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Apresentação 

 

Escrito por Fidel Armando Cañas 

 

A Revista SIPLE funciona como um canal internacional de comunicação profissional 

e científica no âmbito do ensino, aprendizagem e formação de agentes de Português 

como Língua Estrangeira PLE. Pretende, pois, ser a difusora de ideias que tenham 

ocorrido aos diversos autores como tópicos de reflexão e pesquisa, principalmente 

pesquisa de natureza aplicada, inscrevendo, assim, o registro do nosso tempo sobre 

os processos interconexos de aprender/adquirir e de ensinar Português e culturas de 

língua portuguesa a falantes de outras línguas. 

Como exposto há 6 anos pelo Editor-Chefe, Dr. José Carlos Paes de Almeida Filho, 

a política editorial é caracterizada pela liberdade de escolha dos tópicos nos múltiplos 

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

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

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

O presente volume começa com um panorama do Ensino de Português no contexto 

dos refugiados. O texto, cuidadosamente elaborado por Amado, constrói 

historicamente o processo do Brasil como país de ampla tradição de imigração. A 

autora ressalta o fato de que só recentemente os governos têm atentado para a 

urgência de um atendimento ao imigrante refugiado que o insira na sociedade 

envolvente. Um dos elementos indispensáveis dessa inserção, no caso brasileiro, é o 

ensino de português como língua de acolhimento. 

Continuando com as múltiplas arestas desta edição, Cunha traz a história de vida de 

um brasileiro imigrante em Trinidad e Tobago, e analisa as estratégias por ele usadas 

para legar a seu filho a língua portuguesa, colocando a discussão do Português como 

Língua de Herança. Ferreira, por outro lado, apresenta a abordagem do Exame Celpe-

Bras, a visão de linguagem e proficiência que subjazem ao Exame, e a cultura como 

elemento inseparável, e, portanto, considerada como parte integrante da língua. A 

autora aborda a leitura e escrita no contexto de alunos hispanofalantes, e mostra 

aspectos passíveis de serem otimizados na sala de aula com o intuito de preparar os 

alunos adequadamente para realizar o Celpe-Bras. 

Dos aprendentes passamos para os docentes no texto de Ferraz e Castro. No artigo, 

eles analisam como os docentes de PLE utilizam textos multimodais presentes em 

materiais didáticos dessa área. Na análise, os autores asseveram que os professores 

participantes da pesquisa não realizam um trabalho sistematizado com os textos 
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multimodais e, por isso, alguns estereótipos brasileiros são reforçados por meio dos 

materiais didáticos. 

Do Brasil saltamos para o Japão, com o retrato histórico proposto por Hayashi. Nele, 

o autor descreve as implicações históricas do panorama atual de ensino de PLE 

naquele país. O autor esboça a situação de ensino de português nas escolas e 

universidades japonesas nos últimos anos. 

Dando continuidade aos trabalhos históricos, Cañas e Teixeira apresentam uma 

possibilidade de análise de abordagem do padre jesuíta José de Anchieta à época 

colonial do Brasil por meio de insumos textuais. Os autores pretendem dar os 

primeiros traços dos métodos de ensino de línguas outrora utilizados que poderiam 

concluir que houve sinais de ensino comunicativo na época colonial brasileira. 

Forte analisa as obras de arte nacionais tanto figurativas como abstratas, com o intuito 

de utilizá-las em aulas de PLE. Além do ensino da língua-alvo, a autora afirma que as 

imagens funcionam como elementos provocadores da conversação e permitem o 

ensino baseado em conteúdos: história da arte, cultura brasileira e interculturalidade. 

Finalmente, Clerici apresenta um estudo comparativo das línguas portuguesa e 

espanhola e afirma que dita análise é importante pois possibilita a compreensão das 

divergências semânticas e fonéticas e pode evitar obstáculos na comunicação. A 

competência comunicativa em língua estrangeira deve, segundo a autora, vir 

acompanhada da competência cultural e pragmática que, além de conhecer as 

palavras, exige o conhecimento do uso que se faz delas. 

Como Revista SIPLE, o nosso desejo, é o de que o periódico seja acolhedor da melhor 

produção nacional e além-fronteiras, que tenha sensibilidade para antever sempre os 

textos que nos (re)construirão e que mantenha o ritmo constante e pontual de 

construção do edifício de reflexões e pesquisas aplicadas na área do PLE. Boa leitura 

a todos e todas. 

Fidel Armando Cañas 

Editor-Executivo Revista SIPLE 

Novembro/2013 
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Política Editorial 

Foco e Escopo 

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

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

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

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

internacional, redigidos em língua portuguesa em quaisquer das normas ortográficas 

vigentes nos países de língua e expressão portuguesas. 

São aceitos artigos em versões digitalizadas de autoria de pesquisadores, 

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

doutorandos, professores de programas de extensão e centros binacionais ou 

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

autoria com seus orientadores doutores. 

Indicamos os seguintes temas de interesse para publicação na Revista: 

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

• aquisição de português como L2 ou LE 

• formação de professores  

• formação de alunos de PLE 

• ensino de PLE frente às culturas nacionais 

• formação de terceiros agentes relevantes para o PLE 

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

• análise de abordagens e competências 

• ensino do Português como L2 e LE 

• especialidades do PLE: português língua de herança, português para fins 

específicos, português em contextos bilíngues (de escola, fronteira, indígena), 

português para trabalhadores imigrantes 

• história do ensino de PLE 

• ética no ensino de PLE 

• políticas linguisticas para o PLE 

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

• planejamento de cursos 

• produção e avaliação de materiais didáticos 

• dicionários pedagógicos e seu uso 

• avaliação e ensino de línguas 

• estética da linguagem e ensino de línguas 

• ensino da escrita e da oralidade 

• discurso no ensino-aprendizagem do PLE 

• tradução no ensino-aprendizagem de PLE 

• terminologia/lexicografia aplicadas 

• relações sociais mediadas pela língua portuguesa 

Política de Acesso Livre 

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

que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona 

democratização mundial do conhecimento. 

