade dos surdos e de uma perspectiva mais contemporânea e 

intercultural, ainda incipiente, a formação de professores para o ensino de PL2S já tem um percurso 

que cabe reivindicar em um debate histórico, a fim de não perder alguns passos significativos que 

representam avanços importantes à proposta. 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 198 

Um recorte cronológico da formação de professores de PL2S no Brasil 

 

 Buscamos identificar e apresentar alguns dos espaços onde aconteceu e vem acontecendo a 

formação dos professores de PL2S no Brasil. Entre a oferta de cursos de capacitação de professores 

para atuação na educação de estudantes surdos estão as licenciaturas dos cursos de graduação em 

cursos específicos para o ensino de Português como segunda língua, de Português como segunda 

língua para surdos, ou em disciplinas ofertadas em diversos cursos de ensino superior, na formação 

inicial. Para a formação continuada, demanda-se a oferta de cursos de extensão ou pós-graduação, 

oferecidos pelas e nas universidades, entre outras instituições de referência, como é o caso de 

“cursos de capacitação” oferecidos nas próprias secretarias de educação municipais ou estaduais, 

distribuídas em todo o território nacional e no Distrito Federal (BRASIL, 2005, artigo 13). 

 Antes de a terminologia acomodar-se nos Estudos Surdos com a identificação das pessoas 

sem audição como aquelas que se comunicam por meio de Libras como membros de uma 

comunidade linguística minoritária formada por pessoas “surdas”, era muito comum que os surdos 

fossem rotulados aleatoriamente por expressões como surdo-mudo, deficiente auditivo ou pessoa 

com deficiência auditiva. Sob o primeiro rótulo resgata-se de acervos bibliográficos localizados em 

bibliotecas do Rio de Janeiro e São Paulo, obras como o Guia para os professores primários 

começarem a instrução dos surdos-mudos, datado de 1874 (GABEL, 1874). 

 Em 1969, o Ministério da Educação e Cultura publicou pela primeira vez a cartilha Posso 

falar (COUTO, 1987), da Professora Alpia Couto. Essa cartilha prioriza o ensino da fala (oral) da 

Língua Portuguesa. Em 1987, essa cartilha foi reeditada em dois volumes, distribuídas 

gratuitamente para todas as escolas como oferta de educação para os surdos, no território nacional. 

No início da década de 1990, identificou-se a emergência de alguns cursos na área, com abordagens 

bastantes oralistas, mas que já tratavam do ensino da linguagem para os estudantes surdos.  

 No Distrito Federal, esse período registrou o advento da Política de Integração, cuja 

estratégia é pulverizar, em escolas “comuns”, os estudantes surdos, antes matriculados 

exclusivamente em escolas especiais. Essa matrícula dava-se ora em turmas comuns, ora em turmas 

especiais dentro de escolas comuns. Na ocasião, os princípios da Comunicação Total estavam sendo 

disseminados com a divulgação de técnicas de oralização ao lado de uma preocupação com o 

desenvolvimento da linguagem (oral e escrita) dessas crianças. A língua de sinais é inserida nesse 

contexto, de forma modesta, como trampolim para a aquisição da Língua Portuguesa. Cursos de 
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formação continuada começaram a ser oferecidos nas Secretarias de Educação Estadual, Municipal 

e do Distrito Federal, com muita sensibilização e convite aos professores de turmas comuns a 

fazerem parte desse processo “integracionista”. 

 Ao lado dos cursos que despontavam, algumas obras foram produzidas sobre o tema. Em 

1985 foi publicada a obra Como compreender o deficiente auditivo, dos autores Couto; Costa et al. 

(1985). E na perspectiva do ensino da Língua Portuguesa na modalidade oral e escrita, outra obra de 

Couto (1991) foi publicada. 

 Novas publicações acerca do desenvolvimento da linguagem foram distribuídas 

gratuitamente pelo Ministério da Educação do Brasil. Esse foi o caso da obra publicada em dois 

volumes (BRASIL, 1997), cujas capas seguem apresentadas na Figura 5. Essa obra foi organizada 

pelo padre Giuseppe Rinaldi, diretor da primeira instituição de referência de surdos de Brasília, 

Centro Educacional de Audição e Linguagem Ludovico Pavoni (CEAL-LP), com experiência na 

educação de surdos e filosofia oralista, de 1974/1975 aos dias de hoje. 

 Em 1998, a professora Marlene Gotti, antes professora do CEAL-LP, a partir de sua 

experiência na instituição, publicou uma obra intitulada Português para deficiente auditivo 

(GOTTI, 1998). Conduzida para a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação 

(SEESP/MEC), a professora Marlene Gotti, que já tinha tido experiência na educação de estudantes 

surdos no CEAL-LP-DF, contribuiu, inicialmente, com a Política de Educação de Surdos, 

promovendo na Secretaria de Educação Especial o Programa Nacional de Apoio à Educação dos 

Surdos, com um subprograma intitulado “Interiorizando Libras”, desenvolvido entre 2001 e 2008. 

Esse programa foi instituído em face do registro de 50 mil estudantes matriculados no Ensino 

Fundamental.  

 Na sequência cronológica, outras obras foram produzidas nesse período. Uma delas contou 

com a colaboração de professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para 

trazer sua experiência à construção pedagógica. Essa obra intitula-se Saberes e práticas da inclusão 

(LIMA et al., 2004) e foi publicada em 2003, distribuída gratuitamente pelo Ministério da 

Educação, com segunda edição em 2004 e quarta edição em 2006. 

 Uma das ações da Política Nacional de Educação de Surdos foi o apoio para a oficialização 

da Libras no Brasil, por meio da Lei nº 10.436/2002, seguida da sua regulamentação em 2005, pelo 

Decreto 5.626.  
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 A exigência legal da formação para o ensino de PL2S deu-se no Capítulo III, artigos 4º, 5º, 

6º, 11º, 13º e 14º, desse Decreto, conforme recorte do Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Capítulo III do Decreto nº 5.626/2005 

 
CAPÍTULO III 

DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE Libras E DO INSTRUTOR DE Libras 

 

Art. 4
o
 A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino fundamental, no 

ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível superior, em curso de graduação de 

licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. 

[...] 

 

Art. 5
o
 A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras 

e Língua Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue. 

 

§ 1
o
 Admite-se como formação mínima de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental, a formação ofertada em nível médio na modalidade normal, que 

viabilizar a formação bilíngue, referida no caput. 

[...] 

 

Art. 6
o
 A formação de instrutor de Libras, em nível médio, deve ser realizada por meio de:  

[...]  

 

Art. 11. O Ministério da Educação promoverá, a partir da publicação deste Decreto, programas 

específicos para a criação de cursos de graduação: 

I - para formação de professores surdos e ouvintes, para a educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental, que viabilize a educação bilíngue: Libras - Língua Portuguesa como segunda língua; 

II - de licenciatura em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa, como segunda língua 

para surdos; 

III - de formação em Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 

[...] 

 

Art. 13.  O ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas 

surdas, deve ser incluído como disciplina curricular nos cursos de formação de professores para a 

educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, de nível médio e superior, bem como 

nos cursos de licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa. 

Parágrafo único.  O tema sobre a modalidade escrita da língua portuguesa para surdos deve ser 

incluído como conteúdo nos cursos de Fonoaudiologia. 

 

Art. 14. As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à 

comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos 

curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação 

infantil até à superior. 

§ 1
o 

Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto no caput, as instituições 

federais de ensino devem: 

I - promover cursos de formação de professores para: 

c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas; 

II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da Língua 

Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos; 
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 Uma análise preliminar desse capítulo demonstra uma lacuna conceitual a partir do título, na 

medida em que propõe a tratar exclusivamente da formação do professor e do instrutor de Libras, 

todavia, trata dos cursos de formação dos profissionais que participam da viabilização da “educação 

bilíngue”, o que inclui, além da formação dos professores para o ensino de Libras, a formação de 

profissionais para o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua, como garante o artigo 11º 

ao mencionar a formação em cursos de licenciatura em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua 

Portuguesa, como segunda língua para surdos, assim como a formação do profissional previsto para 

atuar na tradução e interpretação de Libras-LP. 

 O artigo 4º menciona a formação dos docentes em nível superior, em cursos de graduação 

licenciatura plena em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua para atuarem nos anos 

finais do ensino fundamental e demais etapas da educação básica e ensino superior; e, no artigo 5º, a 

formação para a atuação na educação infantil e séries iniciais em curso de Pedagogia ou curso 

normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenham constituído línguas de 

instrução, viabilizando a formação bilíngue, curso posteriormente intitulado como Pedagogia 

Bilíngue. 

 O artigo 13º acrescenta que “o ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como 

segunda língua para pessoas surdas, deve ser incluído como disciplina curricular nos cursos de 

formação de professores para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, de 

nível médio e superior, bem como nos cursos de licenciatura em Letras com habilitação em Língua 

Portuguesa” e como conteúdo nos cursos de Fonoaudiologia. 

 No âmbito da formação para o ensino de Português como segunda língua, a Universidade de 

Brasília é marcada por um pioneirismo, ao ter desbravado o campo da formação do ensino de 

Português como segunda língua com a criação do Curso de Licenciatura em Português do Brasil 

como Segunda Língua (PBSL), em 1998, cuja meta é a “formação de professores de língua 

portuguesa para ensinar o português do Brasil – língua, literatura e cultura – a falantes e usuários de 

outras línguas” (em princípio, estrangeiros, imigrantes, indígenas e surdos). Circunscreve-se em um 

contexto de políticas linguísticas, cujo objetivo principal é atender a comunidades que, no Brasil, 

não têm o Português como primeira língua e que, no exterior, desejam aprender o Português do 

Brasil como língua de comunicação internacional
1
. E para quem esse curso é oferecido? O perfil 

                                                 
1
 Disponível em: http://www.lip.unb.br/graduacao/cursos Acesso: 10 ago 2018. 

http://www.lip.unb.br/graduacao/cursos


ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 202 

desses estudantes inclui “brasileiros interessados pelo ensino da Língua Portuguesa para falantes e 

usuários de outras línguas, seja língua estrangeira, língua indígena ou língua de sinais”
2
.  

 O Ministério da Educação, ciente desse pioneirismo, propõe um projeto a professores da 

Universidade de Brasília, fato que resulta na obra Ensino de Português como segunda língua para 

surdos: caminhos para a prática pedagógica, apresentada em dois volumes publicados em duas 

edições (SALLES et al., 2002; 2004), por quatro professoras pesquisadoras da Universidade de 

Brasília (UnB). O primeiro apresenta as bases teóricas, e o segundo, um conjunto de oficinas para o 

ensino de PL2S. A autora deste foi uma das assistentes de pesquisa para o desenvolvimento da 

proposta e coautora do capítulo “Cultura Surda e Cidadania Brasileira”, conforme agradecimentos 

encontrados no volume teórico na primeira edição da obra. Na ocasião, era mestranda do Programa 

de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília. 

 Como complementação da proposta, durante o período citado, foram oferecidos cursos de 

formação para os professores da rede pública dos estados, municípios e Distrito Federal atuarem 

com mais propriedade no ensino de PL2S. Esses cursos tinham carga de 80 horas, em 26 estados, 

em ocasião na qual a obra era distribuída a cada um dos participantes. 

 Desses cursos de formação de professores para o ensino de PL2S, patrocinados pelo 

Ministério da Educação (MEC), com realização em 26 estados brasileiros, a pesquisadora participou 

de vários, entre outros, a convite do próprio estado, município ou de coordenadores de cursos de 

pós-graduação. No total, a participação da pesquisadora deu-se em programa do MEC, oferta de 

cursos em 31 cidades brasileiras, a saber, Rondônia – Porto Velho (UNIROM), Cacoal (FAEMA), 

Ariquemes (FAEMA), Ji-Paraná (UNIRON), Vilhena (UNIRON), Acre – Rio Branco (SEDUC, 

CAS, COC, BETEL), Amazonas – Manaus (SEDUC), Roraima – Bela Vista (SEDUC), Amapá – 

Macapá (SEDUC), Pará – Belém (SEDUC), Tocantins – Gurupi, Maranhão – São Luiz (Associação 

de Surdos), Piauí – Teresina (SEDUC), Ceará – Fortaleza (SEDUC), Rio Grande do Norte – Natal 

(SEDUC), Paraíba – João Pessoa (SEDUC), Bahia – Salvador (SEDUC). 

 Além desses, em 2006, a autora deste participou da Cooperação Técnica entre Brasil e Cabo 

Verde, que compreendeu a realização da mesma formação já realizada no Brasil, para professores 

de diferentes cidades de Cabo Verde. Em 2009, nova Cooperação Técnica foi oferecida na área, 

agora, em Moçambique. 

                                                 
2
 Idem. 
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 Dando continuidade à Política Nacional de Educação de Surdos, em 2006, o Ministério da 

Educação publica a obra Ideias para ensinar português para surdos, de Quadros & Schmiedt 

(2006), com a proposta de subsidiar os professores de Português para estudantes surdos de 

atividades didáticas para o ensino. 

 O Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos produziu muitos frutos, até o 

momento em que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(PNEEPEI), de 2008, começou a desvirtuar os encaminhamentos políticos que vinham sendo 

tomados pela política educacional voltada aos estudantes surdos. Inicia-se um período marcado pelo 

retrocesso e interrupção da busca de uma educação bilíngue de qualidade. 

 Essa “nova” política teve como característica principal a defesa de um modelo único, cujo 

objetivo é pulverizar definitivamente todos os estudantes surdos em escolas inclusivas e descartar 

qualquer tipo de agrupamento que os surdos pudessem ter entre si, sob a égide de que a capacitação 

de professores com conhecimento básico de Libras e a inclusão de intérpretes de Libras, em sala de 

aula, seriam garantia para universalização do ensino e efetiva inclusão. 

 Com o advento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação 

inclusiva – 2008, surgem duas obras. A primeira, elaborada em 2007, ainda no final da política 

anterior, traz pequenos avanços à educação de surdos. A segunda, três anos mais tarde (ALVEZ, 

2010), já mergulhada na nova política, afina-se com a nova proposta e erradica um novo viés à 

proposta, que assume a perspectiva “inclusivista”, que o primeiro trazia de forma mais moderada, 

entendendo-se “inclusivista” como uma imposição à enturmação de toda diversidade de estudantes 

nas salas de aula comuns, aliada à imposição do abandono/fechamento de salas especiais, como 

mostra o desempenho dos estudantes. 

 O professor de PL2S, mencionado no Decreto 5.626/2005, atua no Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). Como isso é possível se o AEE é espaço de atendimento 

exclusivamente complementar, por garantia legal, apenas uma ou duas vezes por semana? É preciso 

ressignificar o Atendimento Educacional Especializado – AEE, num espaço que precisa ser 

substitutivo. 

 A Revista da Feneis nº 45 (GARCÊZ, 2011, pp.10-14), cuja capa traz a chamada “MEC 

viola os direitos dos surdos”, denuncia os desmandos que, na ocasião, começavam a acontecer no 

Ministério da Educação, com relação à política voltada à educação dos surdos brasileiros, marcando 

o advento da guinada “inclusivista” que entrou na política dos estudantes surdos. Não se trata de 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 204 

“inclusão”, mas de uma questão “inclusivista” que fere direitos garantidos na Convenção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa ação põe um freio e retarda os avanços que a política 

linguística voltada aos estudantes surdos vinha alcançando, no âmbito do ensino de PL2S.  

 

Os marcos legais 

 

 Um breve recorte contextualiza os marcos legais brasileiros na delimitação de uma política 

de educação bilíngue de surdos, a qual, pouco a pouco, ao longo dos anos, ora abre espaço, ora o 

estreita, mas que vem sendo retomada pelos movimentos protagonistas e de resistência das 

lideranças surdas, que buscam a melhoria da educação dos estudantes que representam.  

 Assim, antes da Lei de Libras, Lei nº 10.436/2002, e do Decreto nº 5.626/2005, houve a 

Declaração de Salamanca (1994) e o Decreto de Acessibilidade (5.296/2004). O Plano Nacional de 

Educação – Lei nº13.005/2014 e a Lei Brasileira de Inclusão – Lei nº13.146/2015 fazem parte do 

escopo legislativo dos marcos legais posteriores à legislação inicialmente citada.  

 O Programa Viver sem Limites, assinado em 2013, pela então presidente do Brasil, já 

apresentava uma proposta mais moderada para a educação dos estudantes surdos brasileiros, com a 

proposta de formação de professores em cursos de Pedagogia Bilíngue, inicialmente, licenciatura 

em Letras-Libras e, posteriormente, em cursos de bacharelado em Letras-Libras. O primeiro, 

destinado à formação de professores dos anos iniciais, o segundo, à formação de professores de 

Libras e o terceiro, à formação de tradutores e intérpretes de Libras (TILS). Os cursos de Letras 

com habilitação em Libras e Português como segunda língua são mais recentes. 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), lançada em 2016, está entre os marcos mais 

atuais, contudo, apresenta retrocessos que precisam urgentemente ser analisados e revistos pelas 

políticas vindouras, num momento em que o país atravessa mudanças de uma política de extrema 

esquerda para uma política mais de direita. 

 Quinze anos se passaram da criação do curso de PBSL na UnB e muito foi conquistado 

pelos estudantes formados nesse curso. Em 2015, então, foi a vez de a Universidade de Brasília 

ampliar ainda mais seu pioneirismo com a criação da Licenciatura em Língua de Sinais Brasileira – 

Português como Segunda Língua (LSB-PSL), cuja meta “é prover os futuros professores das 

melhores condições de letramento, entendido como macroformação em línguas, literatura e cultura. 
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O curso se compõe de estudantes surdos ou com deficiência auditiva e de não surdos que pretendem 

atuar na área da educação bilíngue de estudantes surdos ou com deficiência auditiva e de não surdos 

que se interessam por essa formação especializada”. 

 Atualmente, muitas formações continuadas e outros cursos de formação inicial, voltados ao 

ensino de PL2S, vêm sendo oferecidos em diversas instituições de várias regiões do território 

nacional. Entre as instituições de ensino superior, em modo presencial e/ou à distância, são 

exemplos o Curso de Letras-Libras-Língua Portuguesa, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN); o Curso de Letras-Língua Portuguesa e Libras, na Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD); o Curso de Letras-Língua Portuguesa e Libras, na Universidade Federal do Pará 

(UFPA); o Curso de Letras, Libras e Língua Estrangeira, na Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia (UFRB); a Licenciatura em Letras-Língua Portuguesa/Libras, na Faculdade Sant'Ana – Ponta 

Grossa – PR.  

 

Como os professores avaliam as formações continuadas oferecidas? 

 

 A fim de fazer um levantamento qualitativo e quantitativo dos cursos oferecidos nos estados 

brasileiros, apoiados pela Política Nacional de Educação de Surdos para a formação de professores 

ao ensino de PL2S, nas mais distintas regiões brasileiras, foram colhidos depoimentos/avaliações ao 

final de formações, motivados pelos seguintes questionamentos: “O que foi bom na formação (que 

você participou)?” e “O que foi ruim na formação?”. Entre inúmeras respostas dos vários 

professores participantes dos cursos de capacitação para o ensino de PL2S, para compor o corpus 

para análise deste estudo, foram selecionadas dez respostas em face do fato de representarem uma 

síntese do que a maioria dos participantes responderam serem respostas objetivas, com um bom teor 

de criticidade e rigor avaliativo. Seguem, individualmente, as dez respostas escolhidas, sem registro 

de estado nem nome dos professores colaboradores: 

 

 

Quadro 2 – Respostas do professor 1 

 
O que foi bom? 

- “A disciplina foi excelente para que eu pudesse aprender novos conceitos e rever o que já tinha 

aprendido, o que fez com que mudasse a forma de trabalhar alguns tópicos importantes.” 
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O que foi ruim? 

- “Muita informação interessante para pouco tempo”. 

 

 

Quadro 3 – Respostas do professor 2 
O que foi bom? 

- “Criatividade do professor e dos alunos”. 

- “Novidades sobre a educação surda”. 

- “Ótima fundamentação teórica e prática”. 

- “Valorização das produções em sala”. 

- “Prudência no diagnóstico das ocorrências”. 

 

O que foi ruim? 

- “O único aspecto negativo foi o fato de não poder estar presente em uma das aulas, assim perdi um 

pouco do conteúdo ministrado”. 

 

 

Quadro 4: Respostas do professor 3 
O que foi bom? 

- “As aulas foram bastante significativas e contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional. 

Adorei! Foi excelente!”. 

 

O que foi ruim? 

- “Nada a reclamar/dizer (declarar). Foi ótimo!”. 

 

 

Quadro 5: Respostas do professor 4 
O que foi bom? 

- “Na verdade, acredito que não somente eu, mas a turma toda, esperávamos exatamente essas aulas, 

durante todo o curso. Não que as outras disciplinas não foram importantes, mas essa foi fundamental, 

pois a angústia de quem trabalha com surdo é sempre a mesma, ou seja, como alfabetizar um surdo de 

verdade”. 

- “Na minha opinião, foi a disciplina que mais contribuiu para a atuação na sala com surdo”. 

 

O que foi ruim? 

“O único ponto negativo foi o tempo, pois foram poucas, pouquíssimas aulas. Precisamos de mais”. 

 

 

Quadro 6: Respostas do professor 5 
O que foi bom? 

- “Adquirir conhecimento sobre essa metodologia Português como segunda língua, saber que a 

capacidade do surdo não tem limite”. 

  

O que foi ruim? 

“O tempo que foi pouco, acho que teve disciplinas no curso que deveriam ter diminuído a carga horária e 

ter aumentado mais horas para esta metodologia”. 

 

 

Quadro 7: Respostas do professor 6 
O que foi bom? 

- “A experiência (vivência) da professora com o surdo, com os seus problemas linguísticos trouxe-nos a 

teoria e a prática conectadas”. 

- “Riqueza de informações acerca de atualidades sobre a área”. 
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O que foi ruim? 

- “O tempo; poderia ter sido maior”. 

 

 

Quadro 8: Respostas do professor 7 
O que foi bom? 

- “A troca de experiências, vivências, pesquisas e material oferecidos pelas apresentações dos trabalhos 

da última aula”. 

- “Os conhecimentos adquiridos na disciplina contribuíram para o enriquecimento do nosso trabalho 

como professoras e educadoras”. 

- “O conteúdo foi transmitido de uma maneira clara e objetiva”. 

- “A cumplicidade professor x aluno”. 

- “Material, métodos, técnicas e recursos que eram desconhecidos”. 

 

O que foi ruim? 

- “Pouco tempo para serem passadas as informações”.  

 

 

Quadro 9: Respostas do professor 8 
O que foi bom? 

- “Os planos de aula apresentados pela turma”. 

- “A metodologia visual que foi ensinada”. 

  

O que foi ruim? 

- “Eu achei que foram poucas aulas, poderia ter mais aulas, pois queria ter mais”. 

 

 

Quadro 10: Respostas do professor 9 
O que foi bom? 

- “Novas ideias para desenvolver o trabalho em sala”. 

- “Aprendi o suficiente”. 

 

O que foi ruim? 

- “Mais atividades de como fazer o material das aulas, uso de mais recursos. A quantidade de encontros 

foi mínima. Ficou o desejo de conhecer ainda mais. Poderia informar por e-mail quando os cursos serão 

reiniciados, para dar prosseguimento ao aprendizado”. 

 

 

Quadro 11: Respostas do professor 10 
O que foi bom? 

- “Quando teve aulas práticas”. 

 

O que foi ruim? 

- “Das aulas teóricas”. 

- “Aprendi pouco”. 

- “Gostaria que fosse ensinado menos teoria”. 

- “Não tive tempo para praticar”. 
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 Após a leitura e a análise de cada um dos depoimentos individualmente, mas também em 

conjunto, percebe-se, numa análise geral e final que cursos de formação continuada não devem 

encerrar-se exclusivamente a um período de formação. Há, ainda, muito a ser feito no âmbito da 

formação de professores para o ensino de PL2S; é preciso abandonar a operação “tapa-buraco” na 

educação e avançar muito! Chega de ações paliativas; não efetivas. Chega de amadorismo. Que 

peça falta, então, ao quebra-cabeça da formação para o ensino de PL2S? É hora de todos os 

professores de PL2S fazerem valer sua atuação, com responsabilidade. É preciso unir forças para 

estudar, mudar paradigmas e elaborar materiais didáticos adequados e eficientes ao ensino de PL2S. 

Para sanar as deficiências, é preciso detectar as fragilidades do sistema: I. no processo de formação 

dos professores; II. no controle do ensino retomado pelo professor após a formação; III. no 

desempenho dos estudantes após a “nova prática” e os novos caminhos seguidos. Também é preciso 

enfrentar os desafios que resultam dessa realidade, a fim de que barreiras ao aprendizado efetivo 

sejam derrubadas e o quebra-cabeça do processo de ensino e de aprendizagem se complete de forma 

que seja possível garantir um ensino de PL2S eficaz, eficiente e efetivo
3
. 

 

Fragilidades do processo de formação, ensino e aprendizagem do PL2S 

 

 Há fragilidades em diversos âmbitos que envolvem o ensino de PL2S. No âmbito político, 

no âmbito da formação inicial e continuada dos professores, no âmbito da logística, entre outros. As 

fragilidades de todo o processo de ensino de PL2S precisam ser apontadas, a fim de que sejam 

corrigidos os desvios e disfunções, por meio do enfrentamento dos desafios que levem a sanar as 

limitações que têm prejudicado ou acarretado o insucesso dos estudantes. Entre as fragilidades 

encontradas estão: 

 

                                                 
3
 EFICAZ refere-se a fazer o que deve ser feito. Este conceito tem a ver com o foco em uma determinada direção 

(visão) e concentração de energia (recursos humanos, materiais e financeiros) para a execução da missão. EFICIENTE 

refere-se a como fazer o que tem para ser feito. Este conceito refere-se a como as “coisas” são feitas, aos valores, à 

visão, comportamentos, atitudes, métodos, procedimentos e estilos e está presente em toda a empresa. EFETIVO refere-

se a fazer certo as coisas certas, com qualidade. Este conceito engloba os dois anteriores, acrescido da qualidade.  

(Disponível em: http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/eficaz-eficiente-ou-efetivo/29017/ Acesso: 11 fev 

2019.) 

http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/eficaz-eficiente-ou-efetivo/29017/
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A carga horária das disciplinas de PL2S 

 

 Quanto tempo deve ser dedicado ao ensino semanal de PL2S? A carga horária destinada ao 

ensino de PL2S, na prática, é insignificante. Sem acesso a uma carga horária ampla, não é possível 

imaginar que, com o passar dos anos, os estudantes estarão aptos e fluentes em língua portuguesa, 

como os não surdos. É preciso garantir que o ensino de PL2S tenha uma carga horária mínima e a 

carga horária normalmente incluída seja ampliada, preferencialmente, por meio da oferta de 

educação integral, em tempo integral. 

 

Os professores de PL2S 

 

 A postura dos professores frente às orientações recebidas nos cursos de formação é bastante 

variada entre eles. Ao lado da extrema humildade de alguns professores, que buscam o melhor para 

os estudantes, há aqueles que não apresentam o mínimo interesse em mudar sua prática, o que passa 

pela resistência e rejeição de alguns em relação à teoria apresentada; rejeitam colocar-se no lugar do 

estudante, por se considerarem aptos a definir o que é melhor para eles, sem considerar questões 

culturais e identitárias de cada um que receberá o ensino de PL2S. Entre esses, há os que os Estudos 

Surdos denominam ouvintistas; profissionais prepotentes, por tratarem os surdos como deficientes e 

afirmarem categoricamente que sabem o que é melhor para os estudantes, independentemente do 

que foi discutido nos espaços de formação. Alguns desses profissionais chegam a negar sua 

participação em formações continuadas, por se considerarem experientes o suficiente para o 

domínio de tudo o que é necessário para o saber pedagógico. 

 

 O filtro afetivo 

 Muitos desconsideram o filtro afetivo no ensino. Contudo, é preciso manter o filtro afetivo 

dos estudantes em um nível baixo, especialmente na relação estudante- professor-estudante, de 

forma a favorecer uma relação prazerosa com o ensino por intermédio de uma relação harmoniosa 

com os sujeitos e agentes do processo de ensino e aprendizagem do Português. 
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A metodologia de ensino de PL2S 

 

 A metodologia constitui-se do conjunto formado por método, estratégias, técnicas etc. O 

método de ensino exige o trabalho com o texto e estratégias visuais. A metodologia visual para o 

ensino de PL2S garante o acesso dos estudantes a métodos e estratégias adequadas de leitura e de 

produção textual; o material didático visual com características específicas; a seleção textual que 

contemple o estudo de gêneros variados; momentos para focar no conteúdo e na forma, 

privilegiando o primeiro em detrimento do segundo, ainda que o objetivo final de uma metodologia 

visual seja o mesmo de uma metodologia não visual, isto é, garantir acesso incondicional ao 

conteúdo.  

 

 O planejamento das aulas de PL2S 

 O planejamento adequado das aulas demanda um tempo considerável fora da sala de aula. 

Essa característica, entretanto, é, grande parte das vezes, ignorada. Nesse sentido, o trabalho em 

equipe pode ser um fator de importância ao aperfeiçoamento da proposta pedagógica, partindo-se 

do planejamento coletivo e colaborativo dos profissionais agentes desse ensino. 

 

 O currículo, os materiais didáticos e as tecnologias no ensino de PL2S 

 Assim como a metodologia, o currículo para o ensino de PL2S e os materiais didáticos 

precisam ser visuais, uma vez que o acesso ao conhecimento se dá essencialmente pela visão. A 

abordagem curricular e dos materiais didáticos precisa estar aliada a propostas de ensino 

interculturais, a fim de que se respeitem e contemplem os aspectos culturais, interculturais e 

identitários dos estudantes e de todos os indivíduos que fazem parte da sociedade. Essa ação 

contribui para a acessibilidade e uma inclusão efetiva de todas as minorias, sejam elas sociais, 

étnicas, linguísticas ou outras.  

 E nesse quesito, no que tange o ensino de PL2S, é preciso garantir que o currículo e os 

materiais sejam bilíngues e as tecnologias da informação, da comunicação sejam dominadas pelos 

professores que atuam diretamente com o ensino de PL2S. Não basta ter recursos tecnológicos ao 

alcance, é preciso que os profissionais envolvidos no ensino saibam como utilizá-los. 

 Outro destaque deve ser dado à disciplina de Libras, que deve ser introduzida em todos os 

níveis e etapas de ensino ao lado da disciplina de Português como segunda língua, que deve ser 
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ensinada, mediada por Libras, com metodologia adequada, também, em todos os níveis e etapas de 

ensino. Por outro lado, um ponto que merece destaque na menção curricular é a relação entre 

adaptação e adequação curricular. Basta de redução de conteúdos aos estudantes surdos! Os 

estudantes surdos precisam de adequações curriculares, não de simplórias adaptações, as quais, 

grande parte das vezes, se restringem à pura e simples redução de conteúdos. 

 

A avaliação no ensino de PL2S 

 

 Os processos e os critérios de avaliação precisam ser discutidos. O conteúdo deve ser 

avaliado em detrimento da forma, sempre que a forma puder caracterizar um impedimento para a 

aferição de desempenho positivo dos estudantes. A falta de definição de critérios para as avaliações 

em Libras e em Português escrito impedem que avanços sejam alcançados no processo de avaliação 

desses estudantes, em especial, no que diz respeito ao Português escrito.  

 Os instrumentos de avaliação precisam ser visuais. O ENEM garantido por meio da 

realização de videoprovas em Libras tem um papel importante nos avanços de propostas de 

avaliação dos estudantes. Até o momento, as provas de Língua Portuguesa aplicadas a estudantes 

surdos no ENEM precisam ser traduzidas, pois ainda são adaptadas nem elaboradas adequadamente, 

diretamente com uma abordagem que considera o Português dos estudantes surdos como segunda 

língua. 

 

Política linguística e educacional para o ensino de PL2S 

 

 A Política Linguística e Educacional implantada no país para os estudantes surdos deve 

garantir mecanismos que propiciem a avaliação específica e o acompanhamento das ações de 

implantação do PL2S nas escolas brasileiras. É preciso definir como deve ser o controle da 

qualidade do ensino de PL2S e como proceder com o ensino de PL2S se a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) não debate o tema como parte de uma base nacional, apenas como pontos 

transversais, o que torna irrelevante as ações paralelas ao desenvolvimento dessa Base. Essas são 

questões a serem discutidas com a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos do 

Ministério da Educação e levadas a avanços. 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 212 

A legislação voltada ao ensino de PL2S 

 

 A legislação existente ora não é colocada na prática, ora é interpretada de forma distorcida, 

aproveitando-se de termos e expressões ambíguas ou brechas e lacunas que permeiam conquistas, 

inclusive, largamente discutidas e demandadas pelas lideranças de surdos, na apresentação do seu 

pleito, ao longo dos anos.  

 Esses são alguns dos principais pontos a serem destacados como fragilidades numa proposta 

de formação de professores para o ensino de PL2S. Em síntese, cabe finalizar com o reforço de que 

a modalidade do ensino deve ser visual (e escrita), pois, em sala de aula, o PL2S deve ser 

trabalhado em todos os seus níveis, somente na sua modalidade escrita, sem nenhuma demanda 

oral. A metodologia de ensino de PL2S deve ser visual, pois a metodologia de ensino de PL2S é 

diferente da metodologia de ensino de Português como primeira língua (PPL). A pedagogia deve 

ser visual, pois as estratégias de ensino carecem de visualidade. E, por fim, a avaliação deve ser 

visual, pois só pode ser avaliado o que for passível de ser analisado pela visão. E, para acabar com 

as fragilidades, é preciso enfrentar os desafios e buscar soluções definitivas para eles. 

 

Desafios na formação de professores para o ensino de PL2S 

 

 As fragilidades do ensino dão luz aos desafios enfrentados para a formação de professores 

para o ensino de PL2S, o que acarreta uma série de questões que exigem reflexão e ações a curto, a 

médio e a longo prazo, mas que podem garantir impactos longamente almejados para o ensino. 

 

O perfil das disciplinas e dos cursos de formação de professores ao ensino de 

PL2S 

 

 Com relação à disciplina e aos cursos de formação para o ensino de PL2S, há mais 

questionamentos que respostas. É preciso discutir: qual é o papel da formação inicial e continuada 

de professores de PL2S? Que cursos formam para o ensino de PL2S? Existe, realmente, uma 

carência na formação de professores? Que conhecimentos o professor de PL2S precisa ter? Qual é a 

formação mínima exigida para ensinar PL2S? Todo professor que participa de um curso de 
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formação no ensino de PL2S está apto a ensinar PL2S? Todos os professores, de outras áreas do 

conhecimento, que participam da formação para o ensino de PL2S, tornam-se aptos a ensinar o 

PL2S? Somente o professor de Português precisa de formação no ensino de PL2S? Como garantir 

que professores mudem realmente a sua prática pedagógica? O que fazer quando o professor diz: 

não sei o que ensinar, e agora? O que os professores fazem com a formação que recebem? Como 

poderia ser feito o acompanhamento da política de implantação do Português como segunda língua 

nas escolas brasileiras? Qual é a carga horária mínima necessária aos cursos de PL2S? Quais são os 

programas que melhor atendem aos cursos de PL2S? Qual é o currículo necessário para os cursos de 

formação para o ensino de PL2S? Onde encontrar os materiais didáticos para o ensino de PL2S? O 

que compõe o ensino? Como deve ser a metodologia? Quais são as especificidades do planejamento 

e das estratégias de ensino? Que tecnologias estão ao alcance do ensino de PL2S e como trabalhar 

com elas? Como garantir que os professores acessem e empreguem adequadamente as tecnologias 

disponíveis ao ensino?  

 

O perfil do professor (formado ou em formação) 

 

 A maior parte dos professores de Língua Portuguesa se forma para ensinar a Língua 

Portuguesa como primeira língua, sem nenhum tipo de conhecimento acerca do ensino de Português 

como segunda língua. Para o ensino de PL2S é preciso elencar os critérios que devem ser 

observados e atendidos para identificar o perfil dos professores que atuam/atuarão no ensino de 

PL2S, seja na educação linguística precoce, seja nos primeiros anos do Ensino Fundamental, seja 

nos anos finais, seja no Ensino Médio ou no Ensino Superior. 

O perfil desses professores deve estar adequado à proposta de trabalho a ser oferecida aos 

estudantes, de forma a garantir o direito que cada um tem de aprender. Para tal, existem alguns 

critérios que precisam ser preenchidos, a fim de que, ao estudante, seja garantido um ensino de 

qualidade.  

 Mediante a constatação de que não se trata de uma questão simples, muitos são os desafios a 

serem enfrentados, e que clamam por solução. Em primeiro lugar, é preciso identificar se o 

professor de PL2S conhece e respeita as especificidades dos estudantes, isto é, a língua, cultura, 
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identidade dos aprendizes surdos, sejam eles sinalizantes, oralizados, bimodais, surdocegos ou 

implantados. 

 A partir disso, uma série de questionamentos vem à tona numa reflexão acerca do perfil do 

professor para o ensino de PL2S. É preciso saber o seguinte: os professores que estão nas salas de 

aula, ensinando PL2S, realmente têm o perfil exigido para sua atuação? O professor participou de 

formação inicial ou continuada para o ensino de PL2S? Conhece as especificidades dos aprendizes 

surdos? Respeita a língua, a cultura e a identidade dos aprendizes surdos (surdos sinalizantes, 

oralizados, bimodais, surdocegos, surdos implantados)? Defende os critérios de enturmação 

adequados, que favorecem a formação da(s) identidade(s) do(s) estudante(s), respeitam a cultura do 

estudante e levam ao seu desenvolvimento integral? Tem um bom relacionamento com os 

aprendizes? Conhece o tempo e o espaço propício para o desenvolvimento linguístico de crianças 

surdas e não surdas? É fluente em Língua de Sinais? Conhece e atua com metodologia adequada 

para o ensino de PL2S? Planeja adequadamente as aulas, com estratégias visuais adequadas às 

atividades de leitura e escrita? Elabora materiais didáticos visuais para trabalhar com os aprendizes 

surdos? Segue um currículo para o ensino de PL2S? Adota algum livro didático para o ensino de 

PL2S? Sabe avaliar os aprendizes surdos? Como diminuir o distanciamento entre a teoria e a 

prática, duas aliadas inseparáveis? 

 Ainda há professores que resistem a teorias que vêm sendo registradas em pesquisas 

acadêmicas. O empirismo e o senso comum é muito presente no ensino. Tem-se confundido muito a 

autonomia que o professor tem para tomar decisões pedagógicas e metodológicas com falta de 

conhecimento e ações baseadas em silogismos, falsas premissas de que os estudantes surdos não são 

capazes de ter acesso ao conhecimento e, portanto, não têm competência plena nos conteúdos, que 

precisam, por sua vez, serem adaptados e reduzidos.  

 A formação necessária é imprescindível, mas não é suficiente para sanar as fragilidades 

encontradas com a agilidade que a questão requer. Os cursos de formação de professores de PL2S 

devem garantir acesso a concepções e teorias de ensino de segunda língua, mas também a questões 

pragmáticas imbricadas nesse processo. É preciso delimitar a(s) abordagem(s) de ensino, as línguas 

presentes nesse processo, os pressupostos para o desenvolvimento do ensino numa perspectiva 

instrumental, que irá propiciar o desenvolvimento de habilidades de ensino de leitura e escrita, de 

escolha de modalidades e de distinção de abordagens, que eliminem aquelas já experimentadas e 

consideradas inadequadas. 
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 O professor precisa ser um profissional provocador e criativo, também precisa ser aquele 

que “reconta o que é concreto com um novo olhar e, com esse mesmo olhar, torna visível ao 

estudante aquilo que é abstrato. Como provocador, desperta no estudante a vontade de conhecer 

mais”. Além disso, as reflexões postas apontam o fato de que a formação dos professores não 

logra(rá) êxito se não estiver aliada à garantia de profissionais comprometidos com a causa, com 

acesso e domínio das teorias como as que emergem dos Estudos Surdos e predisposição para despir-

se dos antigos paradigmas e das práticas de ensino tradicional e revestir-se das teorias 

contemporâneas e de novas práticas de educação bilíngue, que levem a propostas eficientes de 

ensino. Para isso acontecer, o professor deve preocupar-se em participar, periodicamente, de cursos 

de formação continuada. É preciso que o professor tenha um sentimento de empatia (coloque-se no 

lugar do estudante e respeite suas diferenças) para trazer-lhe o novo, presente na língua-alvo e na 

cultura do outro que a tem como primeira língua.  

 De uma maneira geral, uma aula bem preparada para os estudantes surdos é uma excelente 

aula para os não surdos, mas é necessário garantir a qualidade no ensino por meio da qualificação 

dos profissionais, seja na formação inicial, seja na formação continuada. Paralelamente, é preciso 

demandar avaliação periódica da proficiência dos profissionais em atuação direta com os 

estudantes, tanto com professores bilíngues como com profissionais que atuam na tradução e 

interpretação de Libras, quando é o caso. 

 Disposição para aprender e para usar recursos tecnológicos durante as aulas é uma 

característica importante ao professor, que precisa incorporar as novas tecnologias ao ensino. O 

professor de PL2S, ao dominar a tecnologia, precisa conhecer as ferramentas (programas de edição 

de textos, apresentação de aulas, edição de imagens, reprodução e edição de vídeos, inclusão de 

legendas), as redes sociais (Facebook, Whatsapp, Instagram etc.), o Dropbox, plataformas de 

ensino a distância, ferramentas do Google (Google Drive etc.), sites (Youtube), tablet, Cloud etc., de 

forma a adequar-se à realidade dos estudantes surdos e a tornar as aulas mais animadas, 

participativas e visuais.  

 Embora o ensino de Português como segunda língua para surdos esteja sendo discutido, ao 

longo dos anos, nos ambientes acadêmicos e escolares, principalmente após o Decreto Nº 

5.626/2005, de uma maneira geral, ainda pouco se tem sistematizado. Há projetos isolados, em 

execução em vários estados brasileiros.  
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 Muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas e muitos são os fatores implicados nesse 

processo, que carece da escuta dos professores, mas também da escuta dos estudantes. É preciso 

reunir as pesquisas já desenvolvidas e em desenvolvimento na área, sistematizá-las e avançar!  

 Uma rede interinstitucional está sendo criada a fim de estreitar laços e de compartilhar 

informações e sistematizar propostas. A Universidade de Brasília apresentou duas propostas 

desenvolvidas em dois projetos que estão em andamento: uma proposta institucional – 

interdepartamental entre a Faculdade de Educação (FE) e o Departamento de Linguística, Português 

e Línguas Clássicas (LIP); e uma proposta interinstitucional, na qual a UnB partilha, inicialmente, 

com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) um projeto cujo objetivo é reunir os valores alcançados 

por cada iniciativa, tomando como base o fato de que em apresentações individuais em eventos 

acadêmicos já tiveram a oportunidade de verificar que há muito em comum. Estabelecer e fortalecer 

essa rede levará esse grupo de pesquisa a sistematizar propostas concretas para o avanço nesse 

espaço. 

 

O currículo dos estudantes no ensino de PL2S 

 

 O currículo deve ser visual e intercultural, com muitas questões a serem apontadas. Na 

Educação Básica, é preciso distribuir o currículo de PL2S ao longo dos nove anos e delimitar os 

níveis de ensino de PL2S. Numa análise incipiente de uma proposta curricular ao ensino, é possível 

tomar como referência modelos e propostas amplamente defendidas para o ensino de uma língua. 