Políticas de Seção 

São aceitos para publicação apenas textos inéditos resultantes de pesquisa aplicada 

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

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

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

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

único número. 

Processo de Avaliação por Pares 

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

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

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

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

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

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

realizada por membros do Conselho Editorial ou consultores ad hoc. 
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Depois da análise, cópias dos pareceres serão encaminhadas aos autores juntamente 

com instruções para modificações, quando for o caso. Antes de serem publicados, 

todos os textos serão submetidos à revisão pelos autores segundo as recomendações 

dos pareceristas que sugerem implementações de forma. 

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

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

avaliações iniciais pelos pareceristas. 

Arquivamento 

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

entre as bibliotecas participantes e permite às mesmas criar arquivos permanentes 

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

Corpo Editorial (Interno) 

EDITOR-CHEFE 

José Carlos Paes de Almeida Filho 

Corpo Editorial (Interno)              

Marilena Somavilla Bomfim de Andrade 

Fernanda Silva Medeiros Caetano 

Francisco Deivison Sousa Carvalho 

Cristhiane Miranda Vaz 

Carlos Alberto Gonçalves Pavan 

Conselho Editorial (Externo) 

Maria José dos Reis Grosso – Universidade de Lisboa 

Nelson Viana – Universidade Federal de São Carlos 

Lucia Maria de Assunção Barbosa – Universidade de Brasília 

Edleise Mendes - Universidade Federal da Bahia 

José Carlos Cunha – Universidade Federal do Pará 

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

Vivaldo Andrade dos Santos – Universidade de Georgetown 

Liliana Gottheim – Universidade Estadual de Campinas 

Rosane de Sá Amado – Universidade de São Paulo 

Ricardo Moutinho – Universidade de Macau 

Kleber Aparecido Silva – Universidade de Brasília 

Revisão 

Equipe da Comissão Editorial 

http://lockss.org/
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Normas para Publicação 

 

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

seguintes requisitos: 

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

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

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

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

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

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

imagens deverão ser designadas como figuras, com numeração sequencial e 

indicação da fonte de onde foram extraídas. 

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

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

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

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

considerados para publicação. 

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

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

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

em maiúsculas; 

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

direita e com as iniciais em maiúsculas; 

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

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

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

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

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

espaço simples entre linhas; 

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

justificado; 

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

a tecla TAB; 

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

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

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

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

texto, entre parêntesis, conforme o seguinte modelo: 

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

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

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

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

completo ao final do texto, obedecendo ao seguinte padrão: 

Publicações impressas 

Publicações em livros 

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

Artigos em livros 

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

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

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

p.75-92. 

Artigos em publicações periódicas 

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

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

Documentos eletrônicos disponibilizados na Internet 

Monografias consideradas no todo 

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

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

Monografias consideradas em parte 

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

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

Periódicos considerados no todo 

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

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

Acesso em: 15 mar. 1995. 

Artigo de periódico on-line 

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

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

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

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

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

UFMG, 2003. 

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

entre-linhas simples e precedidas pela expressão "REFERÊNCIAS 

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

texto; 

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

mencionados. Casos omissos podem merecer consulta aos editores. 

 

Endereço Postal da Revista Siple 

 

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

(LET) - UnB - IL 

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

10 

CEP.: 70.910-900 

Brasília-DF 
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1. O ensino de português como língua de 

acolhimento para refugiados 

Escrito por Rosane de Sá Amado - Universidade de São Paulo 

 

Resumo: 

A condição de imigração por refúgio é uma das mais antigas do planeta. Milhões de 

imigrantes estão, neste momento, expatriados de seus países, devido a perseguições 

étnicas, religiosas e políticas. O Brasil tem recebido um número crescente de pedidos 

de refúgios nas últimas décadas, entretanto, só recentemente os governos têm 

atentado para a urgência de um atendimento ao imigrante refugiado que o insira na 

sociedade envolvente. Neste processo de integração é imprescindível o ensino de 

português como língua de acolhimento. 

Palavra-chave: Português Língua de Acolhimento. Refugiados. Integração. 

Entre os soldados que invadiram a minha casa e me sequestraram, 
havia um que era originário da minha região natal. Então ele me disse: 
“eu sou da mesma região que você, eu posso te ajudar...” Quando eu 
estava em casa, minha mãe havia chorado na sua língua natal e 
quando ele ouviu minha mãe chorar nesse dialeto, ele percebeu 
que era a mesma língua que a sua. Então ele disse que havia ouvido 
a sua língua no choro de minha mãe e me disse: “eu sou da tua tribo 
e posso te ajudar, te deixar aqui na fronteira... e agora vire-se”. (Roger, 
refugiado do ex-Zaire, hoje República Democrática do Congo, 
relatando sua experiência de fuga ao chegar ao Brasil, 2000)[1] 

O êxodo da terra natal e a esperança da acolhida na terra estrangeira 

Fugir... Abandonar família, lar, trabalho, língua... Situação por que passam oito 

pessoas a cada minuto no mundo, segundo dados do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR)[2]. Refugiado é todo aquele que necessita 

deslocar-se para salvar sua vida ou preservar sua liberdade, não sendo protegido pelo 

seu governo, ou sendo seu próprio governo o autor da perseguição. Se outros países 

não o acolhem, poderão estar condenando-o à morte ou a uma vida de sombras, sem 

direitos e sem sustento. 