 O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECR), por exemplo, distribui os 

níveis A1 e A2 (falante básico), B1 e B2 (falante independente) e C1 e C2 (falante proficiente). Se 

forem tomados modelos como esse e outros de mesma natureza, voltados ao ensino de língua 

estrangeira ou de segunda língua, uma proposta de ensino pode ser rascunhada como ponto de 

partida, a fim de que, experimentada, chegue a um formato mais bem desenhado do ensino, de 

forma a incluir as modalidades de ensino (infantil, juvenil e adulto), nos diferentes anos escolares, 

em determinados níveis, que variam entre iniciante, básico, independente (similar ao que costuma 

ser identificado como intermediário) e proficiente (similar ao que costuma ser reconhecido como 

nível avançado). Essa proposta pode ser ajustada para o ensino de PL2S e, ainda, pode ser associada 
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a um tema específico para cada nível. Sob esses pressupostos, segue uma sugestão preliminar do 

que pode vir a ser a síntese de um programa a ser oferecido em diferentes modalidades, anos, níveis 

e etapas de ensino, com vistas ao aprimoramento das práticas de ensino, como sugere o quadro 

demonstrativo da proposta no Quadro 12: 

 

Quadro 12: Quadro demonstrativo de síntese de proposta de ensino de PL2S 

 

MODALIDADE ANO – NÍVEL – ETAPA TEMA 

Infantil 

(EJA/ 1º ao 5º 

ANO) 

1º ANO – A1 – Iniciante 1 Eu 

2º ANO – A2 – Iniciante 2 Eu-Minha Família 

3º ANO – A3 – Básico 1 Eu-Outro (fora da minha casa) 

4º ANO – A4 – Básico 2 Eu-Surdos (Identidades dos surdos) 

5º ANO – B1 – 

Independente 

Cultura dos surdos e dos não surdos 

Juvenil 

(EJA/ 6º ao 9º 

ANO) 

6º ANO – B2 – 

Independente 

Relações Interpessoais 

7º ANO – B3 – 

Independente 

Surdos que fazem/fizeram história 

8º ANO – B4 – 

Independente 

Direitos Humanos e Linguísticos 

9º ANO – B5 – 

Independente 

História da educação dos surdos 

Adulto 

(EJA/ ENSINO 

MÉDIO) 

1º ANO – C1 – Proficiente  Protagonismo Surdo 

2º ANO – C2 – Proficiente  Conquistas Legais 

3º ANO – C3 – Proficiente Diálogos por escrito: temas livres à 

escolha dos estudantes 

 

 

 Trata-se apenas de um rascunho de uma proposta em construção, que precisa ser discutida, 

aplicada, reavaliada e revista, dia após dia, de forma a garantir que, por meio dela, os estudantes 

apropriem-se da leitura e se predisponham à escrita, sem a imposição de um feedback que 

desrespeite o seu processo de aprendizagem.  

 Ao considerarmos os planos de aulas de Português como segunda língua para os estudantes 

surdos, sete passos devem ser considerados, a saber: objetivos, metodologia, estrutura, material 

didático, local, condução, resultado. 

 E, para um planejamento adequado, é preciso que o professor planeje (pense, idealize, 

prepare), execute (tente, faça), avalie (acompanhe, verifique os resultados), refaça (repense, revise, 

faça de novo, e de novo, continue fazendo, até que alcance o sucesso). 
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Considerações finais 

 

 Neste estudo, defendemos alguns pressupostos para o ensino de PL2S, a partir de pontos de 

estrangulamento identificados na experiência diária, no chão da sala de aula, como é o caso do 

currículo, da modalidade linguística, da metodologia de ensino, da avaliação diagnóstica, 

processual, autoavaliativa, do processo, do docente e do discente.  

 Após contextualizar a formação dos professores para o ensino de PL2S, nas últimas décadas, 

no território nacional; após analisar a ótica sob a qual a formação dos professores e o ensino deve 

ser proposto, vislumbram-se desafios para o aprimoramento do processo de formação de 

professores para o ensino de PL2S que precisam ser considerados. 

 No âmbito da Formação Inicial, precisamos rediscutir para redefinir como formar os 

profissionais para atuar na educação de estudantes surdos; e, da mesma forma, no âmbito da 

Formação Continuada, precisamos rediscutir para redefinir como formar os profissionais que já 

atuam na educação de estudantes surdos. 

 O professor de PL2S, pelos marcos teóricos discutidos, encontra-se enquadrado no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). Como isso pode ocorrer se o AEE é reconhecido 

para os estudantes surdos apenas como espaço de atendimento complementar? É preciso 

ressignificar o AEE. Ele precisa ser espaço de ensino que pode ser complementar, mas também 

suplementar e, quiçá, substitutivo. 

 A universalização de salas de recursos para estudantes surdos em todas as escolas não é uma 

proposta viável para os estudantes surdos, pois o contato linguístico com uma comunidade de 

falantes de uma língua comum contribui para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. As salas 

de recursos multifuncionais também não garantem a proficiência dos profissionais que nela atuam, 

na Língua Brasileira de Sinais. Por isso, é preciso ressignificar a proposta de educação bilíngue para 

os estudantes surdos. As salas de recursos adequadas à oferta de uma educação complementar e 

suplementar para os estudantes surdos ou com deficiência auditiva devem ser denominadas “salas 

de recursos bilíngues de surdos”, pois os profissionais que irão atuar nelas devem ser profissionais 

bilíngues, proficientes em Libras e em Português escrito. 

 E, para o planejamento de atividades pedagógicas em quaisquer dos espaços de ensino, é 

preciso regrar, ordenar. Os princípios básicos não podem ser perdidos: língua se adquire em contato 
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com os falantes que a têm como primeira língua, que a falam no seu cotidiano e que a valorizam 

como marca identitária. 

 O ensino de PL2S exige mudanças profundas e exige reconhecer que, ainda, grande parte 

dos professores está habituada a dar aula de gramática, sob uma perspectiva metalinguística, e sente 

dificuldades de migrar para outro paradigma. Entre as mudanças, é preciso reconhecer que o ensino 

de PL2S exige um olhar diferenciado em, pelo menos, três aspectos: (i) o ensino do uso da língua, o 

ensino epilinguístico; o ensino da leitura e da escrita. 

 Teóricos como Krashen (1982); Quadros (1997); Quadros e Schmiedt (2006); Brasil (2002); 

Granier (2003); Fernandes (2006; 2007); Guarinello (2007); Lodi (2013); Paiva (2014); Souza 

(2017); Novoa (1992) precisam ser livros de cabeceira dos professores e alicerce para seus 

planejamentos.  

 Outro aspecto a ser avaliado no planejamento reflete nas ações do professor que têm início 

com a escolha dos textos, para o que é salutar reconhecer o nível de motivação ao estudante; o nível 

de input linguístico na língua-alvo, assim como a natureza do input, quando entra a informação em 

Libras e quando deve estar em português escrito. 

 A criação de uma Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos, no início do 

governo que tomou posse em 2019, tem um significado importantíssimo nos avanços que se 

pretende alcançar na educação de surdos e na melhoria da formação dos professores, com a 

definição de critérios mais objetivos e específicos para a área. 

 Urge ao Ministério da Educação regulamentar as políticas que norteiam o ensino de PL2S. A 

antiga SECADI acaba de ser transformada em Secretaria de Modalidades Específicas de Educação 

(SEMESP), a qual abriga a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos. É o momento de 

implementar o que falta ao processo. O momento é propício para a organização de uma rede, com 

polos de pesquisa no ensino de Português para surdos, nas diferentes regiões brasileiras.  
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RESUMO 

Este trabalho tem como tema a elaboração de materiais didáticos para o ensino de PL2S, a partir da 

apresentação de uma proposta de sequência didática, a qual se pauta sobre a noção de gêneros discursivos. 

Tomando por base teórica QUADROS e SCHMIEDT (2006) e LODI (2009; 2014) em suas reflexões sobre o 

ensino de português para surdos, e adotando a perspectiva sobre gêneros e sequências conforme propostas 

por SCHOFFEN (2009) e SCHNEUWLY e DOLZ (2004) buscamos demonstrar de que maneira os gêneros 

discursivos podem ser mobilizados em unidades de ensino de PL2S. Detalhamos como foi a criação de uma 

sequência didática específica para o ensino de PL2S que apresenta o gênero receita culinária, e, por fim, 

enfatizamos o quão importante é que os materiais didáticos propiciem uma significativa relação do aluno 

surdo com sua segunda língua, a Língua Portuguesa, e a relevância desta para com a primeira língua, a 

Libras. 

 

Palavras-chave: Gênero discursivo. Sequência didática. Português para surdos. Receita culinária. 

 

Introdução 

 

 A expressão “pôr a mão na massa” tem como um de seus significados, envolver-se de fato 

em algum trabalho, colocar algo em prática, além é claro, da consequente ação manual esperada 

quando ela aparece no texto de uma receita culinária, especificamente. Seja qual for o sentido, 

quando uma mão é colocada em alguma massa, desse envolvimento manual, resulta um produto. 

Eis o que este artigo apresenta: um dos produtos – uma sequência didática - de um projeto de 

extensão desenvolvido pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), o qual mostrou 

interessantes resultados na prática de criação de materiais didáticos para o ensino de língua 
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portuguesa como segunda língua para surdos (PL2S
1
), a partir da apropriação das noções de gêneros 

discursivos e sequências didáticas. 

 O título deste trabalho, contudo, não é uma alusão apenas à apropriação conceitual e à 

criação de materiais didáticos, mas é, também, uma referência ao próprio gênero discursivo aqui 

apresentado: a receita culinária. Ela implica um envolvimento manual na manipulação e preparo dos 

alimentos, seguindo uma ordem indicada e um modo adequado, como veremos mais adiante, pois 

são suas características enquanto gênero discursivo. Quanto ao manejo teórico e prático da 

concepção e elaboração de materiais didáticos para surdos, nossas mãos lidam também e 

fundamentalmente com outra “massa”: a língua de sinais. 

 Ora, a criação de materiais didáticos para surdos não deve prescindir das especificidades que 

o ensino de PL2S pressupõe. Algumas delas são: a língua portuguesa para surdos é considerada 

como segunda língua, e isso implica na adoção de uma metodologia que se adeque ao aprendizado 

de uma segunda língua; a presença visuoespacial da língua materna, a língua de sinais; e a 

modalidade escrita da língua portuguesa como o objeto principal no ensino de PL2S. Por esse 

conjunto de características é que o ensino de PL2S se diferencia do ensino de português como 

língua estrangeira tão somente, por exemplo. Sendo assim, os recursos didáticos pedagógicos 

devem levar em consideração o modo como os surdos aprendem e apreendem o mundo e as línguas: 

visualmente. 

 Levando tudo isso em conta, e frente, principalmente, à carência de materiais didáticos 

específicos para o ensino de PL2S, no ano de 2016 foi criado o Projeto de Extensão “PRALER: L2 

para Surdos” (Práticas de Leitura e Escrita Referenciais para Surdos), junto ao Curso de Letras 

Libras da UFAM. O recorte da sequência feito no presente artigo é apenas um dos resultados da 

mistura de alguns “ingredientes” no projeto, quais foram: a formação e os conhecimentos 

específicos das duas professoras idealizadoras; as contribuições de outras duas professoras 

colaboradoras; o engajamento de uma escola estadual de educação de surdos da cidade de Manaus 

(AM); a duração do projeto por quatro semestres letivos; e a participação criativa e autoral de mais 

de quinze discentes de graduação da UFAM, tudo isso resultando na criação de mais de dez 

sequências didáticas específicas para o ensino de língua portuguesa para surdos. 

 Longe de querer compartilhar uma receita pronta (até porque ela não existe!) visando à 

elaboração de materiais específicos ao ensino de PL2S, nosso intuito, neste artigo, é mostrar a 

                                                 
1
 Mantivemos aqui a sigla adotada pela SIPLE, na programação de seu Simpósio 2018, a qual refere-se ao “português 

língua segunda para surdos”, PL2S. 
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potencialidade de ingredientes que podem ser utilizados, bem como algumas alternativas no modo 

de preparo desses materiais, ressaltando, por fim, obviamente um dos aspectos mais importantes em 

uma preparação culinária: a apresentação visual do “prato”. Para isso, na primeira seção 

contextualizamos alguns aspectos teóricos quanto às noções de gêneros discursivos e de sequências 

didáticas; na segunda apresentamos a sequência didática propriamente dita, sobre o gênero receita 

culinária, detalhando os objetivos e a finalidade de cada parte dela; e, por fim, tecemos nossas 

considerações finais, ressaltando, sobretudo, o quão importante é que os materiais didáticos 

propiciem uma significativa relação do aluno surdo com sua segunda língua, a Língua Portuguesa, e 

a relevância desta para com a primeira língua, a Libras. 

 

A teoria: gêneros discursivos e sequências didáticas 

 

 Quando pensamos nas especificidades do ensino de PL2S, uma das questões que surgem é: o 

que fazer para que o aprendizado da modalidade escrita da língua portuguesa seja relevante, 

significativo e interessante para os alunos surdos? Em outras palavras: de que forma eu posso 

mostrar para meu aluno surdo que o aprendizado da escrita da língua portuguesa é útil para ele; que 

o que ele aprende, e como aprende faz sentido não só pelo que ele pode obter com esse 

conhecimento em um futuro próximo, como também, e principalmente, faz parte e influencia a sua 

vida cotidianamente, e não é válido apenas para a sua rotina educacional escolar; e também, de que 

modo proceder para que o aluno desperte e mantenha a curiosidade e o interesse nesse processo de 

aprendizagem como um todo? Ensinar listas de vocabulário, como se a língua portuguesa fosse 

limitada a um dicionário, ainda que em uma comunicação em língua de sinais, a língua materna dos 

alunos surdos em sua maioria, não garante isso que almejamos; um ensino focado tão somente nas 

categorias e nos elementos formais da gramática normativa da língua portuguesa, também não se 

constitui no objeto mais significativo; e arranjar léxico e gramática, mesmo que sobre e a partir de 

textos escritos, não é suficiente se a função e o valor desses elementos em situações comunicativas 

práticas não for trabalhado com os alunos. Considerando essas afirmações e o questionamento 

inicial proposto, bem como buscando alternativas para a elaboração de materiais didáticos que, 

minimamente, suprissem esses requisitos de utilidade, significância e interesse no ensino de PL2S, 
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foi que encontramos, em algumas propostas para o ensino de línguas pautado na abordagem aos 

gêneros discursivos, uma alternativa válida. Mas, afinal, o que são os gêneros discursivos? 

 

Gêneros discursivos 

 

 De acordo com SCHOFFEN (2009), “os gêneros são entendidos como conjuntos de textos 

que compartilham as funções de organização da comunicação dentro de determinada esfera da 

atividade humana, e não apenas como um conjunto de textos que têm determinadas propriedades 

formais em comum” (p. 90). Isso significa dizer, segundo a autora, que, “na ótica do Círculo de 

Bakhtin, os gêneros são entendidos pelo viés da produção, não do produto (da forma do texto 

acabado)” (p. 90). Sendo assim, perceber as condições de produção dos gêneros é imprescindível na 

determinação dos próprios gêneros. 

 Faz-se necessário, portanto, levar em consideração o falante, o interlocutor, o propósito do 

enunciado e a esfera da atividade humana em que a comunicação ocorre, para que em efetuando-se 

um somatório dessas relações dialógicas, segundo SCHOFFEN (2009), o gênero seja evidenciado. 

Segundo a autora “a forma é, então, resultado dessas relações, e não definidora do gênero, tanto 

quanto apenas a função sozinha ou o suporte sozinho não podem sê-lo” (p. 91). Os gêneros, além de 

reunir textos que compartilham determinadas propriedades formais em comum, são “conjuntos de 

textos que compartilham as funções de organização da comunicação dentro de determinada esfera 

da atividade humana” (SCHOFFEN, 2009, p. 94). Diz ainda que 

 
Os gêneros, com seus propósitos discursivos, revelam as características das suas esferas de 

utilização. (...) Nesse sentido, existem diferentes tipos de gêneros, utilizados pelas diferentes 

esferas da comunicação humana. Cada gênero se molda de uma determinada maneira à 

esfera em que é utilizado, mas nem todos os gêneros absorvem as regras dessa esfera da 

mesma forma. Segundo Bakhtin, não devemos minimizar a grande heterogeneidade dos 

gêneros discursivos. (SCHOFFEN, 2009, p. 94). 

 

 

 Dessa citação, cabe destacar que a heterogeneidade dos gêneros discursivos, justamente por 

ser grande, não deve ser minimizada, e evidencia o quão ricas e diversificadas nossas ações 

comunicativas são (e/ou podem ser). Diz SCHOFFEN (2009) também que, “para Bakhtin, só 

enunciamos através dos gêneros, e são eles, tanto quanto o “sistema” da língua, os responsáveis por 
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regular a nossa prática verbal” (p. 93). Assim, os alunos surdos, usuários de uma língua de sinais, 

têm sua prática verbal regulada tanto pelo sistema da língua de sinais quanto pelos gêneros para 

enunciarem (em sua língua de sinais). No ensino e aprendizagem da modalidade escrita da língua 

portuguesa, portanto, seria limitado valer-se apenas do sistema formal (ou, apenas gramatical) da 

língua: há que se considerar os gêneros discursivos, com as características comunicativas e 

interacionais que implicam. Foi a partir disso, da relevância do ensino que a abordagem aos gêneros 

propicia, que criamos nossas sequências didáticas para o ensino de PL2S. O que são sequências 

didáticas é o que veremos a seguir. 

 

Sequências didáticas 

 

 Adotamos a perspectiva teórica sobre sequências didáticas conforme proposta por 

SCHNEUWLY e DOLZ (2004). A concepção de tais autores acerca dessa noção funda-se sobre o 

postulado de que comunicar-se oralmente e por escrito pode e deve ser ensinado sistematicamente: 

 

Ela [a concepção] se articula por meio de uma estratégia, (...) chamada sequência didática, a 

saber, uma sequência de módulos de ensino, organizados conjuntamente para melhorar uma 

determinada prática de linguagem. As sequências didáticas instauram uma primeira relação 

entre um projeto de apropriação de uma prática de linguagem e os instrumentos que 

facilitam essa apropriação. Desse ponto de vista, elas buscam confrontar os alunos com 

práticas de linguagem historicamente construídas, os gêneros textuais, para lhes dar a 

possibilidade de reconstruí-las e delas se apropriarem. (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 43 

– grifos dos autores). 

 

 

 As diferentes práticas de linguagem estão no cerne de nossa proposta para a elaboração de 

materiais didáticos para o ensino de PL2S. Assim, objetivamos arquitetar o ensino da modalidade 

escrita da língua portuguesa com base em diversos gêneros discursivos, pois “é através dos gêneros 

que as práticas de linguagem se materializam nas atividades dos aprendizes” (SCHNEUWLY & 

DOLZ, 2004, p. 63). Contudo, conforme LODI (2014), o domínio da língua não é suficiente para o 

domínio do gênero e o desconhecimento dos gêneros impede a compreensão de textos. Ou seja, 

pensar o ensino da língua portuguesa para surdos pressupõe, então, o arranjo entre as noções de 

gênero e textos, vinculados por meio de sequências didáticas. 
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 De acordo com SCHNEUWLY e DOLZ (2004), “uma sequência didática é um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual
2
 oral ou 

escrito” (p. 82), que tem por objetivo auxiliar o aluno no domínio de determinado gênero, 

aperfeiçoando suas habilidades linguísticas para as diversas situações de comunicação. Sendo 

assim, visando, através do aprendizado da modalidade escrita da língua portuguesa, que o aluno 

surdo seja habilitado e adquira autonomia nas diversas situações comunicacionais que se 

apresentam para ele, é que norteamos a criação de sequências didáticas no âmbito do Projeto 

PRALER. Na próxima seção deste artigo, ilustraremos o percurso de criação de uma sequência 

didática que versa sobre o gênero receita culinária, bem como as diferentes atividades propostas a 

partir dela. Lembramos ainda que, por se tratar de “conjuntos de atividades escolares”, as 

sequências didáticas implicam também a elaboração de um planejamento geral para o 

desenvolvimento das tarefas, de um cronograma prévio para a aplicação da sequência e também o 

uso de recursos materiais pedagógicos visuais extras, para um melhor aproveitamento do material e 

seu conteúdo. Uma vez que esses elementos evidentemente variam de acordo com os diferentes 

contextos escolares em que a sequência possa vir a ser aplicada, nos limitaremos, neste artigo, a 

apresentar a sequência didática propriamente dita, cabendo ao leitor (e/ou professor) desenvolver os 

recursos complementares à sequência didática. Vamos a ela. 

 

A prática: sequência didática sobre receita culinária  

 

 A sequência didática sobre receita culinária que apresentamos a seguir foi criada no ano de 

2017, junto ao Projeto PRALER (UFAM), e foi prevista para ser aplicada por professores de língua 

portuguesa no 7º ano do Ensino Fundamental II de uma escola para surdos, na cidade de Manaus 

(Amazonas, Brasil). A sequência levou cerca de quatro meses para ter sua primeira versão 

finalizada (tempo esse que inclui desde as leituras dos referenciais teóricos até o fim da primeira 

diagramação e impressão). Cada ideia e atividade inseridas na sequência foram avaliadas e 

discutidas nos encontros periódicos entre os participantes do PRALER. Com isso, as sequências 

didáticas, de forma geral, sempre eram revisadas visando melhorias no material, da abordagem ao 

                                                 
2
 Apesar de os autores Schneuwly e Dolz utilizarem em suas formulações o termo gêneros textuais, e de, teoricamente, 

haver diferença entre a concepção de gêneros discursivos da de gêneros textuais, não nos deteremos em detalhá-la aqui 

uma vez que essa discussão transcende o objetivo deste trabalho. Para mais detalhes sobre essa diferenciação, consultar 

Schoffen (2009). 
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conteúdo, à apresentação visual. As mesmas são construídas com base em gêneros discursivos 

escritos e as atividades são sequenciadas nas seguintes categorias: a) Pré-leitura; b) Leitura; c) Pós-

leitura; d) Análise Linguística; e) Produção final. 

 Para criar uma sequência didática, primeiro parte-se da determinação de um tema, seguido 

da seleção de um gênero, para posteriormente escolher-se o(s) texto(s) que comporá(ão) a sequência 

(SILVA & FRYDRYCH, 2016). Ou seja, longe de servir tão somente como um pretexto para o 

estudo de tópicos gramaticais, o texto, em nossa sequência didática, tem como função ser o suporte 

material para o gênero e o tema, bem como ser o elemento que ensejará atividades de estudo 

linguístico que englobem o tema, o gênero e a própria atividade de reflexão e análise linguística em 

si. 

 O gênero receita culinária foi selecionado porque priorizamos trabalhar com alguma prática 

social do cotidiano do aluno, partindo de seu conhecimento prévio para abordar o tema proposto. 

Ou seja, a preparação da comida é cotidiana, em algum momento da vida o aluno viu seus pais, 

avós ou até ele mesmo preparando algo de alimentação. Sugerimos que as atividades de pré-leitura 

devem ser apresentadas pelo professor em língua brasileira de sinais, língua materna do aluno 

surdo. Assim, na pré-leitura usamos recursos visuais como vídeos, fotos/imagens, objetos, entre 

outros materiais que contemplem o modo de apreensão do mundo pelos alunos, e rendam um bom 

bate-papo introdutório ao tema da sequência. No caso da sequência sobre receita culinária, 

selecionamos imagens da tapioca, comida bastante conhecida dos brasileiros, principalmente do 

norte e nordeste (Figura 1). 
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Figura 1 – Atividade de Pré-leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: as autoras. 

 

 

 Ao mostrar as imagens para os alunos, o professor pode questionar sobre o conhecimento 

que têm sobre aquela comida, se eles gostam, se eles já viram alguém fazer ou até mesmo se eles 

próprios sabem preparar a tapioca. Em seguida às imagens, inserimos algumas perguntas que 

podem direcionar essa introdução ao tema “culinária”.  

 Após essa atividade, inserimos um pequeno glossário (Figura 2) antes da leitura do texto 

escrito em língua portuguesa, para apresentar algumas palavras que aparecerão no texto. Nele 

colocamos imagens do sinal em Libras (e quando possível, a escrita do próprio sinal, em 

signwriting), seu significado em língua portuguesa e uma imagem ilustrativa ao termo. 
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Figura 2 – Glossário Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: as autoras. 

 

 

 Toda essa parte da pré-leitura é feita em língua brasileira de sinais como dito acima, de 

modo a aprofundar o tema com os alunos. Após a conversa e o conhecimento das palavras do texto 

no glossário, seguimos para o texto em língua portuguesa (Figura 3). Sugere-se que os alunos façam 

uma primeira leitura do texto sozinhos e em seguida uma leitura acompanhada pelo professor. 

Nesse momento é a hora de tirar dúvidas sobre o significado de palavras, bem como de apontar para 

a estrutura do gênero, observando também como o texto está sendo apresentado (seu formato, 

alinhamento, organização visual, entre outros aspectos). 
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Figura 3 – Texto e atividade de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: as autoras. 

 

 

 O texto escolhido para a sequência da receita ensina a fazer uma crepioca doce. Também 

foram inseridas outras perguntas após a leitura do texto e a observação do gênero, perguntas essas 

que tanto podem ser respondidas com a classe como individualmente, desde que a resposta seja 

escrita em língua portuguesa (Figura 4). Neste momento o professor irá ter um feedback do que foi 

aprendido por seus alunos, se eles foram capazes de compreender o texto, de colocar as palavras nas 

respostas solicitadas, bem como explicar com mais clareza as dúvidas suscitadas na atividade. 
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Figura 4 – Atividade de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: as autoras. 

 

 

 Em seguida, foi inserida uma atividade de pós-leitura (Figura 5). Nessa sequência didática 

optou-se por um vídeo em que os apresentadores falavam em Língua Brasileira de Sinais o passo a 

passo da receita da crepioca, possibilitando assim que os alunos possam ver na prática o gênero e o 

tema em sua primeira língua, tornando a sequência mais significativa. Nas atividades pós-leitura é 

sempre indicado apresentar outras amostras do gênero trabalhado, de modo a enfatizar a prática 

social de linguagem a ele atrelada e a variedade com que se manifesta.  
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Figura 5 – Atividade de pós-leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: as autoras. 

 

 

 Uma vez que o tema e o gênero já foram apresentados e discutidos, e o texto propriamente 

lido, com outros recursos podemos introduzir atividades de análise linguística ou de gramática da 

língua portuguesa. Nesta sequência especificamente trabalhamos com os numerais e o modo 

imperativo de alguns verbos, que é um dos elementos linguísticos fundamentais no gênero receita. É 

importante conduzir o aluno ao entendimento de que o gênero (receita, no caso) não se limita ao 

tema (culinária), para que ele possa reconhecer esse gênero quando for exposto a ele (a um 

receituário médico, por exemplo). Por isso inserimos mais exemplos do gênero e reforçamos ainda 

atividades de análise linguística da língua portuguesa (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6 – Atividades sobre o gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: as autoras. 

 

Figura 7 – Atividades sobre o gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: as autoras. 
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 Por fim, dado que o trabalho com gêneros discursivos considera as práticas sociais 

significativas e relevantes para os alunos, para concluir a sequência didática, a atividade de 

produção enseja que os alunos irão (re)produzir o gênero trabalhado durante toda a sequência. Uma 

das atividades propostas, é que os alunos tragam uma receita simples para prepararem na sala de 

aula ou no refeitório da escola, e a preparação dessa receita deverá ser apresentada em língua de 

sinais, a preparação gravada em vídeo e ser socializado posteriormente. Uma competição culinária 

também foi sugerida como produção final das atividades da sequência didática (Figura 8). 

 

Figura 8: Atividade de produção final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: as autoras. 

 

 

 É importante ressaltarmos, antes de concluirmos, que, na proposição e criação dessa 

sequência didática, não tomamos o gênero somente como um objeto de estudo, fora de seu contexto 

de produção, uma vez que textos autênticos foram a matéria prima para a sequência. Procuramos 

não estudar o gênero dentro de uma situação de produção ficcionalizada, porque sabemos que a 

leitura e a escrita se dão na interação com o outro. Por fim, buscamos propiciar o estudo do gênero 

discursivo atrelado a uma situação real de comunicação, visto ser este um dos principais ganhos 

com esse tipo de abordagem no ensino de PL2S: é útil, significativo e muito mais interessante. 
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Considerações Finais 

 

 A “receita do sucesso”, bem sabemos, não existe. Contudo, para a elaboração de materiais 

didáticos para o ensino de língua portuguesa para surdos, há muitas receitas a serem ainda criadas e 

testadas. O objetivo deste artigo foi o de mostrar uma delas, o passo-a-passo da criação de uma 

sequência didática, apenas. 

 Da concepção teórica à elaboração de uma sequência didática de PL2S, percebemos que 

uma visão de língua atrelada à noção de gêneros discursivos se faz eficaz, quando o que se objetiva 

é a possibilidade de participação ativa do aluno surdo na prática de uma ação social mediada pela 

escrita, em língua portuguesa, especificamente. Entendemos também que a “mistura” dos principais 

ingredientes dessa receita - quais sejam os gêneros discursivos e as sequências didáticas - possibilita 

que a especificidade linguística educacional dos alunos surdos (a qual engloba a língua materna, 

uma segunda modalidade linguística, além dos princípios da pedagogia visual, entre outros) seja 

contemplada no material didático. 

 Esperamos, por fim, ter contribuído para as reflexões do professor, que dia a dia se vê às 

voltas para lidar com diversos fatores que constituem a sua prática – dentre eles a ausência de 

materiais didáticos ou o acesso a materiais didáticos não pensados para alunos surdos, além das 

dificuldades para apropriar-se do conhecimento acadêmico ou teórico – apontando alguns 

ingredientes, fundamentados na especificidade linguística do aluno surdo, para o ensino da escrita 

da língua portuguesa como segunda língua. E esperamos, também, compartilhar outras receitas, 

produzidas em parceria com mais “mãos na massa” do ensino de PL2S. 
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O ENSINO DE PLE NO JAPÃO: A EXPERIÊNCIA DE UMA 

ATIVIDADE NO SHOPPING MALL 
 

 

Katsumi Kosaka 

Aichi Prefectural University, Japão 

 

 
RESUMO 

A Prefeitura de Aichi, local onde se localiza a Universidade da Província de Aichi, é uma área residencial 

onde, a começar pelos brasileiros, se associam diversos grupos de estrangeiros. Em dezembro de 2017, 

realizamos uma atividade de língua portuguesa com alunos fora da sala de aula, ou seja, no "shopping mall" 

adjacente à universidade, a fim de que os residentes japoneses tomassem conhecimento da existência de uma 

língua e cultura nova para eles e que os estudantes se dedicassem à aprendizagem de português tendo 

oportunidade de utilizar essa língua na cidade. Neste artigo, descrevemos a experiência e significância da 

perspectiva da convivência multicultural e da educação em língua estrangeira. 

 

Palavras-chave: Convivência multicultural. Atividades extraclasses. Intercâmbio internacional. 

 

Situação multicultural da sociedade japonesa e de Aichi 

 

 De acordo com o resultado de dados estatísticos obtidos em pesquisa concernente a 

residentes estrangeiros na sociedade japonesa, realizada pelo Ministério da Justiça, em dezembro de 

2017, a população estrangeira no Japão era na ocasião, de 2.561.848 pessoas, procedentes de 195 

países e regiões. O maior grupo estrangeiro era o de chineses (730.890 pessoas, 28,5%), seguido 

pelo de coreanos (450.663 pessoas, 17,6%) e vietnamitas (262.405 pessoas, 10,2%). O grupo de 

brasileiros (191.362 pessoas, 7,5%) ocupava o quinto lugar. Neste artigo, "brasileiros" indica o 

grupo de pessoas que possuem nacionalidade brasileira e nele se incluem os descendentes de 

japoneses e os não descendentes de japoneses. A seguir, vamos considerar a situação multicultural 

de Aichi, onde se localiza a nossa universidade. Segundo a mesma pesquisa executada pelo 

Ministério da Justiça acima citada, em Aichi havia 242.978 residentes estrangeiros, em dezembro de 

2017. Aichi é uma das províncias onde há maior concentração de estrangeiros. Nela consta em 

primeiro plano, o grupo de brasileiros (54.566 pessoas, 22,5%). Além do que, dentre as 47 

províncias do Japão, Aichi é a que contém o maior número de brasileiros. A razão de haver muitos 
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residentes brasileiros em Aichi origina-se justamente pelo fato de Aichi ser uma região muito 

conhecida, por nela haver a indústria de produção automobilística "TOYOTA”. E assim sendo, 

muitos brasileiros têm cooperado com sua mão de obra nas fábricas desta região. A maioria destes 

residentes brasileiros pretende morar no Japão definitivamente e neste sentido podemos considerá-

los como "moradores" na região, tais como os japoneses. 

 

Consciência da convivência multicultural dos moradores japoneses em Aichi 

 

 Em primeiro lugar, confiramos a definição de "convivência multicultural". No "Relatório do 

Grupo de Estudos sobre a Promoção da Convivência Multicultural", conduzido pelo Ministério da 

Justiça, em março de 2006, foi definida como "pessoas com diferentes nacionalidades e grupos 

étnicos [que] reconhecem as diferenças culturais mútuas e decidem residir na localidade, como 

membros da comunidade local enquanto tentam construir um relacionamento equivalente” 

(SOMUSHO, 2006, p.5). Como as pessoas que moram na província de Aichi capturam essa 

"convivência multicultural"?  

 Aqui vamos observar os resultados obtidos em pesquisa relacionada à convivência com os 

estrangeiros, realizada pela prefeitura de Aichi, em dezembro de 2016. Porém o alvo desta pesquisa 

inclui residentes estrangeiros porque eles são extraídos aleatoriamente entre homens e mulheres que 

vivem em Aichi há mais de 18 anos. No entanto, considerando a proporção de residentes, a maioria 

dos entrevistados são habitantes japoneses.  

 De acordo com a pesquisa, quando perguntado "Você já ouviu a palavra sociedade de 

convivência multicultural até agora?" como um item relacionado à "convivência multicultural", os 

que responderam "eu ouvi", foram em média de 45,5%, 44,6% respondeu "Eu não ouvi falar disso". 

No entanto, dentre aqueles que responderam já ter ouvido a palavra "sociedade de convivência 

multicultural", a proporção dos que entenderam esse significado foi de 14,2%. 

 Quanto à questão "Que pensam os japoneses residentes em Aichi sobre a grande existência 

de moradores estrangeiros nesta província?", as respostas são as seguintes (múltiplas respostas 

possíveis). O maior grupo respondeu não ser desejável, pois com isso haveria por certo 

possibilidade de ser abalada a segurança pública (30.9%). O segundo grupo, respondeu ser 

desejável, pois daria oportunidade para o aumento de conhecimento da língua, da cultura e dos 
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costumes dos países estrangeiros (29.0%). O terceiro grupo, respondeu não ser desejável, pois 

ocorreria a possibilidade de se ter problemas com os moradores estrangeiros justamente pelas 

diferenças culturais (26.2%). O quarto grupo, opinou ser desejável, pois com isso, seria possível a 

comunicação com os moradores estrangeiros da região (24.0%). O quinto grupo, foi também 

favorável ostentando que com isso se desenvolve a economia regional (21.8%). Além desses 

grupos, houve também os que responderam “não ter ideia a respeito” (13.7%). 

 Constava ainda do questionário "O que você desejaria fazer para que todos morem em paz e 

os moradores estrangeiros também sejam reconhecidos como membros da sociedade?". A esta 

questão responderam: "Eu gostaria de participar se houvesse oportunidades para os residentes 

japoneses e residentes estrangeiros interagirem” (22,5%), "A administração é quem deve resolver o 

problema da coexistência com estrangeiros, ativamente” (15,0%), "Eu próprio não quero me 

envolver na vida cotidiana” (14,1%), "Eu não quero me envolver o máximo possível” (13,3%), 

"Suporte de intérprete, participação em atividades de voluntariado” (3,9%), "Outros” (3,3%), "Não 

sei” (24,0%) e "Sem resposta” (3,9%). 

 Como resultado desta enquete, verificou-se que entre os residentes japoneses que vivem na 

prefeitura de Aichi há muitas pessoas que têm uma atitude positiva no que concerne à aprendizagem 

da língua e cultura dos residentes estrangeiros, bem como aqueles que esperam pela interação e 

envolvimento com os residentes estrangeiros. Por outro lado, podemos dizer que a palavra 

“sociedade de convivência multicultural” ainda não é reconhecida suficientemente pelos residentes 

japoneses. E fica comprovado o tema da existência de muitos japoneses com "preconceito" e 

"imagem negativa", tais como crimes ou problemas relacionados aos moradores estrangeiros, apesar 

de os japoneses reconhecerem que os estrangeiros, inclusive os brasileiros, cooperam para o 

desenvolvimento da indústria de produção em Aichi. E também se torna evidente a existência de 

japoneses que não sentem interesse por estrangeiros, apesar de muitos estrangeiros morarem na 

região de Aichi. 

 A seguir, aqui vamos observar os resultados obtidos em pesquisa relacionada ao modo de 

vida dos moradores estrangeiros, realizada pela prefeitura de Aichi em dezembro de 2016. Quando 

questionados sobre "desejo de interação com o povo japonês", no item "Quanto ao relacionamento 

com a população local e o povo japonês", 77,3% responderam "Eu gostaria de ser amigo", 17,7% 

responderam "nem sim nem não", aqueles que responderam "Eu não quero ser amigo" foram numa 

média de 1,1%, e "não imagino" foi de 3,9%.  
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 Cerca de 29,1% dos entrevistados responderam no item "Solicitações à administração" com 

várias respostas. Responderam "Melhorar a correspondência com estrangeiros em relação a 

cuidados médicos e de saúde, como uma interpretação médica", em seguida sobre a "língua 

japonesa", 25,1% dos entrevistados responderam "Apoiaremos a aprendizagem" e 22,9% 

responderam "Para aumentar a conscientização sobre a simbiose multicultural e promover o 

entendimento internacional dentre o povo japonês". 

 É claro do exposto que muitos dos residentes estrangeiros que vivem na prefeitura de Aichi 

estão pensando positivamente na interação com os residentes japoneses. Por outro lado, aprendeu-se 

que os residentes japoneses desejam reformar a consciência para uma simbiose multicultural e 

promover o entendimento internacional. 

 A seguir, tratarei sobre a situação atual da educação de língua portuguesa na Universidade 

da Província de Aichi (UPA), que realiza o ensino de línguas estrangeiras nos polos universitários 

da província de Aichi onde o número de residentes estrangeiros é o segundo em toda a nação, 

especialmente a educação em língua estrangeira consciente da convivência multicultural com 

estrangeiros. 

 

A Universidade da Província de Aichi 

 

 Ensino de PLE  

 Nem todos os estrangeiros nessa coexistência possuem conhecimento suficiente da língua 

japonesa para adquirir as informações necessárias à vida. Se torna portanto necessária a existência 

de talentosos capacitados no uso da língua materna deles. Perante essa situação, a fim de estimular 

estudantes que possam em futuro, dar na região, apoio aos residentes brasileiros que sintam 

dificuldades no que concerne a problemas de linguagem, a UPA, desde 2008, vem oferecendo aulas 

de português do Brasil, como uma das opções da língua estrangeira, aos estudantes de todos os 

cinco departamentos: departamento de Educação e Bem-estar, de Enfermagem, de Estudos 

Estrangeiros, de Informática e de Cultura Japonesa. Em todo o Japão, existem apenas seis 

universidades onde se pode aprender português como língua estrangeira especializada e que se 

localizam em Tóquio (2), Chiba (1), Osaka (1), Kyoto (1) e Nara (1). Não há nenhuma na província 

de Aichi, mesmo morando nela muitos residentes brasileiros. Há apenas universidades onde o 
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português é oferecido como disciplina de cultura geral. Na UPA, também o português é oferecido 

como língua optativa. Porém, ao contrário das outras faculdades que conduzem a educação de 

português como língua optativa, a UPA tem dois docentes em período integral envolvidos no ensino 

da língua portuguesa e grandes expectativas são dadas ao ensino de português dentro da 

universidade. 

 

 Situação do ensino de PLE 

 A aula de português como língua optativa na UPA é realizada duas vezes por semana, nas 

segundas e quintas-feiras. Nas segundas-feiras, geralmente aprendemos a parte gramatical e, nas 

quintas-feiras, aprendemos a parte prática da língua portuguesa, dependendo da característica dos 

professores. Responsabilizo-me pelas aulas de português juntamente a duas professoras docentes 

(japonesas) e suplementares (uma brasileira e um japonês). Uma aula consiste-se em 90 minutos. 

Damos aula de português num total de 60 vezes ao ano. Em nossa universidade, dividimos o estudo 

da língua em dois níveis diferentes, que classificamos como: Português I e Português II. Geralmente 

a aula de Português I é oferecida aos alunos de primeiro ano, ou seja, aos que aprendem o português 

pela primeira vez, e a aula de Português II é oferecida aos alunos de segundo ano, isto é, àqueles 

que já tiveram oportunidade de receber a aula de Português I, no ano anterior. A meta do estudo de 

Português I é adquirir conhecimentos básicos da gramática e de seu uso, até o "presente do 

indicativo". A meta do estudo de Português II é aprender itens gramaticais e seu uso, até chegar ao 

"subjuntivo básico". Nas aulas, são usados os livros didáticos publicados no Japão e materiais 

elaborados pelos próprios professores. Geralmente, cada nível de português só tem uma turma, com 

o que, os estudantes de vários departamentos aprendem juntos numa só turma. No ano de 2017, 

houve matrícula de 25 estudantes para a aula de Português I e de 6 estudantes para a aula de 

Português II. Há convênio entre nossa universidade, a Universidade de São Paulo, no Brasil, e a 

Universidade do Minho, em Portugal. Além disso, há um centro de educação linguística chamado 

"iCoToBa", no qual se realizam aulas de português, com cinco sessões de 90 minutos, em campos 

específicos, várias vezes ao ano, conversando com estudantes internacionais do Brasil e Portugal. 

Mesmo fora das aulas, praticar o português não é impossível. 
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Desafios do ensino de PLE 

 

 Sob estas condições, podemos constatar alguns temas quanto ao ensino de PLE em nossa 

universidade. Em primeiro, o número de aprendizes de português é muito pequeno. Anualmente, em 

abril, cerca de 700 calouros entram para nossa universidade. Todos devem escolher uma língua 

estrangeira como língua optativa. Mas normalmente apenas 20 a 25 estudantes escolhem o 

português. Em seguida, a motivação dos estudantes ao estudo de português não tem um nível tão 

elevado. Com isso, a maioria dos aprendentes de Português I deixam de avançar para a aula de 

Português II e não adquirem conhecimentos mais profundos e úteis. Naturalmente, há também 

aqueles que começaram a estudar português tendo alta motivação como podemos verificar pelas 

seguintes respostas: "Gostaria de poder conversar com os amigos brasileiros em português" ou 

"Gostaria de trabalhar usando português no futuro", mas por outro lado há também aqueles que 

começaram a estudar português apenas pelo motivo de terem falhado no sorteio de outra língua 

estrangeira ou por ter sido convidado pelos amigos. E por fim, mesmo que haja muitos moradores 

brasileiros na região, é realmente difícil travar conhecimento com eles em uma situação espontânea. 

Para isso, não há quase nenhuma oportunidade de serem utilizados no mundo real, os 

conhecimentos de português e da cultura, obtidos na aula. Pelo que, infelizmente esses 

conhecimentos coagulam-se na sala de aula com a qualidade de apenas "um conhecimento geral".  

 Como vimos, na prefeitura de Aichi existem iniciativas relacionadas à consciência da 

convivência multicultural com os residentes estrangeiros e ao tratamento dos residentes estrangeiros 

na região, e iniciativas relacionadas ao ensino da língua portuguesa como língua estrangeira. Por 

outro lado, também é referido o desejo de intercâmbio entre os residentes japoneses e estrangeiros. 

Além disso, há também a questão ultimamente muito debatida de que o relacionamento humano no 

Japão vem se rareficando. Assim, em dezembro de 2017, visando uma solução a esses problemas, 

tentamos realizar uma atividade de língua portuguesa no Shopping Mall de Aichi. 

 

Uma atividade no Shopping Mall 

 

 Essa atividade de português foi realizada no Shopping AEON MALL NAGAKUTE, 

localizado a 10 minutos de carro da UPA, no dia 3 de dezembro de 2017. Houve três objetivos que 
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levaram à realização dessa atividade. Em primeiro, reconhecer a existência de residentes 

estrangeiros na mesma região e sentir intimidade para com eles, conhecendo a língua e a cultura 

desses residentes estrangeiros. Em segundo, ter oportunidades extra-aula de utilizar conhecimentos 

e experiências obtidos pela aula sobre a língua portuguesa, relacionados à língua e cultura da região. 

Em terceiro, oferecer oportunidades pelas quais os moradores da mesma região possam se reunir e 

se conectarem mais facilmente. 

 Essa atividade de português foi realizada sob a cooperação de 2 estudantes intercambiários 

procedentes da Universidade de São Paulo, do Brasil, e da Universidade do Minho, de Portugal, e 

de 6 estudantes japonesas (3 do curso de educação, 1 do curso de chinês e 2 do curso de espanhol) 

da UPA, as quais estão aprendendo português como língua estrangeira. Cada aluno compartilha 

representando um papel. Os estudantes intercambiários do Brasil e de Portugal deram uma mini-

aula de português e apresentaram a sua própria cultura. Cada estudante intercambiário deu aula de 

português do Brasil e de Portugal, no que se refere às "expressões básicas de cumprimento". 

Depois, apresentaram a sua própria cultura com informações sobre festas, lugares turísticos e 

comidas de cada país. 

 

Figura 1 – Folheto informativo da atividade 

 

 

Fonte: A autora. 
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 Os estudantes japoneses apresentaram alguns jogos populares do Brasil brincando com as 

crianças japonesas e leram alguns livros infantis para elas em japonês e português. E ainda, uma 

aluna japonesa do curso de espanhol, que já havia estudado um ano na Universidade de São Paulo, 

explanou sobre sua experiência. O título foi "O que eu vi no Brasil: Do ponto de vista dos 

japoneses". Além disso, foram colocadas fotos tiradas no Brasil e em Portugal e livros infantis na 

sala. 

 Os visitantes desse evento foram cerca de 40 pessoas, incluindo pessoas que têm algum 

interesse e conhecimento de português, pessoas que estão trabalhando junto com os brasileiros, 

estudantes que tiveram experiência de estudo no Brasil, moradores brasileiros em Aichi e 

transeuntes em meio às compras. 

 

 Efeitos da atividade 

 Aqui vemos o comentário com algumas impressões obtidas durante a experiência desta 

atividade. Todavia, por não terem sido efetuados inquéritos, desta feita, não contamos com relatório 

de impressões de todos os participantes e visitantes. As impressões dos estudantes japoneses que 

estudam a língua portuguesa como língua estrangeira são as seguintes: 

 

 Mesmo ouvindo falar que muitos brasileiros moram em Aichi, nunca me encontrei com 

eles na verdade, mas neste dia consegui sentir a existência de brasileiros por perto. 

 Eu acho que foi uma boa oportunidade para divulgar o português a quem já viajou a 

Portugal e a transeuntes também. 

 A fim de preparar para este evento, a pronúncia e palavras novas que aparecem nos 

livros infantis, foram ensinadas pela nossa colega brasileira, Regina. E também pude 

passar um tempo divertido com ela. Isso se tornou um dos fatores que me levam a 

decidir continuar o estudo de português no segundo ano. 

 A vinda de brasileiros ao evento foi ótima, pois que a conversa ficou animada com a 

troca de experiência de estudo no Brasil. 

 

 

 A reportagem sobre a impressão, apresentada por um estudante intercambiário do Brasil foi 

a seguinte: 
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 Foi uma experiência bastante proveitosa! Vejo que os japoneses ainda possuem um 

pouco de resistência em relação aos brasileiros e à língua portuguesa, e foi ótimo ver a 

curiosidade das pessoas que participaram. 

 

 

 Ao ter sido colado nas proximidades da entrada do salão, um cartaz com os dizeres: 

“Escreva livremente sua impressão”, alguns dos participantes japoneses escreveram sobre suas 

impressões. Algumas dessas impressões dos participantes japoneses são as seguintes: 

 

 A brincadeira “Quente” foi interessante. 

 Foi divertida a leitura de livro infantil. 

 Foi divertido fazer o jogo de copos. 

 Foi bom conhecer a cultura do Brasil e de Portugal. Vou tentar cozinhar também. 

 

 

 Além disso, segundo uma estudante intercambiária que, pelo fim do evento, conversou com 

as participantes brasileiras, elas comentaram que gostaram muito e que é bom que o Brasil seja mais 

divulgado entre os japoneses. Pois isso promove uma maior interação entre os dois povos. Pelo 

acima, através da atividade, desta vez realizada, pudemos perceber os seguintes resultados e efeitos. 

Os efeitos nos estudantes japoneses que estudam a língua portuguesa como língua estrangeira são as 

seguintes: 

 

 O estudo de português e a experiência de estudo no Brasil foi de ajuda quanto à 

promoção do intercâmbio com os moradores locais, inclusive os brasileiros. 

 Os estudantes japoneses puderam reconhecer a existência dos moradores brasileiros na 

região assim como puderam ligar os conhecimentos obtidos na sala de aula com o 

mundo real. 

 A motivação dos estudantes japoneses para aprendizagem do português foi elevada e a 

participação no evento se tornou um dos fatores que instigou-os a continuar estudando 

português no próximo ano. 
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Os efeitos nos visitantes japoneses do evento são as seguintes: 

 

 Os visitantes do evento conheceram o país, Brasil, divertindo-se com jogos e 

brincadeiras brasileiras. 

 Os visitantes do evento sentiram intimidade com a cultura brasileira e portuguesa e 

assim, começaram a ter interesse por essas culturas. 

 

 

Os efeitos nos visitantes brasileiros e os estudantes intercambiários são a seguintes: 

  

 ・Os estudantes intercambiários perceberam a atitude e interesse real dos japoneses aos 

estrangeiros. 

 

 

 O número de cerca de 40 pessoas residentes na região, que visitou o evento, não é de modo 

algum grande. E ainda, não sei quantos deles terão aumentado seu interesse pelos brasileiros que 

vivem na mesma região e sua língua materna, português. Porém como vimos acima, podemos dizer 

que este evento foi uma atividade significativa que traz várias experiências e resultados ou efeitos 

para os estudantes japoneses e intercambiários e demais visitantes da região. 

 

Considerações finais 

 

 Pessoas de diferentes interesses em idioma e cultura brasileira e portuguesa puderam visitar 

e participar voluntariamente durante suas compras como resultado desse evento realizado em um 

local a que todos os moradores da mesma área denominam "Shopping Mall". E mesmo aqueles que 

não visitaram o evento, puderam também ter consciência sobre a existência desse evento e sobre a 

existência de estrangeiros residentes em Aichi. Creio que a criação contínua de oportunidades para 

que pessoas de valores diversos, que vivem na mesma região possam se reunir, criar novos valores e 

compartilhar valores diferentes é importante no que concerne à coexistência multicultural, assim 
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como ao ensino da língua portuguesa na qualidade de uma língua estrangeira. E ainda mais, pela 

importância que apresenta na conexão entre as pessoas.  
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RESUMO 

O presente trabalho investiga as expressões formulaicas com a base que, frequentes no cotidiano, 

principalmente nas interações orais. Essas expressões são combinações de palavras repetidas normalmente 

em determinada sequência, muito naturais para o falante nativo, mas que não são inteiramente 

compreendidas pelo aprendiz estrangeiro. Descrevendo uma fórmula particular de expressão formulaica do 

português brasileiro e pesquisando se o seu ensino agilizaria a comunicação de um falante não nativo, 

objetiva-se comparar o tratamento dado a esse conteúdo em material didático de ensino de português e de 

alemão como línguas estrangeiras. Pretende-se, assim, refletir sobre a função social da língua, a de transmitir 

significados outros que aqueles entendidos numa interpretação apenas literal do léxico, e também contribuir 

para discussão da necessidade de se ensinar expressões formulaicas em aulas de PLE como meio de 

promover e facilitar a capacidade comunicativa de falantes não nativos.  

 

Palavras-chave: Português como língua estrangeira. Expressões formulaicas. Livro didático. 

 

Introdução 

 

 Segundo NEVES (2001), o objeto da abordagem funcionalista é o exame da competência 

comunicativa dos participantes de um ato de fala em uma língua natural; essa abordagem se dedica 

a compreender como se dá a comunicação nessa língua, como esses participantes se comunicam de 

maneira eficiente. Ainda conforme a autora, numa situação comunicativa deve-se levar em conta “o 

propósito do evento de fala, seus participantes e o evento discursivo” (NEVES, 2001, p. 3), uma vez 

que, para a viabilidade do discurso, é preciso que o texto produzido pelo emissor seja passível de 

compreensão por parte do ouvinte (ou leitor), de modo que a interpretação da mensagem seja 

interacionalmente satisfatória. 
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 Entretanto, ao se analisar o ato comunicativo entre um falante nativo e um não nativo, 

observa-se como pode ser difícil para este último a realização adequada de uma interação, uma vez 

que nem todo léxico da língua estrangeira é de seu conhecimento, fato que pode transformar a 

comunicação para esse falante não nativo numa tarefa hercúlea. Por essa razão, em uma aula de 

língua estrangeira deve-se favorecer, paralelamente ao ensino de estruturas formais, o uso do 

idioma de maneira natural e apropriada, o que pode se dar, entre outros fatores, através da utilização 

de expressões consagradas pelo uso. Muitas vezes, o domínio de algumas estruturas linguísticas 

pode levar um aprendiz de uma língua estrangeira além do simples aprendizado: ele pode se 

adequar às novas regras de um jogo social ainda incógnito, atingindo um novo padrão de 

relacionamento interpessoal, de acordo com MEYER (1999), o que, em última análise, pode lhe 

conferir a competência comunicativa. Entre várias expressões de uso consagrado no quotidiano, 

especialmente nas interações orais, foram selecionados alguns exemplos de expressões formulaicas, 

que, de acordo com TANNEN e ÖZTEK, (1981, p.37 apud ALENCAR, 2004, p. 12), “são 

combinações de palavras associadas na mente de todos, frequentemente repetidas em uma 

sequência” pré-determinada.  

 O corpus utilizado no presente estudo foi colhido em um seriado de televisão, apontando 

para conveniência do ensino em aulas de PLE dessas expressões formulaicas, que são empregadas 

nos atos comunicativos do dia a dia. A análise da relevância e da indicação do ensino de expressões 

formulaicas em aula de LE e também a abordagem desse tema em livros didáticos de português e de 

alemão como línguas estrangeiras são objeto deste trabalho. 

 

Objeto de estudo 

 

 A série de televisão Tapas & Beijos, exibida em cinco temporadas entre 2011 e 2015, retrata 

a saga de duas mulheres, Sueli e Fátima, amigas, colegas de trabalho e moradoras do 

subúrbio carioca. Elas viajam diariamente para Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, onde 

trabalham em uma loja de aluguel de vestidos de noivas e de artigos para cerimônias de casamento. 

Além delas, integram o elenco central da série televisiva o ex-marido de Sueli, Jurandir, típico 

malandro que não gosta muito de trabalhar, o amante de Fátima, Armane, dono de uma pequena 

loja de artigos importados, próxima à loja onde Sueli e Fátima trabalham, o libanês Sr. Chalita, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carioca
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dono de um restaurante também nas imediações da loja de noivas, o dono dessa loja de noivas, 

Djalma, e sua mulher, Flavinha, também funcionária da loja. A escolha de Copacabana como 

cenário da série é emblemática, uma vez que é um bairro carioca com enorme diversidade cultural e 

humana, e os espectadores se identificam com o enredo dos sonhos e das dificuldades cotidianas, 

percebendo a proximidade entre a sua realidade e a dos personagens. 

 O recorte selecionado para este trabalho foi um capítulo aleatório da série, no qual se analisa 

a linguagem adotada pelos autores, fato que pode sinalizar para a relevância do uso de expressões 

formulaicas no cotidiano de falantes nativos, e, consequentemente, dos alunos de PLE, 

considerando-se os pressupostos teóricos expostos a seguir.  

 

Pressupostos teóricos 

 

 Léxico  

 

O estudo de uma língua inclui sempre a memorização de grande número de palavras e [...] 

morfemas. A lista dessas palavras ou morfemas se denomina léxico, [...] considerado, grosso 

modo, como um repositório da informação idiossincrática (não diretamente governada por 

regras) da língua (PERINI, 2005, p. 344). 

 

 

 Para cada um dos itens lexicais que compõe o léxico de uma determinada língua estão 

também armazenadas “as informações sobre as características fonológicas, morfológicas, sintáticas 

e semânticas de uma palavra [...], de um morfema, ou ainda de uma expressão idiomática” 

(PERINI, 2005, p. 343), o que significa um grande esforço de memorização. Assim como as 

expressões idiomáticas, um caso particular de expressão formulaica, segundo FULGÊNCIO (2008), 

os outros casos de expressões formulaicas também são armazenados em “grupos de palavras 

memorizadas em bloco” (FULGÊNCIO, 2008, p. 30), simplificando o acesso às informações, uma 

vez que esse bloco é reconhecido “como uma unidade informacional” (idem, p. 8). 

 Conforme NEVES (2001), ao ser um instrumento de interação social, a língua “existe em 

virtude de seu uso para o propósito de interação entre os seres humanos” (idem, p. 43), e, portanto, 

o falante deve ter não só a habilidade de construir e interpretar expressões linguísticas, como 

também deve estar apto a utilizar “essas expressões de modo apropriado e efetivo, de acordo com as 
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convenções da interação verbal que prevalecem numa comunidade linguística” (idem, p. 44). 

Assim, a escolha de palavras se dá de acordo com o contexto do ato comunicativo, no qual ambos 

os atores devem poder acessar todas essas palavras em seus léxicos mentais. 

 

Expressões Formulaicas 

 

 A língua tem a função, entre outras, de transmitir significados, mas algumas vezes a 

interpretação literal de um enunciado provoca um afastamento da informação inicial que se queria 

comunicar. Dessa forma, 

 

estes enunciados se tornam um grande obstáculo para o aprendiz de segunda língua, uma vez 

que não há significação imediata identificável. Neste grupo podemos incluir as expressões 

formulaicas, uma vez que as mesmas apresentam um significado obtido não apenas através 

da soma dos itens lexicais que compõem o sintagma. (ALENCAR, 2004, p. 26) 

 

 

 Ainda segundo o autor, rotinas conversacionais são comumente empregadas, mormente na 

língua falada, e daí vem a importância em estudá-las, para que se defina o papel destas expressões 

no contexto da língua, inclusive no âmbito do ensino de língua estrangeira. 

Expressões formulaicas “são fórmulas que possuem seu significado dentro de um contexto 

situacional. Entendemos que tais expressões, embora apresentem certos elementos fixos, 

apresentam também uma mobilidade na forma” (TAGNIN, 1989 e TANNEN & ÖZTEK, 1981 

apud ALENCAR, 2004, p. 30); assim, em alguns dos modelos dessas expressões pode haver 

também uma parte fixa e outra variável. ALENCAR (2004) divide então a expressão formulaica em 

duas partes: a primeira, denominada elemento fixo de base, é a parte que se mantém fixa na 

estrutura formulaica, e a segunda, se necessária, é a parte de outros componentes, que se juntam à 

base. Estes outros componentes não fixos podem criar novas mensagens, deixando certa margem de 

criatividade ao falante, contribuindo para a economia de processamento e para a eficácia da língua. 

 Para FULGÊNCIO (2008), é importante salientar o aspecto cristalizado dessas expressões, 

que o falante recupera da memória como um conjunto coeso, ou, no caso de serem possíveis 

variações, ele resgata a base e também o que poderá ser empregado associado a ela. A autora afirma 

que a utilização das expressões formulaicas não é uma questão de performance, mas sim de estoque 
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lexical; falante e ouvinte devem possuir essas expressões igualmente memorizadas em seus léxicos 

mentais, o que se configura como fenômeno relativo à competência linguística deles. FULGÊNCIO 

(2008) lista os seis possíveis tipos de expressões formulaicas: expressões idiomáticas, colocações, 

expressões fixas transparentes, fórmulas sociolinguísticas, provérbios e expressões mistas.  

 Neste estudo, a análise focará a fórmula mista com base que, somada (ou não) a outros 

componentes agregados a ela. A expressão formulaica com base que, para ALENCAR (2004, p. 

62),  

aparece em diferentes funções, a saber, discordando e concordando, expressando espanto, 

procurando confirmação, expressando solidariedade e expressando sentimento. Esta se 

mostrou ser [... uma] base [...] produtiva; [...] o elemento que se junta à base faz com que 

esta assuma uma diferente função no discurso. Ficou notório também que a ênfase desta base 

está centrada no emissor, podendo ser associada à função emotiva da linguagem. 

 

 

Gramática Descritiva: que 

 

 Ao se estudar o pronome que na gramática descritiva, encontra-se a seguinte descrição de 

CUNHA e CINTRA (2016, p. 360-361) para o pronome relativo:  

 

Usa[-se] como referência a pessoa ou coisa, no singular ou no plural, e pode iniciar orações 

adjetivas restritivas e explicativas. [...] O antecedente do relativo pode ser o sentido de uma 

expressão ou oração anterior, [... mas], por vezes, o antecedente do que não vem expresso. 

 

 

 Mais adiante (idem, p. 367-368), os autores descrevem as funções de que como pronome 

interrogativo, conforme se segue: 

 

Pode ser  

a) pronome substantivo, quando significa “que coisa” [...];  

b) pronome adjetivo, quando significa “que espécie de”, e neste caso refere-se a pessoas ou a 

coisas [...];  

[...] para dar maior ênfase à pergunta, em lugar de que pronome substantivo, usa-se o que. [... 

E] tanto uma como outra forma pode ser reforçada por é que. 
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 Sobre outros usos de que não há definições na obra desses autores. Fica claro que o 

pronome que da gramática descritiva não tem a mesma função nas expressões formulaicas com 

base que, aqui estabelecida fora da sintaxe, dependentes do contexto, o que conduz à reflexão sobre 

a relevância das expressões formulaicas, especialmente as com base que, tratadas neste estudo, 

cujas ocorrências são de alta frequência, especialmente na língua falada. 

 

Ensino de segunda língua/língua estrangeira  

 

 Muito se tem estudado sobre o modo como os alunos aprendem uma segunda língua, o que 

tem contribuído mais especificamente para delinear a reflexão sobre o ensino da gramática dessa 

segunda língua. ELLIS (2006) escreve sobre questões relativas a este tema: deve-se, afinal, ensinar 

gramática de maneira formal ou seria melhor que o professor pudesse criar condições para que 

aluno a aprenda naturalmente? Inicialmente, o linguista sugere apresentar a gramática de modo a 

envolver o aluno, levando-o a descobrir as regras gramaticais por si mesmo, ao ser exposto 

inúmeras vezes ao input da estrutura a ser ensinada, contribuindo dessa maneira para o 

desenvolvimento de sua interlíngua. Apesar das dúvidas de como, quando e qual gramática de 

segunda língua ensinar, há evidências que apontam para o sucesso da abordagem que a inclui no 

ensino de segunda língua. Ademais, as formas gramaticais quase sempre têm significado, o qual 

numa “mensagem em uma situação comunicativa é criado pela combinação de vocabulário com a 

gramática” (UR, 2012, p.76), o que a torna indispensável à aprendizagem de segunda língua.  

Examinando a relação entre ensino de gramática e a habilidade de fala na segunda língua/língua 

estrangeira, FUNK (2010) conclui que, ao se falar uma língua fluentemente, reproduzem-se partes 

do discurso, aí incluídas as formas gramaticais corretamente internalizadas, inclusive 

fonologicamente, mas não necessariamente estruturas gramaticais completas. Segundo o autor, 

citando LIST (2002) e ELLIS (1996, 2009), não se constroem frases na linguagem falada seguindo 

regras gramaticais, porque não haveria tempo para o falante se concentrar na forma e na escolha 

consciente das marcas gramaticais da língua. Para FUNK (2010), a fluência surge através do uso 

das palavras internalizadas, no ato comunicativo, relacionando unidades de terminações e 

derivações, levando o falante a construir uma fala ou reação a uma fala de maneira rápida e 

automática. 
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 Essa habilidade de agir e interagir através da linguagem, a pragmática, necessária à 

comunicação, algumas vezes se apresenta como uma tarefa gigantesca, especialmente para 

estudantes de uma língua estrangeira, conforme KASPER e ROEVER (2005). Para esses alunos, é 

necessário que se vá além das estruturas gramaticais; é essencial que o professor ensine língua e 

cultura de modo integrado, uma vez que “cultura não é uma quinta habilidade [comunicativa], 

dispensável no aprendizado de uma língua [...]. Ela é sempre o cenário [que contextualiza o ensino] 

desde o primeiro dia [de aula]” (KRAMSCH, 1993, p. 1), favorecendo a aprendizagem e o uso 

eficaz da língua estrangeira. Ainda de acordo com a autora, o estudo de uma língua estrangeira pode 

ser comparado à iniciação a uma prática social que envolve duas culturas: a cultura do aluno 

estrangeiro colocada no contexto social da cultura de língua estrangeira, cujo resultado é a criação 

de uma terceira, plena e autônoma, particular do falante não nativo; dessa maneira, será possível a 

esse aluno desenvolver a habilidade de compreender, mediar e refletir sobre culturas como parte de 

sua experiência de aprendizagem de línguas. 

 Assim, “um sem-número de atos sociais realizados linguisticamente [...] por parte do falante 

[requerem] não só o conhecimento de regras de estruturação frasal de uma língua, mas 

principalmente o domínio dos padrões comportamentais do povo que a utiliza” (MEYER, 1999, pp. 

8 - 9), pois, quando há suposições culturais diferentes, cresce enormemente a possibilidade da 

comunicação se deteriorar ou da interpretação ser equivocada. Do ponto de vista didático, 

FULGÊNCIO (2008, p. 372) afirma que: 

 

é indispensável incluir as EFs [(expressões formulaicas)] no arsenal de conhecimentos 

oferecidos aos aprendizes de língua estrangeira, [... pois]:  

a) [...] são elementos léxicos de alta frequência; 

b) se o seu significado não pode ser depreendido por montagem do sentido das partes, é 

preciso que o aprendiz memorize o grupo e seu significado de forma global, assim como 

opera a aprendizagem de qualquer palavra da língua; 

c) a distinção entre um falante nativo e um não nativo é feita, entre outras coisas, pela 

proficiência no uso das expressões fixas [formulaicas], sobretudo no que tange ao uso de 

colocações e fórmulas discursivas. 

 

 

 Isto posto, emerge a discussão sobre metodologia e didática em torno do livro didático, que 

deve ser frequentemente reconduzida, segundo FUNK (2004). Em seu trabalho, o autor propõe 

indicadores de qualidade, que devem avalizar a concepção de uma obra didática, como o aparato 

tecnológico (mídias eletrônicas), a sua adequação ao Quadro Europeu Comum de Referência para 
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Línguas (QECR), a abordagem das habilidades comunicativas, a tipologia de exercícios, a 

informação a respeito da cultura e da história do país de língua estrangeira, a possibilidade de auto-

avaliação da aprendizagem feita pelo aluno e, por fim, como se dá o ensino de gramática, fonética e 

vocabulário. Em relação a este último item, ressalta FUNK (2004, p. 47) que: 

  

o vocabulário deve ser exercitado de acordo com o modo de funcionamento do léxico 

mental, principalmente nos contextos situacional e associativo. [Neste quesito, bons] 

indicadores [para o livro didático são]: emprego de vocabulário para [dar informações]; 

trabalho de vocabulário receptivo com textos autênticos, levando em conta collocations e co-

ocorrências (palavras distintas que aparecem [e funcionam] juntas). 

 

 

 Assim, o ensino das expressões formulaicas em aulas de língua estrangeira ganha mais 

destaque, de acordo com WOOD (2013), uma vez que elas também fomentam a fluência na fala, ao 

serem processadas mentalmente como palavras únicas, economizando o tempo utilizado no 

emprego de palavras ou sílabas entre hesitações na fala, agilizando de modo eficaz a comunicação 

do falante não nativo. 

 

Metodologia 

 

 Considerando-se a presença frequente de expressões formulaicas no discurso dos falantes 

nativos de português brasileiro, elas se apresentam como candidatas à análise de sua possível 

aplicação no ensino de PLE, de modo que os falantes não nativos disponham dessa ferramenta, para 

que possam participar eficientemente do ato comunicativo, conforme a abordagem funcionalista.  

As séries atuais de televisão refletem na maioria das vezes uma linguagem coloquial bem próxima 

daquela que os falantes nativos utilizam, e, por esse motivo, foi examinado o seriado Tapas & 

Beijos, de autoria de Cláudio Paiva e Cláudio Lisboa, que foi ao ar entre 2011 e 2015, apresentado 

em cinco temporadas. Com um total de 169 capítulos, cada capítulo da série teve duração entre 30 e 

40 minutos. A estratégia metodológica adotada para contemplar o objetivo do presente estudo de 

expressões formulaicas de base que foi a qualitativa, identificando e analisando essas expressões no 
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episódio “A melhor parte de mim”, da primeira temporada da série televisiva Tapas & Beijos, 

escolhido aleatoriamente
1
.  

 Também será apresentado comparativamente o resultado da análise sobre a abordagem do 

tema Expressões Formulaicas nos dois livros didáticos, de PLE, Novo Avenida Brasil, e de DaF 

(Deutsch als Fremdsprache, alemão como língua estrangeira), Menschen. 

 

 Análise e discussão de dados 

 As expressões formulaicas ocorrem na linguagem coloquial, em contexto situacional com 

determinada função. Nesse estudo, considerando a base que, e os elementos que a ela se agregam, 

surgem expressões com diversas funções, conforme discutiremos a seguir. 

Ao utilizar uma expressão com base que, é possível que o falante expresse um sentimento, ao usá-la 

junto de um substantivo (Que maravilha!) ou ainda acompanhada de um substantivo e um 

complemento, que pode ser uma locução adverbial (Que família de mão de vaca!). Outra 

composição, para denotar espanto, é a utilização da base que reunida a um pronome, como no 

exemplo Que isso! 

 As ocorrências encontradas no corpus pesquisado são apresentadas abaixo, no quadro 

estruturado de acordo com ALENCAR (2004): 

 

Quadro 1 – Quadro sinótico das expressões formulaicas com base que 

 

Função Expressão Formulaica Exemplo 

Expressando 

sentimento 

que [substantivo] + 

[/verbo/locução 

adverbial/adjetivo/] 

. Que caixona! 

. Que surpresa! 

. Que maravilha! 

. Que honra! 

. Que família de mão de vaca! 

Expressando 

espanto 
que [pronome] . Que isso! 

Fonte: Alencar, 2004, pp. 59-60 

 

 

 

                                                 
1
 Este episódio está disponível no endereço (acessado em: 10 set. 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=xxUfoIfijJg&list=PLK6opUzdo5obloIrTE4Eo6xP51YqO7gHY 

https://www.youtube.com/watch?v=xxUfoIfijJg&list=PLK6opUzdo5obloIrTE4Eo6xP51YqO7gHY
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 Série televisiva Tapas & Beijos  

 O episódio pesquisado trata do reencontro de Sueli e Jurandir, que esteve desaparecido por 

dois anos e reaparece, para pedir o divórcio. Ele esteve preso nesse período, sem avisar nada à 

mulher, que esteve desolada. Sr. Chalita aproveitou essa situação e propôs casamento à Sueli, que, 

no entanto, não aceitou o pedido. Paralelamente, Fátima e Armane continuam brigando, porque ele 

não assume o relacionamento com ela e então Fátima se apresenta como candidata a se casar com 

Sr. Chalita. 

 

 Excerto 1  

 Ao chegar sem avisar na loja de Armane, Fátima o encontra como um frasco de perfume na 

mão, enquanto cheira o pescoço de uma mulher. 

 

1 Fátima Armane! Quem é a vagabunda? 

2 Armane Que isso, Fafá, que isso? A... a... a menina que trabalha aqui do lado.  

3 Fátima Eu não quero saber onde é que ela faz ponto. Eu quero saber o que  

4  que o pescoço dela tá fazendo no seu nariz. 

 

 Ao flagrar Armane com outra mulher, Fátima se exalta, e ele se espanta, reagindo com certa 

reprovação diante do destempero dela, dizendo na linha 2 Que isso! duas vezes, utilizando a base 

que + pronome, reiterando a surpresa diante da situação. 

 

 Excerto 2  

 Ao final do expediente, Sueli e Fátima saem da loja e passam em frente ao restaurante de Sr. 

Chalita, que fala com elas. 

 

1 Chalita Ei! Espera um pouquinho! Chalita tem presente pra Sueli. 

2 Fátima  Nossa! Mas que caixona, Sr. Chalita! Que será que tem aí?  

3 Sueli (Dirigindo-se à Fátima) Deve ser quibe frio que sobrou do almoço.  

4  (Depois, se dirigindo ao Sr. Chalita) Fala, Sr. Chalita! 

5 Chalita Se Sueli casa com Chalita, Chalita dá vestido de noiva pra Sueli. 

6 Fátima Olha, Sueli!  

7 Sueli (Abrindo a caixa de presente) Oh, Sr. Chalita, nossa. É lindo mesmo.  

8  Era da sua mulher? 

9 Chalita Falecida tava muito linda no casamento. 

10 Fátima Ai, Sr. Chalita, sinceramente. O senhor já é um fósforo riscado e ainda 
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11  dá um presente usado pela falecida pra Sueli? 

12 Chalita A mamãe e a mamãe do ‘meu’ mamãe casaram com mesmo vestido. 

13 Fátima Mas que família de mão de vaca a sua, hein, Sr. Chalita? 

 

 

 Quando Sr. Chalita entrega o presente à Sueli, uma caixa bem grande que contém um 

vestido de noiva, a expressão usada por Fátima é de surpresa e curiosidade, ao usar a base que + 

substantivo aumentativo, que caixona!, na linha 2.  Mais adiante, ao saber que o vestido de noiva 

oferecido por Sr. Chalita à Sueli foi usado pela avó, pela mãe e pela falecida esposa dele, ela 

demonstra decepção e até certa indignação através da expressão formulaica na linha 12, composta 

da base que + substantivo + locução adverbial, que família de mão de vaca.  

 

 Excerto 3 

 Jurandir marca um encontro à noite com Sueli, para acertarem os trâmites do divórcio. 

Fátima acompanha a amiga, pois pressente que algo pode dar errado durante a conversa entre os 

dois.  

 

1 Jurandir Que surpresa boa! Vieram as duas, hein? 

2 Fátima  É. Quanto tempo, né, Jurandir? 

3 Sueli É, dois anos, né, Jurandir? Sem uma notícia...  

4 Jurandir Aconteceu uma coisa terrível comigo. 

5 Sueli É. Comigo também. (Batendo em Jurandir) Eu casei contigo! 

6 Fátima Calma! Menos, Sueli, menos. 

7 Jurandir Eu sumi, porque eu estava preso. 

8 Fátima  Preso? Porque você foi preso? 

9 Sueli (Dirigindo-se à Fátima) Eu não quero saber, porque ele foi preso. Eu  

10  quero saber, porque ele foi solto! 

11 Jurandir Quando a gente marcou nosso casamento, eu estava desempregado. Não 

12  tinha um tostão, não ajudava em nada. Aquilo foi me deixando doente;  

13  aí eu perdi a cabeça e roubei umas coisas. 

14 Sueli Ah, que maravilha. (Olhando para Fátima) Casei com um ladrão. 

 

 

 Na linha 1, Jurandir diz Que surpresa boa!, ao ver que Sueli chegou acompanhada de 

Fátima ao encontro, usando a base que + substantivo + adjetivo, para expressar uma reação de 

espanto, pelo inesperado da circunstância. Posteriormente, ao conhecer o motivo para Jurandir ser 
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preso, Sueli usa na linha 14 que maravilha, base que + substantivo, uma expressão que pode 

designar uma emoção positiva, de encantamento, mas que nesse contexto é uma manifestação 

irônica, pela frase que vem a seguir: Casei com um ladrão. 

 

 Excerto 4 

 Na loja, Sueli e Fátima conversam ao final do expediente, quando Djalma vem falar com 

elas, pedir que ambas aceitem Flavinha e que tenham paciência com ela. 

 

1 Djalma Com licença. Meninas, eu tenho uma coisa importantíssima pra falar  

2  pra vocês. 

3 Fátima  O quê? Que a Flavinha vai mandar na gente agora? 

4 Djalma Mandar? Mandar, não vai não.  

5 Sueli Mas a gente vai ter que obedecer, né? 

6 Djalma Vocês têm que ter paciência. 

7 Flavinha (Chegando de repente à sala onde eles estão conversando) Djalma!  

8  Djalma... 

9 Djalma Eu já vou, querida. (Dirigindo-se às funcionárias) Bom, até amanhã,  

10  meninas. 

11 Sueli (Mastigando) Humm, não vai trancar a gente de novo aqui dentro, tá? 

12 Djalma (Mostrando duas chaves a elas) Fiz uma cópia para cada uma.  

13 Sueli Ah... 

14 Fátima Ai, que honra! Finalmente. 

15 Sueli Obrigada! 

 

 

 Em um momento anterior nesse mesmo episódio, Djalma saiu da loja no final do expediente 

e trancou a porta pelo lado de fora, sem saber que Sueli e Fátima ainda estavam lá dentro, deixando-

as presas. Por isso, quando Djalma entregou uma cópia da chave para cada uma, Fátima disse na 

linha 14 que honra!, usando a base que + substantivo, para expressar seu sentimento de 

contentamento e agradecimento. 

 Ao examinar os episódios da série televisiva, pode-se constatar que não se deve ignorar a 

utilização das expressões formulaicas, pois estão presentes na fala do no dia-a-dia do português 

brasileiro; assim sendo, elas se constituem num recurso precioso para o falante aprendiz e devem 

pertencer à prática de ensino de PLE. 
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Livros Didáticos: Novo Avenida Brasil 1 e Menschen A1  

 

 O livro Novo Avenida Brasil 1 contém seis lições para alunos no nível iniciante de 

aprendizagem de português como língua estrangeira. Esse livro sugere várias atividades de 

conversação, dispõe de exercícios de fonética e disponibiliza muitas informações e exercícios de 

gramática. No que se refere às expressões formulaicas, elas surgem ao longo das lições, empregadas 

em diálogos, em exercícios de leitura, de fala e de áudio. Além das chamadas fórmulas 

sociolinguísticas, como muito prazer! ou como vai?, também estão presentes algumas expressões 

com base que, como que pena, que bom, que surpresa, sem, no entanto, serem trabalhadas de 

maneira contextualizada, sem que se explique seu uso ao falante não nativo.  

 O exercício abaixo, por exemplo, um jogo de tabuleiro que propõe a revisão do conteúdo de 

todas as seis lições, apresenta algumas expressões na base que nas instruções 11, (Que bom!), 16 

(Que azar!) e 35 (Que pena!) do jogo:  

 

 

Figura 2 e 3 – Jogo do Sapo (instruções/tabuleiro) 

 

 
Fonte: Lima et al., 2008, p. 100, 101. 
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 Menschen A1 é um livro para ensino de alemão como língua estrangeira para alunos 

iniciantes, com 24 lições. A lição 19 traz como temática as conversas em festas, também chamadas 

de smalltalks. Nesse contexto, as pessoas conversam informalmente, comentam sobre os 

convidados e expressam sentimentos e emoções nessas conversas através de expressões 

formulaicas.  

 O exercício a seguir, treino de conversação, conclui em duas etapas a lição, utilizando os 

diálogos que já foram apresentados anteriormente ao longo dessa lição, com o conteúdo de 

vocabulário e gramática. Na primeira etapa, os alunos devem ouvir mais uma vez esses diálogos, 

prestando atenção à reação de surpresa em cada conversa, identificando as expressões formulaicas 

que melhor se encaixariam em cada situação, a saber: Ach komm! – Que isso!; Ach du liebe Zeit! – 

Meu Deus!;  Ach was! – Que nada!; Echt? – É mesmo?; Wahnsinn! – Que loucura! Na segunda 

etapa, os alunos trabalham em trios e simulam conversas sobre pessoas conhecidas (trazidas em 

fotos pelo professor, por exemplo), empregando as expressões formulaicas para expressar espanto 

ou surpresa nas conversas entre os colegas, em relação aos comentários sobre essas pessoas 

conhecidas. 

 

Figura 4 – Reagindo com surpresa 

 

 
Fonte: EVANS et al., 2012, p. 110. 
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 As expressões acima utilizadas são formulaicas, expressando sentimentos, que podem ser de 

surpresa, de discordância ou de espanto, conforme ALENCAR (2004), sendo plenamente aplicáveis 

às conversas cotidianas coloquiais. Além disso, de acordo com WOOD (2013), as expressões 

formulaicas desempenham papel relevante na fluência da língua, agilizando de modo eficaz a 

comunicação do falante não nativo, e, por esse motivo, devem ser apresentadas a ele já no início do 

processo de aprendizagem de língua estrangeira. 

 

Considerações finais 

 

 O objetivo deste trabalho foi analisar a conceituação de expressão formulaica como item do 

léxico, a frequência de seu emprego na língua falada coloquial dos brasileiros e ainda a ocorrência 

desta estrutura nos livros didáticos de ensino de língua estrangeira, em particular de português e de 

alemão. 

 O recorte selecionado para este estudo foi composto por um episódio aleatório da série 

televisiva Tapas & Beijos, que retrata com fidelidade a fala contemporânea coloquial do português 

brasileiro, especialmente no Rio de Janeiro, e também por livros didáticos de ensino de língua 

estrangeira, Novo Avenida Brasil e Menschen, respectivamente de português e de alemão. 

 NEVES (2001) avalia a competência comunicativa como aspecto fundamental da 

comunicação bem sucedida. Dominar expressões linguísticas a ponto de poder utilizá-las de forma 

interacionalmente satisfatória, pressupõe uma certa pragmatização do componente sintático-

semântico do modelo linguístico, ainda segundo a autora, e as expressões formulaicas são 

certamente parte desse universo de expressões linguísticas, como se pôde constatar no episódio 

analisado da série televisiva. Num episódio de pouco mais de trinta minutos, foram encontrados seis 

exemplos distintos de expressões formulaicas com a base que, fato que aponta para a alta 

frequência da realização destas expressões na fala cotidiana.  Diante disso, sugerimos seu 

ensino em aulas de língua estrangeira como facilitadoras da expressão oral do falante aprendiz, 

porque elas economizam tempo de processamento mental, uma vez que “tais expressões não são 

estruturas montadas pela sintaxe e interpretadas pela semântica, mas verdadeiros itens compostos, 

listados separadamente no léxico” (PERINI, 2005, p. 347). Assim, são acessadas em blocos, 

facilitando a eficiência da comunicação e imprimindo fluência à sua fala, segundo WOOD (2013). 
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Além disso, as expressões formulaicas, ainda de acordo com WOOD (2013, p. 40), “servem a um 

amplo espectro de usos e funções no discurso” e a compreensão e o domínio de sua utilização 

auxiliam o aluno a se sentir à vontade na língua estrangeira, criando sua terceira via, de acordo com 

KRAMSCH (1993), encontrando seu estilo e identidade interculturais.  

 A despeito de toda a teoria aqui apresentada, as expressões formulaicas não se fazem 

presentes no livro de PLE; em contrapartida, no livro de DaF elas são apresentadas já no primeiro 

ano de ensino, vindo ao encontro do que propõe FUNK (2010): a oferta de textos autênticos no livro 

didático para ensino de língua estrangeira.  Ainda segundo o autor, especialmente nos contextos de 

comunicação oral, estes textos devem conter estruturas que levem em conta a maior rapidez do 

processamento mental do léxico, como é o caso das expressões formulaicas. 

 Isso posto, o tema ora apresentado se mostra relevante, e acredita-se que este trabalho possa 

contribuir de forma significativa para a reflexão e para a discussão a respeito da inclusão dessas 

estruturas nos livros didáticos e na prática de ensino de língua estrangeira. Em particular, para o 

ensino de PLE, “uma vez que [...] o bom domínio destas [expressões] é fator determinante para um 

eficaz desempenho linguístico-social do falante não nativo e, portanto, para sua confortável 

convivência na sociedade brasileira” (MEYER, 1999, p. 9).  
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RESUMO 

Este trabalho está inserido na temática de formação de professores de português escrito para surdos, pois 

objetiva apresentar as contribuições de uma Ação Curricular de Extensão desenvolvida na Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM) para a formação complementar dos alunos participantes do projeto. Intitulado 

PRALER: L2 para Surdos, o projeto teve como proposta a elaboração de sequências didáticas, utilizando 

gêneros discursivos, baseadas em Schneuwly e Dolz (2004), bem como nas reflexões de ensino-

aprendizagem de português para surdos. Pautados nos estudos de Leffa (2008), Vieira-Abrahão (2001; 2002) 

e Almeida Filho (2007) sobre a formação de professores de línguas, e nas pesquisas sobre gêneros 

discursivos no ensino da língua portuguesa de Rojo e Barbosa (2015), este trabalho apresentará o processo 

formativo do acadêmico de Letras Libras participante do projeto e seu despertar quanto à relevância do 

ensino do português dentro das ações de projeto de extensão. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Projeto de Extensão. Português para Surdos. 

 

Considerações iniciais  

 

 Neste artigo, pretendemos desenvolver uma discussão a respeito das contribuições de um 

Projeto de Ação Curricular de Extensão – PACE, desenvolvido na Universidade Federal do 

Amazonas, para acadêmicos de Licenciatura. A fim de atingir este objetivo, este texto está 

organizado em três partes: na primeira, faremos a explanação das etapas pelas quais passaram os 

participantes do PACE – reflexão, planejamento e criação. Na segunda, traremos uma análise de 

excertos dos relatos dos participantes sobre as contribuições desse projeto de extensão para sua 

formação. 
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 No que diz respeito à formação de professores, Celani (2000) destaca a importância do 

questionamento de como a universidade vem preparando futuros professores para lidar com a 

linguagem como elemento socialmente construído, a partir das contribuições oferecidas pela 

Linguística Aplicada. A autora considera ainda que compreender este fato é essencial para o 

trabalho do professor em sala de aula. Nesse sentido, ações de extensão e pesquisa, promovidas pela 

universidade, contribuem para que, desde o início dos Cursos de Licenciatura, por exemplo, os 

acadêmicos vivenciem situações que os levem a refletir sobre seu próprio processo de ensino-

aprendizagem, como também de seus futuros alunos. 

 À vista disso, o PACE, intitulado PRALER: L2 para Surdos, foi um projeto proposto por 

duas professoras do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, no 

intuito de fomentar meios de desenvolver práticas de leitura e escrita em sala de aula com alunos 

surdos, propondo um trabalho de criação de sequências didáticas com base em gêneros textuais, a 

partir da reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa como segunda 

língua para surdos. 

 Participaram do projeto 18 alunos dos Cursos de Letras-Libras, Letras-Língua Portuguesa, 

Letras-Língua Inglesa e Pedagogia, realizando um trabalho reflexivo, crítico e colaborativo. Em 

quatro edições, durante dois anos, os participantes do projeto puderam dispor de momentos de 

reflexão, planejamento e criação de materiais que levaram em consideração o status da Libras como 

primeira língua dos alunos e a língua portuguesa como segunda língua. 

 Dessa forma, este trabalho justifica-se no fato de que as leituras proporcionadas pelo projeto 

de extensão buscaram mobilizar conhecimentos teóricos a fim de que os alunos pudessem ser 

instigados à reflexão sobre as práticas de leitura e escrita, assim como aguçar a sua criatividade para 

propor materiais inovadores, pensando em estratégias metodológicas e fazendo uso de textos 

multimodais de modo a tornar as sequências didáticas atrativas para o aluno surdo.  

 Assim, procuraremos com esse trabalho fomentar as discussões sobre a valorização da 

extensão para a formação acadêmica e apresentar como o projeto foi, para os acadêmicos, um 

espaço de pesquisa, leitura, reflexão, planejamento e criação de materiais didáticos para o ensino de 

língua portuguesa para surdos, auxiliando na prática docente do professor de língua em formação. 
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Refletir 

 

 Uma vez que a condução de apropriação do conhecimento teórico é base da formação inicial 

do professor, e, com vistas a motivar uma reflexão teórica, o PRALER: L2 para Surdos promoveu a 

seus participantes o acesso a leituras sobre o ensino de línguas, metodologias de ensino de segunda 

língua e criação de materiais didáticos, uma vez que nem todos os participantes eram oriundos de 

Cursos de Letras. Essa etapa tornou-se fundamental para o desenvolvimento do projeto e, por 

conseguinte, para a criação das sequências didáticas. 