Chegamos ao Porto de Santos. Quando chegamos, eu não saí do 
barco no mesmo dia. Eu saí só depois de dois dias. E quando eu saí, 
eu fui dormir num bar... Então eu pedi ao senhor que tomava conta do 
bar, se ele sabia onde eu podia pegar o ônibus para chegar à capital 
do país. Eu não entendia nada... Ele me escreveu tudo num papel. Eu 
não conseguia entender nada, porque ele falava o português e eu 
falava o francês. Era difícil! Então, com aquele papel, eu tomei o 
ônibus, eu mostrei para o motorista, a capital, e partimos. (Roger, 
2000, destaques nossos) 

file:///C:/Users/Bruno/Desktop/SIPLE%20Volume%2002_2013/SIPLE%20Volume%2002_2013/1_SIPLE.docx%23_ftn1
file:///C:/Users/Bruno/Desktop/SIPLE%20Volume%2002_2013/SIPLE%20Volume%2002_2013/1_SIPLE.docx%23_ftn2
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O Brasil, desde 1951, regulamentou a acolhida a refugiados, com a criação do 

Estatuto dos Refugiados, e, em 1997, com a sanção da Lei No. 9474 que criou o 

Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), instituiu as condições para que um 

estrangeiro possa pedir refúgio no país: 

Artigo 1º - Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: 

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de 
nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; 

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 
residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das 
circunstâncias descritas no inciso anterior; 

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a 
deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 

A Lei 9474, que estabelece a condição de refúgio, assegura ao estrangeiro o direito à 

carteira de trabalho, à inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), à saúde e à 

educação pública. Mas, como o refugiado poderá sobreviver até obter essa condição 

do Ministério da Justiça, que demora em média oito meses para ser concedida? Seu 

visto de turismo expira em três meses. Sem documentos, ele não pode fazer nada: 

alugar uma casa, ter uma linha de celular, colocar os filhos na escola, ter um emprego. 

A acolhida pelas instituições não-governamentais 

Chegamos a Brasília, e eu fui me apresentar diante da polícia e disse: 
“Estou pedindo asilo... estou procurando o Ministério da Justiça...” 
Depois passei pelo Diretor da Polícia Federal. Ele falava português, 
eu falava francês. E então chamaramoutra pessoa que falava inglês, 
e eu não sei falar inglês, só sei falar francês. Então telefonaram para  o 
representante da ACNUR em Brasília. Ele disse que eu podia seguir 
para lá. Nessa entrevista me colocaram a questão de saber porque 
saí do meu país. Depois de tudo feito, eles disseram-me “pode ir... 
vire-se...” E eu disse: “mas eu não tenho onde dormir?!” “Vá... vire-se!” 
Nesse momento, eu senti uma dor... eles me deixaram assim, devo 
me virar... “como posso me virar se eu não conheço ninguém!?” No 
dia seguinte, eles me deram uma transferência para vir até São Paulo. 
Peguei o ônibus na Rodoviária e cheguei aqui. Eu não conhecia a 
cidade, e por isso me apresentei à Polícia de São Paulo, e eles me 
enviaram até aqui, na Cáritas. (Roger, 2000, destaques nossos) 

O ACNUR no Brasil tem parcerias com instituições ligadas à sociedade civil, como o 

Instituto Migrações e Direitos Humanos[3] em Brasília e o ADUS Instituto de 

Reintegração do Refugiado[4] em São Paulo, e com instituições religiosas, dentre 

elas a Cáritas[5] em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Manaus e a Missão Paz[6] em 

São Paulo. O trabalho realizado por essas instituições é fundamental para a 

integração dos refugiados na sociedade. Algumas delas os acolhem enquanto não 

têm moradia, como a Casa do Migrante na Missão Paz, oferecendo-lhes assistência 

file:///C:/Users/Bruno/Desktop/SIPLE%20Volume%2002_2013/SIPLE%20Volume%2002_2013/1_SIPLE.docx%23_ftn3
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médica, jurídica e buscando parcerias com empresas na cidade ou mesmo em outros 

estados para que possam ser empregados. 

O número de estrangeiros que chegam ao Brasil e solicitam a condição de refúgio tem 

subido exponencialmente, segundo o CONARE. Em 2010, foram 566 solicitações e 

em 2013, 5262. Para 2014, o ACNUR estima que esse número chegue a 12000[7]. 

Os refugiados no Brasil se originam de mais de 75 países diferentes; atualmente os 

dez países que lideram a procedência desses imigrantes são Colômbia, Angola, 

República Democrática do Congo (ex-Zaire), Síria, Líbano, Libéria, Palestina, Iraque, 

Bolívia e Serra Leoa. Um número também crescente desde 2010 é o de haitianos e 

bengalis. Os primeiros advêm de um país devastado por um terremoto e os últimos 

por uma crise político-ecônomica em Bangladesh que envolve veladamente 

perseguições a seguidores dos dois partidos políticos existentes. Em nenhum dos 

dois casos o governo brasileiro reconhece a situação de refúgio visto não se tratarem 

de países em guerra. Entretanto, a situação dos haitianos se tornou tão emergencial 

(tendo sido apresentado até em texto de apoio ao tema de redação do ENEM em 

2012[8]), que o Ministério da Justiça passou a conceder um visto humanitário para 

esses cidadãos. Já os bengalis são tratados como estrangeiros comuns, mesmo 

tendo já ultrapassado a marca de 1800 pedidos de refúgio só em 2013[9]. 

A situação de diversidade das nacionalidades e, portanto, da diversidade linguística, 

é tão crítica na Polícia Federal que, em São Paulo, por exemplo, os agentes contam 

com a ajuda de intérpretes voluntários da Cáritas para poder atender aos pedidos de 

refúgio. 

[A tradutora] começa o trabalho se sentando no meio de um 
libanês e um nigeriano que aguardavam em silêncio diante dos 
funcionários que deviam entrevistá-los para formalizar a petição 
de asilo. “Vou ficar aqui porque vou ‘traduzir’ vocês ao mesmo 
tempo”, lhes explica em inglês tentando agilizar a tarefa. Não foi 
possível, pois a comunicação entre o funcionário e o imigrante 
não se reduz a preencher um simples questionário. A história 
que o nigeriano tinha para justificar sua fuga do país era tão 
brutal que era difícil não ficar cravado assistindo como ele 
interpretava alguém portando uma balestra (arma de arco e 
flecha) para explicar como sua mulher e sua filha, com quem 
vivia em Lagos, foram assassinadas. A entrevista se prolongou 
por quase uma hora, enquanto a tradutora e o nigeriano 
choravam juntos. (MARTÍN, 2014, destaques nossos)[10] 

A língua como mediação de conflitos e libertação: o trabalho do voluntariado 

Como traduzir para outra língua a dor do refúgio? O trabalho dos voluntários de 

instituições como a Cáritas, a Missão Paz, o ADUS e de mesquitas como a do Pari, 

em São Paulo, que vem acolhendo há mais de dois anos, refugiados sírios[11], tem 

possibilitado o aprendizado do contato da língua majoritária no Brasil, o português, 

para esses imigrantes. 
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Mas havia também esse problema de língua: falar português. 
Na Cáritas, nos fizeram entrar em escolas de português, com 
a missionária Nádia, que nos deu a força para aprender o 
português. Aprendemos então português, escrever, falar, 
conversação, e assim, dia e noite nós viemos à escola para 
aprender português na Cáritas, voltamos para casa e víamos 
televisão, ouvíamos rádio. Precisamos fazer um esforço, 
porque não estamos num país “francofone”. É preciso fazer o 
esforço para falar a língua do país. Bom, hoje eu posso falar 
um pouquinho o português. (Roger, 2000, destaques nossos). 

Algumas instituições têm convênios com escolas privadas de idiomas, como a ADUS 

com a Wizard, o que viabiliza a utilização de material didático e a concessão de 

certificado ao final de um curso com duração em média de três a cinco meses. A 

maioria das instituições, contudo, conta com voluntários que conhecem outras 

línguas, como inglês, espanhol e francês, e que se dispõem a dar aulas de português 

com métodos intuitivos e muito autodidatismo. 

A institucionalização do ensino de português como língua de acolhimento para 

imigrantes refugiados 

Outro grande problema para os refugiados é o idioma. Na 
Mesquita do Pari, cerca de 70 sírios estudam português três 
vezes por semana, três horas por dia. "Eu não sei nada do 
Brasil", diz a professora, voluntária, para a turma. Hesitantes, 
os alunos repetem a frase. A aula segue, só interrompida pelos 
horários das orações. Mohammed, aluno do curso, resume a 
dificuldade com o idioma e o choque cultural: "O primeiro 
contato é difícil, porque somos muito diferentes." (O Povo, 
2014)[12] 

O ensino de português como língua estrangeira (PLE) no Brasil tem apresentado um 

crescente movimento nas últimas décadas, com a criação de cursos de PLE em 

escolas de idiomas e de cursos de extensão à comunidade acadêmica nas 

universidades. Os primeiros, contudo, voltam-se, majoritariamente, a um público de 

trabalhadores de grandes empresas e suas famílias; já os últimos prestam um serviço 

para alunos intercambistas e professores visitantes que, via de regra, permanecem 

de um a dois anos no Brasil. Há também os cursos voltados aos turistas que chegam 

ao país para os eventos do cenário esportivo, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 

2016. São, portanto, públicos com necessidades específicas de aprendizado nos 

contextos em que se comunicarão em português. 

As universidades, principalmente as públicas, têm também realizado pesquisas no 

âmbito do ensino e da aquisição/aprendizagem do PLE em nível de pós-

graduação strictu e latu sensu. A maioria dessas pesquisas, contudo, se voltam aos 

contextos citados acima, além dos resultados e diretrizes do Exame Celpe-Bras 

(Exame de Certificação de Português como Língua Estrangeira) e de outros 

processos de avaliação (cf. ALMEIDA FILHO; CUNHA, 2007). 
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Há uma grande lacuna, assim, no trabalho do ensino de português como língua de 

acolhimento para aqueles estrangeiros que chegam ao Brasil em situação de miséria 

moral e muitas vezes com pouquíssimos recursos financeiros. Como já referido em 

nosso artigo publicado na Revista da Siple, ed. 2 (AMADO, 2011) sobre a situação 

dos trabalhadores transplantados, não há políticas públicas de ensino do português 

para esses imigrantes. Em muitos casos, os governos preocupam-se com o 

atendimento em outras línguas – inglês, francês, espanhol e árabe – nos órgãos 

públicos, a fim de que a situação de contato emergencial se estabeleça. É o que 

propõe o secretário de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, Rogério Sotili, com 

a criação do Centro de Integração e da Cidadania do Imigrante[13]. 

Embora o Brasil seja um país de imigrantes, está aquém de ter uma política de ensino 

do português como língua de acolhimento aos imigrantes. Nesse sentido, países 

europeus como Portugal estão à frente na institucionalização de políticas públicas, 

como o programa Portugal Acolhe Português para Todos, criado em 2001. Em sua 

dissertação de mestrado, Cabete (2010) analisa o ensino de português para 

imigrantes no contexto desse programa do governo português e conclui 

Constatou-se que ter alguma formação em ensino do português como 
língua não materna, quer seja na licenciatura, quer seja numa 
especialização contribui para uma melhor preparação do ensinante. 
Assim, o ideal seria ter ensinantes, não só com alguma formação em 
ensino do português como língua não materna, como também 
experiência profissional na área e ainda no ensino de adultos. (2010, 
p. 121) 

Ainda que o papel de voluntários não docentes ministrando português para os 

refugiados seja essencial em caráter emergencial, é inconcebível que um país que 

possui mais de 400 cursos de Letras e que forma cerca de 31000 professores por ano 

(PAIVA, 2005) não possa criar um programa que contrate professores, mesmo que 

sem formação inicial em PLE visto ser este um outro problema de currículo nos cursos 

de Letras, para o ensino de português como língua de acolhimento para imigrantes 

trabalhadores transplantados e refugiados. 