 Assim, durante o semestre em que se desenvolvia a edição do projeto, os acadêmicos 

tomavam conhecimento da escassez de materiais didáticos para o terceiro e quarto ciclo do ensino 

fundamental e adquiriam noção da realidade e necessidade das sequências didáticas para o público-

alvo do projeto. As reflexões também percorriam em torno do uso da língua de sinais como língua 

de instrução e o português na modalidade escrita. Seguidamente, o trabalho com gêneros 

textuais/discursivos, a multimodalidade e a estruturação para melhor receptividade tanto do 

professor que receberia o material, quanto do aluno surdo que o usaria.  

 A partir da segunda edição, houve o retorno positivo dado pela professora de língua 

portuguesa para surdos da escola parceira do projeto quanto ao uso da sequência didática elaborada 

pelos acadêmicos. Em decorrência disso, houve maior engajamento dos integrantes e o ingresso de 

novos acadêmicos ao projeto proporcionou o compartilhar dos conhecimentos entre os participantes 

nos encontros quinzenais. 

 O embasamento teórico para estes professores em formação encontra apoio em Vieira-

Abrahão (2001, p. 64) quando afirma a necessidade de que:  

 

[...] o aluno-professor tenha acesso a teorias e princípios, a resultados e técnicas de 

investigação, a estratégias e técnicas de ensino e, ao mesmo tempo, aprenda, com base na 

fundamentação teórica e prática oferecida, a olhar criticamente para a sua própria prática, a 

refletir sobre ela e a buscar soluções. 

 

 

 Assim, acreditamos que uma nova perspectiva é formada durante esses ciclos de debates nos 

quais o discente começa a perceber os desafios existentes no ensino de língua portuguesa como 

segunda língua e, através da reflexão, pensar em novas alternativas frente às necessidades 

existentes, pois “o conhecimento é construído por meio da reflexão sobre os problemas reais 
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encontrados e por meio de teorias que se fazem necessárias para a compreensão e busca de 

soluções” (VIEIRA-ABRAHÃO, 2002, p. 65).  

 Nesse momento, as inquietações vão surgindo e dando lugar a novas ideias e inquietações, 

pois o aluno é levado a se colocar no lugar do profissional que está atuando nas escolas com alunos 

surdos e segue em busca de soluções para ajudar tanto quem ensina quanto quem aprende. Esse é o 

momento em que identificamos que o projeto proporciona o conhecimento do professor reflexivo, e 

isso vai ao encontro do que cita Basso (2001, p. 154): “Este profissional mostra-se capaz de refletir 

e buscar soluções para os problemas que enfrenta no seu cotidiano”. 

 Entendemos que, nessa etapa de reflexão com bases nas teorias que o auxiliam a propor 

melhorias, os discentes participantes do projeto concentraram-se em desenvolver um material que 

contemplasse os anseios da escola, dos professores e alunos. A reflexão e a compreensão são fatores 

primordiais ao longo desse decurso de inquietações e busca por soluções.  

 

Planejar 

 

 Tomando como referência o ensino da língua portuguesa como segunda língua para surdos 

(QUADROS; SCHIMDT, 2006; LODI, 2009), os conceitos de sequência didática (SCHNEUWLY; 

DOLZ, 2004) e as noções de gêneros discursivos (ROJO; BARBOSA, 2015), os participantes do 

PRALER: L2 para Surdos tinham a incumbência de elaborar uma sequência didática levando em 

consideração a singularidade linguística dos alunos surdos.  

 Durante a apropriação deste apanhado teórico e para que as metas traçadas obtivessem êxito, 

os próprios participantes perceberam a importância desse momento do trabalho do professor: o 

planejamento.  

 Segundo Almeida Filho (2007, p. 01),  

 

Para realizar-se, uma operação formal de aprendizagem e ensino de língua necessita, dentre 

outros requisitos, de um planejamento. Ele geralmente é um documento escrito, explícito, 

que contém previsões dos conteúdos-amostras e da natureza das experiências que se farão 

com e na língua-alvo. Mais recentemente temos tomado como o terceiro pé do planejamento 

as provisões de momentos e procedimentos para a reflexão do planejador, do professor e 

alunos sobre o próprio planejamento, materiais, procedimentos de aula e de avaliação já 

implementados. 
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 Mesmo que, no caso dos participantes do projeto, não houvesse o planejamento específico 

de uma aula, havia a necessidade de se planejar as etapas do processo da criação de uma sequência 

didática a ser aplicada pelo professor. O ponto de partida para a criação era por meio dos relatos que 

chegavam ao projeto, e que mostravam os anseios tanto dos alunos quanto dos professores que 

atuam no ensino de língua portuguesa para surdos. A partir das sugestões apontadas, o tema a ser 

trabalhado poderia ser escolhido, assim como o gênero textual e as atividades de análise linguística. 

 Para toda sequência a ser desenvolvida pelos discentes participantes do projeto, uma das 

inquietações era desenvolver um material cativante ao aluno surdo e que, em cada parte da 

sequência, ele pudesse encontrar questões inerentes a sua cultura, comunidade e língua, afirmando 

assim sua identidade cultural enquanto povo que possui uma língua (STROBEL, 2009). 

 Neste, era possível desenvolver temáticas que fazem parte do cotidiano dos alunos surdos. 

Leffa (2007) relata que “o professor atualmente tem nas mãos acesso a um mundo de informações e 

recursos que seriam impensáveis há alguns anos”. As informações atuais, principalmente sobre os 

registros da língua de sinais, que estão bem mais visíveis nos dias de hoje, nos possibilitam dispor 

de alguns desses registros dentro da sequência didática. Durante as reuniões quinzenais, com a 

presença de discentes de outros cursos, sempre era possível ter trocas de experiências e/ou de 

questões teóricas que poderiam ser complementadas dentro do projeto.  

 Por outro lado, havia também a possibilidade de escolhas de temas interessantes também à 

faixa etária, pois, independentemente de serem surdos ou ouvintes, alunos das séries finais do 

ensino fundamental passam pelos mesmos dilemas da adolescência. Além disso, os participantes 

também pensaram em escolhas de temas diversos para promover o conhecimento de mundo e 

consequentemente o letramento desses alunos. 

 O PRALER: L2 para Surdos, com base nos pressupostos teóricos que o norteiam, propõe as 

seguintes etapas para a elaboração da unidade didática: pré-leitura, glossário, leitura, conhecendo o 

gênero textual, pós-leitura e produção final. Cada fase é interligada e se complementam. Durante o 

momento do planejando, os participantes notaram que era necessário ter o tempo para escolha de 

imagens, textos, vídeos, atividades e elementos para a produção final. Inquestionavelmente, essa 

parte do planejar é indispensável, pois a sequência se tornará na medida em que cada detalhe do 

material didático for algo motivador para o ensino e a aprendizagem do aluno surdo. Leffa (2007, 

p.11) define a produção de materiais didáticos: 
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[...] como um processo que se inicia com uma análise das necessidades dos alunos, continua 

com o planejamento e desenvolvimento do material propriamente dito, segue com a 

implementação desse material junto aos alunos e termina com sua avaliação. 

 

 

 A proposta do Projeto PRALER: L2 para surdos corresponde ao que o autor expõe, pois 

percebemos os anseios e a escassez de materiais didáticos, planejamos a produção de materiais que 

contemplem essa carência e, por meio dos relatórios feitos por professores da escola, temos a 

avaliação e a contribuição que o material obteve no momento de ensino-aprendizagem.  

 

Criar 

 

 Tendo em vista o perfil dos alunos da escola parceira e os temas que lhes seriam 

interessantes, é chegada a hora da elaboração da sequência didática. Neste momento, os 

participantes do projeto sentiam-se desafiados a se verem enquanto professores de língua e 

comprometidos com as possíveis interações que o material criado poderia resultar nas aulas. 

 Segundo Leffa (2007), “a produção de materiais de ensino é uma sequência de atividades 

que tem por objetivo criar um instrumento de aprendizagem”. Um dos intuitos do PRALER: L2 

para Surdos era levar um material diferenciado ao aluno, e que ele pudesse se sentir atraído com o 

mesmo. Por isso, aquilo que o aluno encontrasse, ao folhear cada página da sequência didática, era 

previamente estudado, pensado e repensado várias vezes tanto pelas professoras coordenadoras 

quanto pelos participantes, a fim de resultar no efetivo processo de ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa na modalidade escrita. 

 Por essa razão, para a criação das sequências didáticas houve o debate e a interação entre 

participantes do projeto a fim de uma melhor organização das ideias e atividades relacionadas à 

proposta do ensino de segunda língua. Rodrigues (2017, p. 55), refletindo na importância do uso de 

materiais didático no processo de ensino-aprendizagem, afirma que:  

 
O material didático é uma importante ferramenta que deve ser utilizada no ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira para o desenvolvimento das habilidades linguísticas 

dos aprendizes, assim como para incentivar a reflexão e a criticidade desses falantes 

enquanto sujeitos ideologicamente construídos em determinada comunidade, que interagindo 

com os falantes e cultura de uma língua [...]. 
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 Os surdos sinalizantes da Libras são constituídos por uma cultura e uma comunidade 

específica, na qual são transmitidos costumes, crenças e valores. Mendes (2011) expõe que a língua 

possibilita a identificação e o significado ao sujeito, e este fato nos leva a considerar a importância 

das ações interculturais no processo de ensino e aprendizagem. Por essa razão, o projeto concebe 

um ensino bilíngue, no qual o uso da língua brasileira de sinais é primordial para que seja possível 

obter um bom entendimento das temáticas e gêneros trabalhados em cada sequência didática.  

 O incentivo a uma reflexão sobre os assuntos das apostilas contribui para o desenvolvimento 

crítico dos alunos em relação a uma diversidade de temas interculturais, que permeiam sobre sua 

cultura e a cultura do outro. Rodrigues (2017, p.52), robustece essa ideia, ao dizer que:  

 

O MD
1
, em uma prática em que se pretende formar cidadãos críticos e reflexivos, deve 

funcionar como um dos caminhos para a interculturalidade, ou seja, permitir ao aprendiz 

descobrir a cultura do outro, refletindo sobre sua própria cultura e satisfazendo suas 

necessidades e seus desejos ao aprender uma língua. 

 

 

 Procuramos sempre, em todas as atividades propostas, olhar pela esfera da percepção do 

surdo, com a intenção de que ele, ao realizar as atividades inseridas no material didático, não 

encontrasse tantos desafios de compreensão e interpretação das práticas solicitadas no material, e aí 

constaria o diferencial, pois foi concebido diferentemente de outros materiais de ensino de língua 

portuguesa comumente utilizados nas escolas em que há surdos, pensados para o ensino de língua 

portuguesa como língua materna. 

 Entretanto, por mais que tentemos aprimorar esse olhar sob a perspectiva do outro, é 

desafiador dilatar essa percepção. Nossa língua natural é o português, e estamos acostumados com 

certas estratégias de atividades escolares desde o ensino básico, diferentemente dos surdos, uma vez 

que sua língua natural é a Libras e o seu jeito de entender o mundo é totalmente visual e não sonoro.  

Outro desafio foi pensar em tipos específicos de atividades e com diversidades de assuntos 

abordados. Abriu-se, dessa forma, a oportunidade para a transdisciplinaridade e 

interdisciplinaridade para o uso da sequência didática. O tema reciclagem, de uma das sequências 

produzidas, poderia ser utilizado conjuntamente pelos professores de língua portuguesa, ciências 

naturais e artes. 

                                                 
1
 MD se refere a material didático. 
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 Todas essas etapas da criação de uma ferramenta didática possibilitaram aos professores em 

formação participantes do projeto o desenvolvimento de sua autonomia quanto a se tornarem 

futuros professores de surdos, e os ajudaram a criar estratégias de ensino quando estiverem atuando 

nas redes de ensino. Duarte Guilherme (2012, p. 15) relata os benefícios desse tipo de atividade 

realizada pelo professor pré-serviço durante a graduação: 

 

o desenho e a elaboração de materiais didáticos raramente faz parte dos programas de estudo 

na formação de professores, inicial ou contínua, no entanto esta é uma atividade que não só 

abre uma janela de oportunidade à autonomia criativa do/a professor/a, mas também coloca 

uma série de desafios para os quais os/as professores/as não são formalmente preparados. 

 

 

Contribuições do PRALER: L2 para Surdos 

 

 O professor em formação inicial, quando se dispõe a participar de um projeto de extensão 

nos moldes do PRALER: L2 para Surdos entende que sua formação é ampliada, pois alia os 

conhecimentos adquiridos em sua graduação aos que tem acesso na extensão. 

 A interação com professores, colegas de seu próprio curso ou de outros cursos promove o 

crescimento acadêmico para este futuro professor. Albres (2016, p. 147) explica os momentos 

vivenciados da seguinte forma:  

 

É pela ação do outro que nos formamos, que nos tornamos o que somos. O professor em 

formação vai se constituindo docente principalmente em espaços institucionais, que têm 

como foco sua formação. Ele carrega também muito dos professores que teve e das vivências 

sociais da escola, já internalizou experiências que se complementam ou se confrontam, que 

simbolizam sua identidade como professor, e nele estão presentes outros (autores, seus 

professores e colegas) que o colocam em atividade. 

 

 

 Os discentes participantes, ao final de cada edição, escreviam um relatório crítico-reflexivo 

sobre as ações desenvolvidas, propondo melhorias e expondo as possíveis contribuições do projeto. 

Destacamos aqui alguns excertos de alunos que participaram das edições nos quais podemos 

perceber a influência do projeto de extensão em sua formação.  

 Os nomes dos alunos aqui foram substituídos por pseudônimos, utilizando os nomes dos rios 

do Amazonas, a fim de salvaguardar suas identidades. 
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 Refletindo sobre a educação dos surdos, podemos perceber o surgimento da empatia quanto 

aos professores que atuam no ensino de surdos. Esse fato pode ser percebido com base no relato do 

aluno Rio Amazonas: 

 

  “[...] o quanto se faz necessária a criação de materiais de apoio que possam auxiliar os 

professores de alunos surdos [...]”. 

 

 

 Entende-se que nesse momento o participante compreende a importância da criação de 

materiais, frente à escassez de materiais de apoio voltados para o alunado surdo, principalmente no 

ensino de língua portuguesa como segunda língua. Vivenciar a produção dos materiais 

desenvolvidos pelo projeto auxiliará este futuro a não depender de materiais desenvolvidos para 

alunos ouvintes, resultando em sua autonomia na elaboração de materiais para seus próprios alunos. 

 Em um outro momento, com o relato do participante Rio Negro, podemos perceber a 

preocupação exposta durante o planejamento de uma sequência, quanto à elaboração de um material 

que levasse em consideração o contexto social vivido pelo aluno surdo: 

 

 “Meu primeiro momento para elaborá-la foi pensar em algo que fizesse parte do cotidiano 

do aluno que pegasse a sequência”. 

 

 

 Bisio e Neves (2012) enfatizam a questão do respeito à realidade do aluno, pois fazendo 

assim o interesse do aluno é despertado para o estudo da língua, já que obter este conhecimento 

passa a ter um significado para este aluno. 

 É possível notar o grau de amadurecimento do participante Rio Solimões, ao se ver enquanto 

professor em formação, pois entende que o professor está em uma aprendizagem contínua: 

 

  “Em meu entendimento, sempre pensei no aprendizado do aluno que iria utilizar meu 

material. Mas pelo contrário do que pensava, em cada detalhe da sequência o aprendizado 

começou em mim”. 

 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 275 

 Encontramos apoio em Avelar (2005, p. 6) quando afirma que “a profissão docente 

pressupõe conhecimentos que norteiam o fazer, pois influenciam o saber fazer, o como fazer e o 

porquê fazer”, mostrando que a formação é um processo de reflexão contínua sobre o ensino-

aprendizagem. 

 O participante Rio Solimões, em um outro relato, explica as contribuições do projeto para a 

sua formação: 

 

 “PACE incentiva o aluno a ter autonomia em pesquisar, em ter ideias inovadoras, a olhar 

para a educação de surdos e pensar no que eu posso fazer para melhor no ensino, por meio de 

criação de sequências didáticas”. 

 

 

 Sobre o aprendizado adquirido, ressaltamos que durante as discussões era possível interagir 

com alunos que participaram anteriormente, e, durante essas trocas, houve a percepção nas 

experiências dos demais colegas, o jeito de fazer a sequência didática. Essa tentativa de criação 

possibilitou aos alunos adquirir a autonomia do tentar fazer, e ir em busca de novas estratégias para 

a educação de surdos. 

 No último relato a ser exposto neste artigo, nos deparamos com a questão de tentativa e erro 

que vivemos durante a quarta edição do projeto PRALER: L2 para Surdos. As sequências já não 

tinham apenas a visão crítica dos professores coordenadores, uma perspectiva de todos os alunos 

participantes do projeto e seus materiais já desenvolvidos ou que ainda estavam em 

desenvolvimento.  O participante Rio Tapajós expõe sobre isso ao dizer:  

 

 “Todas as sequências didáticas foram debatidas, revisadas e socializadas pelo grupo, que 

teve a oportunidade de conhecer todos os materiais que estavam em fase de construção”. 

 

 

 Percebemos, assim, a importância de uma ação colaborativa para a formação do futuro 

professor, através das reflexões teóricas, do planejamento conjunto e da elaboração das sequências. 
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Considerações finais 

 

 No decorrer deste artigo, apresentamos a importância das ações de extensão universitárias 

para a formação inicial do professor. Assim, destacamos contribuições do PRALER: L2 para 

Surdos, uma ação de extensão que proporcionou a seus participantes a possibilidade de elaboração 

de sequências didáticas para o ensino de língua portuguesa para surdos. Durante sua execução, os 

acadêmicos puderam encontrar um espaço para pesquisa, leitura e, a partir destas, refletir, planejar e 

criar materiais. 

 Dessa forma, pudemos perceber todas as mudanças acontecidas na vida desses alunos e a 

nova mentalidade em relação à preparação de uma sequência didática, a busca por estratégias 

inovadoras na criação de materiais que atendessem aos anseios da comunidade escolar para onde 

seriam encaminhados.  

  A análise dos relatos escritos pelos participantes ao final de cada edição do projeto de 

extensão universitária nos aponta as contribuições do projeto à prática de professores pré-serviço, 

por meio das ações curriculares de extensão do PRALER: L2 para Surdos. As ações realizadas 

levaram os acadêmicos a vivenciar tarefas fora do cotidiano da sala de aula e os colocaram 

diretamente em contato com a criação de materiais didáticos.  

 Os excertos elencados destacam a importância dos projetos de extensão universitária, bem 

como suas repercussões na vida de futuros professores de alunos surdos. A vivência de experiências 

como esta proporciona aos futuros professores conhecimentos e prática para as futuras demandas 

oferecidas no mercado de trabalho após a conclusão do seu curso. 
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RESUMO  

As línguas configuram característica inerente à cultura de um povo, marcando de forma relevante a 

identidade de seus indivíduos. Podemos agrupá-las didaticamente segundo sua origem, sua natureza, sua 

estrutura ou, ainda, segundo suas funções sociais, por exemplo. Enquanto sistemas de comunicação, as 

funções sociais que as línguas exercem reúnem todas elas em um grande grupo. No entanto, segundo a 

origem, se distanciam as línguas neolatinas das línguas orientais, por exemplo. De igual forma, segundo sua 

natureza, se separam as línguas de tradição oral das línguas de tradição escrita, assim como, segundo a 

estrutura, as línguas oralizadas, entre as quais o português, das línguas sinalizadas, entre as quais a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras.  Nessa esteira, com base em pesquisas de cunho bibliográfico, telematizado e 

etnográfico, apoiados por questionário de sondagem aplicado a docentes e a discentes de um curso de 

formação de professores de Libras, seguindo postulados sobre processos de aquisição e de aprendizagem de 

línguas propostos por Richards e Rodgers (2001), bem como sobre a relação entre o português e a Libras e os 

desafios no processo de formação de professores propostos por Fernandes (1990), Perlin (1998), Agapito 

(2015), entre outros, neste trabalho, objetivamos apresentar breve panorama sobre a formação de surdos, 

enfatizando algumas das relações estabelecidas com o português durante esse processo, dando especial 

atenção aos desafios verificados e às possíveis perspectivas nas formações inicial e continuada. Dessa forma, 

além de contribuir para o diálogo construído em consonância com a temática do Simpósio SIPLE 2018, 

“PLE/L2 e PL2S: somando esforços, fortalecendo vínculos”, e, de forma especial, corroborar com o eixo 

temático “Políticas linguísticas para a promoção do ensino de português escrito como segunda língua para 

surdos”, pretendemos contribuir, de forma mais ampla, para o diálogo e para a pesquisa em torno da questão 

da formação de professores surdos. 

 

Palavras-chave: Formação de professores surdos. Língua sinalizada e língua oralizada. Ensino da 

modalidade escrita do português brasileiro. 
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Breves considerações sobre as línguas sinalizada e oralizada 

 
Todo ser humano nasce dotado de uma capacidade geral chamada linguagem, ou faculdade 

da linguagem, [...] essa capacidade se atualiza, se concretiza em uma língua específica, um 

conjunto de signos e normas que permitem a comunicação em uma comunidade particular. 

Dificilmente seríamos o que somos hoje, em termos de conhecimento, acesso a informações, 

desenvolvimento tecnológico e relações interpessoais, sem uma linguagem e sem uma 

língua. Todas as nossas atividades cotidianas exigem que, direta ou indiretamente, usemos a 

capacidade linguística (LEITE, 2010, p. 216). 

 

 

 Ainda de acordo com os investigadores mencionados, para que obtenha êxito, o processo de 

ensino de uma língua deve considerar suas características e, da mesma forma, sua função social na 

vida de seus usuários, não havendo uma fórmula única e perfeita para a realização desse processo. 

 Nesse sentido, entendemos ser relevante destacar que as línguas de sinais apresentam 

características linguísticas, contextuais e pragmáticas próprias e independentes, e, por esse motivo, 

não devem ser consideradas meras traduções das línguas oralizadas.  

 As principais diferenças entre a língua oralizada e a língua sinalizada repousam sobre as 

características de suas modalidades, sendo a oralizada visual-auditiva e a sinalizada visual-espacial, 

e, dessa forma, também sobre o canal perceptual. 

 No que tange a língua oralizada, em especial o PB, para grande parte dos sujeitos surdos 

pode ser uma língua desafiadora, assumindo distintas funções sociais, a depender da relação 

estabelecida entre o usuário e o idioma, podendo ser língua adicional, ou até língua franca de 

exclusiva comunicação escrita, o que implica o processo de aprendizado das estruturas linguísticas 

prescritivas do idioma voltado quase que exclusivamente para os processos de compreensão leitora 

e de produção escrita. 

 No entanto, muitas vezes, as práticas de letramento de surdos em PB têm levado a resultados 

traumatizantes aos sujeitos aprendizes, conforme o verificado no fragmento de depoimento de aluno 

surdo destacado a seguir. 

 

É tão difícil escrever. Para fazê-lo meu esforço tem de ser num clima de despender energias 

o suficiente demasiadas. Escrevo numa língua que não é minha. Na escola fiz todo esforço 

para entender o significado das palavras usando o dicionário. São palavras soltas, elas 

continuam soltas. Quando se trata de pô-las no papel, de escrever meus pensamentos, eles 

são marcados por um silêncio profundo. [...] Tudo parece um silêncio quando se trata da 

escrita em português, uma tarefa difícil, dificílima. Esse silêncio é a mudança? Sim, é. Fazer 
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frases em português não é mesmo que fazê-las em Libras. Eu penso em Libras, na hora de 

escrever em português eu não treinei o suficiente para juntar numa frase todas as palavras 

soltas. Agora no momento de escrever, eu escrevo diferente. Quando eu leio o que escrevo, 

parece que não tem uma coisa normal como a escrita ouvinte, falta uma coisa, não sei o quê. 

Não sei se o que escrevo são palavras minhas, elas são exteriores, não fazem parte de meu 

contexto (PERLIN, 1998, p. 57). 

 

 

 Nessa esteira, Baggio (2007) esclarece que a persistência em uma prática de ensino de PB 

baseada estritamente na gramática prescritiva, centrada na noção de erro, distancia o envolvimento 

do aprendiz surdo no processo educacional, levando, dessa forma, a um aprendizado que gera uma 

formação fragmentada, mecânica e artificial. 

 Considerando a situação levantada e que o aprendizado de uma língua vai além do conjunto 

de regras que a regem, neste trabalho, buscamos promover debate sobre a formação acadêmica de 

surdos e a relação estabelecida com o Português Brasileiro – PB nesse processo. Para tanto, além 

das pesquisas bibliográficas e telematizadas, utilizamos um questionário aplicado a informantes 

vinculados a um curso de formação de professores de Libras, os quais, gentilmente, atuaram como 

informantes em nossa investigação.  

 Dessa forma, a seguir, abordamos a temática em tela e analisamos as respostas dos 

informantes.  

 

Formação do professor surdo e a relação com o PB 

 

 De acordo com o parágrafo único da Lei nº 10.436/02 (BRASIL, 2002), “a Libras não 

poderá substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa, que para os Surdos é uma segunda 

língua”.  

 Como qualquer sujeito na sociedade, o surdo busca formação que proporcione integração e 

atuação no meio em que vive. No entanto, as implicações oriundas de sua relação com o PB têm 

revelado desafios relacionados à sua formação.  

 No que concerne aos professores surdos, apesar dos desafios, a busca pelo exercício da 

prática pedagógica na docência pode ser considerada elemento incentivador no processo de 

aprendizagem do PB. 
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 Nessa esteira, retomando os objetivos deste trabalho, como nosso foco recai sobre o 

processo de formação de professores surdos e sua relação com o PB nesse processo, a seguir, 

analisamos as respostas – depoimentos – dos informantes, indivíduos surdos que responderam ao 

questionário conforme as seguintes perguntas. 

 

 1. Qual é sua relação com o português brasileiro? E quais são os desafios quanto à 

formação de professores surdos? 

 

 Segundo o informante A, professor surdo que atua como formador de professores de Libras, 

 

[...] é importante o conhecimento do português escrito, por proporcionar aquisição de 

conhecimento teórico e diversas informações científicas, muitas dessas informações 

encontram-se de forma escrita em língua oral, em livros, artigos acadêmicos, teses, 

dissertações e diversas fontes, através das quais podemos aumentar o conhecimento 

científico adquirido na formação e no exercício da docência. Rejeitar conhecer o português 

escrito é prejudicar o exercício da docência. Nós, professores surdos, estamos diariamente 

em contato com alunos ouvintes em sala de aula, os quais fazem questionamentos com foco 

científico, e aguardam que o professor surdo possa contribuir, sanando suas dúvidas, 

mesmo que a resposta seja em língua de sinais. Dessa forma, nós, surdos docentes, 

precisamos compartilhar conhecimento e informações e não apenas nos deter com ensino de 

sinais, pois o conhecimento científico envolve diversas áreas, tanto dentro do ensino de 

Libras ou em outras disciplinas de porte acadêmico, tornando, dessa forma, o trabalho do 

docente estimulador. É importante evitar limitações e romper as barreiras através de 

conhecimentos diversos, no ato de ensinar e na relação interativa com o discente. Assim, 

julgo ser importante o aprendizado e conhecimento do português escrito, para melhor 

aquisição de conhecimento pelo docente surdo. 

 

 

 A partir do relato, fica evidente que o informante A entende haver necessidade do 

aprendizado e do aprimoramento do PB em sua modalidade escrita para se ter acesso a 

conhecimentos tradicionalmente veiculados na forma de textos, e, além disso, que, como docente 

em contato com alunos surdos e ouvintes, certamente precisa dominar o PB em sua modalidade 

escrita para poder sanar dúvidas e dificuldades científicas características do contexto de atuação do 

docente universitário. Interessante que o informante destaca ainda a necessidade de se vencer 

limitações e barreiras através do conhecimento e da interação e ressalta que a rejeição ao 

aprendizado do PB pode impactar negativamente no exercício da docência. 

 O informante B, surdo de nascença, acadêmico de um curso de formação inicial de 

professores de Libras, apresenta o seguinte depoimento. 
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[...] comecei a estudar faculdade, e fui aprendendo com relação com o português escrito; 

percebi que a língua escrita proporciona muita ajuda e amplia o conhecimento. Mas, antes, 

só usava a primeira língua – Libras, estudando e praticando até ficar fluente, conhecendo 

todos os aspectos e características da comunidade surda. Porém, hoje, penso na necessidade 

de aprender mais o português escrito, às vezes viajo e tenho necessidade de me comunicar, 

interagir com as pessoas, e sinto interesse de aprender e conhecer o português escrito. [...] é 

um desafio e muito difícil, às vezes desanima, sinto vontade de desistir, porque sinto 

limitação na leitura do português escrito, e me esforço muito com dificuldade. Dá vontade 

de não querer mais aprender o português, mas me esforço com muito treinamento, 

procurando vencer o obstáculo, porém parece que nunca tem fim, mas sei que tudo ajuda 

para ampliar conhecimento. [...] existe a perspectiva, de aprender as diferenças linguísticas, 

entre a língua de sinais e a língua oral, cada uma tem sua estrutura e representatividade, é 

importante sim para nós surdos conhecer o português escrito e interagir com as línguas. Por 

isso me sinto desafiado nos estudos acadêmico com leituras de materiais em escrito 

português, me esforço muito para compreender. Mas, decidi praticar e lutar contra minhas 

limitações, mesmo com materiais pesados, e continuo lutando dia a dia para melhorar, e 

poder também no futuro ser um professor em que possa contribuir com a educação e com a 

ciência. 

 

 

 O relato evidencia que o informante B entende ser necessário aprender o PB em sua 

modalidade escrita para que possa ter acesso a mais conhecimentos em sua formação e, ainda, para 

que interaja com a sociedade de forma geral. Vale destacar ainda a dificuldade elencada pelo 

informante no que concerne ao processo de aprendizagem do PB, considerado desafiador e 

desanimador, dada a sua complexidade e a densidade dos materiais com os quais tem contato nesse 

processo. No entanto, apesar dos desafios, o informante B demonstra ser necessário vencer os 

obstáculos e dominar o PB em sua modalidade escrita para poder exercer sua futura profissão de 

professor. 

 

 2. Como se dá a relação entre o português brasileiro e a formação de professores 

surdos? E como é a realidade em seu Estado? Quais são os desafios e as possíveis 

perspectivas? 

 

 

 A informante C, docente ouvinte formadora de professores de Libras, apresenta o seguinte 

depoimento. 
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Penso que os surdos brasileiros vivem em contato, com pelo menos, duas línguas: a Libras e 

a língua portuguesa. Muitas vezes essa relação não é tão pacífica, porém encontrar um 

ponto de equilíbrio para uma convivência linguística é importante para o próprio surdo, 

pois está rodeado de textos em português. Quando se fala de formação de professores, é 

importante lembrar que futuros alunos serão influenciados por este professor (em formação 

inicial ou continuada), por isso, a forma como este lida com a modalidade escrita da língua 

portuguesa pode ter efeitos diversos em seus alunos. Exemplifico, caso o professor cultive o 

hábito da leitura, seus futuros alunos também se sentirão motivados a ler, tendo assim mais 

uma fonte de conhecimento, além daquelas por meio da Libras. Penso que quanto mais 

oportunidades de acesso ao conhecimento (por meio da Libras ou da língua portuguesa 

escrita) melhor será para que o professor surdo e seus futuros alunos surdos ampliem seu 

conhecimento de mundo. Como vivemos em um país em que a língua majoritária é o 

português, é necessário que o professor surdo conheça e saiba utilizar a língua portuguesa 

em suas práticas sociais e escritas. O professor surdo também tem alunos ouvintes e este 

fato corrobora a ideia do convívio entre as línguas. Da mesma forma que os seus alunos 

ouvintes também terão um modelo neste professor, pois assim como através da língua 

portuguesa tem acesso ao mundo letrado (escrito), o aluno ouvinte poderá se espelhar para 

aprofundar seus conhecimentos da Libras e se apropriar do que a cultura surda expressa 

através da língua de sinais. 

 

 

 A informante C relata a existência da convivência entre a Libras e o PB e a necessidade de 

que se encontre um ponto de equilíbrio nessa relação, uma vez que o insumo de PB por meio de 

textos escritos no âmbito universitário é grande, principalmente por se tratar do idioma mais usado 

no Brasil, constatação que vai ao encontro do determinado na Lei 10.436/02 (op. Cit). Além disso, 

destaca a relação entre professor e aluno, elucidando as influências do docente sobre os discentes 

para destacar que pode ser uma estratégia positiva quando demonstra aos alunos surdos atitudes em 

prol do aprendizado do PB e do incentivo à leitura, bem como aos alunos ouvintes atitudes em prol 

do aprendizado da Libras e da cultura surda. 

 Para a informante D, outra docente ouvinte formadora de professores de Libras, sobre a 

relação com o PB,  

 

Existem dois paradigmas. Um que acredita e se apega ao discurso da diferença de línguas, 

aspectos culturais e identidade para justificar a não necessidade do aprendizado da língua 

portuguesa. E outro que tem a consciência da necessidade de aprendizado da L2 para sua 

inserção na sociedade, no ambiente de trabalho, enfim para sua comunicação e 

aprendizado. 

 

 

 A informante D enumera como desafio a ser vencido a 
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Não aceitação por parte daqueles que estão acomodados com a metodologia mais fácil. 

 

 

 Ao se referir a perspectivas, ela afirma o seguinte.  

 

[...] Acredito na possibilidade de melhoria. Acredito que é preciso consciência das pessoas e 

acompanhamento da prática pedagógica, por meio da aplicação de avaliações externas que 

possam mensurar o nível de aprendizado dos alunos surdos nas duas línguas. 

 

 

 Em seu relato, a informante D evidencia alguns pontos que entendemos ser nevrálgicos no 

processo de formação de professores surdos. Ao mencionar a existência de dois paradigmas, traz à 

tona uma questão presente no seio da comunidade surda, que tange, entre outros pontos, o tema da 

identidade surda e da autonomia do sujeito surdo em relação ao PB, destacando que há dois 

entendimentos, a saber: a. o de que não é necessário aprender o PB; e b. e de que é importante o 

aprendizado do PB para fins de interação, comunicação e aprendizado. Chama-nos a atenção o fato 

de elencar como desafio a não aceitação por um grupo de surdos de indivíduos que tenham 

posicionamento distinto, o que, a nosso ver, pode distanciar os grupos e aumentar a divergência. 

 No que concerne a perspectivas, a informante D destaca a necessidade de acompanhamento 

pedagógico adequado para que o sujeito surdo aprenda a contento o PB. No entanto, chama-nos a 

atenção o fato de sugerir que esse acompanhamento seja feito especificamente a partir de avaliações 

externas, uma vez que entendemos ser este apenas um dos instrumentos possíveis para o trabalho 

diagnóstico, havendo outros que podem ser utilizados, talvez, mais a contento, de acordo com a 

realidade e com as necessidades específicas de cada comunidade.  

 Para a informante E, outra docente ouvinte formadora de professores de Libras,  

 

[...] os professores surdos na sua maioria não têm ainda o conhecimento básico da estrutura 

gramatical da língua portuguesa e a falta de interesse destes também é preocupante! Temos 

a questão da relação do professor surdo a que também não foi ensinada a língua 

portuguesa, com metodologias adequadas e contextualizadas! 

 

 

 Mais uma vez, a questão do interesse pelo aprendizado do PB é evidenciada como desafio. 

A informante D retoma em seu relato a temática abordada pelos informantes A e D, ao manifestar 

preocupação pela falta de interesse de professores surdos com relação ao processo de aprendizagem 
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do PB, destacando ainda que alguns não possuem conhecimento básico prescritivo, o que, a nosso 

ver, também pode ser uma situação preocupante, haja vista o contexto em que esses docentes estão 

inseridos, como professores universitários em um país cuja língua oficial e de veiculação 

majoritária dos textos acadêmicos é o PB. Como provável justificativa para essa falta de 

conhecimento e/ou de interesse, ela elenca possíveis percalços metodológicos no processo de 

aprendizagem de PB vivenciado pelos docentes surdos, outra temática bastante preocupante. 

 

Dificuldades, perspectivas e breves encaminhamentos 

 

 Ao analisar mais detidamente e de forma ampla as respostas dos informantes, percebemos 

que apontam para a importância do aprendizado do PB em sua modalidade escrita como L2 pelo 

sujeito surdo por diversos motivos, entre os quais a obtenção de conhecimentos, tanto de mundo 

como científicos, a integração acadêmica e social, e a atuação profissional.  

 Os informantes que atuam como formadores de professores de Libras acrescentam o fato de 

que o professor surdo, no âmbito da universidade, tem alunos ouvintes e, dessa forma, destacam a 

necessidade do domínio do PB em sua modalidade escrita para fomentar e para facilitar a interação 

durante o convívio e a relação entre as línguas utilizadas em sala de aula, o PB e a Libras.  

 No que concerne às dificuldades enfrentadas, cremos ser interessante trazer à discussão 

alguns exemplos de percalços linguísticos enfrentados pelo sujeito surdo no processo de 

aprendizagem do PB, destacados por Fernandes (1990, p. 34). 

 

[...] Dificuldades como léxico, falta de consciência de processos de formação de palavras, 

desconhecimento da contração de preposição com o artigo, uso inadequado das preposições, 

omissão de conectivos em geral e de verbos de ligação, troca do verbo ser por estar, uso 

indevido dos verbos estar e ter, colocação inadequada do advérbio na frase, falta de domínio 

e uso restrito de outras estruturas de subordinação.  

 

 

 Segundo os informantes, muitos obstáculos enfrentados pelos sujeitos surdos – sejam alunos 

ou professores – se devem à complexidade da estrutura linguística do PB, gerando dificuldades 

como as elencadas pela pesquisadora. Apesar de o foco neste trabalho se voltar para a relação entre 

o PB e a formação de surdos, entendemos ser necessário destacar, neste momento, que os exemplos 

postos revelam dificuldades enfrentadas não apenas pelo sujeito surdo, mas também por sujeitos 
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ouvintes que possuem o PB como LM, e, ainda, que, provavelmente, são oriundas de práticas de 

ensino formal baseadas principalmente em aspectos prescritivos, perpetuadas por meio de 

abordagens metodológicas de cunho tradicional – talvez o grande desafio a ser enfrentado no 

processo de formação de professores de línguas. 

 Investigadores que abordam a temática da formação de professores evidenciam a relevância 

da relação entre teoria e prática como fundamento dessa formação. O desenvolvimento do ensino 

torna o trabalho do professor uma atividade complexa, exigindo planejamento do que, de como e de 

por que realizar cada ação em sua prática diária (BISSOLI; BOTH, 2016).  

 Nessa esteira, Agapito (2015) afirma que a formação docente deve visar à construção de 

uma identidade profissional que contemple o planejamento, as teorias, as atividades práticas e um 

currículo que possibilite a construção da autonomia e da inovação, além de desenvolver 

competências e habilidades, considerando, ainda, o desenvolvimento da criatividade, baseado em 

conteúdos que levem à reflexão. 

 Mas de que modo os professores se identificam profissionalmente? Para a questão 

apresentada, Nóvoa (2014) afirma que a formação do professor deve vislumbrar um trabalho de 

flexibilidade crítica, embasado na construção contínua de uma identidade pessoal. Nesse sentido, 

proporcionar a formação profissional de forma qualitativa é essencial para a realização de uma 

prática pedagógica comprometida e reflexiva. Assim, devemos considerar a formação do professor 

não apenas como uma questão científica, nem meramente acadêmica, mas, além disso, e, sobretudo, 

como uma questão social e política, que implica levar em consideração a estrutura social e o 

momento histórico, uma vez que o desenvolvimento da identidade do indivíduo é determinado pelas 

condições históricas, sociais e materiais, incluídas as condições individuais do próprio sujeito. 

 Agapito (op. Cit.) considera que a formação de professores surdos deve seguir as mesmas 

diretrizes, tendo em vista sua importância e as transformações sociais, políticas, econômicas e 

educacionais que estão ocorrendo em prol da valorização da comunidade surda, sendo 

imprescindível ter consciência da dinamicidade desse processo. 

 No entanto, cremos ser essencial terminar este trabalho destacando um ponto que nos chama 

a atenção no processo de formação de professores surdos. De acordo com os informantes que 

participaram das investigações que originaram este artigo, entre as dificuldades verificadas figura a 

questão da resistência ao aprendizado do PB, haja vista a diferença estrutural entre o idioma e a 
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Libras e problemas metodológicos durante o processo, bem como questões ideológicas 

concernentes ao uso – ou não – do idioma oralizado.  

 Essa situação pode levar a perspectivas preocupantes que suscitam novos questionamentos, 

uma vez que o professor universitário está inserido em um contexto educacional em que irá 

ministrar disciplinas que demandam conhecimento prévio da modalidade escrita do PB para a 

leitura de textos sobre diversos assuntos, tais como teoria literária ou teorias linguísticas, por 

exemplo, bem como para leitura e produção de textos acadêmicos em PB, inclusive em orientação 

de trabalhos de cunho científico, com vistas a atender a demandas do corpo discente em formação. 

Nesse sentido, cremos ser importante descobrir os motivos que geram essa possível resistência ao 

aprendizado da modalidade escrita do PB e buscar caminhos para tornar o processo menos penoso 

aos sujeitos surdos envolvidos. 

 São aspectos importantes, que devem ser considerados para ampliar o diálogo em torno da 

formação de sujeitos surdos, e, como eles, entendemos que há outros que podem e devem ser 

investigados e abordados com mais atenção em diferentes momentos, por meio de novas pesquisas. 

Lançamos, então, o desafio! 
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RESUMO 

Durante muitos anos os surdos foram submetidos a uma proposta educacional que salientava a importância 

de aprender a oralizar, em vez de usar a língua de sinais. Essa proposta adotava uma metodologia que 

desconsiderava que a língua oficial no país, no caso do Brasil a língua portuguesa, fosse para os surdos uma 

segunda língua. Mesmo com o reconhecimento, desde 2002, de que a Libras é primeira língua do surdo e de 

que a língua portuguesa deve ser ensinada como segunda língua (Lei nº 10.436), as dificuldades com o 

português escrito ainda são, muitas vezes, associadas à surdez. Com o objetivo de investigar e propor 

caminhos para uma abordagem metodológica para o ensino de português condizente com o contexto de uso 

do português como segunda língua pelos surdos, passamos a repensar nossas aulas e (re)planejar os cursos de 

Português como Segunda Língua para Surdos (PL2S). Neste artigo, relatamos a experiência de pilotar uma 

Unidade Didática do Portal do Professor de Português Língua Estrangeira / Língua Não Materna (PPPLE), 

complementada com atividades realizadas nas plataformas KAHOOT e ELO, todas adaptadas ao contexto de 

ensino de português para alunos surdos de uma escola pública da cidade de Londrina, Paraná. 

 

Palavras-chave: PL2S. PPPLE. Objetos de aprendizagem. 

 

Ponto de partida 

 

 O objetivo deste artigo é relatar a experiência de pilotar uma Unidade Didática do Portal do 

Professor de Português Língua Estrangeira / Língua Não Materna (PPPLE
1
), complementada com 

atividades realizadas nas plataformas KAHOOT e ELO, todas adaptadas ao contexto de alunos 

surdos de uma escola pública da cidade de Londrina, Paraná. 

                                                 
1
 www.ppple.org  

http://www.ppple.org/
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 O ponto de partida para essa experiência foi impulsionado pelas dificuldades encontradas 

em sala de aula ao ensinar português para alunos surdos em uma escola especial. De acordo com 

Almeida, Santos e Lacerda (2015), discutir o ensino do português como L2 torna-se relevante, pois 

“muitos surdos egressos da educação básica não tiveram a oportunidade de vivenciar o português 

como L2, não se alfabetizaram satisfatoriamente” (p. 32). 