A aprendizagem da língua majoritária do país é, conforme Oliveira, um “importante 

meio de integração social por fornecer competências essenciais ao nível dos 

contactos pessoais e sociais, do desempenho e evolução escolares e profissionais e 

da resolução de problemas do quotidiano” (2010, p. 63). 

Ager e Strang também consideraram a aprendizagem da língua como um forte 

elemento de integração do refugiado à sociedade: “The ability to communicate in 

English was viewed by both refugees and non-refugees as a particularly important 

component of integration into UK society” (2008, p. 10). 

Em uma pesquisa de antropologia feita junto a crianças e jovens refugiados em 

Portugal, Bolas (2012) atenta para a importância das aulas de português no 

estabelecimento de uma rotina semanal que “diminui os momentos de angústia 
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passados à espera das resoluções institucionais relativas à estadia em Portugal.” 

(2012, p. 49) 

O perfil de muitos dos imigrantes refugiados retrata falantes bilíngues e até 

multilíngues. Aqueles que vêm de países do continente africano falam, via de regra, 

além do inglês ou do francês, línguas étnicas e/ou línguas crioulas. O mesmo ocorre 

com boa parte dos falantes do continente asiático, como os sírios e palestinos, que, 

além do árabe, falam inglês. Ou dos haitianos que, a par do francês, falam o crioulo 

haitiano. Muitos deles, inclusive, na rota de fuga, por viverem em outros países, 

acabam aprendendo outras línguas, antes de chegar ao Brasil, como os haitianos, 

que passam pelo Peru e Equador, e têm contato com o espanhol, por exemplo. 

Segundo Oliveira (2010) que analisa o contexto português, muito parecido com o 

brasileiro, as experiências multilíngues dos refugiados costumam trazer uma maior 

predisposição para lidar com a recepção das diferenças e das semelhanças no 

aprendizado de uma nova língua. 

Contudo, não só os fatores linguísticos devem ser considerados. As condições 

psicossociais do refúgio, como alertam Villalba Martinez e Hernández (2005), podem 

gerar barreiras para o aprendiz da língua do país de acolhida. As perspectivas 

individuais sobre a língua-alvo, a sua autoimagem, os planos para o futuro, como a 

necessidade urgente de aprendizagem para inserção no mercado de trabalho e 

integração na sociedade, podem criar dificuldades no processo de aprendizagem. A 

própria tensão do movimento migratório de fuga, somada, muitas vezes, ao 

afastamento dos laços familiares e linguístico-culturais, também pode contribuir para 

essa situação. 

Outro problema é a integração de fato com a sociedade envolvente. Embora o Brasil 

seja um país constituído de imigrantes e de descendentes de imigrantes, nem todos 

são acolhidos de forma hospitaleira, como atesta o géografo francês Sylvain 

Souchaud (2010, p. 83), em sua pesquisa sobre a imigração boliviana no Brasil: “Os 

brasileiros, principalmente do Sudeste, se definem através de uma migração 

europeia. Essa migração andina indígena muda um pouco o perfil migratório do 

Brasil”. Vindos de países africanos, latino-americanos e asiáticos, muitos imigrantes 

refugiados passam pela dificuldade de inserção numa sociedade que, na maioria das 

vezes, por falta de conhecimento e pré-conceito, os marginaliza e os discrimina, pelo 

fato mesmo de serem refugiados, o que prejudica sua autoestima e o aprendizado da 

língua falada por esta sociedade (VILA, 2000). 

Se eu pudesse definir o meu problema, o que eu passei, esse êxodo 
que eu fiz até aqui... Primeiramente eu posso dizer, foi difícil porque o 
povo brasileiro não tem conhecimento de outras coisas. Quando fala 
“refugiado”, ele pensa que você matou. Quando fala “refugiado”, ele 
pensa que foi você que matou, aí ele se assusta, ele tem medo de 
você. [...] Quando você vai procurar emprego ou uma ajuda qualquer 
e veem a classificação “refugiado”, eles ficam com medo. Isso até no 
banco! “Uh! Você matou, você assaltou, você é assassino? Você veio 
se refugiar aqui...” (Roger, 2000) 
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 Enfim, todos esses fatores, linguísticos e extra-linguísticos, portanto, devem ser 

considerados no ensino de português como língua de acolhimento para refugiados. E 

isso se aprende (ou deveria se aprender) nos cursos de Letras. Se os governos ainda 

não atentaram para a necessidade de promover o ensino de português para esses 

imigrantes, é premente que as universidades, principalmente as públicas, que 

ministram cursos de Letras, criem programas de extensão universitária e incentivem 

seus alunos a fazerem estágios nesses programas. Às instituições que já têm 

especialidades em nível de graduação ou pós-graduação em PLE, é mais do que 

urgente que voltem seus olhos, na pesquisa e no ensino, a esse público que, 

arrancado de sua terra natal, de sua família, de sua língua, busca neste país uma nova 

oportunidade de refazimento, de integração, de paz... 
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2. Língua de Herança: Estratégias na Aquisição da 

Língua dos Pais 

Escrito por Maria Jandyra Cavalcanti Cunha (Universidade de Brasília – UnB) 

 

Resumo 

Neste artigo, a partir da história de vida de um brasileiro imigrante em Trinidad e 

Tobago, analiso as estratégias por ele usadas para legar a seu filho o português do 

Brasil como língua de herança. 

Palavras-chave: língua de herança, aquisição simultânea e aquisição sucessiva 

Introdução 

Este artigo é produto de um estudo etnográfico realizado sobre língua, identidade e 

migração com brasileiros na ilha de Trinidad, a maior das duas grandes ilhas que 

compõem a República de Trinidad e Tobago, no Caribe inglês.[1] 

Além da observação em campo dos eventos comunicativos que envolveram os 

sujeitos da pesquisa, colhi suas próprias narrativas sobre suas trajetórias emigratórias 

do Brasil a Trinidad e Tobago. 