 Durante muitos anos, os surdos foram submetidos a uma proposta educacional que 

salientava a importância de aprender a oralizar, em vez de usar a língua de sinais. Essa proposta 

adotava uma metodologia que desconsiderava que a língua oficial no país, no caso do Brasil a 

língua portuguesa, fosse para os surdos uma segunda língua. Mesmo com o reconhecimento, desde 

2002, de que a Libras é primeira língua do surdo e de que a língua portuguesa deve ser ensinada 

como segunda língua (Lei nº 10.436
2
), as dificuldades com o português escrito ainda são, muitas 

vezes, associadas à surdez. Com o objetivo de investigar e propor caminhos para uma abordagem 

metodológica para o ensino de português condizente com o contexto de uso do português como 

segunda língua pelos surdos, passamos a repensar nossas aulas e (re)planejar os cursos de Português 

como Segunda Língua para Surdos (PL2S). A abordagem em sala de aula precisa ser mediada por 

um material didático que já seja concebido a partir das especificidades que o PL2S demanda.   

 De acordo com Ferraz (2011), 

 

[...] não há disponível, em escolas de ensino regular, material específico para o ensino de 

português escrito para surdos, modalidade da linguagem que deve ser o foco para esse 

público alvo. Nesse contexto, os professores veem-se na tarefa de ensinar o português para 

turmas de alunos(as) ouvintes e surdos(as) em uma perspectiva homogênea, sem levar em 

conta, as necessidades específicas de um público alvo que precisa do português como 

segunda língua. (p. 146). 

 

 

 Assim, voltar nosso olhar e esforços para repensar o material didático adotado para o ensino 

de PL2S se faz emergente. As contribuições virão de um estudo desenvolvido no âmbito do 

Mestrado Profissional em Letras Estrangeiras Modernas
3
, da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), cujo primeiro ensaio é o objeto de análise deste artigo.   

                                                 
2
 Lei nº 10.436, de 24 de Abril de 2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005 

(BRASIL, 2005). 
3
 http://www.uel.br/pos/meplem/  

http://www.uel.br/pos/meplem/
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 Este artigo está organizado de modo a apresentar os objetos de aprendizagem escolhidos, a 

Unidade Didática do PPPLE e as plataformas KAHOOT e ELO, seguidos do relato de experiência 

didático-pedagógica a partir da pilotagem da Unidade e do uso das referidas plataformas como 

atividades complementares. Como conclusão deste primeiro ensaio, compilamos as implicações da 

experiência para o ensino de PL2S.   

 

Escolha por objetos de aprendizagem  

 

 Entendendo que “os objetos de aprendizagem podem ser vistos como componentes ou 

unidades, catalogados e disponibilizados em repositórios na Internet (…) e (que) podem ser 

utilizados em diversos contextos de aprendizagem, de acordo com o projeto instrucional” (BRAGA; 

MENEZES, 2014, p. 20), iniciamos uma busca por Objetos de Aprendizagem (OA) como recurso 

em potencial para o nosso contexto de sala de aula.  

 Para essa busca, levantamos alguns pontos que consideramos importantes para promover a 

aprendizagem no contexto de pilotagem do material didático selecionado, como o reconhecimento 

da cultura visual dos surdos, a inovação no ensino/ aprendizagem, a internet como parceira no 

processo de aprendizagem, a acessibilidade por meio de dispositivos como celular, tablet ou 

computador do laboratório da escola, o jogo como prática social do público alvo, pois se trata de 

alunos adolescentes, dentre outros que vamos discutir no decorrer desse artigo.  

 Além dos pontos já listados, consideramos de fundamental importância a busca por recursos 

gratuitos, disponíveis na internet, que podem auxiliar o professor na elaboração e na adaptação de 

atividades para a sala de aula. 

 

 Unidade Didática do PPPLE 

 No que diz respeito à acessibilidade para o professor, iniciamos a nossa busca e 

selecionamos uma Unidade Didática já disponível no PPPLE. A Unidade Didática está sendo 

considerada aqui como o primeiro OA para o nosso contexto de ensino, uma vez que já está 

catalogada e disponibilizada no PPPLE.  
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 Quanto ao PPPLE, o caracterizamos como um Recurso Educacional Aberto (REA), de 

acordo com Furtoso, Araujo e Killner (2017
4
) e de acordo com a definição de OA adotada a partir 

de Braga e Menezes (2014). No entanto, o próprio PPPLE pode ser considerado um OA, se 

recorrermos à definição de Wiley (2000, apud FURTOSO; ARAUJO; KILLNER, 2017
5
).  

 

Figura 1 – Página inicial do PPPLE 

 

Fonte: www.ppple.org  

 

 

 A justificativa para a escolha do PPPLE, além da gratuidade do REA, se deu pelo fato de 

essa plataforma ter como objeto o Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL), perspectiva 

de língua que se aproxima da visão adotada no contexto de ensino de PL2S.  

 Para selecionar a Unidade Didática, recorremos à organização das unidades no PPPLE que 

se dá por país, temática e níveis de proficiência. Quanto ao país, optamos pelo conjunto de unidades 

produzidas pelo Brasil, já que o nosso contexto de ensino é a educação básica brasileira. O nível 1 

de proficiência foi selecionado por entendermos que o aluno surdo, que teria essa unidade como 

OA, “evidencia um domínio operacional limitado da língua portuguesa, demonstrando ser capaz de 

compreender e produzir textos de gêneros e temas limitados, em contextos conhecidos
6
” (PPPLE).  

                                                 
4
 Dessa forma, caracterizamos então o PPPLE como um REA, plataforma online disponibilizada gratuitamente à 

comunidade de professores e interessados em geral, como iniciativa inovadora para a promoção do português e para o 

ensino de PFOL a partir das variedades do português no mundo (FURTOSO; ARAUJO; KILLNER, 2017, p. 209). 
5
 Podem ser também denominados de objetos de aprendizagem por ser um pequeno componente instrucional que pode 

ser reutilizado em diferentes contextos de aprendizagem, ou ainda, na concepção de Wiley (2000, apud SANTOS, 2013, 

p.21), chamados de conteúdo aberto por ‘promover a ideia do uso de conteúdos educacionais abertos em diferentes 

contextos por diferentes professores e alunos e migrando por vários contextos’ (FURTOSO; ARAUJO; KILLNER, 

2017, p. 209). 
6
 Informações sobre os níveis das Unidades Didáticas do PPPLE estão disponíveis em http://www.ppple.org/conversa  

http://www.ppple.org/
http://www.ppple.org/conversa
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 Assim, chegamos a um conjunto de 47 Unidades Didáticas, de nível 1 e produzidas no 

Brasil, disponíveis no PPPLE. Dentre as temáticas dessas 47 Unidades, selecionamos a Unidade 

Didática “Esta é minha casa”, uma vez que os tipos de moradia fazem parte do plano de trabalho 

docente, como conteúdo programático, no contexto de ensino selecionado para a pilotagem do 

material. Considerar o programa de ensino para a elaboração ou seleção de material didático já foi 

apontado como um dos elementos básicos por Araujo (2017). A unidade selecionada é composta 

por várias atividades que exploram imagens, o que vai também ao encontro do reconhecimento da 

cultura visual dos surdos. 

 

 KAHOOT e ELO 

 Num segundo momento, fizemos um levantamento de recursos digitais como OA de fácil 

acessibilidade para os alunos. Tal facilidade se justifica pelo perfil de nossos alunos e pela 

potencialidade que a internet tem nos dias de hoje na promoção da aprendizagem dos adolescentes.  

 Com o objetivo de elaborar atividades para o uso da sala de recursos audiovisuais no nosso 

contexto de ensino, um espaço considerado pelos alunos surdos como motivador para a 

aprendizagem, já que sai da sala de aula convencional, optamos pela plataforma gratuita de 

aprendizagem baseada em jogos KAHOOT. Essa plataforma, que permite a composição de 

questionários, foi criada em 2013, baseada em jogos com perguntas de múltipla escolha, que 

permite aos educadores e estudantes investigar, criar, colaborar e compartilhar conhecimentos e que 

funciona em qualquer dispositivo conectado à internet. Além disso, o grande potencial desse 

recurso digital é a possibilidade de inserção de recursos visuais, o que novamente oportuniza o 

reconhecimento da cultura visual dos surdos. 
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Figura 2 – Página inicial do KAHOOT 

 

Fonte: https://kahoot.com/ 

 

 

 Outra plataforma selecionada por nós foi a ELO (Ensino de Línguas Online), um sistema de 

autoria para a produção de REA, com licença Creative Commons CC BY-NC, permitindo que os 

OA criados possam ser reusados, revisados, remixados e redistribuídos por outros professores para 

fins não comerciais. ELO gerencia tudo isso automaticamente, garantindo a autoria do professor. 

 

Figura 3 – Página inicial ELO 

 

Fonte: https://elo.pro.br/cloud/ 

 

 

https://kahoot.com/
https://elo.pro.br/cloud/
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A pilotagem dos Objetos de aprendizagem selecionados  

 

 Diante dos OA selecionados, determinamos que a Unidade Didática “Esta é a minha casa” 

(Anexo), por ter uma estrutura condizente com o programa de ensino de nosso contexto de atuação, 

seria o material principal (ARAUJO, 2016) para o ensino. Convém relembrar que o tema 

selecionado, está em acordo com o conteúdo, tipos de moradia, que fazem parte do plano de 

trabalho docente, como conteúdo programático. A única adaptação feita foi quanto à expectativa de 

aprendizagem “compreender e produzir texto oral” e as respectivas atividades elaboradas para 

atender a essa expectativa.   

 

Figura 4 – Parte inicial da Unidade Didática do PPPLE. 

UNIDADE: Esta é minha casa / Brasil 

 

SITUAÇÃO DE USO 

Apresentação e descrição de uma casa. 

MARCADORES 

Habitação; Cultura; Lazer. 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

- Ampliar vocabulário relativo à habitação. 

- (Re)conhecer e descrever partes da casa e mobiliário. 

- Compreender e produzir texto oral. 
Fonte: PPPLE 

 

 

 A Unidade foi ao encontro das aulas de Libras, nas quais o professor surdo estava 

trabalhando os tipos de moradias e as suas divisões internas. Isto foi importante em nossa 

pilotagem, pois quando entramos em sala e apresentamos as atividades, os alunos surdos 

participaram, demonstrando interesse. A unidade, por conter imagens, permitiu que 

oportunizássemos um ambiente bilíngue para os surdos, no qual a Libras foi utilizada como L1 e o 

Português como L2. Concordamos com Fernandes (2002) quando afirma que o professor deve 

“viabilizar recursos de ensino/aprendizagem que viabilizem memória e pensamento especificamente 

visuais atendendo diretamente ao espaço lógico, natural ao indivíduo surdo” (p.48). 

 Na atividade de preparação, os alunos surdos observaram a planta baixa de uma casa, na 

qual aparece vocabulário por eles desconhecidos, como WC e Dormitórios. Neste momento, a 
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Libras foi fundamental para a explicação e a contextualização do uso desse vocabulário, sem a 

mesma acreditamos que a compreensão dos alunos poderia ter sido comprometida. Ao observar a 

planta baixa da casa, os alunos deveriam realizar a atividade respondendo a questões formuladas 

com “você gostaria”, “comente”, “comente a respeito” e “por quê?”. Os alunos surdos relataram 

que não estavam habituados com esse tipo de questão, pois para eles as respostas mais comuns se 

concentram em “sim” e “não”. Diante disso, solicitaram auxílio da professora para respostas mais 

fundamentadas e menos diretas.  Houve a necessidade novamente do uso da Libras para essa 

interação professor/alunos e alunos/alunos para a elaboração das respostas em português. Os alunos 

responderam em Libras e o professor escreveu a tradução em português. 

 Outra atividade que se mostrou condizente com o contexto de aprendizagem do português 

pelos alunos surdos está relacionada ao uso do verbo ser, do pronome este e do advérbio aqui. Os 

alunos apresentaram interesse em ler e observar a estrutura das frases e fizeram observações 

relacionando-as a Libras, pois na frase “Aqui é o meu quarto”, os alunos liam em Libras apontado o 

“aqui” com o dedo. Momento propício para vivenciar o bilinguismo em sala e comparar a Libras 

com a Língua portuguesa. 

 No Bloco de Atividades da unidade, observamos o quanto as imagens são importantes para o 

ensino-aprendizado dos surdos, como já havíamos citado anteriormente. Os alunos conheciam as 

imagens e a utilidade de cada objeto representado, no entanto, desconheciam sua representação 

escrita em português, o que oportunizou um momento rico e estimulante para a ampliação de 

vocabulário. 

 Outro fato ocorrido na aula seguinte a esta atividade, foi o relato em Libras de uma aluna 

que reconhecia sua dificuldade com vocabulários devido ao pouco estímulo em seu meio familiar. 

A aluna colou tiras de papel nos objetos de sua casa, com os seus respectivos nomes em português.  

 Uma questão que mercê destaque a partir da pilotagem da foram os enunciados das 

atividades que compõem a Unidade Didática. O fato de os alunos surdos não dominarem a 

composição de enunciados e, consequentemente, a compreensão dos mesmos foi preocupante. Fez-

se necessário o apoio do professor na interpretação dos mesmos em Libras, dessa forma, as 

indagações de Albres (2012) se tronaram as nossas indagações. 

 

Será que os alunos surdos não sabem ler uma instrução (enunciado) porque isso não foi 

trabalhado sistematicamente? Não conhecem quais são as palavras de instruções, os 

conectivos e expressões de orientação para execução de uma tarefa? Consideramos que para 

solicitarmos que os alunos leiam os enunciados e a partir deles consigam desenvolver as 
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atividades propostas de forma autônoma se faz necessário uma reformulação desses 

enunciados. (p.6). 

 

 

 Essas questões foram preocupantes e serão objeto de estudo, em um outro momento, com o 

intuito de buscar caminhos que possam contribuir para a formação dessa autonomia sugerida por 

Albres (2012). 

 Percebemos, diante da Unidade Didática pilotada, que o tipo de material didático era novo 

para a turma, com uma metodologia e apresentação diferentes do que os alunos estavam 

acostumados. Sem contar na adaptação realizada com o objetivo de atender à demanda dos alunos 

surdos. Assim, o material elaborado, inicialmente, para alunos ouvintes deixou lacunas, revelando a 

necessidade de se pensar em atividades específicas para uma sala de surdos. Esses alunos não têm, 

fora do espaço escolar, a oportunidade de aprender o português de forma mais sistemática. A opção 

de elaborar atividades complementares nas plataformas KAHOOT e ELO se deu pelo atrativo e 

acessibilidade que a internet oferece, permitindo inserir os componentes lúdico e interativo no 

processo de aprendizagem. A seguir, passamos a apresentar como as duas plataformas foram 

exploradas. 

 A plataforma KAHOOT, solicita aos participantes, a conexão com a internet e a cópia do 

PIN que gera o acesso ao jogo. O professor precisa espelhar para os alunos visualizarem todos ao 

mesmo tempo. Na figura 6, exibimos a imagem gerada para a atividade que preparamos na 

plataforma KAHOOT. 

 

Figura 6 – Página do PIN da atividade KAHHOT 

 

Fonte: KAHOOT 
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 O jogo oferece atividades em grupo ou individual, no entanto, preferimos pelo jogo 

individual para que fosse possível a visualização da performance de cada aluno e, para futuros 

estudos e intervenções. 

 

Figura 7 – Tela inicial do jogo 

 

Fonte: KAHOOT 

 

 

 Após a elaboração dos questionários de múltipla escola, a plataforma oferece uma pilotagem 

para o professor verificar as suas questões e realizar edições que achar convenientes.  Como já 

mencionado, as atividades foram elaboradas a partir da Unidade Didática com o tema habitação. O 

questionário foi composto de onze questões, porém, elegemos dois modelos para ilustrar neste 

artigo (figuras 7 e 8). Algumas regras do jogo que foram apresentadas em Libras pelo professor, 

pois se tratava de algo novo para os alunos. 
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Figura 8 – Modelo de questão 1 no KAHOOT 

 

Fonte: KAHOOT 

 

 

Figura 9 – Modelo de questão 2 no KAHOOT 

 

Fonte: KAHOOT 

 

 

 As questões elaboradas na plataforma motivaram os alunos, porém nos deparamos com um 

nível básico de leitura, ou seja, os alunos precisavam de mais tempo para interpretar as questões e 

em caso de dúvidas, buscar o auxílio do professor. O tempo para responder cada pergunta havia 

sido delimitado em 50 segundos, no entanto, foi necessário o aumento para 120 segundos afim de 

que houvesse tempo hábil para a interpretação em Libras. 
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 Apesar dos ajustes realizados, o KAHOOT serviu de ferramenta para avaliarmos o 

aprendizado dos alunos e a necessidade de buscarmos novos caminhos que fujam do tradicional, ou 

seja, quadro negro e caderno. Sendo assim, fomos instigadas a utilizar também o outro OA, para 

compararmos as questões de elaboração de atividades, inserção de imagens, vídeos, tempo 

investido, motivação para a aprendizagem e a acessibilidade por parte dos alunos. 

 Iniciando a elaboração das questões para a plataforma ELO, observamos que mais tempo de 

criação foi necessário, pois não apresenta informações precisas que auxiliem o professor que não 

conhece a plataforma. As imagens não se adequavam ao tamanho delimitado, ou seja, a seleção das 

imagens demanda mais tempo e conhecimento do professor. Como precisávamos usar imagens, 

demandou um tempo que consideramos desnecessário. Outro fator dificultador foi o acesso por 

parte dos alunos, que teriam que se inscrever através de um e-mail. Como os alunos não utilizavam 

e-mail, foi necessário a criação de um para cada aluno da sala.  

 

Figura 10 – Modelo de questão na plataforma ELO 

 

Fonte: ELO 

 

 

 Um ponto positivo nesta plataforma é o acréscimo de vídeos que o próprio professor pode 

criar para auxiliar na compreensão da atividade.  
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Figura 11 – Atividade acompanhada de vídeo na ELO 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ELO 

 

 

 Apesar desses recursos visuais possíveis, percebemos que não houve o mesmo interesse dos 

alunos como demonstraram pela atividade no KAHOOT, pois plataforma ELO não se apresenta de 

forma dinâmica, há limitação de tempo e não gera um ambiente interativo, ou seja, os alunos 

realizaram as atividades como se estivessem com um livro de didático impresso. Com isso, 

recomendamos que o professor deva conhecer e estudar o OA para identificar o potencial e as 

contribuições que o mesmo pode oferecer ao seu contexto. 

 Reconhecemos que para descobrir caminhos para alcançar o objetivo de ensinar o português 

como L2 para surdos é uma tarefa complexa e exige pesquisa, estudos e pilotagem de diversas 

ferramentas que abram caminhos para a formação de alunos críticos e mais autônomos. 

 

Implicações para o ensino de PL2S 

 

 Ao pilotarmos a Unidade Didática do PPPLE “Esta é minha casa”, complementada com 

atividades realizadas nas plataformas KAHOOT e ELO, em um contexto de ensino de português 

para alunos surdos de uma escola pública da cidade de Londrina, Paraná, destacamos alguns pontos 

relevantes como implicações para o ensino de PL2S, conforme seguem:  

 

 1. A Unidade Didática do PPPLE foi elaborada para alunos ouvintes, que têm como L1 uma 

língua oral. No entanto, pudemos observar que as unidades do PPPLE aproveitam muito dos 

recursos visuais para trabalhar vocabulário, principalmente, o que representa um recurso 

fundamental para os aprendizes de português que tem como língua materna a Libras.  
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 2.  O fato de o professor ser fluente em Libras foi um fator determinante para as adaptações 

necessárias no decorrer da pilotagem da Unidade Didática e das atividades complementares. O que 

já foi superado no ensino de Português para Estrangeiros, ou seja, fato de o professor não precisar 

ser necessariamente proficiente na língua de origem do aluno, ainda precisa ser investigado com 

mais profundidade na área de ensino de PL2S. O uso de Libras foi um recurso e proporcionou um 

ambiente bilíngue. Em situações que o aluno não tinha vocabulário na escrita do português foi 

permitido expressar-se em Libras e o professor tornou-se o escriba do aluno, proporcionando a 

ampliação do vocabulário.  

 

 3. A temática envolvida nas atividades proporcionou uso real da língua aprendida em sala de 

aula, mostrando a importância de proporcionar um espaço de aprendizagem que esteja conectado 

com situações de uso da língua portuguesa para além da sala de aula. Podemos nos recordar do 

relato da aluna e colocou “etiquetas” nos móveis e eletrodomésticos da casa como forma de ter 

contato com a língua e, consequentemente, aprender a usá-la em seus textos escritos. Vale ressaltar 

que o trabalho em parceria entre o conteúdo/temáticas das aulas de Libras e de português, pelo 

menos no que diz respeito ao léxico, pode ser um fator de aceleração da aprendizagem dos alunos.  

 

 4. O uso de ferramentas gratuitas disponíveis na internet, tanto para o professor quanto para 

o aluno, ajuda a aproximação com contextos reais de uso da língua portuguesa fora da sala de aula. 

Elegemos as plataformas KAHOOT e ELO para nossa pilotagem e observamos que ambas podem 

oferecer contribuições para uma aprendizagem mais significativa para os alunos. A questão 

levantada durante nossa experiência foi a importância de professor conhecer as ferramentas para 

tirar mais proveito das mesmas no contexto de atuação. No nosso caso, essas plataformas poderiam 

ter sido melhor exploradas se tivéssemos antecipado alguns problemas, como o tempo de resposta 

para as questões, a falta de domínio dos alunos na leitura dos enunciados em português e as 

atividades que estimulam a interação, entre os alunos. 

 

 5. O tipo de enunciado presente na Unidade Didática e nas atividades complementares a ela 

foi desafiador para os alunos, que precisaram da língua de sinais como apoio para a interpretação. 

Isso revela a necessidade de maior investigação nesse componente do material didático, o 

enunciado das tarefas. Os alunos tiveram dificuldades com as questões que solicitavam respostas 
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que iam além de um objetivo “sim” ou “não”. A situação era nova para os alunos, no entanto, não 

podemos esquecer que o nosso objetivo é trabalhar o português como L2 e, consequentemente, 

proporcionar um ambiente bilíngue, onde a Libras e o português caminhem juntos. Ser um sujeito 

bilíngue também implica ser um sujeito multicultural. Conhecer como um ouvinte responde às 

perguntas faz parte desse processo. Em Libras, os surdos respondem a perguntas com apenas “sim” 

ou “não” e quando são questionados com um “por quê?”, a maioria não sabe argumentar.  Se há 

essa dificuldade por parte dos alunos, cabe ao professor estimular o desenvolvimento dessas 

respostas. Como já foi dito anteriormente, o trabalho com esse tipo de enunciado merece mais 

atenção no contexto de ensino de PL2S, considerando que esse pode ser um caminho para ir 

diminuindo, gradualmente, a necessidade de ter a Libaras como apoio nas aulas de PL2S. Temos 

que considerar que no dia a dia o aluno surdo vai encontrar um número reduzido de pessoas 

proficientes em Libras, fora da sala de aula, e estar preparado para compreender enunciados que são 

mais próximos dos ouvintes pode oportunizar maior inclusão dos surdos. 

 

 Por fim, este estudo preliminar apontou alguns aspectos que devem ser considerados na 

seleção e elaboração de material didático para o ensino de PL2S. Com relação às unidades do 

PPPLE, os resultados obtidos na pilotagem apontam que as mesmas servem de base para a 

elaboração de novas unidades específicas para o contexto dos alunos surdos. De acordo com Araujo 

(2016), há a possibilidade de que seja elaborado um roteiro didático a partir de unidades do PPPLE 

e esse roteiro pode ser um material principal ou um material complementar para as aulas de PL2S. 

Pela escassez de materiais para o ensino de PL2S, seria de suma importância que houvesse um 

espaço no PPPLE para a elaboração de unidades, nos moldes das unidades já elaboradas para o 

ensino de Português Língua Estrangeira. Enquanto o PPPLE não contempla essa especificidade, 

nossa sugestão é de que os professores de PL2S adaptem as unidades que já estão disponíveis no 

PPPLE e/ou elaborem unidades específicas a partir do caminho proposto neste artigo como ponto de 

partida. 
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ANEXO – Unidade Didática “Esta é minha casa” 

UNIDADE: Esta é minha casa / Brasil 
 

SITUAÇÃO DE USO 

Apresentação e descrição de uma casa. 
 

MARCADORES 

Habitação; Cultura; Lazer. 
 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

- Ampliar vocabulário relativo à habitação. 
- (Re)conhecer e descrever partes da casa e mobiliário. 
- Compreender e produzir texto oral. 
 

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 

Observe a imagem a seguir. 
 

 
Disponível em: http://www.construindocasa.com/wp-content/uploads/2013/04/plantas-de-

casas-pequenas-5.jpg Acesso: abr 2014 
 
Agora, responda: 
a) A casa onde você mora se parece com essa? Comente. 
b) Você gostaria de morar numa casa como essa? Por quê? 
c) Você gosta de apresentar sua casa a amigos e visitas? Comente a respeito. 

BLOCO DE ATIVIDADES 

http://www.construindocasa.com/wp-content/uploads/2013/04/plantas-de-casas-pequenas-5.jpg
http://www.construindocasa.com/wp-content/uploads/2013/04/plantas-de-casas-pequenas-5.jpg
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Atividade 1: Discuta com seus colegas. 
 
a) Em quantos cômodos sua casa se divide? 
b) Quantos andares sua casa tem? 
c) Sua casa tem área externa? Como ela é? 
Atividade 2: Assista ao vídeo de Simone Magalhães, apresentando sua casa, e, em 
seguida, faça o que se pede. 
http://www.youtube.com/watch?v=djRdf2pNcs4 
 
a) O que se passa nesse vídeo? Você já viveu ou presenciou algo semelhante? Comente. 
 
b) Quantos cômodos são apresentados por Simone no vídeo? 
 
c) Os verbos FICAR e TER são verbos que Simone usa para apresentar um determinado local 
da casa. O advérbio AQUI indica que Simone se encontra no lugar apresentado. Outras 
formas possíveis são: 
 
com o verbo SER: 

 Aqui é o meu quarto 

 Aqui é outro banheiro 
 
com o pronome demonstrativo ESTE + verbo SER: 

 Este é o meu quarto 

 Este é outro banheiro 
 
com o pronome ESTE + advérbio AQUI + verbo SER: 

 Este aqui é o meu quarto 

 Este aqui é outro banheiro 
 
Observação: o pronome ESTE passará para o feminino, caso o nome do cômodo seja 
feminino: Esta é a cozinha. 
 
Com base nessas informações, imagine que você esteja apresentando cada uma das partes 
de uma casa a uma pessoa. Nas imagens a seguir, escreva uma frase de apresentação. 
Marque com um x nos quadros ( ) das que foram apresentadas por Simone. Duas delas te 
servirão de modelo. 
 

 
  

 Esta é a cozinha 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 __________________________________ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=djRdf2pNcs4
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 _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 _________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 _________________________________ 

 

 
 
 
 __________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Aqui fica a varanda 
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 _________________________________ 

 

 __________________________________ 
 

 

 
 
 

 _________________________________ 
  

 
 
d) Há alguma outra parte da casa presente no vídeo e não listada anteriormente? Qual? 
 
 
Atividade 3: Observe as imagens a seguir. 
 

 
GELADEIRA 

 
PIA DE BANHEIRO 

 
PIA DE COZINHA  

 
FOGÃO 

 
MICRO-ONDAS 

 
BALCÃO CURVO 

 
BALCÃO DE 

COZINHA 

 
MESA DE 
COZINHA 

 

 
VENTILADOR 

(ou CIRCULADOR) 

 
VENTILADOR DE 

TETO 
 

SOFÁ 

 
 

TELEVISÃO 
(ou TELEVISOR) 
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RACK 

 
CADEIRA 

 
ARMÁRIO 

 
 

BERÇO 
 
 

 
COMPUTADOR 

 
ARMÁRIO DE 

PAREDE 

 
REDE 

 
MÁQUINA DE 

LAVAR ROUPA 
(ou LAVADORA) 

 

 
CAMA DE CASAL 

 
CAMA DE 
SOLTEIRO 

 

Agora, responda: 
 
a) Quais desses objetos fazem parte da mobília de Simone? 
 
b) Em que parte da casa eles estão alocados? 
 
 
Atividade 4: Observe a definição de planta e o exemplo a seguir. 
 
Definição de planta: 

PLANTA: Desenho que representa todas as particularidades de um edifício 
projetadas numa superfície horizontal; icnografia. 

Disponível em: http://michaelis.uol.com.br Acesso: abr. 2014 
 
Modelo de planta:  

http://michaelis.uol.com.br/
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Disponível em: http://www.ionline.com.br/wp-content/imagens/planta-casa-construir.png 
Acesso: abr 2014. 
 
Na sua opinião, quais os tipos de cômodos indispensáveis em uma casa? Qual a sua casa 
ideal? Com base na definição e no modelo que você viu, desenhe a planta da casa em que 
você gostaria de morar, dividida nos seus respectivos cômodos. Em seguida, apresente-a a 
seus colegas. 

EXTENSÃO DA UNIDADE 

 
TIPOS DE MORADIA 

 
Identifique os tipos de moradia nas imagens a seguir, a partir das palavras no quadro 
abaixo. 
 

CASA DE ÁRVORE       CASARÃO      CASEBRE       CASTELO       
EDIFÍCIO 

IGLU     MOCAMBO OCA     PALAFITA     SOBRADO     TENDA 
TRAILER 

 
 

1  
2  3  

4  
5  6  

http://www.ionline.com.br/wp-content/imagens/planta-casa-construir.png
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7  8  
9  

10  

11

 

12

 
Agora, responda. 
 
a) Você mora em algum desses tipos de moradia? Se não, em que outro tipo você mora?  
 
b) Há algum outro tipo de moradia que você conheça? Qual? 
 
c) Alguns desses tipos de moradia são específicos de determinadas sociedades ou grupos 
sociais? Explique. 
 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 

Escolha uma das atividades a seguir. 
 

 Atividade individual: produza um vídeo como o de Simone, mostrando sua casa ou a 
casa de uma pessoa que você conhece. O vídeo é simples e pode ser gravado com 
câmera de celular. 
OU 

 Atividade em dupla: imagine que você acaba de se mudar para a casa que você 
desenhou no bloco anterior e seu colega vai te visitar. Apresente sua nova casa a ele. 

Fonte: PPPLE 
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RESUMO 

Sob perspectiva da Teoria das Representações Sociais (TRS), e do dialogismo, este artigo objetiva expor as 

representações sociais de aprendizes de português, sul-africanos, sobre a língua portuguesa e a cultura 

brasileira. O propósito é discutir e compreender o conjunto de imagens, posições ideológicas e crenças 

sociais dos aprendizes sobre a língua e a cultura-alvo e apontar a relevância de se considerar tais 

representações na elaboração de políticas linguísticas para promoção da língua portuguesa no exterior. Tais 

reflexões têm como pressupostos teóricos as noções de interação social, comunicação e o papel primordial da 

linguagem na criação/transformação de representações sociais. Os resultados obtidos a partir de pesquisa 

desenvolvida no Centro Cultural Brasil-África do Sul revelam a existência de uma dimensão afetiva das 

representações sociais, relacionadas principalmente à percepção de sonoridade do português brasileiro, e às 

associações estabelecidas entre língua portuguesa-brasileiros, língua portuguesa-língua alemã-alemães, 

português do Brasil, de Portugal e de Moçambique.  

 

Palavras-chave: Representações sociais. Português língua estrangeira. Cultura brasileira.  

 

Considerações iniciais: o universo da pesquisa 

 

 A pesquisa que parcialmente apresentamos neste artigo foi realizada no Centro Cultural 

Brasil-África do Sul (CCBAS) localizado na embaixada brasileira em Pretória, África do Sul.  

 A África do Sul é um país considerado multilíngue, com 11 línguas oficiais, sete não 

oficiais, mas registradas e catalogadas. Além dessas, de acordo com SNAIL (2011) existe uma 

variedade de dialetos que ainda não foram descritos e catalogados, por isso ainda permanecem 

desconhecidos da maioria da população. Após o fim oficial do apartheid em 1994, uma nova 
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Constituição foi elaborada no governo do presidente da época, Nelson Mandela, e nove línguas 

nativas sul-africanas foram oficializadas. Naquele momento era necessário promover, valorizar 

essas línguas que tornaram-se oficiais em um contexto de segregação da pessoa sul-africana nativa 

(como eram chamados), de sua língua e tradições. Para isso, o governo estabeleceu em 1996 a Pan 

South African Language Board (PanSALB), órgão responsável por assegurar os direitos linguísticos 

dos falantes de tais idiomas, além de criar condições para o desenvolvimento e promoção das 

línguas oficiais do país.  

 Após essa, outras organizações e departamentos de universidades se dedicam trabalho de 

pesquisa sobre as línguas oficiais da África do Sul, divulgação de informações estatísticas, legais, 

educacionais, históricas e geográficas sobre as línguas do país. Portanto, a garantia da existência das 

línguas nativas nos diversos contextos sociais, bem como assegurar que o cidadão sul-africano 

tenha o direito de se comunicar em sua língua materna são as principais propostas dos órgãos 

responsáveis pela promoção dos 11 idiomas oficiais do país.  

 Assim, as políticas linguísticas da África do Sul pós-apartheid são elaboradas considerando 

a diversidade social e multilíngue. O sul-africano é habituado à convivência com uma grande 

diversidade de línguas, a grande maioria da população fala pelo menos dois idiomas, o da 

comunidade e um outro, que na maioria das vezes é o inglês e/ou afrikaans.  

 Neste contexto multilíngue é que a pesquisa foi realizada, no período de 2013 a 2016. O 

local da pesquisa, como mencionado no início deste tópico foi o CCBAS. Assim como todo Centro 

Cultural Brasileiro, o CCBAS, além das aulas de língua portuguesa, promove diversos eventos 

culturais, como apresentações de teatro e principalmente cinema, cujo foco é apresentar o Brasil a 

partir do ponto de vista dos brasileiros.  

 Além dessa característica, devemos observar que os CCB são espaços oficiais, que acabam 

por representar o Brasil no exterior. Entretanto, essa representação fica encerrada em alguns 

aspectos da pluralidade linguístico-cultural do país, até por que seria um encargo bastante complexo 

contemplar a cultura brasileira em sua totalidade. 

 A professora do Centro Cultural à época da pesquisa era brasileira, residente na África do 

Sul. O grupo de alunos era composto por 20 aprendizes, de nacionalidades variadas. Desse número, 

13 são sul-africanos, dois nascidos em outro país, mas foram criados desde a infância na África do 

Sul e os outros cinco eram expatriados. Embora todos tenham participado da produção de dados, 
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compuseram o corpus da pesquisa dados de 15 participantes: 13 sul-africanos e os dois que 

consideramos importantes por terem vivido a maior parte da vida no país, a saber: 

 

Tabela 1 – Dados dos participantes 

 

Participante Idade Nível  País de origem Língua materna 

BARBARA 60 Básico 1 Zimbábue Afrikaans 

MEYER 22 Intermediário 1 África do Sul Afrikaans 

NADINE 19 Intermediário 1 África do Sul Inglês 

NAOMI 27 Intermediário 1 África do Sul Inglês 

KAMER 44 Intermediário 1 África do Sul Afrikaans 

LUMKA 37 Básico 2 África do Sul Xhosa 

EUGENE 31 Básico 2 África do Sul Sepedi  

JASON 29 Básico 4 Taiwan Mandarim 

LWAZI 29 Básico 4 África do Sul Xhosa  

LINDIWE 25 Básico 4 África do Sul Xitsonga  

EMMA 27 Básico 2 África do Sul Inglês 

AMAHLE 18 Básico 2 África do Sul Zulu 

BERN 31 Básico 1 África do Sul Inglês 

ANDE 24 Básico 1 África do Sul Inglês 

KAYLA 26 Básico 1 África do Sul Afrikaans 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. Os nomes dos participantes são fictícios. 

 

 

 Um dos objetivos da pesquisa completa foi conhecer e analisar as representações sociais de 

aprendizes de português sul-africanos sobre a língua e a cultura do Brasil, categorizá-las e 

investigar as suas possíveis origens e, a partir dos dados obtidos, discutir as políticas linguísticas 

brasileiras para promoção do PLE. Para efetivar a realização desses objetivos, delineamos uma 

metodologia qualitativa baseada na Teoria das Representações Sociais: 

 

A pesquisa sobre Representações Sociais, estando comprometida com situações sociais 

naturais e complexas – requisito imprescindível para que sejam acessadas as condições de 

sua produção –, é necessariamente uma pesquisa qualitativa (SPINK, 1995, p. 103).  
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 A mesma autora afirma que há importância na escolha de múltiplos instrumentos de 

produção de dados, de modo que se viabilize a observação de aspectos diferentes do mesmo objeto 

e, consequentemente, reconhecimento da compreensão do mesmo fenômeno. Para isso, é 

importante que o pesquisador acesse os diálogos internos e externos dos participantes e o meio mais 

prático de se produzirem esses dados é através da produção de material espontâneo, como 

entrevistas e questionários (SPINK, 2013). Outro método defendido pela autora e pelo proponente 

da TRS, Moscovici (1988), é a observação e registro do contexto (SPINK, 2010). 

 Os instrumentos e métodos utilizados para a realização desta pesquisa foram os defendidos 

pelos autores: questionário (misto), entrevista semi-estruturada e observação participante com 

registro em notas de campo. Para a organização dos métodos de produção dos dados, dos 

instrumentos e da análise tomamos por base os teóricos BOGDAN e BIKLEN (1996), que 

descrevem detalhadamente os passos para a realização de pesquisa na área da educação. Os autores 

propõem o seguinte roteiro para organização das notas de campo: parte descritiva e parte reflexiva.  

 No que tange à descritiva, os aspectos que os autores sugerem observar são: Retrato dos 

sujeitos; Reconstrução dos diálogos; Descrição do espaço físico; Relatos de acontecimentos 

particulares; Descrição das atividades desenvolvidas em aula; Descrição do comportamento do 

observador. No que se refere à parte reflexiva, são: Reflexão sobre o método adotado para 

realização do estudo; Reflexões sobre conflitos e dilemas éticos, se houver; Reflexões sobre o ponto 

de vista do observado; Simples comentários que clarifiquem alguma nota confusa, correção de erros 

sobre as informações anotadas, etc. (BOGDAN & BIKLEN, 1996). 

 No que se refere à observação participante, reiteramos que a proposta inicial era apenas 

observação não participante. Entretanto, devido à proximidade com a professora do grupo e com os 

próprios alunos, a participação nas aulas tornou-se inevitável. Entre outras possibilidades, 

atribuímos essa participação também ao fato de ser uma pesquisadora brasileira na sala de aula de 

português.  

 A produção de dados ocorreu entre janeiro e maio de 2014. A pesquisa foi aprovada em 

Comitê de Ética sul-africano. Durante todo o período os aprendizes foram observados, mas a 

aplicação do questionário e da entrevista foram realizadas entre os meses de abril e maio.  

 Moscovici (2012) propõe codificar os dados por meio de categorias e temas, de acordo com 

a frequência que determinadas expressões aparecem no texto. Portanto, os dados obtidos foram 

categorizados e codificados, com base no roteiro de BOGDAN e BIKLEN (1994). O resultado 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 317 

dessa categorização foram três eixos temáticos de análise: Língua portuguesa/cultura brasileira; 

Brasil; Brasileiros.  

 Destes temas, apresentamos neste artigo as representações sociais de aprendizes sul-

africanos sobre Língua portuguesa/cultura brasileira. 

 

O lugar da língua portuguesa no exterior e as políticas linguísticas para sua 

divulgação 

 

 No contexto de ensino-aprendizagem de português como língua estrangeira (PLE) houve um 

aumento na criação de políticas de promoção do idioma por parte do estado brasileiro, 

principalmente nos períodos entre 2003 e 2011, que culminou com um aumento significativo de 

estrangeiros buscando aprender o idioma. Dados do Internet World Status
1
 mostram que a língua 

portuguesa ganha espaço significativo também na internet, ocupando, em 2017, o quinto lugar entre 

as 10 línguas mais usadas, por número de usuários. Em comparação com a pesquisa realizada em 

2015, houve um aumento de 20 milhões de usuários acessando a rede em língua portuguesa. 

Considerando a presença da tecnologia nas relações como um catalisador de interações, podemos 

inferir que o espaço atual do português no exterior refletiu em seu espaço na rede.  

 Com relação à promoção do idioma no exterior, o Brasil se lançou a criação de políticas de 

internacionalização da língua portuguesa em várias frentes, como a criação de Centros Culturais, 

em 1940, e geralmente alocados junto ao Consulado brasileiro no país. De acordo com definição do 

Departamento de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP), os CCB são extensões de embaixadas 

em que se oferecem cursos de língua portuguesa e atividades relacionadas à cultura brasileira, cujo 

objetivo principal é promover o ensino sistemático do idioma falado no Brasil. Atualmente, são 

oferecidos cursos temáticos e preparatórios para o exame de proficiência Celpe-bras, que se tornou 

referência internacional, servindo de base para outros dois exames de proficiência: Certificado de 

español – lengua y uso da Argentina (CELU) e o Certificado de Proficiência em Libras 

(CARVALHO, 2011). 

 Há também o programa de leitorado, coordenado pela CAPES e MRE, que seleciona um 

leitor para dar aulas de português em universidades do exterior e convênios estabelecidos entre 

                                                 
1
 Organização norte-americana responsável pelas estatísticas referentes ao número de usuários da internet por idioma.  
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instituições de ensino superior estrangeiras com a Capes e a Divisão e Promoção da Língua 

Portuguesa (DPLP). 

 

São cursos regulares oferecidos no programa de várias escolas, por exemplo: nas 

universidades de Yale, Princeton, Cornell, Brown, Georgetown (EUA), Oxford e Cambridge 

(Inglaterra), Estocolmo (Suécia), Aarhus (Dinamarca), Oslo (Noruega), Salamanca 

(Espanha) etc. (NÓBREGA, 2016, p. 419). 

 

 

 O Brasil também tem parte com outras instituições que contribuem à promoção do PLE, 

como o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados (MARCA). 

Desenvolvido e implementado pelo MERCOSUL, o programa permite que estudantes possam fazer 

intercâmbio de um semestre letivo em instituição de ensino superior em outro país (NÓBREGA, 

2016). Ainda no âmbito da América Latina, há a Universidade Federal da Integração Latino-

Americana (UNILA), criada em 2010, cuja missão institucional é “formar recursos humanos aptos a 

contribuir com a integração latino-americana com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio 

cultural, científico e educacional da América Latina, especialmente no Mercado Comum do Sul – 

MERCOSUL” (BRASIL, 2010). A própria localização para instalação da UNILA foi escolhida 

estrategicamente, por se tratar da região da Tríplice Fronteira (Argentina, Brasil e Paraguai). A 

proposta de se criar uma instituição de ensino superior na fronteira com países falantes de outras 

línguas implica diretamente a necessidade de um ensino que abarque, pelo menos, as línguas faladas 

nos países envolvidos. Dentre os princípios pelos quais a UNILA é regida está a educação bilíngue 

português e espanhol (UNILA, s/d, p. 2). 