O recurso metodológico da história de vida foi utilizado na sistematização das 

narrativas. Estas foram desencadeadas a partir do que o sociólogo Roger Bastide 

(1953: 4) identificou como “técnica da liberdade”, com perguntas iniciais, abertas, 

formuladas pela pesquisadora. 

Neste artigo, discuto brevemente o conceito de ‘língua de herança’. Em seguida, 

reconstruo a história de vida de um dos brasileiros pesquisados, a quem convencionei 

chamar João. Logo, identifico as estratégias utilizadas por João para desenvolver o 

português do Brasil em seu filho, uma criança de 8 anos. No final, teço algumas 

considerações sobre o caso estudado. 

Língua de Herança 

Situando a subárea de Português como Língua de Herança (PLH), ALMEIDA FILHO 

(2010) afirma ser ela “uma especialidade de PLE (Português como Língua 

Estrangeira)” que “se caracteriza como um contexto em que o Português e a cultura 

(brasileira, no nosso caso) são ensinados a filhos de brasileiros imigrados no exterior”. 

Em termos biológicos, a herança é um conjunto de caracteres genéticos 

hereditariamente transmitidos. Em termos jurídicos, é uma sucessão de bens, direitos 

e obrigações transmitidos por disposição orçamentária ou por via de sucessão. 
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Embora a herança linguística não seja uma hereditariedade genética ou jurídica, ela 

é também uma sucessão de bens, um legado proveniente de gerações 

anteriores.  Em verdade, a língua é uma herança jacente. A herança jacente é aquela 

que não é necessariamente aceita quando aberta, mas que, ao mesmo tempo, não é 

repudiada nem ainda declarada vaga. No campo jurídico, se uma herança for 

declarada vaga, ela será transferida para o Estado. 

Podemos transferir essa conceituação jurídica para o campo linguístico e, 

simbolicamente, afirmar que a chamada ‘língua de herança’ é um bem herdado dos 

pais pelos filhos. Esse bem pode ou não ser aceito pelos herdeiros. Ou seja, 

dependendo das circunstâncias, a língua dos pais pode ou não ser desenvolvida pelos 

filhos. Se não o for, abre-se uma vacância. 

Não diferentemente da situação jurídica, a vacância pode ser também ocupada pelo 

Estado. Assim, no caso da não aquisição da língua de herança, a língua do Estado 

em que os filhos estão inseridos não ocupará só o espaço linguístico-cultural. No 

plano psíquico; ocupará também o espaço sentimental e emocional no 

desenvolvimento dos filhos. 

É importante salientar que tanto a língua de herança como a língua do Estado pode 

(e deve!) fazer parte do repertório linguístico dos filhos que poderão se desenvolver 

como bilíngues. 

A trajetória migrante de João 

João, 45, nasceu no Rio de Janeiro, mas sua vida migrante começou muito cedo, aos 

três anos, quando se mudou para São Paulo onde viveu até 21 anos. 

Depois de iniciar o curso de engenharia em uma universidade paulista, abandonou-o 

para “conhecer o Brasil, viajar”. “Influenciado pelo ‘hippismo’ [o movimento hippie]”, 

ele viajou de carona para o Ceará, a terra do pai. Morou em Fortaleza, onde arrumou 

emprego como bancário em estabelecimento privado, porém retornou a São Paulo 

dois anos mais tarde e lá também trabalhou em banco até se mudar para o estado de 

Santa Catarina. Em Florianópolis, prestou vestibular para História, curso que terminou 

com 30 anos. Em seguida, começou o mestrado também em História. 

Nessa época, conheceu sua mulher, uma trinitária que recebera uma bolsa de 

estudos do Governo brasileiro para fazer a graduação em universidade brasileira. Em 

Florianópolis, ela cumpria a exigência de fazer um semestre de língua portuguesa 

antes de ingressar no curso de Administração de Empresas em Belém. Depois de 

iniciado o curso, ela pediu para as autoridades educacionais de seu programa de 

estudos que a transferissem para outro lugar. Alegou que a capital paraense era 

“muito parecida com Trinidad”. Foi transferida para o Rio de Janeiro, mas um assalto 

a seu apartamento assustou-a e ela então requisitou nova transferência. Desta vez, 

para Florianópolis, onde conheceu João. 
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Uma gravidez inesperada a forçou a voltar para Trinidad e Tobago, porém João ainda 

permaneceu no Brasil até o nascimento da filha, quando foi à ilha de Trinidad e, de lá, 

retornou para o Brasil trazendo a família. 

João abandonou o mestrado em Florianópolis e se mudou com a família para 

Fortaleza. Depois do nascimento do segundo filho, João e a mulher abriram um curso 

para ensino de línguas primeiramente em São Paulo, capital, e depois no interior de 

Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul. 

De acordo com João, ele e a mulher teriam que gastar “um bom dinheiro para educar 

bem os dois filhos” no Brasil, uma forte razão para Trinidad e Tobago. Lá as crianças 

poderiam “ter uma educação pública de qualidade”.  

Entretanto, João não se mudou para o Caribe apenas como um ‘migrante do amor’ – 

assim chamei, em trabalhos anteriores (CUNHA, 2008; 2007a) aquela pessoa que, 

por causa de uma união amorosa internacional, emigra de seu país para acompanhar 

o(a) companheiro(a).[2]. 

Na verdade, João se candidatou para uma vaga de professor universitário em Trinidad 

& Tobago por dois anos, com a possibilidade de renovar o contrato por outros dois 

anos. Encontrar uma oportunidade profissional melhor e uma situação financeira mais 

segura no país onde sua esposa tinha raízes foi estratégico. Com filhos pequenos, ali 

ela teria o suporte da família. A moradia da família era subsidiada pela instituição, 

“uma casa com um jardim grande, muito espaçosa, cada um dos meninos tinha o seu 

quarto”. 

No final do período de quatro anos, não havia mais como prorrogar o contrato de 

trabalho e João deixou para trás os alunos de quem tanto gostava. “Gostava de 

ensinar a história e a cultura de meu país. Tocava violão para eles, tentando ensinar 

a música popular brasileira”, ele conta. 