 De acordo com NÓBREGA (2016), houve avanço considerável nas políticas de 

internacionalização do PLE, sendo a mais recente a criação da Rede Brasil Cultural, que 

compreende os Centros Culturais, os leitorados e núcleos de estudos. Destacamos neste artigo o 

papel importante do Centro Cultural como espaço de difusão do PLE, principalmente por ser o lugar 

de ensino sistemático da língua, bem como espaço de promoção de manifestações culturais 

brasileiras no exterior. É em espaços como os CCB e Universidades (local de atuação dos leitores) 

que os profissionais estabelecem relação diplomática com os aprendizes da língua. São eles que 

possibilitam ao estudante envolvimento com a língua e cultura-alvo, e, a partir disso, ele pode criar 

noções do Outro, “eliminando ou evitando estereótipos e generalizações sobre os falantes da língua-

alvo” (MOUTINHO & ALMEIDA FILHO, 2015, p. 88).  
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 Na perspectiva apresentada pelos autores, o fato de professores e leitores exercerem, ainda 

que não oficialmente, o papel de diplomatas culturais revela a necessidade de políticas linguísticas 

que observem que esses profissionais podem ser considerados peças chave na mediação entre 

culturas e países, pelo papel que exercem no processo de ensino de língua a estrangeiros. Eles são 

diplomatas culturais na medida em que  

 

provide learners a rich social-cultural awareness and living skills, rather than only linguistic 

training on the target language. This means that the instructor’s task is no longer just 

teaching the language system itself, but teaching beyond language, incorporating the 

capacity to use the target idiom through topics related to the student’s interests and needs
2 

(MOUTINHO & ALMEIDA FILHO, 2015, p. 85)   

 

 

 Sob a perspectiva do estudo dos autores, o ensino de língua estrangeira é uma prática 

privilegiada de diplomacia pública, pois os professores apresentam um novo espaço de 

comunicação e interação com a cultura do outro, com a finalidade de possibilitar ao aprendiz o 

desenvolvimento da habilidade de se comunicar amplamente, considerando os aspectos culturais 

relacionados à língua-alvo e, desse modo, estabelece amizade e harmonia (MOUTINHO & 

ALMEIDA FILHO, 2015). Na condição de serem o contato direto dos aprendizes de PLE com a 

cultura brasileira, são esses profissionais, nesses espaços oficiais, que se tornam a referência direta 

dos aprendizes de PLE sobre o Brasil e a língua portuguesa.  

 Com relação ao papel dos CCB no processo de divulgação do PLE, DINIZ (2012) e 

OLIVEIRA (2010, 2013), em suas pesquisas de doutorado, observaram que o foco principal das 

políticas linguísticas para promoção do português nesses espaços está mais relacionado à difusão de 

elementos culturais do que ao ensino sistemático da língua. Nesse caso, há certo apelo à difusão de 

elementos culturais, de algum modo dissociado da língua, e o ensino do idioma não tem o mesmo 

lugar de importância dos aspectos culturais e atributos turísticos e econômicos do Brasil quando se 

trata de difusão do português.  

 Abriremos espaço para destacar que além de haver maior enfoque na difusão de elementos 

culturais, vale observar que existem preferências dentre os aspectos que serão difundidos. De 

                                                 
2
 [...] providenciam aos aprendizes um enriquecimento da consciência sociocultural e habilidades de vivência em vez de 

apenas um treinamento linguístico sobre a língua-alvo. Isso significa que a tarefa do professor não é apenas ensinar o 

sistema da língua, mas ensinar além da língua, incorporando a capacidade de usar a língua-alvo através de tópicos 

relacionados aos interesses e necessidades dos estudantes (Tradução livre).  
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acordo com BARBOSA (2015), que analisou materiais didáticos de PLE, as imagens apresentadas 

nos livros são, em geral, as mesmas associadas aos aspectos turísticos do Brasil. Além disso, 

imagens estereotipadas sobre as diferentes raças coexistentes, que favorecem a representação de 

nação hegemônica e refletem uma visão homogênea de país.  

 Tais referências apresentam-se como possíveis agentes de criação/transformação de 

representações sobre a língua e a cultura-alvo. Sob essa perspectiva, consideramos que os 

aprendizes de PLE, quando iniciam o curso de idioma, além das representações que têm sobre 

ensino e aprendizado de língua, têm também representações sobre a língua em si, a cultura, a 

população, o país. Essas representações ancoram-se na memória previamente estruturada do 

indivíduo ou grupo e tal conhecimento é direcionado “para fora (os outros), e tira daí conceitos e 

imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior” (MOSCOVICI, 2013, p. 63).  

 

Criação e/ou transformação de representações sociais e linguagem: TRS e 

dialogismo  

 

 A partir da Teoria das Representações Sociais, buscou-se observar, analisar e discutir as 

representações sociais de sul-africanos estudantes de português, variante brasileira, sobre 

brasileiros. O tema discutido neste artigo é um recorte de pesquisa de doutorado cujo tema de 

investigação foi analisar e discutir as representações de três categorias principais organizadas a 

partir de dados produzidos no Centro Cultural Brasil-África do Sul: Brasil, Brasileiros, Língua 

portuguesa/cultura brasileira.  

 A teoria que fundamenta este trabalho, proposta por MOSCOVICI (1961, 2013) a partir de 

sua tese de doutoramento, tem como pressuposto observar, analisar e compreender a ação do 

homem (indivíduo e grupo) no mundo material e seus efeitos tanto na estrutura social quanto na 

estrutura individual. Tais ações/práticas sociais, segundo MOSCOVICI (2013), são geradas a partir 

de representações sociais dos indivíduos e/ou grupos e delas decorrem impactos que podem 

modificar ações posteriores e, consequentemente, a estrutura do contexto social desses sujeitos. 

O ser humano, portanto, atua em seu contexto social mais imediato guiado por representações 

sociais, individuais e de seu grupo de pertencimento. O autor afirma que as representações sociais 

são uma forma de o sujeito se apropriar dos aspectos da realidade que o cerca, mas também 

reelaborá-la, expressar seus pensamentos e atuar socialmente. 
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 No processo de interação direta do sujeito ou grupo no contexto social, guiado por 

representações, MOSCOVICI (1978) reconheceu a dupla face das representações sociais que 

denominou estruturas estruturadas e estruturas estruturantes. As estruturas estruturadas são a face da 

representação que demonstra a tendência do sujeito de reproduzir as representações estabelecidas 

pelo grupo social ao qual pertence, pois, apesar de seu caráter de individualidade, trata-se de um ser 

inscrito em um contexto sócio-histórico específico e as representações que manifesta tendem a 

comprovar essa filiação ao contexto e ao grupo. Por outro lado, as representações manifestadas pelo 

sujeito são também estruturantes daquelas manifestadas pelo grupo, uma vez que novos significados 

são produzidos quando o sujeito expõe o caráter intraindividual de suas vivências. Essas 

representações construídas a partir de novos sentidos que o sujeito produz modificam aquelas já 

existentes e estabelecidas e, assim, novas representações são construídas.  

 Sob essa perspectiva, compreende-se o espaço de sala de aula de línguas estrangeiras em 

geral um local bastante propício para a construção de representações sociais sobre a língua-alvo, 

sobre os falantes nativos dessa língua, sobre os países e a cultura em geral. Ensinar e aprender 

língua estrangeira é um processo dinâmico que implica não apenas aplicação de técnicas e 

metodologias, mas também escolhas diárias no tratamento dado à cultura e a língua-alvo. 

SIQUEIRA (2013, p. 37) afirma que “o homem, ao tomar conhecimento de um dado objeto, cria 

uma representação individual e, nas relações sociais, ele transfere seus saberes e assimila outros, 

modificando, muitas vezes, sua concepção inicial”.  

 De acordo com JODELET (2002), as representações sociais regem a relação do homem com 

o mundo, mas ao mesmo tempo são construídas por ele, na interação. A autora afirma que a 

necessidade de o homem compreender-se como sujeito no mundo e de se ajustar física e 

intelectualmente é o que o leva à construção de representações. Além disso, também destaca que as 

representações sociais são construídas na vida cotidiana, pois é esse contexto que ela (re)organiza e 

estabelece. Segundo a autora (JODELET, 2002, p. 1), as representações sociais “nos guiam na 

maneira de nomear e definir em conjunto os diferentes aspectos de nossa realidade cotidiana, na 

maneira de interpretá-los, estatui-los, e se for o caso, de tomar uma posição a respeito e defendê-la”.  

 O sujeito ou grupo social parte de uma estrutura já estabelecida por representações sociais e, 

a partir da interação pela linguagem, novas representações são criadas. As representações antes 

estabelecidas são ao mesmo tempo estruturadas e promotoras de estruturação de novas 

representações. Assim, novos sentidos e significados são dados ao contexto social. Sob essa 
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perspectiva, MOSCOVICI (2013, p. 41) afirma que somente por meio da interação as 

representações “adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem, se repelem e dão 

oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas representações morrem”. 

Esse processo de construção das representações sociais acontece por meio da interação, a qual se dá 

através da linguagem. Sendo o elemento principal pelo qual os sujeitos e o grupo social manifestam 

as representações sociais, eles geram também novos sentidos que, em contato com os demais 

significados que circulam socialmente, criam e transformam representações sociais continuamente.  

 

Não há representações sociais sem linguagem, do mesmo modo que sem elas não há 

sociedade. O lugar do linguístico na análise das representações sociais não pode, por 

conseguinte, ser evitado: as palavras não são tradução direta das ideias, do mesmo modo que 

os discursos não são nunca reflexões imediatas das posições sociais (MOSCOVICI, 2013, p. 

219).  

 

 

 Devido à confluência entre as teorias, buscamos em Bakhtin sustentação teórica para discutir 

o papel da linguagem na construção da sociedade e na criação de representações sociais. De acordo 

com esse autor, a palavra tem o papel de criar uma ponte entre os sujeitos. Na prática social da 

linguagem os sujeitos se constituem, dialogam, criam sentidos, os quais estruturam o contexto 

social. O diálogo é essencial na criação de representações sociais. Vale observar que o diálogo 

acontece entre interlocutores e entre discursos, os quais circulam socialmente, também estruturando 

representações.  

 No diálogo, o falante dá vida à palavra e, ao fazê-lo, “dialoga diretamente com os valores da 

sociedade, expressando seu ponto de vista em relação a esses valores” (STELLA, 2005, p. 178). Em 

outras palavras, há um conjunto de signos que se constitui em determinado grupo social e nesse 

contexto é que ele representa a realidade a partir de um lugar valorativo, valores esses que são 

criados no interior da esfera das relações humanas (MIOTELLO, 2013, p. 170).  De acordo com DE 

CONTO (2012), no processo de interação, os sujeitos trocam experiências e refletem sobre assunto, 

fato ou objeto específico, tanto no nível individual quanto coletivo. Tal reflexão leva à criação e/ou 

transformações de valores, interesses, crenças, ideologias e representações sociais.  

 O processo de criação de representações está diretamente relacionado ao desejo humano de 

interpretar o desconhecido, torná-lo familiar, reorganizar-se e adaptar-se a ele. Na falta de uma 

ordem geral que atribua sentido e inteligibilidade ao mundo, as representações sociais cumprem a 
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função de tornar familiar o que é não familiar e, para isso, o sujeito tende a buscar na memória as 

experiências, as imagens, a linguagem e os gestos que fazem parte de um arcabouço criado 

socialmente e elevado ao status de realidade aceitável pelo grupo (MOSCOVICI, 2013). 

 

sugeri que a razão para se criarem representações é o desejo de nos familiarizarmos com o 

não familiar. Toda violação das regras existentes, um fenômeno ou uma ideia extraordinária, 

tais como os produzidos pela ciência ou tecnologia, eventos anormais que perturbem o que 

pareça ser o curso normal ou estável das coisas, tudo isso nos fascina, ao mesmo tempo em 

que nos alarma. Todo desvio do familiar, toda ruptura da experiência ordinária, qualquer 

coisa para a qual a explicação não é óbvia, cria um sentido suplementar e coloca em ação 

uma procura pelo sentido e explicação do que nos afeta como estranho e perturbador 

(MOSCOVICI, 2013, p. 207). 

 

 

 Para lidar com essa memória existem dois mecanismos de formação das representações: a 

ancoragem e a objetivação. São eles que tornam possível o processo de familiarização e construção 

da representação social. O sujeito, ao deparar-se com o desconhecido, para defini-lo atribui a ele 

determinado valor e, para isso, ancora-se em paradigmas já estabilizados. Ancorado, o sujeito busca 

tornar o objeto desconhecido em algo concreto, que já exista em seu mundo e, desse modo, seja 

possível analisá-lo e/ou controlá-lo.  

 Importa compreender as representações sociais de aprendizes de PLE, uma vez que tais 

representações regem nossa relação com o mundo, além de orientarem e organizarem as condutas e 

comunicações sociais (JODELET, 2002). Retomando o que foi dito no tópico sobre o lugar do 

português no exterior e o papel do CCB e dos leitores, observamos que a interação de aprendizes 

com seus professores e leitores, bem como o contexto social de aprendizagem podem ser variáveis 

contextuais de peso na construção de representações sociais sobre a língua a cultura-alvo. Por essa 

razão, compreendemos que representações sociais devem ser consideradas quando da elaboração de 

políticas linguísticas para promoção do PLE no exterior.  

 

A língua portuguesa na visão dos aprendizes de PLE sul-africanos 

 

 A partir dos relatos dos participantes foi possível observar uma visão absolutamente positiva 

da língua, descrita com entusiasmo e afetividade. Quando questionados sobre a percepção que 

tinham ao ouvir o português brasileiro e se era possível descrevê-la, os adjetivos mais ressaltados 
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foram: língua musical e agradável. No primeiro bloco de respostas observamos que a principal 

representação partilhada é a relação estabelecida entre a língua e sua sonoridade, quando falada por 

brasileiros, e as principais descrições da percepção da língua são relacionadas com música, ritmo e 

movimento.  

 

Tabela 2 – Relatos dos participantes – bloco 1 

 

Bern: For me it's (.) it sounds almost like a 

singing language. /.../ It’s a very singing kind 

of language. It's almost like a high vibration; 

it's like a positive high energy. I'm in love with 

the language.  

Para mim é (.) soa quase como uma língua 

cantada. /.../ É um tipo de língua muito 

musical. É quase como uma forte vibração, é 

como uma forte energia positiva. Estou 

apaixonado pela língua.  

Emma: It’s very nice, it sounds very (.) like a 

song, (…) for me it’s very like na na na na. 

So, it’s nice, it’s nice to hear. It’s very fast 

when you guys speak it.  

É muito bom, soa como (.) uma canção, sabe 

(…). Para mim é como na na na na. Então, é 

bom de ouvir. É muito rápida quando vocês 

falam 

Meyer: My feelings are generally very happy 

because the language sounds extremely 

happy. /.../ you can hear the intonation (...) 

tan tan tan tan tan. It sounds really nice. I 

have a warm feeling, it's a nice language. I like 

it.  

Minha sensação é ((quando ouve a língua)) 

geralmente muito feliz, porque a língua soa 

como extremamente feliz. /.../ você consegue 

ouvir o som, a entonação (...) tan tan tan tan. 

Soa muito agradável. Eu tenho uma sensação 

muito boa /.../ é lindo. É tão caloroso.  

Lwazi: It's more rhythmic than Portuguese 

from Mozambique. /.../. It sounds like wu wu 

wu wu ((fazendo um som com a boca pra 

representar o português africano)). Brazilian 

sounds more like /.../. It sounds like lyric. I like 

it very much, it's very sexy. It's like surfing (.) 

the way they speak and open their mouth.  

É mais rítmico que o português de 

Moçambique. /.../. Soa como wu wu wu wu. Soa 

algo lírico. Eu gosto muito, é muito sexy. É 

como se estivesse surfando (.) o modo como 

eles falam e abrem a boca. 

 

Kayla: I think it's fast. It's quite fast and very 

musical /.../ it sounds lovely and soft. 

Portuguese is very descriptive (.) I see this 

musical and warm and friendly and (.) it's a 

language of very energetic people (from the 

course I've done with Brazilians).  

Eu acho muito rápida. Rápida e muito 

musical. Parece adorável e suave. português é 

muito descritivo. (.) Eu a percebo como 

musical, amigável e calorosa. É uma língua de 

pessoas com muita energia (pelo curso que fiz 

com brasileiros). 

 

 

 Fica evidente uma percepção valorativo-afetiva sobre a língua portuguesa falada por 

brasileiros. Atribuímos essa inferência à escolha de palavras dos participantes e também à ausência 

delas, para significar suas percepções. Além disso, vale observar que, ao se expressarem os 
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participantes também se comunicaram por meio de gestos e entonação, como vemos nos registros 

de campo
3
:  

 

Ao tentar explicar como percebe a língua portuguesa ao ouvi-la, Emma produz um som, “na 

na na na”, fecha os olhos e movimenta o corpo de um lado a outro, como se estivesse 

dançando lentamente. (NC 24/04/2014) 

 

Meyer se mostrou muito entusiasmado ao falar sobre o português, desde que soube da 

pesquisa. Na entrevista ele parecia tão entusiasmado que mudava o tom de voz, falava mais 

alto, gesticulava muito e até sorria. (NC 29/04/2014) 

 

Lwazi para de falar, fecha os olhos e balança a cabeça e o corpo lentamente de um lado para 

o outro, como se “levado por uma onda”, na tentativa de representar como se sente quando 

escuta o PB. (NC 08/05/2014) 

 

 

 Em dois dos trechos assinalados observamos o registro de expressões com intenção de 

movimento para descrever a percepção sobre o português brasileiro. Palavras, nesse caso, não 

seriam suficientes para descrever a língua em seus pontos de vista. No caso de Emma e Lwazi, a 

ideia de movimento implícita na expressão corporal de ambos pode revelar o modo como 

compreendem não somente a língua falada, mas também seu falante nativo. Vejamos o trecho: “the 

way they speak and open their mouth (o modo como eles falam e abrem a boca)”. Nesse caso, a 

sonoridade da língua também está relacionada ao “modo” como o brasileiro abre a boca e fala e não 

à língua em si.  

 De acordo com BAKHTIN (1993, 2011), toda palavra usada na interação verbal possui um 

valor ideológico transmitido na entoação expressiva e, por isso, ela é acompanhada de gestos, 

expressões faciais, entonação. Na verdade, o autor considera que toda forma de enunciação é 

composta de significação, seja na linguagem verbal ou não verbal. Sendo o gesto uma forma de 

linguagem não verbal com valor de significação, consideramos que, juntamente com as demais 

descrições utilizadas pelos participantes, como língua musical, linda, agradável, alegre e suave, ele 

revela a existência de uma dimensão afetiva nas representações dos participantes nessa categoria de 

análise.  

 Na resposta de Meyer observamos a presença de uma entonação particular em sua fala, 

como forma de expressar sua percepção sobre a língua portuguesa. A pausa demonstra faltar-lhe 

                                                 
3
 Categorizamos os registros de campo da seguinte forma: NC = nota de campo e a data do registro.  
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palavras e essa ausência de palavras, assim como a entonação, mostra uma construção de sentidos 

completa em relação à percepção sobre o português, revestida de afetividade.  

 De acordo com BAKHTIN (2011, p. 309), a entonação é uma das formas mais expressivas 

de avaliação social e também “um dos recursos para expressar a relação emotivo-valorativa do 

locutor com o objeto do seu discurso”. A entonação tem valor especial, pois “se uma palavra isolada 

é proferida com uma entonação expressiva, já não é uma palavra, mas um enunciado completo, 

realizado por uma única palavra”.  

 Nas respostas de Bern, Kayla e também Lwazi observamos um tom de afetividade com 

relação à língua, marcado nos adjetivos “amigáveis, adorável, suave” e nas expressões “apaixonado 

pelo língua”, “muito sexy”, entre outros. Averiguamos novamente a presença de uma percepção 

emotivo-valorativa, conforme definição de BAKHTIN (2011). De acordo com CAMPOS e 

ROUQUETTE (2003), a dimensão afetiva é importante na constituição de representações na 

medida em que influencia e organiza cognições e comportamentos avaliativos.  

 Além dos aspectos da sonoridade e movimento da língua, outro aspecto se destacou nas falas 

dos participantes: comparação com as variantes do português falado em Moçambique, Angola e 

Portugal e as diferenças de sotaque com o português brasileiro. Alguns participantes, na tentativa de 

descrever a percepção sobre a língua portuguesa a compararam com a língua alemã. 

 

 

 

Tabela 3 – Relatos dos participantes – bloco 2 

 

Jason: Ahn (.) it's not a harsh language, it's a 

nice language to learn, /…/ when Brazilians 

speak I think is a very flowing. It's not like 

german, you know, that's is so ((faz grunhidos 

para mostrar como a língua alemã é 

percebida por ele como uma língua dura)).  

Ahn (.) não é uma língua dura, é uma língua 

agradável de aprender. /.../ quando os 

brasileiros falam. Eu acho que flui. Não é como 

os alemães, sabe, eles são tão... /.../ É o que eu 

acho. 

Eugene: I think the Brazilian Portuguese accent 

(...) I find it very romantic as opposed to 

other accents like the Mozambican accent, 

Angolan accent or the Portugal Portuguese. I 

find that is flowing that romanticizes 

Portuguese. It's not rough like Portuguese 

Portugal. There is this movement /…/ 

Eu acho que o sotaque do português brasileiro 

(...) Eu acho muito romântico comparado a 

outros sotaques, como o moçambicano, o 

angolano e o português. Eu acho que a fluidez 

romantiza o português. Não é uma língua dura 

como o português de Portugal. Há um 

movimento /.../ 
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Lindiwe: It sounds interesting, it's not like a 

boring language, like when people speak certain 

language and you listen and it's like: "Oh, I'd 

never want to get that". /.../ Portuguese sounds 

nice and at the same time you feel like you 

want to learn it. /…/ It sounds like a wave (...) 

It sounds easier than the other Portuguese.  

Soa muito interessante, não é uma língua 

tediosa, como quando as pessoas falam certas 

línguas e você ouve e pensa: “Oh, eu nunca vou 

querer aprender isso”. /.../ português soa 

agradável e ao mesmo tempo você sente que 

quer aprendê-lo. /.../ Parece uma onda. Parece 

mais fácil ((de aprender)) que o outro 

português.  

Emma: /.../ even in germany everything is 

very rigid and strict and they speak (.) is very 

harsh, you know? It doesn't sound (...) it 

matches with their culture in order to they 

are structured and strict and the Brazilians 

(...) it sounds like a party, which is good 

about Brazilians, you know, you have fun 

((risos)). It sounds very nice. And in compare 

to other portuguese (...) hum (...) like in 

Mozambique and Angola (.) it sounds very 

different and (.) it's not as nice as the 

Brazilian Portuguese … this Portuguese is so 

shhhh, shhh ((imitando o som da consoante 

fricativa alveolopalatal surda, marcante no 

português europeu e africano)). You can't 

understand, you can't hear words over this 

shhhh sound ((risos)).  

Em alemão, tudo é muito rígido e eles falam (.) 

[de uma forma] muito dura, sabe… combina 

com a cultura deles, pois são estruturados e 

rigorosos, e os brasileiros (.) soa como uma 

festa, o que é bom sobre os brasileiros, sabe, 

vocês se divertem ((risos)). Soa muito bom, e 

comparado com outro português (.) hum (.) 

como em Moçambique e Angola (.) soa muito 

diferente (.) Não é tão bom quanto o português 

brasileiro…(.) aquele português é tão shhhh, 

shhhh. Você pode entender, mas não pode ouvir 

as palavras por causa desse shhh, shhh 

((risos)).  

 

 

 

 Nesse bloco de respostas podemos observar dois temas em destaque: o primeiro mostra uma 

visão do português como uma língua que implica movimento, fluidez e ancora-se na comparação 

com uma língua cuja sonoridade é percebida como dura; o segundo tema corresponde também ao 

movimento percebido na língua portuguesa, mas ancorado na comparação entre a sonoridade da 

língua portuguesa e a língua alemã, e também no estereótipo sobre o modo de vida dos alemães.  

 Quando Eugene e Lindiwe comparam o português de Angola, Moçambique e Portugal ao 

português do Brasil, não notamos uma descrição/explicação específica sobre a sonoridade da língua 

ou outro elemento que apresente uma razão para a afirmação dos participantes de que o PB tem um 

movimento não percebido nas demais variantes do português. Na verdade verificamos expressões 

que se relacionam à dimensão afetivo-emocional dos sujeitos, a saber: “agradável, fluido, 

romântico, ‘eu acho muito interessante’, ‘você sente que quer aprender’”.  
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 Expressões que relacionam a sonoridade da língua com movimento aparecem também nesse 

bloco de respostas e é essa percepção dos participantes que se mostram agradáveis e, assim, 

queiram aprender a língua portuguesa. São elas: “Português soa agradável e ao mesmo tempo você 

sente que quer aprendê-lo”, “Eu acho que a fluidez romantiza o português. Há um movimento”.  

 Novamente a dimensão afetiva tem lugar nas representações dos participantes. CAMPOS e 

ROUQUETTE (2003) afirmam que a partir do momento em que os sujeitos produzem uma 

avaliação do objeto de representação, “uma dimensão afetiva é ativada” (p. 436) e o raciocínio 

decorrente dessa afetividade estaria mais relacionado a ideias como “isto me agrada” ou “isto não 

me agrada”. Essa dimensão não apenas avalia, mas também organiza e estrutura os significados 

socialmente veiculados.  

 Nesse caso, a afetividade demonstrada pelos participantes não apenas tem sentido emotivo-

valorativo, mas organiza o modo como os informantes percebem a língua e se relacionam com ela. 

A sonoridade da língua foi mencionada como um dos fatores que gerou/manteve o interesse dos 

participantes em aprender a língua.  

 Quanto à comparação com a língua alemã, observamos que Emma e Jason, na ausência de 

um conceito concreto que os ajudasse a descrever a percepção sobre o português brasileiro, 

recorreram à comparação dessa língua com a língua e cultura alemãs. MOSCOVICI (2013, p. 72) 

considera que comparar já é uma forma de representar o objeto, preenchendo algo que está 

naturalmente vazio com alguma imagem, ideia, percepção. A concepção de Deus como pai é um 

exemplo utilizado pelo autor para mostrar que a concepção concreta de pai preenche o vazio 

deixado pela percepção abstrata de Deus.  

 Expressões como “Parece uma festa, o que é bom sobre os brasileiros, sabe, vocês se 

divertem” aparecem em oposição à língua alemã e, consequentemente, ao alemão, como vemos na 

fala de Emma: “Em alemão, tudo é muito rígido e eles falam (.) [de uma forma] muito dura, sabe… 

combina com a cultura deles, pois são estruturados e rigorosos”. 

 De um lado, notamos que as línguas estão descritas em oposição, como se uma fosse 

absolutamente o contrário da outra em termos de sonoridade/movimento: enquanto uma é percebida 

como língua feliz, fluída, a outra é descrita como língua rígida, sem movimento. De outro, temos 

uma comparação entre o falante de alemão e o falante de PB, representada pelo raciocínio de que o 

alemão é rigoroso e, portanto, sua língua reflete essa característica, e o brasileiro é alegre e sabe se 

divertir, o que também é refletido em sua língua. Notamos que os participantes poderiam ter 
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comparado com outras línguas estrangeiras, mas o alemão lhes pareceu mais apropriado para 

representarem a percepção sobre o PB falado.  

 Observamos ainda que a comparação, neste contexto específico, revela percepções opostas 

de positividade e negatividade sobre as línguas, ficando o português com a posição de língua que 

transmite alegria, diversão e movimento, sendo, portanto, positiva, e ao alemão cabe a posição de 

língua da seriedade, da rigidez, e, portanto, negativa.  

 Nos enunciados apresentados neste artigo verificamos uma relação de afetividade com a 

língua, com forte presença de sentido emotivo-avaliativo. A musicalidade, bastante enfatizada, 

também se mostrou um aspecto importante na percepção dos aprendizes sobre a língua. Em alguns 

casos, os participantes revelaram que seus interesses em aprender o idioma estavam relacionados a 

essa imagem positiva criada pela sonoridade, fluidez e musicalidade percebidas na língua falada.  

 Com o processo de descrever a percepção sobre o português brasileiro através de adjetivos 

que expressam afetividade e da comparação a outros idiomas, os participantes a categorizaram. Ao 

categorizar um objeto, selecionamos experiências, memórias e paradigmas estabilizados para 

interpretá-lo. De acordo com MOSCOVICI (2013, p. 63), “nós classificamos e julgamos as pessoas 

e coisas comparando-as com um protótipo”, e assim, “estamos inclinados a perceber e a selecionar 

aquelas características que são mais representativas desse protótipo”. Isso significa que, no processo 

de ancoragem, há uma generalização de um traço particular do objeto e sua atribuição a todos os 

membros do grupo ao qual pertence. 

 A partir das falas dos participantes, verificamos que as percepções dos participantes se 

ancoram na impressão de musicalidade, na percepção de sons de outras línguas consideradas por 

eles como sendo mais “duras” e sem movimento e, também, no modo de vida e visão de mundo dos 

brasileiros, que são vistos como pessoas alegres, que sabem se divertir.  

 As representações partilhadas entre o grupo se apresentam diretamente relacionadas às 

concepções sobre a cultura brasileira, a música, o movimento, o comportamento do brasileiro, que 

seria alegre o tempo todo e saberia se divertir. De certa forma, as representações provenientes de 

percepções dos participantes parecem bastante positivas e revelam um interesse até entusiástico em 

estar em contato com essa língua. No entanto, é importante destacar que percebemos uma visão 

estereotipada do falante nativo nas percepções dos informantes. Sabe-se que essa representação é já 

uma representação social, compartilhada e promovida pela mídia. São também reproduzidas em 
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alguns materiais didáticos de PLE. Segundo MOSCOVICI (2013, p. 179), uma representação social 

“pode tornar-se estável através da reprodução e transmissão de uma geração a outra”.  

 Tais representações se estruturam socialmente e organizam a realidade social como formas 

de conhecimentos que se manifestam como elementos cognitivos, como imagens, conceitos, 

percepções, crenças, e possibilitam interpretação da realidade social mais imediata. Entretanto, ele 

afirma que as representações sociais, mesmo sendo estruturadas, são entidades dinâmicas e podem 

ser modificadas. Por isso, entendemos que seja relevante identificar representações que fazem parte 

do imaginário de aprendizes de português no exterior e considerá-las no trabalho docente cotidiano.  

 

Considerações finais 

 

 As representações sociais sobre a língua e a cultura do Brasil, a partir da fala dos 

participantes, foram ancoradas principalmente numa percepção valorativo-afetiva estabelecida com 

a língua, e objetivadas em gestos, entonações, adjetivos como: linda, agradável, suave e alegre. Os 

participantes também objetivaram suas representações através de comparações com outras variantes 

do português, com a língua e o povo alemão, e também com o brasileiro. 

 A sonoridade, principal representação social sobre a língua portuguesa é expressa através de 

comparação com musicalidade. Quanto à comparação com outras variantes do português, as 

principais representações também são expressas em relação à sonoridade e são objetivadas em 

adjetivos como: “muito feliz, cordial, linda, vibrante, suave, amável, interessante”. Temos ainda as 

expressões por meio de gestos e entonações. A associação estabelecida pelos participantes entre o 

português e musicalidade/sonoridade se apresenta mais relacionada à dimensão afetivo-emocional 

dos sujeitos, verificadas nas palavras/expressões: “agradável, fluido, romântico, eu acho muito 

interessante, você sente que quer aprender”.   

 A dimensão afetiva das representações sociais influencia e organiza cognições e 

comportamentos avaliativos, além de estruturar significados socialmente veiculados. Verificamos 

que as representações sociais sobre a sonoridade orientam a relação dos participantes com a língua. 

Por fim, os participantes compararam português brasileiro com português de Portugal e 

Moçambique e também com a língua alemã e os alemães. Os efeitos de sentido veiculados na 
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comparação do PB com o português de Portugal, de Moçambique revelaram uma visão do PB como 

língua fluida, com movimento e musicalidade, em oposição a uma língua percebida como dura.  

 No caso da comparação com a língua alemã, a principal representação social verificada 

revela-se na visão de que tal língua é dura e, por isso, combina com o modo de ser dos alemães, que 

para os participantes são rígidos. Por outro lado, o PB “soa como uma festa” e a percepção de que o 

brasileiro se diverte está refletida na sonoridade e suavidade da língua. Nessa comparação se 

estabelece uma relação controversa entre as línguas e as culturas, em que as representações sociais 

sobre o PB são positivas e sobre o alemão, negativas.  

 Ressaltamos que, de acordo com MOSCOVICI (2013), as representações sociais são 

dinâmicas e podem ser modificadas, mesmo quando já estruturadas socialmente. Considerando 

ainda que representações sociais orientam ações e comportamentos individuais e estruturam a 

realidade social, destacamos a importância de se considerar as variáveis contextuais (professor, 

material didático, contexto de ensino/aprendizagem) na elaboração de políticas linguísticas para 

promoção da língua portuguesa no exterior.  
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é compartilhar uma proposta metodológica para o ensino de português como segunda 

língua para surdos – PL2S a fim desenvolver reflexões e práticas sobre a criação de materiais didáticos para 

surdos baseando-se na noção de gêneros discursivos como alternativa significativa ao ensino-aprendizagem 

da L2. Com base nos conceitos de gênero discursivo (ROJO; BARBOSA, 2015) e sequências didáticas, 

segundo Schneuwly e Dolz (2004), a proposta da formação consiste em atividades práticas para construção 

de sequências didáticas, utilizando textos referentes à Cultura Surda. No intuito de conduzir à compreensão 

de que ensinar língua portuguesa para surdos não é somente enfatizar gramática ou conhecer e usar gêneros 

discursivos, acreditamos que a soma de todos esses elementos – gramática, gênero, tema norteador, 

visualidade, língua e cultura – contribui para um contexto educacional propício ao letramento em língua 

portuguesa, possibilitando também ao aluno a reflexão sobre sua primeira língua, a Libras. 

 

Palavras-chave: Português para Surdo. Produção de materiais. Sequência didática. 

 

Introdução 

 

 As pesquisas sobre o ensino-aprendizagem de Português como Segunda Língua Para Surdos 

– PL2S são recentes, e, por conseguinte, são escassas as experiências na construção de materiais 

didáticos, voltados à prática de leitura e escrita para alunos surdos das séries finais do ensino 

fundamental. 

 Cientes deste cenário, duas docentes do Curso de Letras-Libras da Universidade Federal do 

Amazonas – UFAM desenvolveram um projeto de extensão denominado PRALER: L2 para Surdos 

em parceria com uma escola específica para surdos da cidade de Manaus, a fim de que as reflexões 

advindas das leituras, realizadas pelos acadêmicos participantes do projeto, resultassem em 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 334 

produção de materiais que levassem em consideração a singularidade linguística do aluno surdo no 

processo de ensino-aprendizagem da língua escrita. 

 Assim, durante dois anos, tempo de execução do projeto, os acadêmicos se apropriaram de 

noções sobre ensino-aprendizagem de segunda língua, língua portuguesa para surdos (KARNOPP; 

PEREIRA, 2010; LODI; LACERDA, 2009; LODI, 2013; QUADROS; SCHMIEDT, 2006; 

SALLES et al., 2007), gêneros textuais/discursivos (MARCUSCHI, 2011; ROJO; BARBOSA, 

2015), letramentos (KLEIMAN, 1995) e elaboração de sequências didáticas (SCHNEUWLY; 

DOLZ, 2004) através das leituras propostas pelas coordenadoras do projeto, e, em cada semestre 

letivo, eram estimulados a elaborar uma sequência didática. Após quatro edições, oito sequências 

didáticas foram criadas e cedidas para a escola parceira do projeto. 

 Algumas das sequências criadas foram utilizadas pelos professores da escola e, por meios de 

relatos destes e de seus alunos, foi possível perceber a importância da produção de materiais 

concebidos em uma proposta de ensino-aprendizagem de língua portuguesa para surdos, 

considerando as peculiaridades linguísticas do aluno surdo. 

 Tendo vivenciado a carência de materiais para o ensino de língua portuguesa para surdos na 

Educação Básica, uma das coordenadoras do projeto percebeu que a oportunidade de compartilhar a 

experiência bem-sucedida em uma formação – minicurso – vem ao encontro dos anseios de 

professores que têm alunos surdos nas séries finais do Ensino Fundamental, mas carecem de uma 

fundamentação teórica ou de exemplos práticos para desempenhar seu papel enquanto professores 

de segunda língua.  

 Assim, juntamente com uma das acadêmicas participantes da ação de extensão, propôs-se a 

compartilhar e, em decorrência deste, refletir sobre as próprias práticas desde a concepção do 

projeto a criação e uso das sequências didáticas.  

 Propomos aqui apresentar os pressupostos teóricos que nos fundamentaram, como também 

as etapas da criação das sequências didáticas para o ensino de língua portuguesa para surdos. 

 

Definindo termos 

 

 O desafio da nova área de ensino de PL2S é compreender que ensinar língua portuguesa 

para surdos não é somente enfatizar a gramática ou conhecer e usar gêneros discursivos/textuais. A 
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soma de todos esses elementos – gramática, gênero, tema norteador, visualidade, língua e cultura – 

contribuem para um contexto educacional propício ao letramento em língua portuguesa, 

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

 

Informado de que o aluno surdo tem a língua de sinais a sua disposição, e que, na escola e 

nas situações de interação, lida com a língua de sinais de falantes não nativos, com o 

português sinalizado, com a leitura labial, os gestos, as informações visuais e outras 

estratégias que possam auxiliá-lo na aquisição da língua oral [...] (SALLES et al., 2006, p. 

118.). 

 

 

 Essa é uma das características no desenvolvimento do minicurso de L2 que podem ser boa 

alternativa para complementar a formação do professor e aprendizado para o aluno surdo, pois 

buscaremos provocar algumas inquietações sobre planejar materiais, se é ou não necessário adaptar 

as atividades e exercícios, se para o ensino de PL2S é mais importante a explicitação sistemática 

das regras gramaticais ou o uso efetivo nas práticas sociais, e como podem ser apresentados os 

gêneros discursivos em diversos contextos. Essas reflexões terão como base o uso de textos, pois 

são bases de interação com o social com o outro. 

  

No caso do ensino para surdos, o texto, assim concebido, parece ser de importância capital, 

tendo em vista que, embora os surdos não tenham o português como língua materna, estão 

inseridos em boa parte dessa cultura linguística: os nomes das ruas, das praças, das lojas, a 

propaganda, o extrato bancário, o cartão de crédito, de aniversário, de Natal, constituem 

apenas uma pequena parte do grande universo que são as práticas sociais fundadas no 

letramento. E o texto escrito é ferramenta básica de comunicação entre surdos e ouvintes. 

Apresentar propostas metodológicas para o ensino de textos em português para surdos 

requer, portanto, a articulação dessas práticas em atividades contextualizadas. (SALLES et 

al., 2007, p. 25.) 

 

 

 Pensando nestas situações reais proporemos a criação de sequências didáticas com base em 

gêneros discursivos que sejam favoráveis à produção de textos relacionadas às atividades do 

cotidiano, mas para isso é necessário que sejam definidos os conceitos e a internalização dos 

mesmos para a criação dessas situações de práticas da escrita tendo a compreensão dos gêneros que 

utilizamos em vista que durante a produção escrita dos aprendizes de segunda língua (surdos ou 

ouvintes) “[...] costumam apresentar vocabulário reduzido [...] além de uma colocação 

aparentemente aleatória de elementos da oração” (SALLES et al., 2007, p. 121) e que para os 
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surdos “aprender a nova língua coincide com aprender a ler e escrever, e por outro lado, faltam-lhes 

as ‘pistas’ que o conhecimento de outra língua oral geralmente favorece os aprendizes de segunda 

língua” (SALLES et al, 2007, p. 122).  

 Se tratando de ensino da produção escrita e leitura de uma segunda língua fazendo o uso de 

elementos sintáticos, lexicais, fonológicos e semânticos é viável que “além de lidar com aspectos 

que são específicos da língua portuguesa, sabemos ainda que os surdos devem lidar com aspectos da 

língua de sinais, que são específicos em função de seu caráter viso-espacial” (SALLES et AL, 2007, 

p. 122). É indispensável o uso da Libras na produção e aquisição desta nova língua, por isso 

algumas das produções textuais das sequências do PRALER utilizam-se da produção sinalizada e da 

escrita de sinais a fim de despertar no aluno a produção textual com o uso das duas línguas, 

salientando a importância do registro escrito, pois a “materialidade do objeto escrito ou oral, a 

saber: que o primeiro é, necessariamente, permanente, enquanto o outro desaparece, em princípio, 

logo que é pronunciado” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2001, in: SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004, p. 94). 

 Segundo Rojo e Barbosa (2015) esclarecem, os gêneros discursivos são diferentes dos 

gêneros de texto/textuais, sendo assim os apresentam como: 

 

[...] a forma de discurso (social), forma da enunciação e subordina-se à interação verbal, 

às formas da comunicação (verbal/socioideológica). Assim, gênero dá forma, sim, mas a 

um discurso, a uma enunciação. Isso porque o que interessa aos autores é o tema ou a 

significação das enunciações, dos discursos viabilizados pelos textos ou enunciados, ou seja, 

a significação/tema prenhe da ideologia e da valoração, único fim de um enunciado vivo. 

Por isso, forma de discurso, de enunciação. E não forma de texto, de enunciado. Por isso 

também, depois, gêneros discursivos ou de discurso e não de textos/textuais.  

O que interessa nessa abordagem são os efeitos de sentido discursivos, os ecos ideológicos, 

as vozes e as apreciações de valor que o sujeito do discurso faz por meio de 

enunciados/textos em certos gêneros que lhe viabilizam certas escolhas linguísticas. Não 

importam tanto as formas linguísticas ou a dos textos em si, para relacioná-las aos contextos, 

mas o desenvolvimento dos temas e da significação. Por isso, os bakhtinianos referem-se aos 

gêneros como gêneros do discurso e não como gêneros de texto. (ROJO; BARBOSA, 

2015, p. 42.) 
 

 

 Para esclarecer o conceito de gênero discursivo e seu uso em contexto social as autoras 

trazem uma breve contextualização que “os gêneros discursivos permeiam nossa vida diária e 

organizam nossa comunicação. Nós os conhecemos e utilizamos sem nos dar conta disso. Mas, 

geralmente, se sabemos utilizá-los, conseguimos nomeá-los” (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 17). 
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Tomando como base esse argumento acrescentamos com a teoria de sequências didáticas por Dolz, 

Naverraz e Schneuwly que “uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual [...]” (2001, in: 

SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 82) e para que essa produção de materiais voltados à 

aprendizagem de L2 com o foco no ensino de leitura e escrita seja significativa é necessário que 

estejam interligadas como apresentou (DOLZ; NAVERRAZ; SCHNEUWLY, 2001, in: 

SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 96) representado pela intersecção a seguir: 

 

Figura 1 – Trabalho com as sequências e atividades de estruturação da língua 

 
 

 

 A representação acima reafirma os dados apresentados pelos teóricos anteriores, pois nesta 

intersecção as sequências didáticas sozinhas não agregam todas as atividades de estruturação de 

domínio da língua nem as práticas de escrita e sua produção, pois é necessário que ambas estejam 

relacionadas para poderem construir o conhecimento com base na vivência dos alunos de forma 

efetiva. Sendo assim a seção que apresentaremos a seguir é a proposta de uma alternativa para a 

concretização desse ensino em torno de atividades práticas pautadas no uso dos gêneros e a 
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sequência didática utilizando textos referentes à Cultura Surda, incentivando o professor a usar 

textos autênticos e de interesse do aluno aplicados a sua realidade. 

 

“Mão na massa”: minicurso para professores 

 

 Com o suporte das considerações esclarecidas anteriormente, propomos a ministração de 

minicurso voltado aos professores de PL2S de vários níveis de fluência em Libras, profissionais das 

escolas inclusivas, profissionais surdos e demais profissionais da área unindo um conjunto de ideias 

baseadas nos conceitos anteriores e acrescentados à proposta de criação de sequências didáticas 

com base em gêneros textuais para o ensino de língua portuguesa para surdos como L2 com temas 

interdisciplinares (SILVA; FRYDRYCH, 2016). 

 Para a construção destes materiais as etapas de produção da sequência didática foram 

baseadas na proposta de Silva e Frydrych (2016) que apresentaram a produção da primeira 

sequência didática elaborada pelo PRALER no I Congresso Nacional de Pesquisas em Linguística 

de Línguas de Sinais.  

 Nessa etapa unindo a proposta de elaboração de uma sequência como base ao esquema 

apresentado por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2001, in: SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 83): 

 

Figura 2 – Esquema da sequência didática 
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 E com base na proposta das autoras Silva e Frydrych (2016, p. 4) na aplicação de uma 

“fórmula” para o desenvolvimento de sequência didática com base em gêneros textuais para o 

ensino de língua portuguesa como L2 a alunos surdos: 

 

TEMA → GÊNERO → TEXTO(S) → ATIVIDADE(S) 

 

 

 Informando as etapas de composição das escolhas dos itens propostos se dividem em 

planejar da seguinte maneira: 

 

[...] primeiro parte-se da determinação de um tema, seguido da seleção de um gênero, para 

posteriormente escolher-se o(s) texto(s) que comporá(ão) a sequência. Ou seja, longe de 

servir tão somente como um pretexto para o estudo de tópicos gramaticais, o texto, em nossa 

proposta, tem como função ser o suporte material para o gênero e o tema, bem como ser o 

elemento que ensejará atividades de estudo linguístico que englobem o tema, o gênero e a 

própria análise linguística. (SILVA; FRYDRYCH, 2016, p. 4.) 

 

 

 Essa escolha da temática e do gênero nortearão a escolha do(s) texto(s) base(s) e de apoio, e 

atividade(s) que envolvem a prática sinalizada do aluno e escrita da segunda língua, mas para que 

isso ocorra os professores precisam internalizar esses conceitos partindo de análises de materiais. 

Sendo assim, apresentaremos as sequências já produzidas para o ensino de PL2S, com esse objetivo 

elaboramos duas perguntas que proporcionaram isto: 

 

a) Qual é o tema/assunto abordado pela sequência didática? 

b) Qual foi o texto-base selecionado para a sequência? 

 

 

 Para uma análise mais consistente será possível disponibilizar oito produções das quatro 

edições do PRALER. Essa atividade de leitura e análise das sequências modelos consiste em os 

participantes responderem as questões anteriores com base nos materiais planejados a seguir:  
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Figura 3 – Sequências didáticas produzidas no 

período de janeiro de 2016 a fevereiro de 2017 

 

 
 

Fonte: Arquivo Praler. 

 

 

 Neste período de interação em grupo esperamos que ao final da análise os representantes dos 

grupos possam compartilhar suas respostas com os demais que puderam ou não ter contato com a 

unidade escolhida pelo grupo, nesse primeiro feedback dos participantes é possível observarmos se 

as respostas estão coerentes com o que foi repassado, a compreensão da equipe e interação dos 

mesmos na elaboração da atividade de análise. Esperamos também que os retornos sejam com base 

de acordo com as respostas a seguir: 
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Figura 4 – Respostas às Sequências didáticas produzidas  

no período de janeiro de 2016 a fevereiro de 2017 

 

 

 
Fonte: Arquivo Praler. 
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 Após análise com base nas perguntas e apresentação das informações encontradas, outro 

viés de compreensão das etapas é a elaboração de uma sequência, em grupo os participantes terão a 

oportunidade de elaborar seus próprios materiais. A execução dessa atividade de compreensão 

consiste em elaborar um “esqueleto” de uma sequência didática utilizando cartolina, e pincéis 

atômicos, ficando livres para a escolha de temas, textos de acordo com temas e gêneros semelhantes 

ou diferentes do material analisado. Ressaltamos que os textos a serem compartilhados têm 

referências à Cultura Surda.  

 Neste processo de desenvolvimento da sequência seguirão os seguintes passos: 

 

1. Atividades de pré-leitura, que tem por objetivo introduzir o tema da sequência didática e 

valem-se de recursos visuais, tais como imagens, filmes, objetos etc., instigando o aluno a 

responder e explanar sobre o conteúdo inicial utilizando a Libras;  

2. Atividades de leitura podem estimular o conhecimento vocabular, questões relacionadas 

ao texto antes ou após a leitura;  

3. Atividades de pós-leitura, visando explorar o gênero, e este para além do tema 

selecionado em imagens estáticas ou textos multimodais;  

4. E análise linguística, levando o aluno a refletir sobre a estrutura da língua naquilo que 

interessa para a produção vinculada ao tema e ao gênero usando-se do texto base para 

elaborá-la. 

 

 

 Por conseguinte, a explanação da escolha das etapas que foram elaboradas nas atividades 

práticas, evidenciando o uso de gêneros discursivos para o ensino de PL2S.  

 Todas as etapas aqui elaboradas consistem em motivar a produção de materiais oriundos de 

ideias do professor, assim como a compreensão do aluno ao contexto discursivo das línguas a partir 

de um norteador, o tema, e a elaboração final da atividade concretizando no entendimento do 

gênero trabalhado e a produção escrita dos alunos contemplados, pois trabalhamos com a ideia de 

auxiliar na continuidade à instrumentalização do professor de língua portuguesa para surdos, 

partindo da reflexão de textos teóricos, produção e uso de unidades didáticas. 
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Considerações finais 

 

 Poucos são os materiais disponíveis para o ensino-aprendizagem de PL2S. Propusemo-nos 

aqui a demonstrar uma forma que obteve sucesso em sua aplicação em uma escola para surdos. 

Sabemos, no entanto, que contextos diferenciados podem resultar em respostas distintas, pois não 

há receitas prontas. 

 As sequências produzidas pelo PRALER: L2 para Surdos podem e devem ser reavaliadas, 

sendo resultantes da reflexão contínua do professor que não engessa o que se criou, mas ressignifica 

suas práticas. 

 Assim, esperamos que os participantes da formação compreendam que, apesar das 

limitações e desafios vividos no ensino-aprendizagem de PL2S, é possível que os alunos surdos 

adquiram autonomia em suas práticas de leitura e escrita em diversos gêneros discursivos por meio 

de sequências didáticas, propiciando o letramento. 
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RESUMO 

No contexto de ensino de línguas, é inegável a importância de se abordarem questões relacionadas à cultura e 

ao povo do país onde a língua-alvo é falada. Principalmente, porque o aluno estrangeiro traz construído de 

seu país um imaginário coletivo sobre o que é “ser brasileiro”, pensamento este que pode ser reforçado ou 

modificado mediante as experiências em contexto de imersão. Assim sendo, este trabalho tem por objetivo 

averiguar as impressões depreendidas pelos estrangeiros através dos enunciados veiculados em placas e/ou 

cartazes “de orientação”. Para tanto, levam-se em consideração os estudos de Peterson (2004) e Hofstede 

(2010), realizados no âmbito do Interculturalismo; DaMatta (1986; 1997), da Antropologia Social; e 

Goffman (1980), da Sociolinguística Interacional. Fundamentado em uma perspectiva interdisciplinar, o 

trabalho pretende colaborar para melhor compreensão das questões identitárias trazidas na e pela língua 

estrangeira. Além de possibilitar a reflexão crítica da cultura contemporânea brasileira presente nos espaços 

coletivos. 

 

Palavras-chave: Português como Segunda Língua. Interculturalismo. Placas e cartazes informativos e de 

advertência. 

 

Introdução 

 

 São vários e diversificados os contextos a que estão expostos os estrangeiros pelo território 

brasileiro, sua exposição às múltiplas informações que comumente passam, por nós, despercebidas, 

adquirem sob esse olhar outros diferentes significados.  

 Tendo em vista essa tendência em muitos aspectos da cultura brasileira, este trabalho visa 

perceber, a partir da análise de avisos veiculados em placas e cartazes informativos e de advertência 

presentes em espaços coletivos, como o brasileiro se relaciona com o espaço à sua volta. Nesse 

panorama, tal estudo se torna fundamental para o desenvolvimento da competência intercultural 
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pelo aprendiz de português, visto que muito do conjunto de regras, valores, comportamentos e 

hábitos do povo brasileiro não é compreendido pelos estrangeiros que visitam ou estão em contexto 

de imersão no Brasil. 

 Ao estar nessa condição, qualquer indivíduo, seja em qual país for, está 

inevitavelmente submetido a um conjunto de regras sociais que muitas vezes se revelam bem 

diferentes da sua realidade. A maneira de se comportar, de se comunicar, de se relacionar com 

outras pessoas constitui alguns dos vários aspectos que se diferenciam de um lugar para outro. 

Assim, não há dúvidas de que também há maneiras distintas de cada sociedade em lidar com o 

ambiente em que vive. 

 Com o passar dos anos a configuração social mudou, os espaços urbanos tornaram-se tão 

complexos e com tantos apelos que estabelecimentos comerciais, ambientes de lazer e 

entretenimento e universidades, entre outros, investem cada vez mais em sinalização. As placas e 

cartazes são alguns dos dispositivos bastante utilizados que podem apontar para atrações, criar 

ambientes agradáveis e harmônicos, apresentar aspectos históricos importantes e também orientar 

comportamentos. Para além de suas funcionalidades, é possível dizer ainda que podem revelar 

condutas e hábitos inadequados de um povo, levando à criação de estereótipos negativos. 

 Assim, diante da diversidade de avisos veiculados em placas e cartazes presentes nos 

espaços urbanos, nosso trabalho deterá a análise apenas naqueles que não são regulamentados por 

órgãos públicos, ou seja, que surgiram da informalidade e são consequência das transformações 

ocorridas ao longo do tempo na sociedade. Aqui, estes assumem as seguintes classificações
1

: 

 

 Placas e cartazes informativos: trazem mensagem ao usuário, como informações indicativas 

de procedimento: “Sorria, você está sendo filmado”, “Ao sair, apague as luzes”. 

 Placas e cartazes de advertência: informam aos usuários condições potencialmente 

perigosas, proibições, obrigações ou restrições, com mensagens imperativas, podendo conter 

informações complementares. Exemplo: “Cuidado: cerca elétrica”. 

 

 

 Importante dizer ainda que os textos de avisos, encontrados nos diferentes espaços da 

sociedade em placas, cartazes e similares, podem também ser repartidos em dois grupos, 

                                                 
1
 Consideramos a classificação apresentada no manual de Sinalização Predial do Banco Central do Brasil (2001). 
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diferenciados por alguns traços e unificados por outros. Assim, os textos manuscritos, executados 

por particulares, em geral descuidados e provisórios, serão considerados como pertencentes ao 

grupo de “cartazes”, enquanto os elaborados em oficinas especializadas, a partir do procedimento 

gráfico, serão incluídos ao grupo de “placas”. 

  

Pressupostos Teóricos 

 

 Uma vez que este trabalho se dedica a uma concepção de linguagem vinculada ao contexto 

sociocultural, optamos por uma abordagem interdisciplinar em razão das áreas adotadas abordarem 

questões referentes à linguagem, à sociedade e à cultura, elementos-chave para a análise de avisos 

veiculados em placas e cartazes informativos e de advertência em espaços coletivos. Apresentamos, 

a seguir, algumas das teorias que fundamentam este estudo. 

 Seguindo os pressupostos da Antropologia Social, adotamos os conceitos de “casa” e “rua” 

propostos por DaMatta (1986; 1997). Segundo o antropólogo, nossa sociedade orienta as suas ações 

por meio desses dois códigos sociais que, apesar de diferentes, se complementam. Para ele, “casa e 

a rua são mais que locais físicos. São também espaços de onde se pode julgar, classificar, medir, 

avaliar e decidir sobre ações, pessoas, relações e moralidades” (1986, p. 23). O espaço da casa seria, 

portanto, norteado por uma ética conservadora, refere-se ao lugar simbólico do sagrado e da moral, 

da intimidade, da família e da segurança. A rua, por sua vez, é o lugar que se baseia em convicções 

mais liberais, retrata o espaço simbólico da desordem e do profano, do anonimato, das leis e da 

transgressão. 

 Na sociedade brasileira também é comum uma mudança de atitude ou opinião, 

dependendo do contexto ou das circunstâncias em relação a esses espaços. Enquanto em casa todos 

costumam ser “supercidadãos” – lugar onde se pode fazer coisas até mesmo condenadas no espaço 

público –, na rua, onde passamos sempre por indivíduos anônimos e desgarrados, somos 

“subcidadãos”, o que explica o comportamento extremamente inadequado em relação às coisas 

públicas. 

 

Jogamos o lixo para fora de nossa calçada, portas e janelas; não obedecemos às regras de 

trânsito, somos até mesmo capazes de depredar a coisa comum, utilizando aquele célebre e 

não analisado argumento segundo o qual tudo o que fica fora de nossa casa ‘é um problema 
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do governo!’. Na rua a vergonha da desordem não é mais nossa, mas do Estado. Limpamos 

ritualmente a casa e sujamos a rua sem cerimônia ou pejo. (DAMATTA, 1997, p. 12) 

 

 

 A análise de DaMatta revela que não há coerência na conduta do brasileiro. Há uma 

cidadania em casa e outra na rua, sendo esta última a mais negativa. Nela, nos constituímos em 

indivíduos livres, e muitas vezes descomprometidos com os interesses coletivos e alheios à 

conservação do patrimônio público, uma vez que parecem pouco enraizadas na sociedade brasileira 

as noções de patriotismo e de senso de cidadania, as quais pressupõem atenção não apenas com os 

interesses individuais, mas também coletivos. A colocação do autor, portanto, vem fortalecer a 

nossa reflexão, reforçando a ideia de que os brasileiros têm uma visão complexa e múltipla de si 

mesmos como sociedade. 

 Do referencial teórico da Sociolinguística Interacional levamos em consideração que em 

nossas interações sociais não somos exclusivamente governados por regras gramaticais, há também 

leis de interação que orientam nossas ações quando se vive em sociedade. 

 Seguindo essa perspectiva, Goffman defende que a existência de regras sociais e culturais 

influencia diretamente nas interações comunicativas, nas quais tendemos a estabelecer um padrão 

de comportamento verbal ou não verbal e, por meio dele, avaliamos o outro e a nós mesmos, a fim 

de construir uma autoimagem. Nesse movimento, inclui-se o conceito de “face”, proposto pelo 

autor, que consiste no “valor social positivo que uma pessoa reclama para si” (GOFFMAN, 1967, p. 

77), isto é, aquilo que a pessoa aspira e deseja que os outros acreditem que ela possua. Trata-se de 

um construto interacional, com um caráter não estável e permanente, sendo por isso mesmo passível 

de ser ameaçado, protegido, salvo, recuperado; o que demonstra, em uma interação, a necessidade 

constante de preservar a face. 

 Goffman (1980) reúne em dois grupos as práticas defensivas, que procuram salvar a própria 

face, e as práticas protetoras, que procuram salvar a face do outro (PAULA, 2006). Geralmente, as 

duas perspectivas tendem a coexistir, pois em uma interação a expectativa é a de que os 

participantes envolvidos tenham respeito entre si. Desse modo, é esperado que cada um sustente 

critérios de consideração para salvar a face alheia, resultado de fatores, como: “Ligação emocional 

que possuem em relação à imagem criada, da ideia de que os outros possuem direito a uma proteção 

moral, do empenho em evitar o rompimento da relação já estabelecida e ao temor das hostilidades 

que lhe podem ser dirigidas caso os outros percam suas faces” (PAULA, 2006, p. 49). A partir 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 349 

dessas considerações, observamos nos dados como os enunciados das placas orientam o usuário, 

sem ameaçá-lo por meio das regras de boa conduta. 

 Mostram-se relevantes também neste trabalho alguns conceitos necessários à análise de 

dados com relação ao Interculturalismo, entre eles os de Geert Hofstede (2010), antropologista 

holandês, que estudou a interação entre as culturas nacionais e as culturas organizacionais. Sua 

pesquisa de cunho intercultural, realizada em um ambiente institucional - IBM -, demonstrou como 

as diferenças culturais influenciam o comportamento das sociedades e, consequentemente, das 

organizações. Isso possibilitou, a partir dos dados coletados, situar os participantes da pesquisa ao 

longo das seis dimensões de Hofstede, identificadas como: Distância do Poder, Individualismo vs. 

Coletivismo, Masculinidade vs. Feminilidade, Evitação de Incerteza, Indulgência vs. Controle. 

 Neste trabalho, especificamente, serão consideradas apenas as seguintes 

caracterizações de cultura: Evitação de Incerteza, Individualismo vs. Coletivismo. 

 A dimensão “Evitação de Incerteza” trata do grau de tolerância de um grupo social com 

relação à incerteza ou ambiguidade, ou seja, de como os indivíduos dessa sociedade lidam com 

situações inesperadas. De acordo com Hofstede (2010, p. 10), sociedades que evitam a incerteza 

tentam diminuir a possibilidade de tais acontecimentos com a criação de regras e leis a fim de tentar 

minimizar a chance de que um membro de uma determinada cultura se sinta ameaçado por 

acontecimentos inesperados. Além disso, indivíduos que vivem nesse tipo de sociedade são mais 

emotivos. De modo contrário, indivíduos de sociedades que toleram a 

incerteza de situações desconhecidas suportam melhor as divergências de opiniões, tentam 

minimizar a burocracia e as leis, além da tendência de serem mais indiferentes e menos emotivos. 

 Na dimensão “Individualismo vs. Coletivismo”, Hofstede (2010, p. 11) afirma que 

sociedades coletivistas são aquelas em que o sentimento de equipe se sobrepõe ao individual. Já as 

sociedades individualistas são aquelas em que o interesse particular prevalece sobre o de um grupo. 

Assim, em sociedades consideradas mais coletivistas, um indivíduo deve lealdade a um 

determinado grupo, e agir de modo desleal é um ato não tolerado e repreensível. Enquanto em 

sociedades consideradas individualistas, os indivíduos são classificados de acordo com suas 

características pessoais, não sendo levado em consideração o grupo a que estes pertencem. 

 A fim de ilustrar as dimensões supracitadas em relação ao Brasil, vejamos abaixo o gráfico 

com relação às seis dimensões culturais de Hofstede (2010), disponível no site do referido autor: 
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Gráfico 1 – Dimensões Culturais 

 

 
Fonte: HOFSTEDE, G. http://geert-hofstede.com/brazil.html Acesso: 15 out 2018. 

 

 

 Como podemos verificar no gráfico, com relação à “Evitação de incerteza”, o Brasil 

apresenta uma alta pontuação, 76 pontos. Isso demonstra que precisamos de normas e sistemas 

legais para estruturar a vida: os indivíduos têm necessidade de obedecer às leis. Entretanto, a 

dificuldade da sociedade brasileira em obedecer tais leis é grande; com isso, criam-se regras 

adicionais, resultando em uma grande burocracia que visa construir um ambiente mais seguro e com 

menos incertezas para se viver. 

 Com relação à dimensão “Individualismo vs. Coletivismo”, podemos afirmar que o Brasil, 

com 38 pontos, é uma cultura que tem forte tendência ao coletivismo, que tende a zelar mais pelo 

“nós” do que pelo “eu” e que protege os membros do seu grupo social em troca de lealdade. 

Segundo a pesquisa realizada pelo autor, o poder do grupo é predominante na sociedade brasileira. 

Assim sendo, os interesses coletivos estão acima dos individuais, o que explica a predisposição dos 

brasileiros em manter a harmonia e evitar confrontos diretos. 

 Outro conceito importante para este trabalho, no âmbito dos estudos interculturais, foi o de 

“estereótipos” e de “generalizações” propostas por Peterson (2004, p. 26 e 27). Segundo o autor, as 

generalizações são conclusões sobre uma cultura, feitas com base em observações de um número 

considerável de elementos de uma determinada sociedade, enquanto os estereótipos são afirmações 

parciais sobre uma cultura, feitas por meio da observação de somente um elemento ou de um 

conjunto limitado de elementos de uma dada sociedade. 

http://geert-hofstede.com/brazil.html
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 Muitas dessas percepções sobre as características dos outros são mal interpretadas quando se 

trata do contato entre culturas, “onde a tendência natural e inconsciente ao etnocentrismo leva a 

uma quase inevitável construção de estereótipos” (MEYER, 2013). Assim, em um contexto de 

aprendizagem intercultural: 

 

Cabe a nós, professores e pesquisadores de PL2E, partindo do princípio de 

que as questões interculturais são centrais na aquisição de uma segunda 

língua, entender que o nosso aluno já chega a nós com uma visão de 

brasilidade construída a partir de estereótipos, e utilizar este fato a favor dele 

mesmo, ajudando-o a desconstruir essa visão falsa para que ele possa, enfim, 

construir generalizações mais próximas da realidade e, portanto, mais 

favoráveis à necessária construção de sua identidade como falante de 

português. (MEYER, 2013, p. 31) 

 

 

Metodologia e coleta de dados 

 

 Norteou este estudo a definição de casa e rua apresentada por DaMatta (1997), mais 

especificamente suas reflexões a respeito da capacidade dos brasileiros em serem múltiplos, ora 

sendo “supercidadãos”, ora “subcidadãos” no que se refere às coisas públicas e aos espaços 

coletivos. A análise da sociedade brasileira feita sob essas duas “esferas de significação social” 

serviu de ponto de partida para direcionar a escolha dos dados utilizados. Esses conceitos, somados 

aos de face (Goffman, 1980), de Evitação de incerteza, de Individualismo vs. Coletivismo 

(Hofstede, 2010) e de estereótipos e de generalizações (Peterson, 2004) possibilitaram perceber 

como os avisos veiculados em placas e cartazes trazem aspectos culturais específicos ou 

comportamentos peculiares de nossa sociedade. 

 Em busca de recursos que evidenciassem como os sujeitos brasileiros lidam e se 

comportam em relação ao espaço coletivo, foram escolhidos dados compostos do acervo particular 

de imagens por meio de fotografias de cartazes e placas de diversos ambientes sociais, públicos ou 

privados, e da seleção das imagens de diversas páginas sociais acessadas através de pesquisas 

realizadas pelo Google
2
. 

 A partir deles, buscou-se captar a perspectiva e o significado possivelmente atribuído pelo 

                                                 
2
 Os endereços dos sites constam nas referências bibliográficas. 
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estrangeiro ao se deparar com diferentes mensagens de orientação de conduta nos diversos espaços 

em que circulam. 

 

Discussão dos dados 

 

 Atualmente, vivemos em um cenário tão globalizado e de grande circulação de 

pessoas, intensificado principalmente por eventos internacionais de grande destaque mundial, que a 

presença de avisos em placas e cartazes tornou-se indispensável para orientar as ações dos 

indivíduos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. É praticamente impossível ir a algum lugar 

público ou estabelecimento privado em que tais “lembretes” não estejam presentes nos dizendo o 

que fazer. 

 Como dissemos anteriormente e veremos nos dados a seguir, o uso de placas e 

cartazes, com pequenas mensagens, orientando como proceder em determinados espaços, parece ser 

um instrumento muito comum em lugares de grande circulação de pessoas, como faculdades, 

prédios comerciais, banheiros públicos, lojas de conveniência, entre outros. Entretanto, há de se 

estabelecer diferenças entre as placas que estão expostas nesses espaços. Enquanto algumas delas 

não são normatizadas, surgindo da informalidade e da necessidade dos proprietários desses locais 

em evitar possíveis danos aos seus bens, outras são regulamentadas por leis federais, estaduais e 

municipais, a fim de que esses espaços funcionem corretamente, bem como para que o público que 

utiliza seus serviços e instalações tome conhecimento dos seus direitos e proibições. Estas últimas 

também sofrem frequentes fiscalizações pelo PROCON
3

 e demais órgãos administrativos locais. 

Desse modo, são feitas, continuamente, necessárias adequações. 

 Para fins de organização, apresentaremos inicialmente os avisos presentes em placas e 

cartazes não regulamentados, os quais são o interesse central deste estudo, e, em seguida, traremos 

dois exemplos de sinalização obrigatória e normatizada para fortalecer a reflexão proposta. 

 

 

 

                                                 
3
 Compete ao PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, executar a política estadual de defesa e 

proteção ao consumidor, promovendo em cada Estado os interesses e direitos dos consumidores. 
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 Avisos utilizados em banheiros 

 

Figura 1 

 
 

 

Figura 2 

 
 

 

Figura 3 

 
 

 

Figura 4 
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Figura 5 

 
 

 

Figura 6 

 
 

 

Figura 7 
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Quadro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observando-se as placas e avisos presentes em banheiros, ficam evidentes as diferentes 

formas de abordagem ao usuário a fim de convencê-lo a manter tal espaço preservado e limpo. Nas 

placas e cartazes acima é possível perceber que os enunciados utilizam estratégias que reforçam o 

sentido de imposição, por meio do uso do tempo verbal imperativo (exceto nas figuras 2 e 3). É 

através de mensagens desse tipo que diferentes estabelecimentos costumam “educar” as pessoas, 

dizendo o que é preciso fazer ou como se comportar adequadamente. “Dê a descarga após o uso” 

(Fig. 1) e “Evite o desperdício, três toalhas são suficientes para lavar as mãos” (Fig. 4) são formas 

pontuais de solicitação de procedimento e, mais do que isso, deixam claro quem detém o poder 

naquele espaço. Em alguns casos, há placas que expressam uma sequência de comportamentos 

proibidos: “Não suba no vaso sanitário”, “Não esqueça a descarga”, “Nunca jogue papel, absorvente 

ou qualquer objeto no vaso”, “Use a pia apenas para lavar as mãos e o rosto” (Fig. 7); são formas 

ainda mais impositivas de lembrar a um usuário indefinido e que pode, inclusive, frequentar uma 

única vez tal espaço, que essas são as “regras da casa” e, portanto, precisam ser difundidas e 

respeitadas. A escolha pelo uso do tempo verbal imperativo como estratégia, inevitavelmente, soa 

mais que impessoal. Os indivíduos, assim, acabam tendo dificuldade em se reconhecer nesses 

enunciados e, ao não se identificarem, não veem necessidade de se tornarem os sujeitos das atitudes 

que os enunciados querem propor.  

 O uso de uma linguagem simples e direta também pretende evitar práticas que são comuns, 

como ilustra a figura 2: “Higiene – Mictório não é cesto de lixo”. A placa informa algo óbvio, visto 

que o mictório e o cesto de lixo possuem finalidades totalmente distintas, porém há usuários que 

atribuem a um dos objetos as duas funções. Diferente das demais placas, esta não diz diretamente o 

 Não suba no vaso sanitário. 

 Nunca jogue papel, absorvente ou qualquer objeto no vaso. 

 Use o cesto de lixo. 

 Não esqueça a descarga. 

 Use a pia apenas para lavar as mãos e o rosto. 

 Viu algo de errado? Avise a um funcionário do MetrôRio. 
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que o usuário deve fazer, mas implicitamente deixa claro qual é a verdadeira utilidade daquele 

objeto. 

 A variação de abordagem, nos dados, pode ser percebida também entre os avisos presentes 

em cartazes e os estampados nas placas, que é o que se pode chamar de “imperativo sutil”, um 

modo de dizer que gera uma cordialidade em um discurso de tom imperativo. Uma regra é dada, 

porém, de maneira mais suave. Nas figuras 5 e 6, por exemplo, o uso de expressões como Keep 

calm e recursos chamados de emojis, utilizados positivamente nas redes sociais e aplicativos de 

celular, dão forma a uma interpelação mais leve, inusitada e, inconscientemente, promove uma 

brincadeira com a situação, ao mesmo tempo em que transmitem mensagens de incentivo à higiene. 

 Outra advertência que também enfatiza a importância da ação individual na manutenção do 

espaço coletivo é ilustrada na figura 3. Observa-se, porém, uma tendência pouco comum em 

banheiros públicos brasileiros, uma placa em que também há orientação para o usuário estrangeiro, 

escrita em inglês. Nota-se que, diferentemente das demais, esta pede que o lixo seja jogado no vaso 

sanitário e não na lixeira, como é o procedimento usual no Brasil. Isso ocorre porque pouco mais da 

metade do esgoto gerado é coletado e nem todo ele é tratado, enquanto em países desenvolvidos, 

onde o papel é jogado no vaso, o saneamento básico é garantido a quase 100% da população, algo 

que ainda não é realidade no nosso país. 

 Pensando sob outra perspectiva, considera-se que tal placa pode reforçar um comportamento 

já condicionado no estrangeiro, levando-o a más condutas em território brasileiro. Além disso, passa 

a imagem de que as regras estabelecidas em espaços coletivos no Brasil não seguem uma 

uniformidade, pois cada estabelecimento elabora suas próprias “leis”. Com isso, é inevitável o 

surgimento de estereótipos, construídos a partir de um problema social e estendido a aspectos 

morais dos indivíduos que constituem o país, sendo assim comumente caracterizados como 

instáveis, desorganizados e até mesmo atrasados por não possuírem um sistema de esgoto moderno 

como nos países desenvolvidos. 

 Elogiar antecipadamente o usuário, como em 7, também é uma estratégia persuasiva em 

placas de banheiro que pode gerar um constrangimento maior, caso violem-se as regras 

estabelecidas. Há, nesse caso, um empenho do interlocutor para que sua advertência não faça 

ninguém perder a face, incluindo a dele própria, por meio de escolhas lexicais que resultam em 

práticas defensivas (GOFFMAN, 1980). Dessa maneira, a placa do banheiro em uma estação do 

metrô do Rio de Janeiro apela para a identificação do usuário com o que está dito, bem como o 
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convoca a ser responsável também em monitorar aquele local, mesmo estando apenas de passagem: 

“Você viu algo de errado? Avise a um funcionário do MetrôRio”. 

 A partir dos avisos de advertência apresentados nesta seção, contata-se que é na ordem do 

constrangimento, da conscientização e do interesse em fazer cumprir as regras que essas placas e 

cartazes parecem atuar. Deve-se levar ainda em conta que são os estabelecimentos os responsáveis 

em lidar com o conflito de normatizar “a seu modo” e criar codificações comportamentais que 

variam em relação a outros espaços do gênero. Assim, cabe a eles tomar a decisão de como abordar 

e orientar os indivíduos a se comportarem na “rua”, trazendo os valores de “casa” para um espaço 

necessário a todos. Essa característica revela a não padronização das placas presentes em banheiro, 

porém mostra o quanto são populares e indispensáveis em estabelecer a comunicação entre os 

estabelecimentos e os usuários. 

 

Avisos utilizados em ambientes corporativos 

 

 O ambiente corporativo, isto é, o ambiente de trabalho ou empresarial, é constituído por 

pessoas de diferentes comportamentos e valores, por isso, muitas vezes, hábitos e atitudes não tão 

comuns em casa, como organização, limpeza e cuidado com recursos materiais, quando ausentes, 

não são tolerados, visto que são esperadas atitudes que promovam o bem-estar de todas as pessoas 

que circulam e convivem nesse espaço. 

Como não é possível prever os modos de os indivíduos se portarem, muitos ambientes 

corporativos usam como artifício avisos informativos e de advertência para manter os funcionários 

e visitantes informados sobre os procedimentos de arrumação, limpeza e riscos. Vejamos: 

 

Figura 8 
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Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As placas, como as apresentadas acima, colocam empregadores, empregados e visitantes em 

uma situação de comunicação mediada já que não há contato face a face e a interação acontece 

unicamente por meio do texto. Esse aspecto torna ainda mais cautelosa a escolha dos elementos que 

o constituirão, pois o autor não tem ciência de quem será o seu leitor, e no caso de um mal-

entendido na compreensão da mensagem, os meios para uma tentativa de reparo são praticamente 

inexistentes. 

 Assim, empresas especializadas na elaboração de placas voltadas para fins de procedimento 

e boas condutas criam enunciados claros e diretos para conduzir o leitor a uma ação favorável ao 
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espaço, à empresa e, sobretudo, ao empregador, que pode acabar sendo o mais prejudicado em caso 

de más condutas de seus empregados. Logo, determinados enunciados, como em 8 e 9, pretendem 

lembrar os funcionários sobre a importância de manter a ordem no espaço de trabalho, seja 

colocando o que pega no lugar, após seu uso, ou mantendo limpo e organizado o ambiente que 

ocupa. Além disso, avisos como esses tendem a lembrar a alguns funcionários mais “desligados” 

que não é só a equipe responsável pela limpeza que deve manter a ordem, mas que cada um também 

pode dar sua contribuição. Já as placas informativas 10 e 11, trazem dados indicativos de 

procedimento. Mensagens como essas também pretendem evitar custos maiores com pagamento de 

luz e manutenção, bem como gerar novos hábitos no ambiente de trabalho. 

 Nessas placas a exortação ao comportamento “politicamente correto” é a 

característica mais forte. O modo de dizer não é imperativo, é mais uma sugestão e uma 

demonstração de cuidado: “Lembre-se”, “Atenção”, “Aviso”, “Segurança” introduzemenunciados 

breves, mas precisos para indicar qual é o padrão de comportamento no ambiente de trabalho. 

Assim, o uso das placas, como procedimentos para a preservação da autoimagem (face), pode ser 

considerado uma tentativa de estabelecer um acordo que garanta o bom desempenho das ações e 

evite reuniões individuais ou coletivas de advertência em que as palavras, muitas vezes, podem 

ganhar outros contornos. Portanto, circulares, e-mail, cartazes, placas, entre outros meios, se 

tornaram medidas eficientes de comunicação em ambientes de trabalho, a fim de evitar possíveis 

constrangimentos e especulações entre os funcionários. 

 Pensando nos estrangeiros que vêm ao Brasil trabalhar temporariamente ou que já trabalham 

aqui, constantes avisos em placas e cartazes podem causar estranhamento. A presença desses 

suportes em diferentes espaços de circulação pode revelar a ausência de uma postura social cidadã, 

ou seja, uma postura descomprometida de parte da população para com a coletividade, pois acabam 

por denunciar que “alguém” não cumpre o seu papel. Dessa forma, avisos de ordem e advertência 

são mais do que lembretes, são formas de conter e prevenir condutas comuns e inadequadas que 

vêm do espaço de fora para dentro de ambientes em que se esperam posturas mais padronizadas. 
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Avisos utilizados em jardins e ruas 

 

 Passando de ambientes fechados para abertos de grande circulação de pessoas, como jardins, 

praças e ruas, também se identificam diferentes placas. A intensa circulação de pessoas faz do 

monitoramento desses espaços algo totalmente impossível. Por isso, a consciência de cada cidadão 

se faz imprescindível para manter a ordem de um lugar que é de todos. Entretanto, quando isso não 

acontece, surgem novamente as placas para dar o seu recado. 

 

Figura 12 

 

 

 

Figura 13 
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Figura 14 

 

 

 

Figura 15 

 

 

 

 Em geral, normas de boa educação como as ilustradas acima são cumpridas 

espontaneamente e ocorrem, sobretudo, devido ao fato de serem aprendidas, comumente, pela 

educação familiar. Entretanto, há pessoas que, mesmo com toda a educação recebida, agem de 

maneira inadequada. Nesse caso, ações de caráter normativo e comportamental, muitas vezes, não 

surtem o efeito desejado, pois são ignoradas ou não percebidas. 

 Mesmo assim, as placas persistem nesses lugares, convidando a todos à prática considerada 

correta. Entre elas está a figura 12, muito comum em praças e jardins públicos, com a finalidade de 

advertir aqueles que não resistem em ver uma linda flor plantada e imediatamente desejam pegar 

mudas para plantar em seus próprios jardins. Valendo-se das considerações de Hofstede (2010) 

sobre o Brasil a respeito de ser um país coletivista, isto é, que possui uma cultura cujas ações se 



ANAIS DO SIMPÓSIO SIPLE 2018 
 
 

 

 

 

ISBN 978-85-7846-568-1 
UFRN – Natal, RN – 27 a 28 de setembro de 2018 362 

traduzem em defesa do grupo, é inevitável perceber, nesse caso, o quanto os brasileiros podem 

deslizar entre a dimensão Coletivista e Individualista, isso porque o nosso cotidiano transita entre o 

ambiente da “casa” e da “rua” (DaMatta, 1997). Logo, se o que está no espaço público vem ao 

encontro dos interesses particulares e está ali “disponível”, por que não o tornar algo privado e que 

atenda as próprias necessidades? 

 Associada a essa ideia, observa-se na figura 14 outra transgressão decorrente do atendimento 

aos interesses individuais ou da falta de bom senso. Como se vê, a placa pretende reforçar um 

direito que é já regulamentado por órgãos federais, estaduais e municipais, denominada “Lei do 

silêncio”, a qual visa, entre algumas atribuições, proteger a coletividade da poluição sonora em 

determinados horários. É importante ressaltar que, apesar de ser uma situação amparada por lei, 

placas desse tipo surgem da informalidade e da necessidade de se evitarem conflitos diretos entre 

vizinhos ou mesmo importunações eventuais. 

 Retomando o uso de recursos mais expressivos para convencer as pessoas a cumprirem a 

regra, lança-se mão, em 14, de um apelo de ordem afetiva. Palavras como “Por amor” e “Obrigada” 

procuram envolver o leitor de forma a ele se comprometer com o pedido apresentado como se fosse 

“feito pela própria grama” e, assim, cumprir o solicitado. Contrariamente, em 15, apresenta-se uma 

placa objetiva, motivando as pessoas a se comportarem da forma como a cidade merece, ou seja, 

sendo um “bom cidadão”: motivado e consciente. 

 A partir da análise de DaMatta, constata-se através das placas que, embora muitos 

brasileiros defendam e se posicionem de modo semelhante contra as más atitudes em todos os 

espaços que circulem, é inegável que, dependendo de cada lugar, as mudanças de comportamentos 

sejam diretamente influenciadas pelas especificidades desses espaços. E é principalmente na “rua” 

que a incoerência se dá, revelando nossa face individualista e ameaçadora em relação ao outro. 

 

Avisos oficiais 

 

 Tradicionalmente, compete aos governos zelar pela segurança dos indivíduos. Assim, para 

governar torna-se fundamental lançar mão de um conjunto de estratégias, cujo objetivo é produzir 

nos indivíduos determinados comportamentos e características, de forma a torná-los adequados aos 

princípios da sociedade. Busca-se, portanto, coerência para se conservar a ordem. Esse controle 
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inevitavelmente passa pelo discurso, que pode se proliferar não só pela fala, mas também através da 

comunicação mediada pelas sinalizações presentes na sociedade, como as explicitadas a seguir: 

 

Figura 16 

 

 

 

Figura 17 

 

 

 

 A placa ilustrada em 16, tão comum atualmente em diferentes estabelecimentos, aponta não 

só para a perda de privacidade, como revela que a ausência de segurança pública é um dos maiores 

problemas enfrentados por todos os brasileiros. Para se protegerem, empresários e até mesmo 

residentes passaram a utilizar sistemas eletrônicos de fiscalização por meio de câmeras de 

filmagens. Assim, não demorou muito para que o uso da tecnologia fosse regulamentado, até como 

forma de proteger outros direitos em razão do uso da imagem. 

 Já a figura 17 apresenta uma advertência aos usuários, a fim de proporcionar-lhes total 

segurança ao utilizar tal transporte. Medidas como essa são criadas para evitar possíveis acidentes, 

visto que o elevador, como qualquer outra máquina, pode passar por problemas mecânicos. 
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 As placas regulamentadas, portanto, funcionam como porta-vozes oficiais dos governos 

brasileiros, os quais, por meio delas, pretendem evitar o que, segundo Hofstede (2010), temos 

demais, isto é, aversão à incerteza, pois possuímos a necessidade de regras de comportamento, 

busca de formalização e de padronização, temendo incertezas futuras. Assim, as placas acima 

revelam a necessidade do brasileiro de coibir possíveis ações prejudiciais, garantindo os direitos e a 

segurança das pessoas que circulam pelos espaços coletivos. 

 

Considerações finais 

 

 Buscou-se brevemente neste artigo lançar um olhar sobre uma prática comunicacional com 

ampla presença em diferentes espaços coletivos do Brasil, apresentando sua complexidade de 

funções e significações na sociedade. A expansão dos centros urbanos e o contato diário com 

estranhos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, impulsionou o fenômeno de avisos em placas e 

cartazes, como forma de equilibrar a vida em comunidade, dar recado, prevenir, coibir ou estimular 

novos comportamentos e hábitos. 

 Como se observou, existe uma variedade de construções significativas possíveis para se 

realizar ações de pedir, lembrar, ordenar, orientar. É certo que o propósito determina a sua escolha e 

o seu uso, por isso sempre haverá algum tipo de reação por parte dos envolvidos e estas reações 

manifestam-se de diferentes formas. Sendo assim, o melhor a se fazer para manter as relações 

sociais e a integridade dos espaços preservados é ser consciente, cortês, educado, já que todos os 

indivíduos, em qualquer situação comunicativa, seja ela mediada ou não, têm a necessidade de 

manter o valor positivo de suas faces. 

 Nessa tentativa de buscar o bem-estar de todos nos espaços coletivos, rastros do modo de 

vida dos brasileiros se espalham pelo país. As placas, mais do que orientar condutas, terminam por 

retratar os comportamentos produzidos socialmente, sua manifestação e necessidade de negociação 

constante. Ao se depararem com uma diversidade de avisos relacionados a comportamentos, 

estrangeiros podem reforçar estereótipos já tão disseminados a respeito do povo brasileiro, 

atribuindo-lhes valores deturpados e falseadores muito maiores do que se revelam na realidade. 

Sabe-se que a suposta permissividade brasileira abre caminhos para esses tipos de julgamentos, por 

isso o conhecimento de questões sociais, históricas e culturais se faz tão necessário entre os 

indivíduos de países diferentes. 
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 Ao olharmos para nossa história, constatamos que esses mecanismos fazem parte dos 

domínios urbanos e impessoais da sociedade brasileira. Eles surgem justamente da interseção entre 

as normas impessoais do nosso sistema e a pessoalidade tão marcante da nossa essência. Assim, a 

capacidade de ser múltiplo do brasileiro diz que o limite entre o espaço público e privado pode ser 

rompido, sem que se ultrapassem fisicamente grandes muros. Transgredir é um meio de ultrapassar 

os limites que separam a “casa” e a “rua”, e para evitar que isso ocorra é que se aplicam as regras e 

as leis, para preservar o outro e evitar possíveis incertezas. 
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RESUMO 

A proposta deste artigo é apresentar o projeto “Português todo dia”, em que foi elaborado miniaulas on-line 

de português para estrangeiros, em parceria com a Coordenadoria de Educação Aberta a Distância da 

Universidade Federal de Viçosa (CEAD-UFV). Pretendeu-se desenvolver atividades linguísticas 

contextualizadas com a cidade de Viçosa, para atender os estrangeiros que escolhem a UFV como instituição 

brasileira para dar continuidade ou iniciar os estudos. O intuito desta pesquisa é proporcionar noções básicas 

da língua para esses estudantes, antes da chegada em Viçosa e apresentar uma proposta sociocomunicativa 

favorecendo a ambientalização nos seus primeiros dias no contexto da cidade e da universidade. A nossa 

proposta contempla a elaboração de atividades linguísticas contextualizadas com a comunidade viçosense e 

universitária, no intuito de facilitar a interação dos estudantes estrangeiros no momento em que chegam à 

cidade. 

 

Palavras-chave: Português para estrangeiros. Ensino. Curso on-line. Youtube. 

 

Introdução 

 

 O projeto teve como ponto de partida as investigações sobre a construção dos cursos a 

distância por meio de textos que mostram a repercussão destes na área de PLE. Concluímos que o 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), é um campo muito proveitoso para o 

processo educacional, ainda mais quando se fala em aprendizagem de línguas estrangeira, que pode 

ser mediada pelo computador, pode se estudar em qualquer espaço, não necessariamente em uma 

sala de aula. Da mesma forma que: 
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Muitos pesquisadores vêm propondo o conjunto tecnologia – educação, principalmente para 

o ensino de línguas. Esses teóricos defendem que o computador não deve ser usado em sala 

de aula apenas como mero instrumento, mas sim como um material essencial ao professor 

para ser usado como elemento decisivo no processo de aprendizado. (SANTOS, BEATO & 

ARAGÃO, 2010, p. 1). 

 

 

 Portanto, entendendo que a internet é a principal intermediadora da aprendizagem à 

distância, em outubro de 2017 iniciamos um projeto que consistia na preparação de miniaulas on-

line, para serem ofertadas aos estudantes estrangeiros que ingressam na UFV para realizar seus 

estudos. A pesquisa previa a produção de cerca de 30 miniaulas, conforme a tabela 1 abaixo: 

 

 

Tabela 1 – Tema das miniaulas 

 

Temas gramaticais Informações Culturais Situação Cotidiana 

Cumprimentar alguém  

Dica de música: bom dia, boa 

tarde, boa noite, amor - Jorge 

Ben  

 

Conhecer Viçosa  

Dica de música: Bumbo da 

mangueira - Jorge Ben 

Coisas do Brasil - Leila 

Pinheiro 

Mandando email para o 

professor (estrutura de gênero)  

Dicas de música: Me mande 

um email - Monica Tomasi  

Mande um email pra mim - 

Carlinhos Brown  

Alfabeto do português 

brasileiro 

Dica de música: Bê-a-bá - 

Toquinho 

Família 

Dica de música: Família - 

Titãs 

 

Documentos (RNE, CPF, 

Passaporte) + carteirinha da 

UFV 

Dica de música: Eu não 

aguento - Titãs 

Perguntar as horas/Dias da 

semana/Meses 

Dica de músicas: Sábado à 

noite - Cidade Negra 

 

Pegar um táxi, ônibus ou 

lotação? (vocabulário de 

Viçosa) 

Dica de música: Boa Viagem - 

Roupa Nova 

Ir ao hospital (marcar consulta) 

Dica de música: Gripe do 

amor - Rita Lee  

 

Frases para usar em sala de 

aula  

Dicas de música: Eu posso 

tudo quase tudo - Sandy e 

Junior 

Pode - Planta e Raiz 

Lugares e objetos para 

refeições  

Dica de música: Feijoada 

completa - Chico Buarque  

 

Tempo/Estações/Previsão do 

tempo 

Dica de música: Sandy E 

Junior - Estações 
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Onde você mora? 