Com a perda do emprego, João foi obrigado a entregar a casa e mudou-se com a 

mulher e os dois filhos (12 e 8 anos) para um apartamento de dois quartos: “É a 

primeira vez que as crianças dividem o mesmo quarto”. 

Com João desempregado, a família passou a viver basicamente do salário da esposa, 

na época uma assessora de campanha política para a promoção de Trinidad e Tobago 

nas Américas.  Ela – que, além do inglês e do português, fala francês e espanhol – é 

sócia da irmã em uma firma de tradução e interpretação, onde, esporadicamente, 

João prestava serviços como intérprete e tradutor (inglês-português). 

João tem domínio do inglês, língua que começou a aprender aos 7 anos de idade, 

pois “o pai achava que isso era fundamental para ser alguém na vida”. Apesar de ser 

descendente de italianos por parte da mãe, nunca aprendeu a língua dos 

antepassados. Por causa da interferência do português, fala espanhol com menor 

file:///C:/Users/Bruno/Desktop/SIPLE%20Volume%2002_2013/SIPLE%20Volume%2002_2013/2_SIPLE.docx%23_edn2


Revista SIPLE 

Brasília, Outubro de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 2 

22 

desenvoltura do que lê. Aliás, João lê muito. “Minha mulher me traz muitos livros das 

viagens que faz pelas Américas, ela compra mais literatura hispânica”. 

Durante o período de desemprego, João rompeu com o modelo tradicional do chefe 

de família latino-americano que tinha no pai, “o provedor e dono da última palavra nos 

assuntos familiares”. João cedeu esse papel à sua mulher que, nascida em uma 

tradição afro-caribenha de mulheres fortes, “segurou a barra” enquanto João estava 

desempregado. Em casa, ele então assumiu várias das funções até então 

desempenhadas exclusivamente pela mulher. Contando com a ajuda de uma diarista 

que limpava a casa duas vezes por semana, João tomou para si o papel de “dono da 

casa” sem maiores problemas. Passou fazer sozinho as compras de supermercado e 

a pechinchar no mercado público, onde comprava verduras e peixe fresco. Também 

descobriu que “a lavagem de roupas não é tão complicada assim na máquina”. 

João assumiu ainda o papel de motorista das crianças, levando-as e buscando-as na 

escola e em suas atividades extras. Ao meio-dia, João fazia questão de levar à escola 

o almoço que ele mesmo preparava para as crianças, com a preocupação de que eles 

comessem “a comida fresca”. 

Com as crianças na escola até três horas da tarde, João conseguiu tempo para jogar 

tênis durante a semana. “Como nem sempre tenho com quem jogar futebol, agora 

jogo tênis. O tênis está passando a ser o meu esporte em Trinidad, ainda que o gosto 

por futebol faça parte da minha brasilidade”. 

João é um acalorado torcedor do Corinthians e semanalmente acompanha os 

resultados dos jogos no campeonato brasileiro pela Internet. Em 1962, quando o 

Brasil ganhou a segunda Copa do Mundo no Chile, ele tinha apenas dois anos e, em 

1970, quando o capitão Carlos Alberto levantou a taça Jules Rimet no México por 

ocasião do tricampeonato em 1970, tinha 10 anos. Mesmo assim, em um encontro 

profissional na universidade ao ser desafiado por outro amante do futebol – “Se você 

é brasileiro de verdade, diga o nome dos jogadores da seleção brasileira em 62 e 70” 

– João citou, um a um, todos os onze nomes do time principal nas duas Copas citadas. 

Nada mais fácil para João comprovar sua identidade. Ele ainda perguntou: “Quer o 

nome dos reservas também?”. 

Buscando parceiros para jogar futebol, João montou um time, “uns pernas-de-pau que 

não têm o gingado e a criatividade dos brasileiros”. Em uma ocasião, foi desafiado 

por um colega francês que, como ele, também jogava e treinava um time. João conta 

que, com o financiamento de um restaurante francês e “com muita empáfia”, o colega 

mandou fazer um “uniforme chique” para seu time e até promoveu um desfile para 

apresentar a nova vestimenta. No dia do jogo, o time de João chegou com o “uniforme 

surradinho”, porém, para desapontamento dos adversários elegantes, levou a taça 

patrocinada pela Embaixada da França. Desde, então, João virou “uma lenda do 

futebol”, tendo sido convidado “até para comentar o filme ‘Pelé Eterno’ [dirigido por 

AnibalMassaini Neto] em uma mostra de cinema brasileiro”. 
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O esporte, além de lazer, também lhe garantiu um lugar de intérprete no time de uma 

agremiação esportiva na ilha de Trinidad durante algum tempo. Isso foi quando onze 

jogadores brasileiros, recém-chegados do Brasil e sem falar inglês, precisaram de um 

intérprete para entender e se fazer entender pelo técnico do clube. 

João afirma: “Eu sou brasileiro e sempre vou ser. Sempre vou representar o Brasil, de 

uma maneira ou de outra”. Ele se queixa que em Trinidad e Tobago, uma ex-colônia 

britânica, hoje bombardeada por valores estadunidenses, “pouco se sabe sobre o 

Brasil”. 

Não passa quase cinema brasileiro por aqui, você já reparou? O cinema 
hollywoodiano que chega é o enlatado da violência. Cinema francês ou 
alemão, só em mostras de cinema. Do Brasil, só chegam filmes como ‘Ônibus 
174’ [dirigido por José Padilha e Felipe Lacerda] e ‘Cidade de Deus’  e ‘Cidade 
de Deus’ [por Fernando Meirelles]. O Brasil é isso, não dá para esconder, mas 
não é só isso, é muito mais! Ainda bem que esses filmes só passam na 
televisão a cabo e depois das onze (da noite), quando grande parte das 
pessoas está dormindo. Assim mesmo, toda a vez que passa, alguém comenta 
comigo no dia seguinte. O Brasil é só menino de rua e bandido, porra! Nem o 
nosso Carnaval eles conhecem. Dizem que têm o melhor e mais animado 
Carnaval do mundo, já viu? 