Dicas de música: País tropical 

- Jorge Ben Jor (versão 

Sambô)  

Trem das Onze - Adoniran 

Barbosa (versão Ivete Sangalo 

e Demônios da Garoa) 

Indo ao supermercado  

Música:Luiz Melodia - 

Presente Cotidiano  

 

 

Características físicas  

Dicas de música: Tigresa - 

Caetano Veloso 

Menina Mulher Da Pele Preta 

- Jorge Ben Jor 

Lugares turísticos Brasil 

Dica de música: Descobridor 

do sete mares - Tim Maia 

(versão Lulu Santos) 

 

Comprar roupas  

Dica de música: Rai das cores 

- Caetano Veloso 

Pedir comida (restaurante) 

Dica de música: Não é 

proibido - Marisa Monte 

 

Pedir informação  

Dica de música: Onde ir - 

Vanessa da Mata 

Comidas típicas - Parte I Dicas 

de música: Vatapá - Dorival 

Caymmi; 

Milhões de estrelas - Almir 

Sater; 

Jamburana - Dona Onete 

 

Gírias das mídias sociais 

/Expressões idiomáticas 

Dica de música: A gíria é a 

cultura do povo - Bezerra da 

Silva 

Comidas típicas - Parte II 

Dicas de música: Minas das 

Violas - César Menotti e 

Fabiano; 

É disso que o velho gosta - 

Sérgio Reis 

 

Você tem namorado ou 

namorada?  

Dica de música:Minha 

namorada - Vinícius de 

Moraes 

Festas e festividades 

brasileiros 

Dica de música: Olha pro céu 

meu amor - Gilberto Gil 

 

Qual é o seu esporte preferido?  

Dica de música: Uma partida 

de futebol - Skank 

Datas comemorativas  

Dica de música: Natal todo 

dia - Roupa Nova 

 

Profissões  

Dica de música: Trabalhador 

brasileiro - Seu Jorge 

Regiões do Brasil 

Dica de música: Esse é o meu 

Brasil - Sérgio Reis 
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 Danças típicas brasileiras 

Dica de música: Forró no 

Escuro - Luiz Gonzaga 

 

 Ritmos brasileiros  

Dicas de música: Nação 

Zumbi - Maracatu Atômico; 

Wave - Tom Jobim; 

Aquele abraço - Gilberto Gil; 

Itamar Assunção - Ciúme do 

perfume; 

Cazuza - Exagerado; 

Eu só quero é ser feliz - Rap 

do Brasil; 

Um sonhador - Leandro e 

Leonardo; 

Que sorte a nossa - Henrique e 

Juliano 

 

Fonte: CHAVES & ABRANTES, 2018. 

 

 

 Durante a vigência do projeto que seriam disponibilizadas a cada final de semestre para que 

os novos estudantes estrangeiros pudessem ter as primeiras noções da língua-alvo antes de 

chegarem à UFV. A ideia era disponibilizar o material via Diretoria de Relações internacionais. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

 A proposta metodológica escolhida para nortear a execução do projeto, tem como suporte os 

parâmetros das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no processo educacional (SOTO 

et al, 2009
1
, RIBEIRO et al, 2007

2
), já que a demanda solicitada foi de ensino a distância. Para isso, 

utilizamos um site de compartilhamento de vídeos através da internet - Youtube - e nele criamos um 

                                                 
1
 Disponível em: http://books.scielo.org/id/px29p/pdf/soto-9788579830174.pdf  

2
 Disponível em: http://www.abed.org.br/congresso2007/tc/4162007104526AM.pdf  

http://books.scielo.org/id/px29p/pdf/soto-9788579830174.pdf
http://www.abed.org.br/congresso2007/tc/4162007104526AM.pdf
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canal com o título “Português todo o dia”, onde serão postadas
3
 miniaulas de português, 

contextualizadas com o cotidiano do estrangeiro na cidade e na universidade. O uso dessa 

ferramenta foi uma decisão da equipe do projeto, visando um acesso mais amplo, ultrapassando o 

ambiente da universidade e atingindo outros usuários do Youtube. As aulas, apresentadas 

oralmente, possibilitarão a compreensão oral e a melhora na pronúncia do aprendiz. O conteúdo das 

miniaulas teve como base o resultado das pesquisas que se relacionam com o perfil dos estudantes 

estrangeiros que ingressam na UFV (FERREIRA, 2017) e análise de suas respectivas necessidades 

(SOUZA, 2018). 

 Um dos desdobramentos do projeto será a preparação para o exame de proficiência em 

língua portuguesa para estrangeiros - Celpe-Bras, também à distância. Como este exame consiste na 

avaliação sobre “o uso adequado da língua para desempenhar ações no mundo” (INEP, 2013), as 

atividades serão selecionadas pela equipe da pesquisa em consonância com o contexto brasileiro de 

uso da língua em diferentes situações comunicativas, tendo em vista os interlocutores envolvidos, 

com quem o estrangeiro interage quando está no país e os textos que circulam na mídia nacional.  

Esta parte do curso deve ser alimentada e atualizada periodicamente, pois as provas do Celpe-Bras 

são dinâmicas e contemplam, sincronicamente, os aspectos socioculturais do país. 

 Para a elaboração das miniaulas, a equipe utilizou como suporte metodologias de línguas 

estrangeiras, através das abordagens sócio comunicativa (ALMEIDA FILHO, 1993), 

sociointeracionista (COSTA-HÜBES, 2011) e intercultural (SCHNEIDER, 2010). 

 Nas reuniões do projeto, listamos o que precisávamos para estruturar o curso on-line. 

Inicialmente pensamos na possibilidade de ofertá-lo através de uma plataforma da própria 

universidade em formato de uma disciplina on-line. Mas pensando nos fatores que dificultariam o 

acesso ao curso, pois para acessar a plataforma o estudante estrangeiro já deveria estar matriculado 

na universidade, descartamos essa ideia. Então, como seria a abrangência do curso? Em que tipo de 

teoria o curso se iria ancorar? Qual é o perfil dos estrangeiros que vamos atender? 

 A partir de então refletimos sobre as perguntas feitas anteriormente. Tivemos como base 

para tal reflexão o texto “O papel do conhecimento metalinguístico nos padrões de transferência no 

desenvolvimento da interlíngua e suas implicações pedagógicas” (CARVALHO & ANTONIO, 

2008). Nessas discussões, conversamos sobre o papel da interlíngua na aprendizagem, quando o 

estrangeiro está no processo entre sua língua materna e a língua alvo. Tivemos como base para a 

                                                 
3
 Até a elaboração deste artigo ainda não havíamos postado aulas no canal, pois o tempo de projeto não foi suficiente 

para concluirmos nossos objetivos. 
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aquisição do português, o argumento do teórico Grannier, que “propõe um período de silêncio 

relativo da aprendizagem” (CARVALHO & ANTONIO, 2008, p.10), para que se tenha uma 

reflexão metalinguística por parte do aprendiz. E é nesse período de silêncio que decidimos atuar 

com esse projeto de ensino, pensando no estrangeiro que ainda não chegou ao lugar de imersão de 

sua língua alvo. 

 As reuniões com a equipe da Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância da 

Universidade Federal de Viçosa, CEAD-UFV, nos possibilitou mudar um pouco a rota do nosso 

planejamento: entendemos que a melhor plataforma para ter um maior alcance de estudantes 

estrangeiros seria o Youtube.  A partir disso, pensamos na criação de um canal nesta ferramenta e 

intitulamos de “Português todo dia”, no qual nos propomos a postar uma aula todo dia. Seriam 

miniaulas de três a cinco minutos, com o conteúdo de Língua Portuguesa disponibilizado de forma 

periódica. E assim possibilitaríamos uma maior abrangência do curso que poderia atender, tanto os 

estudantes estrangeiros que viriam para a UFV, quanto outros que quisessem acessar.  Em 

consonância com a proposta da equipe da CEAD-UFV, começamos a escrever o roteiro piloto para 

discutir com a equipe audiovisual, que nos sugeriu fazê-lo seguindo uma tabela para ficar mais fácil 

para a gravação, pois pretendíamos gravar vídeos curtos e que prendessem a atenção do público-

alvo, como por exemplo a tabela ilustrando a miniaula que tem como tema “Profissões”: 

 

Tabela 2 – Produção do roteiro de uma miniaula 

 

Imagem  Texto reforço Narração 

Vinheta  Português todo dia   

     Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana. 

Bem-vindos ao nosso canal “Português 

todo dia”. 

     Se você quer aprender a Língua 

Portuguesa, então está no lugar certo! Não 

perca essa oportunidade de falar 

português do Brasil, são só 3 minutinhos. 

Então, vamos lá? 
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     Qual vai ser sua profissão depois que 

você se formar na universidade? Hoje 

vamos estudar os diferentes tipos de 

profissões, como perguntar a profissão de 

uma pessoa e como falar sobre a sua 

profissão. 

   Professor / Professora 

Servidor / Servidora 

Jardineiro / Jardineira 

Secretário / Secretária 

Vendedor / Vendedora 

  

Dentro da universidade temos vários tipos 

diferentes de profissões, como os 

professores, servidores, jardineiros, 

secretários, vendedores, etc. Existem 

muitas necessidades dentro de um 

ambiente tão grande, por isso é 

importante ter vários tipos de trabalho 

diferentes. 

   “qual é seu trabalho?” 

“o que você faz?” 

Para perguntar a profissão de alguém 

você pode dizer: “qual é seu trabalho?” ou 

“o que você faz?”. 

     Se você quiser falar sobre sua profissão 

também é fácil. Você pode usar o verbo 

“ser” ou o verbo “fazer”: 

Professor/ 

artesão 

 “Eu sou professor” 

“Ele faz artesanato, ele e 

artesão” 

“Eu sou professor” 

“Ele faz artesanato, ele é artesão” 

Padeiro 

Agricultor 

Vigilante 

Atendente (balcão) 

 padeira (símbolo f) / 

padeiro (símbolo m) 

 

agricultor 

 

Vigilante (ou guarda, ou 

segurança) 

 

Atendente 

Além de engenheiros, professores, 

médicos, existem outras profissões 

importantes que não vemos nos cursos da 

universidade. Por exemplo, a pessoa que 

faz pão é chamada de padeira. O 

agricultor é quem cuida das plantas e 

produz comida. Vigilante é quem cuida da 

segurança de um local; ele também pode 

ser chamado de guarda ou segurança. 

Quem lida com os clientes em 

lanchonetes ou lojas é chamado de 

atendente. 
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   Música: Trabalhador 

brasileiro - Seu Jorge 

A Dica de Música brasileira de hoje é do 

cantor muito conhecido no Brasil 

chamado Seu Jorge, o link da música está 

aqui em baixo na descrição.  

     Bom, por hoje é só, pessoal. Não se 

esqueça de curtir e se inscrever, para 

acompanhar os novos vídeos e aprender 

português todo dia. Tchauzinho! 

Fonte: CHAVES & ABRANTES, 2018. 

 

 Além do conteúdo de cada miniaula, propomos a cada final de vídeo, uma “Dica de música 

brasileira”, no intuito de apresentar um pouco da cultura do Brasil através da música. Essa foi uma 

demanda identificada através da pesquisa de SOUZA (2018), que traçou o perfil dos estudantes 

estrangeiros que estudam na UFV.  Desta forma, das 30 miniaulas gravadas, cada uma apresenta 

uma música que tem a ver com o tema da aula. Isso ajuda no desenvolvimento da oralidade e 

acuidade auditiva em relação à língua a ser aprendida.  

 

Revisão de Literatura 

 

 Hoje em dia, aprender uma língua estrangeira está cada vez mais fácil. As transformações 

pelas quais a sociedade atual vem passando, em relação à aquisição de conhecimentos, tem 

impactado muito o ensino e a aprendizagem de línguas. Vive-se a era do conhecimento e de uma 

enormidade de informações globalizadas que estão livres para o acesso de todos, em vários idiomas, 

através da internet e das redes sociais. Dentre as possibilidades de uso da internet com função 

pedagógica escolhemos o Youtube pelo seu potencial interativo e no ensino e aprendizagem.  

 A Ferramenta Youtube, foi fundada em 2005 e adquirida pela Google em 2006 

(PECHANSKY, 2016) e tinha como principal proposta a publicidade de empresas. Entretanto a 

proposta atraiu tanto que passou a ser um meio de comunicação e aquisição de conhecimentos. Com 

as devidas restrições de uso, essa ferramenta, se tornou uma aliada de professores e estudantes e um 

veículo importante de aprendizagem. Atualmente, encontramos muitos canais do Youtube para 

aprender línguas (“English in Brazil by Carina Fragozo”
4
 ou “Francês com Mademoiselle”

5
). 

                                                 
4
 Disponível em: https://www.youtube.com/user/carinafragozo  

https://www.youtube.com/user/carinafragozo
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Alguns gratuitos, outros pagos. Alguns livres, outros vinculados a universidades. O fato é que essa 

ferramenta tem atraído cada vez mais a atenção de professores e estudantes.  

 Mesmo tendo a língua portuguesa sido considerada o quinto idioma mais usado na internet
6
, 

não encontramos muitos canais com propostas para aprender o português, principalmente no caso 

do Brasil. O canal “Português com Marcia Macedo”
7
 contém aulas de português para estrangeiros, 

sendo um espaço on-line para a divulgação da escola de língua “First Classes”, que fica em 

Curitiba, da qual a brasileira Marcia é fundadora e diretora. Em uma de suas entrevistas, a 

professora conta que o seu curso é mais procurado pelos falantes de língua inglesa, por terem mais 

dificuldade, “porque eles têm uma ideia de que são línguas completamente distintas”.  

 Compreendendo que o projeto tem como proposta a sociocomunicação, a concepção teórica 

de que a aprendizagem de uma língua só pode ser eficiente se esta for usada socialmente, através do 

Youtube, queremos criar uma comunidade colaborativa de aprendizagem em que se possa socializar 

o conhecimento. Permitir que os usuários da plataforma, com diferentes relações e contextos 

sociais, sejam eles falantes de espanhol (nosso público maior de alunos estrangeiros) ou de qualquer 

outra língua. Pois como afirma BULLA, todos os participantes, “em uma comunidade colaborativa 

de aprendizagem – são legitimados por todos a concordar, a discordar, a pedir ajuda, a criticar, em 

suma, a (inter)agir nas diferentes atividades” (BULLA, LEMOS & SCHLATTER, 2012, p. 8), por 

meio da interatividade  criada pelos comentários que aparecerão após cada vídeo. 

 Diante desse cenário, sobretudo quando se refere aos canais que são vinculados às 

instituições de ensino superior brasileiras, a proposta desse projeto, que é o canal “Português todo o 

dia” é uma inovação do meio acadêmico no ambiente tecnológico e contempla a tríade pesquisa, 

ensino e extensão. 

 

Considerações finais  

 

 Muitos estudantes estrangeiros chegam às cidades e universidades brasileiras para estudar 

sem conhecimento nenhum da língua, pois não há uma exigência rígida de domínio da língua 

portuguesa para ingressar nos cursos brasileiros de graduação e pós. No contexto de Viçosa, 

                                                                                                                                                                  
5
 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCW6l3HaRpxGysaVuIF-ytrA  

6
 Disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/05/portugues-e-quinto-idioma-mais-usado-na-internet  

7
 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCs3vpdQWaAtmRv7hcNt1jIw  

https://www.youtube.com/channel/UCW6l3HaRpxGysaVuIF-ytrA
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/05/portugues-e-quinto-idioma-mais-usado-na-internet
https://www.youtube.com/channel/UCs3vpdQWaAtmRv7hcNt1jIw
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escutamos constantemente reclamações de estudantes estrangeiros que não conseguem entender 

quando o professor explica o conteúdo. Ora queixam que o professor fala rápido ou que falam de 

costas para os alunos, dificultando a compreensão.  Tudo isso pode estar relacionado com a falta de 

proficiência na língua. Há ofertas de cursos de português presenciais, mas nem sempre atendem aos 

horários de todos os estudantes que querem estudar.  A proposta deste projeto é que, através das 

miniaulas, eles tenham noções básicas de português antes de vir para o Brasil. Assim, já terão 

algum conhecimento que será reforçado na situação de imersão.  

 Pensando nisso e nas necessidades dos estudantes estrangeiros quando chegam ao país, 

definimos os temas de cada vídeo, contemplando os aspectos gramaticais, situações do dia a dia, 

como se cumprimentar ou apresentar em português, além de dicas de como fazer a carteirinha de 

estudante ou tirar o documento de identificação. Ou seja, coisas práticas que vão auxiliar o 

estudante a interagir com mais facilidade no meio universitário e na comunidade viçosense. 

 Para delinearmos as aulas propostas, tivemos como suporte a pesquisa sobre o perfil dos 

estudantes estrangeiros que buscam a UFV para realizar ou continuar seus estudos, concluída em 

2016 pelo PIBIC de 2016/2017 (FERREIRA, 2017). Também buscamos estudos e pesquisas sobre 

cursos na modalidade a distância, como BULLA , LEMOS e SCHLATTER (2012).  O projeto 

visou como público-alvo, inicialmente, só estudantes que ingressarão na UFV, mas como estará 

disponibilizado na internet, poderá ser acessado por estudantes que pretendem fazer algum 

intercâmbio e que tem Viçosa como opção. Por isso a nossa proposta é enviar os cursos para as 

universidades estrangeiras parceiras da UFV.  

 Também se pretende que o canal criado no Youtube dê suporte às aulas presenciais de 

português para estrangeiros na UFV, distribuídas em duas disciplinas ao longo do semestre.  Sabe-

se que com apenas um ano de projeto não é possível realizar um trabalho desta natureza, assim 

espera-se que com novas pesquisas possamos ampliar o material e aperfeiçoar as videoaulas para 

atendermos melhor a demanda.  
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo possibilitar um espaço de reflexão para tratar da formação de professores, a 

partir das verbalizações dele a respeito de seu agir ao ensinar gramática. Para tanto, aplicamos um 

questionário e realizamos uma entrevista de explicitação (VERMERSCH, 2003) com duas professoras. A 

partir dos dados gerados, analisamos os discursos produzidos pelas professoras, por meio da identificação 

dos saberes a ensinar e dos saberes para o ensino de gramática presentes nas práticas de ensino 

(HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2009). Ancoramo-nos no aporte teórico-metodológico do Interacionismo 

Sociodiscursivo, Bronckart (1999), como uma abordagem linguístico-discursiva do discurso do professor. 

Diante disso, podemos ensejar uma reflexão sobre a mobilização desses saberes e de como eles são 

modelados ao longo da formação acadêmica, tendo em vista a prática de ensino, promovendo, desta forma, 

um diálogo entre os pesquisadores desta área. 

 

Palavras-chave: Formação do professor de português língua estrangeira. Ensino da gramática. Os saberes e 

o agir professoral. 

 

Considerações iniciais 

 

 A formação do professor de português língua estrangeira no Brasil ainda é um tema pouco 

discutido e pouco refletido, sobretudo, no que diz respeito à formação do professor para ensinar 

gramática em um contexto multilíngue. Frente às novas perspectivas didáticas do ensino de línguas, 

que considera os eventos comunicativos como o ponto de partida para a construção do 

conhecimento em torno da sistematização das regras que organizam a estrutura da língua 
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portuguesa, em seus diversos níveis e modalidades de uso, faz com que o professor reflita sobre o 

seu agir professoral e sobre os saberes que estão em jogo nele.  

 Este trabalho se apresenta como um espaço de discussão acerca dessa problemática que, 

apesar de ser bastante questionada, ainda carece de discussões. Nosso objetivo maior é possibilitar 

um espaço de reflexão para tratar da formação de professores, especialmente a partir de suas 

verbalizações a respeito de seu agir ao ensinar gramática. Nesse espaço, chamamos a atenção para a 

real necessidade de reflexão sobre as ações vivenciadas em sala de aula e sobre os saberes 

mobilizados a ensinar e para ensinar gramática. 

 A investigação a respeito deste tema surgiu quando desenvolvemos uma pesquisa de 

mestrado dentro do campo de atuação do professor no contexto de ensino do português como língua 

estrangeira: é que constatamos a carência que há de formar esse docente com saberes teóricos e 

práticos para dominar as especificidades dessa atuação profissional (SOUSA, 2013). Tendo em 

vista esse panorama, é comum vermos professores de língua materna e de outras línguas 

estrangeiras reproduzindo práticas específicas desses contextos de ensino, pois não conhecem as 

particularidades do campo de trabalho do professor de português língua estrangeira.  

 A pesquisa na área de português para estrangeiros nos possibilitou atuar como pesquisadoras 

e também como professoras e nos fez observar as dificuldades enfrentadas pela carência de 

formação específica na área, principalmente para ensinar a sua própria língua, considerando os 

aspectos culturais, comunicativos e estruturais de forma articulada. Esse fato pode ser constatado 

inicialmente quando lançamos nosso olhar, durante a pesquisa de mestrado, para o que dizem os 

professores sobre o seu agir profissional nessa esfera de ensino. As lacunas deixadas pela referida 

pesquisa conduziram a presente investigação. Buscamos, assim, compreender os saberes 

mobilizados pelo professor de PLE em sua prática de ensino, especificamente no ensino de 

gramática. 

 Acreditamos que a mobilização de saberes do professor no e para o ensino de gramática é 

perpassada por representações do que é a gramática e de seu ensino. Hipotetizamos que essas 

representações são (re)construídas ao longo da formação acadêmica do professor de línguas e 

refletem em seu agir professoral (CICUREL, 2011), desde o planejamento dos conteúdos, da 

elaboração do material didático, até o trabalho real em sala de aula. 

 Nossas reflexões sobre essas questões surgem dentro de um contexto de formação 

específico: a oficina de produção de material didático de português língua estrangeira. Essa oficina 
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faz parte de um curso de extensão desenvolvido na Universidade Federal do Ceará, no âmbito do 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Linguística Aplicada (GEPLA). Sobre ele passamos a tratar. 

 

A oficina de produção de material didático de português língua estrangeira 

(PLE): um espaço para a formação de professores 

 

 A oficina de produção de material didático surgiu dentro do curso de extensão Português 

Língua Estrangeira: língua e cultura brasileiras e da Oficina de produção de material didático, em 

2010, na Universidade Federal do Ceará, e tem como público-alvo o estudante de mobilidade 

acadêmica que chega à Universidade. 

 A oficina de material didático é um espaço que permite a produção e a reflexão acerca do 

conteúdo a ser ministrado em sala de aula bem como da didática de ensino a ser desenvolvida, tendo 

em vista a perspectiva teórica que orienta a produção do material. 

 Ao iniciar o semestre letivo do curso de extensão de PLE, a coordenadora organiza um 

calendário de reuniões semanais com todos os professores envolvidos no projeto. A dinâmica do 

grupo se organiza da seguinte forma: a construção do material didático está pautada na discussão 

teórica e prática sobre o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa, numa perspectiva 

comunicativa, a partir de tarefas. Nessa perspectiva, são tratados os gêneros textuais que dão base 

para o ensino do PLE, levando em conta, para isso, os níveis de cada turma. Nesse sentido, os 

princípios que organizam todas as ações do curso estão afiliados à Linguística Aplicada.  

 As aulas são ministradas, em cada turma, com o material didático produzido durante a 

oficina. Posteriormente, há o denominado retorno ao coletivo, isto é, na oficina seguinte há uma 

avaliação do desempenho didático de cada professor em cada nível, observando e pontuando o que 

foi bem-sucedido e o que não foi, ressignificando o material anterior. Em seguida, outras atividades 

são elaboradas de forma semelhante, tendo como indicadores a leitura e a discussão de textos 

teóricos. 

 As bases teórico-metodológica utilizadas nas oficinas de produção de material didático são 

pautadas nas contribuições do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2008) para 

questões relacionadas ao texto e à gramática. Portanto, elas são fundamentais nas atividades de uso 

da língua, na leitura e produção de texto e no ensino de gramática. Essa base teórica dá respaldo ao 

professor para planejar e refletir sobre sua prática de ensino. Acreditamos que a ancoragem teórica 
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que dá apoio à prática docente pode influenciar, diretamente ou indiretamente, sob os critérios que o 

professor adota para a preparação do material didático a ser utilizado em sala de aula e, também, na 

reflexão e avaliação da sua didática de ensino. Dessa forma, durante as oficinas, os professores que 

ministram as aulas nos níveis inicial, intermediário e avançado são orientados a produzir material 

didático de acordo com as dificuldades que os alunos expressam ter e, a partir disso, elaborar 

materiais e atividades que condizem com as concepções de língua e de comunicação através dela, 

pelas lentes do Interacionismo Sociodiscursivo. 

 Após esta breve apresentação sobre a oficina de produção de material didático, seguimos 

para a apresentação do espaço de geração de dados. 

 

O espaço de geração de dados 

 

 O curso de extensão constitui-se como um verdadeiro espaço para a formação inicial e 

continuada de professores que são, a priori, de língua materna e línguas estrangeiras, mas não com 

formação específica em português língua estrangeira, tendo em vista a falta de política coerente 

com tal necessidade, tal como esclarecem, por exemplo, Leurquin (2013) e Souza (2014).  

 O curso tem, como base, um processo formativo que se organiza em observações de aulas, 

reflexões teóricas e práticas do conteúdo a ser ministrado e do material didático a ser utilizado nos 

diferentes níveis e de interações entre os professores experientes, iniciantes e o coordenador, que 

compõem a equipe do curso de PLE. Toda essa base formativa acontece na oficina de produção de 

material didático de PLE. 

 A geração de dados para este trabalho aconteceu em uma turma de nível intermediário do 

curso de extensão de PLE. Gravamos cinco aulas de uma professora, que tiveram como conteúdo 

tópicos gramaticais. Os dados completos podem ser vistos na tese de SOUSA (2018).  

 Analisamos o discurso do professor a partir das cenas de sala de aula, quanto aos saberes 

mobilizados ao ensinar a gramática. Das cenas de sala de aula interessa-nos, no plano linguístico, o 

conteúdo temático que está relacionado ao estatuto dos signos materializados nos textos 

(BRONCKART, 1999). Dessa forma, destacamos o conteúdo temático da aula e analisamos o 

discurso do professor, na interação em sala de aula, ao ensinar um conteúdo de cunho gramatical. 
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 É válido ressaltar que atendemos a todos os requisitos legais para realizar a pesquisa. O 

professor e os alunos estavam cientes das ações para gerar dados e autorizaram as gravações, com a 

devida preservação de suas identidades. 

 

A mobilização de conhecimentos pelo professor em situação de trabalho 

docente: os saberes a ensinar e os saberes para o ensino de gramática 

 

 As representações que o professor materializa em seu discurso em sala de aula de PLE nos 

orienta na análise dos saberes que ele mobiliza para concretizar o ensino de gramática. Os saberes, 

de modo geral, são necessários para que o professor possa agir no mundo e especificamente no 

âmbito profissional. Dessa forma, as representações podem abarcar vários tipos de saberes. As 

representações veiculadas pelo professor em sala de aula, no ensino de gramática, bem como ele se 

representa nesta situação, apresentam particularidades, pois exibem os saberes relacionados, 

especificamente, às práticas de ensino de gramática. 

 A literatura sobre a formação dos professores mostra que os saberes é que instrumentalizam 

a prática docente. Vários estudiosos tratam de questões que envolvem os saberes, dentre eles, 

podemos destacar: Tardif (2002) Vanhulle (2009), Hofstetter e Schneuwly (2009) e Foucault 

(2013). Neste espaço, optamos em apresentar o conceito de saberes trazidos por Hofstetter e 

Schneuwly (2009), pois analisamos nossos dados à luz desse conceito. 

 Na perspectiva desses autores, para indicar a ação de pessoas com o intuito de formar outras 

pessoas, apresenta-se um termo em sentido genérico, que inclui tanto formadores como professores, 

designando-os como formadores-professores, unidos pela mesma finalidade: a de formar outros. 

Nesse sentido, para os autores, o ato de formar consiste em uma contrapartida, relacionada à 

situação de aprendizagem de forma intencional. 

 Na escola, o que deve ser ensinado é objeto de um processo de modelização. Dessa forma, 

os conteúdos progressivamente são constituídos em matérias ou disciplinas escolares, que 

constituem uma organização particular de saberes em função das finalidades do sistema escolar. 

Essa organização incorpora a ideia de uma formação cuja lógica é diferente da aprendizagem 

quotidiana: trata-se de disciplinar, dando acesso a novos modos de pensar, de falar e de agir, que 

constituem aquisições culturais da sociedade. 
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 Dessa forma, Hofstetter e Schneuwly (2009) adotam o ponto de vista da prática e abordam o 

saber a partir da sua mobilização e colocam os saberes formalizados no centro de suas reflexões, 

buscando definir seu papel nas profissões de ensino e da formação. Os autores diferenciam os 

saberes envolvidos em sala de aula em dois grandes tipos: os saberes para o ensino e os saberes para 

ensinar (savoirs pour enseigner et savoirs à enseigner). Sobre essa distinção, os autores afirmam: 

 

(...) parece-nos possível definir dois tipos constitutivos de saberes aos quais se referem a 

esses profissionais: saberes para ensinar, isto é, os saberes que são os objetos de seu trabalho; 

e os saberes para o ensino, dito de outra maneira, os saberes que são as ferramentas de seu 

trabalho. (HOFSTETTER & SCHNEUWLY, 2009, p.17)
1
. 

 

 

 De acordo com os autores supracitados, os saberes ocupam um espaço singular no contexto 

da profissão de ensino. Segundo eles, o domínio dos saberes que são o objeto do trabalho de ensinar 

também faz parte da formação profissional (sobre os saberes a ensinar e sobre o aluno, o adulto, 

seus conhecimentos, seu desenvolvimento, as maneiras de aprender), assim como as práticas de 

ensino (métodos, abordagens, dispositivos, forma de selecionar dos saberes a ensinar, planos de 

estudos, instruções, finalidades, estruturas administrativas e políticas).  

 Leurquin, Gondim & Silva (2018) acrescentam à discussão trazida pelos autores ao 

apresentar os elementos constituintes dos saberes a ensinar e dos saberes para o ensino, em contexto 

de ensino da língua portuguesa, a partir de um quadro maior que acolhe esses saberes, denominado 

de repertórios didáticos (CIRCURREL, 2011). De acordo com as autoras, todo repertório didático é 

constituído de saberes e, para cada um deles, há elementos que os constitui. Os elementos 

constituintes dos saberes a ensinar a língua se referem aos conhecimentos mobilizados sobre a 

própria língua portuguesa, sobre a cultura do falante e sobre o gênero textual e os elementos 

constituintes dos saberes para o ensino se referem aos conhecimentos mobilizados sobre Didática 

do ensino da leitura, Didática do ensino da produção textual e a Didática do ensino de análise 

linguística (LEURQUIN, GONDIM e SILVA, 2018). 

 Considerando essa sistematização, passamos para a análise de cinco cenas de sala de aula. 

Selecionamos, primeiramente, os excertos que representam os saberes a ensinar mobilizados 

durante as aulas. Em seguida, identificamos os elementos constitutivos desses saberes a ensinar e 

                                                 
1
 “(...) il nous semble possible de definir deux types constitutifs de savoirs auxquels se réfèrent ces professions: les 

savoirs à enseigner, c’est-à-dire les savoirs qui sont les objets de leur travail; et les savoirs pour enseigner, autrement dit 

les savoirs qui sont les outils de leur travail”. (HOFSTETTER & SCHNEUWLY,2009, p.17). 
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refletimos sobre as implicações que eles têm para o processo de ensino do português língua 

estrangeira. Logo após, realizamos o mesmo procedimento quanto à didática de ensino 

desenvolvida durante as aulas. 

 

Análise dos saberes mobilizados em contexto de ensino de gramática na aula de 

português língua estrangeira 

 

 O ofício docente tem em sua base saberes. Nesse contexto, conhecimentos são mobilizados 

diariamente pelo professor para concretizar o seu trabalho em sala de aula. Podemos dizer que esses 

saberes ou conhecimentos entram em cena, por exemplo, quando o professor realiza uma pesquisa 

para pensar o tema da aula, quando planeja o conteúdo a ser ensinado, quando elabora o material 

didático e no momento da aula propriamente dita. 

 Sendo assim, passamos para análise de cinco cenas de sala de aula. Selecionamos, 

primeiramente, os excertos que representam os saberes a ensinar mobilizados durante as aulas. Em 

seguida, identificamos os elementos constitutivos desses saberes a ensinar e refletimos sobre as 

implicações que eles têm para o processo de ensino do português língua estrangeira. Para tanto, 

vejamos o quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Cenas da sala de aula: os saberes a ensinar 

PC1/Aula ELEMENTO SABERES A ENSINAR 

01 Gramática Eu trouxe hoje as classes gramaticais. 

01 Gramática 
Nós utilizamos em qualquer estrutura, mínima que seja, ou um 

substantivo ou um adjetivo ou um verbo. 

01 
Gramática+ 

Texto 

É importante o estudo do pronome para entender que ele pode 

funcionar como um elemento que retoma aquilo que já foi dito no 

texto. 

02 Cultura 

Vamos escutar uma música chamada “Aquarela”. Eu quero falar um 

pouco da cultura de vocês, pois não conheço tanto. Posso falar um 

pouco daqui. A nossa cultura é diversificada demais, os nossos 

ritmos musicais são vastos 

03 Gênero 

Situando a música: em que contexto essa música pode ter sido 

produzida? Em que contexto social? O que é uma aquarela? Qual o 

propósito comunicativo do autor da música? 

04 
Gramática + 

Texto 

Os pronomes demonstrativos são utilizados para explicitar a posição 

de uma certa palavra em relação às outras ou ao contexto. Veremos 
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isso de acordo com as frases, com os textos. 

04 Gramática 

Posição no tempo. Agora eu vou na construção do tempo. Aí vão ser 

as mesmas coisas “este, estes, esta, estas, isto”, indicam o tempo 

presente ao ato da fala. Por exemplo: Nestes últimos meses, eu 

estudei muito. O contexto situacional é importante porque ele indica 

o que está perto de mim ou não. 

05 Texto 
Hoje nós vamos falar um pouquinho de coesão e coerência, pra 

vocês entenderem os mecanismos que a gente usa. 
Fonte: autoria própria 

 

 

 A mobilização de saber a ensinar, na aula 1, é marcada pelo próprio objeto de ensino, que é 

a gramática, em sua acepção mais tradicional, a partir da apresentação do conceito de um elemento 

morfológico da língua: as classes gramaticais. Compreendemos que a mobilização desse saber na 

aula de gramática parece não concretizar um modelo de ensino direcionado, de fato, ao uso da 

língua.   

 Durante as formações nas oficinas de produção de material didático, as docentes participam 

de discussões e reflexões sobre uma prática de ensino que articule a gramática e o texto, contudo, 

no trabalho real em sala de aula, esta articulação não acontece de fato, tal como pudemos constatar.  

A partir dos excertos da aula 2, em que a docente elege uma canção para trabalhar os aspectos 

culturais do Brasil. Nesta aula não fica evidente a mobilização de saberes a ensinar gramática, em 

virtude da ausência de ações que considerem a língua, em sua forma e uso juntamente às questões 

culturais, de forma integralizada.  

 Nos excertos da aula 3 identificamos apenas uma única visão sobre a língua veiculada pela 

docente. Essa visão está relacionada à forma correta de estruturação da língua, apresentada sob o 

julgo da regra gramatical, independente da sua ocorrência de uso durante as interações verbais. Essa 

compreensão desconsidera a língua como uma atividade de linguagem e prioriza a sua dimensão 

microestrutural, trazendo a tradicional oposição do “certo” e “errado” na aula de gramática e 

desconsiderando o contexto de produção de um texto, em que envolvem as escolhas lexicais, a 

organização sintática, textual e discursiva das produções linguageiras. 

 Na aula 4, podemos observar a proposta do ensino da língua a partir do gênero textual. Isso 

significa levar em consideração o desenvolvimento de capacidades de linguagem, ou seja, a 

capacidade de ação, a capacidade discursiva e a capacidade linguístico-discursiva. A professora 

utiliza o gênero textual para ensinar sobre a cultura do Brasil de forma comunicativa, mesmo 
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concentrando o ensino no reconhecimento de uma única capacidade, a de ação, na construção dos 

significados da canção. Acreditamos em uma aproximação, pelo fato de que ela utiliza o gênero de 

texto como ferramenta para estudar a cultura, através da interpretação textual, mas omite o ensino 

da própria língua nesta situação, no que diz respeito aos elementos gramaticais e linguísticos 

presentes na canção. 

 Na aula 5, a professora elege textos para trabalhar os elementos de coesão e coerência. No 

que diz respeito ao ensino de gramática, a docente propõe um espaço que abarca a língua em seu 

funcionamento a partir do texto, por meio do estudo das conjunções. As conjunções enquanto 

categoria gramatical garantem a articulação textual e, por isso, revestem-se de uma função textual 

ao possibilitar a progressão temática do texto. 

 Ao considerarmos a seleção dos saberes a ensinar, passamos à análise de como eles se 

configuram e mobilizam os saberes para o ensino. Separamos, no quadro abaixo, os saberes para o 

ensino que foram mobilizados pela docente, tomando em consideração as cenas das aulas presentes 

no quadro representativo dos saberes a ensinar e que ilustram a prática docente. 

 

Quadro 2 – Quadro representativo dos saberes para o ensino 

PC1 AULAS SABERES PARA O ENSINO 

 1 Didática do ensino da análise linguística 

 2 Didática do ensino da leitura 

 3 Didática do ensino da análise linguística 

 4 Didática do ensino da leitura 

Didática do ensino da análise linguística 

 5 Didática do ensino da análise linguística 
Fonte: autoria própria 

 

 

 Diante deste quadro, observamos que a didática do ensino da análise linguística aparece 

explicitamente na maioria das aulas, exceto na aula 2. Acreditamos que os saberes para ensinar aos 

quais a professora se ancora apenas se aproximam de uma proposta de uma aula interativa, 

comunicativa. Leurquin (2015) elabora uma proposta para a didática do ensino de leitura. Ancorada 

em Cicurel (1990), a autora supracitada propõe uma articulação da arquitetura textual proposta por 

Bronckart (1999) às entradas no texto propostas por Cicurel.  

 Nesse sentido, a língua passa a ser vista em seu real funcionamento, nos textos. Na proposta 

de uma didática para ensino de leitura, na compreensão de Leurquin et al. (2018), é possível 

mobilizar vários conhecimentos através das entradas no texto, como a ativação dos conhecimentos 
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dos alunos sobre o gênero e o tipo de texto estudado, o reconhecimento da situação de 

comunicação, dos papéis sociais dos membros do evento comunicativo e o propósito comunicativo, 

as marcas enunciativas do escritor, a compreensão dos articuladores discursivos (coesão e 

coerência) e dos articuladores transfrásticos para entender as relações de sentido construídas no 

texto. 

 Podemos constatar, quanto à mobilização de saberes para o ensino, que a docente, de modo 

geral, durante as aulas descreve o procedimento de sua tarefa de ensinar partindo do conhecimento 

de algumas categorias morfológicas necessárias para a compreensão de elementos textuais, tais 

como a coesão e a coerência. Podemos apontar que sua abordagem de ensino é ascendente, ao partir 

de elementos menores da língua (itens morfológicos) para o mais amplo, o texto (elementos 

textuais).  

 Ao considerarmos as representações da docente de uma aula de gramática, através da 

mobilização de saberes a ensinar, tais como o ensino da estrutura linguística desvinculada de seus 

usos nas interações e, em consequência, da necessidade da metalinguagem para explicar como essas 

estruturas se relacionam, apontam a forma como os elementos do agir professoral estão 

estreitamente ligados à mobilização dos saberes para o ensino. Podemos compreender que a didática 

de ensino adotada nas cinco aulas ministradas pela professora é unidirecionada, reflexo da força de 

sua própria cultura escolar, em que impera um modelo de ensino cujo formato está voltado para 

uma descrição metalinguística.  

 Segundo afirma Bulea (2017), os professores recorrem a práticas metodológicas diferentes 

daquelas estudadas durante a sua formação, pois, segundo Dolz & Simard (2009), os professores 

sofrem para articular e para integrar as atividades gramaticais no conjunto das atividades de 

comunicação e sempre fazem atividades gramaticais desconexas e fora de contexto. A professora 

em questão constrói, em sua didática de ensino da análise linguística, o conhecimento numa 

abordagem de ensino dedutiva, ou seja, fornece os conceitos, classificações e aplicações antes 

mesmo que o aluno possa, através da observação e questionamento, deparar-se com este 

conhecimento.  

 Chiss (2011) insiste na necessidade de variar as abordagens e no equilíbrio necessário entre 

indução e dedução. Sendo assim, o professor pode, de acordo com os objetivos estabelecidos para a 

sua aula, equilibrar a abordagem do ensino dos conteúdos gramaticais (por meio da indução e da 

dedução), a fim de possibilitar a aprendizagem dos alunos. De acordo com Bulea (2017), para que o 
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professor possa ampliar a sua concepção da gramática e de atividade gramatical implica um 

trabalho de formação: iniciar atividades de descoberta, de observação e de análise da língua que 

serão praticadas nas salas de aula com os alunos. Compreendemos, considerando o posicionamento 

dessa autora, que, para o professor mobilizar saberes para ensinar a gramática de forma articulada 

às práticas de leitura e produção textual, é necessário conhecer e dominar os conceitos gramaticais 

em seus diferentes níveis. 

 

Considerações 

 

 A importância de se refletir, no plano da formação dos professores de PLE, acerca de seu 

agir professoral quanto ao ensino de gramática é de suma relevância, pois mesmo sendo um tema 

constante de debates e de formações, os professores ainda expressam, neste contexto de ensino, 

inseguranças quanto aos caminhos trilhados para um diálogo entre gramática e práticas de 

linguagem.  A docente participante da pesquisa revela uma representação da aula de gramática 

como um momento em que se estuda, preferencialmente, o sistema da língua, a sua gramática. O 

discurso proveniente das cenas de sala de aula aponta para representações de uma aula de gramática 

que vem ganhando novas funções ao integrar os fenômenos de textualização em sua compreensão. 

Vimos que isso está presente na sala de aula, principalmente, nas explicações que justificam a 

importância do estudo dos conteúdos gramaticais, mas que não se apresenta de forma efetiva no 

material didático produzido e no próprio agir do professor, quanto à sua abordagem do ensino de 

gramática. O agir em torno da gramática continua perpetuando práticas tradicionais, mas, ao mesmo 

tempo, aponta incipientes tentativas de um novo fazer com o conteúdo gramatical. 

 Consideramos que uma investigação que se propõe a analisar a mobilização de saberes em 

contexto de ensino de gramática, através do dizer do próprio professor de PLE, como é o caso do 

nosso trabalho, é crucial para que se possa chegar ao entendimento das especificidades da área e, 

notadamente, sobre a realidade do agir professoral dos profissionais nela envolvidos. Com base no 

conhecimento dessa realidade, é possível investir, de modo mais contundente, em ações efetivas no 

que diz respeito ao domínio de saberes para o ensino e à concretização destes em saberes a ensinar, 

que respaldem uma abordagem de ensino da gramática atrelada às práticas linguageiras, a qual tanto 

almejam as instâncias formativas, bem como os próprios docentes. 
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