João gostaria de viajar mais frequentemente ao Brasil, de onde às vezes fala com 

certo saudosismo. Nesses momentos, diz que “as praias brasileiras são mais bonitas”, 

“a carne é mais macia e mais barata”, “a comida é mais farta”. Lembra também que 

“não há furacão no Brasil”, ao contrário do Caribe, onde há ciclones tropicais todos os 

anos. 

A mulher de João quer voltar para o Brasil, mas João está dividido. Pensa 

principalmente nas crianças que “não têm hoje a educação de qualidade que não é 

pública no Brasil”. Ao mesmo tempo, sente muita falta de sua terra e pensa em um 

dia retornar a sua terra e interromper essa trajetória migrante. No entanto, foi se 

acomodando em Trinidad e Trinidad e, por ser casado legalmente com uma trinitária, 

ele não teve dificuldade em, transcorridos cinco anos, receber o visto de residência 

definitiva. Quando participou da pesquisa, João já estava vivendo na ilha de Trinidad 

há oito anos. 

1.    O legado linguístico de João 

Assim como o futebol, João cultiva o hábito do café como um traço de brasilidade. 

Sua mulher toma somente chá e infusões antes de sair para o trabalho, mas ele não 

abre mão do café pela manhã. Acostumou-se a acordar cedo e fazer o próprio café. 

Elegeu a hora do café da manhã como “o momento para fazer uso do português com 

os filhos” e assim desenvolver neles o bilinguismo, somando a sua própria língua 

(português) à língua do Estado (inglês). 
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Na literatura especializada essa estratégia de desenvolvimento do bilinguismo é 

identificada como ‘hora da língua’ (language time) e tem sido criticada – entre outros, 

GROSJEAN (1982) – por estar baseada em um fator arbitrário: a necessidade de uma 

hora certa do dia, ou um dia fixo na semana, para se falar a língua-alvo. No entanto, 

para João, o horário do café-da-manhã está associado a três coisas que ele preza: a 

claridade de um novo dia, o afeto pelos filhos e o prazer de uma xícara de café. Esse 

é para ser um tempo de cumplicidade no qual, por meio do português, João revela um 

pouco de si para os filhos e deixa aflorar seu lado mais afetivo, como ele próprio 

explica: 

Na verdade, (quando) eu quero ser doce com eles, expressar amor, 
sentimentos, eu falo mesmo em português, não falo em inglês. Se fico 
zangado, não, aí falo em inglês. Raramente eu ralho com eles em 
português. Com minha mulher também, quando a gente tem discussão é 
sempre em inglês. O inglês está virando a língua de lavar a roupa suja. O 
português está se transformando na língua do prazer, do amor, das 
emoções mais prazerosas. 

A filha de João, que está na puberdade, entende, fala e lê a língua do pai, mas, ao ser 

arguida em português, ela frequentemente responde em inglês. Reações como essa 

entre jovens da segunda geração de imigrantes são vistas como uma tentativa de 

ajuste entre duas culturas: de um lado está a herança sociocultural dos pais e, do 

outro, a busca da aceitação pelos pares, de quem não querem ser diferentes.[3]Ao 

contrário da irmã, que viveu a primeira infância no Brasil, o filho de João não fala 

português. Sobre ele, João diz: 

Meu filho não entende tudo, mas alguma coisa... Mas eu não tenho 
preocupação com ele, sei que ele vai aprender português. Agora todo dia 
de manhã falo português e acabou a história. Ele já está na idade... Estou 
pensando em pegar dois meses nas férias de verão e levar ele para o Brasil 
e te vira! Você vai precisar falar português, vai precisar comer. 

Antes da ‘hora da língua’ no café-da-manhã, João também tentou uma estratégia 

conhecida na literatura especializada como ‘uma pessoa, uma língua’, ou 

simplesmente OPOL, sigla em inglês para ‘one person, one language’. Essa 

estratégia se tornou conhecida pelo registro que, no início do século XIX, o linguista 

francês Jules Ronjat fez do desenvolvimento do bilinguismo em seu filho Louis. 

Casado com uma alemã e vivendo em Paris, Ronjat adotou a estratégia a partir do 

trabalho de seu colega Maurice Grammont que, seis anos antes do nascimento de 

Louis em 1908, introduzira a ideia de ‘une personne, une langue’ em um trabalho 

publicado em 1902.[4]  Denominando a estratégia de ‘fórmula Grammont’, Ronjat 

registrou o desenvolvimento linguístico de Louis como bilíngue em francês (a língua 

do pai) e alemão (a língua da mãe) até ele atingir quatro anos e dez meses. (RONJAT, 

1913). 

Um século depois, sem conhecer os estudos de Grammont ou de Ronjat, João tentou 

aplicar a mesma estratégia com seu filho, que falaria somente em português com ele 

e, com mãe, em inglês. Como o menino já fosse mais velho do que Louis, com quem 
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a estratégia foi aplicada do nascimento aos quase cinco anos, houve um desequilíbrio 

no uso das línguas, pois, aos oito anos, o universo do filho de João já é bem maior do 

que o do filho de Ronjat. São muitas outras pessoas além do pai e da mãe: os avós e 

outros parentes maternos que não falam português; os amiguinhos da vizinhança e, 

na escola; os coleguinhas e professores, todos falando em inglês. 

Uma tentativa de João foi determinar o uso do português ou do inglês, 

respectivamente dentro e fora de casa. A mãe, que também fala o português e viveu 

no Brasil, poderia compartilhar em casa a língua do pai.  Na prática, isso não 

funcionou porque o trânsito na casa de familiares que não falavam o português era 

grande e também pela necessidade do menino em contar o que se passava fora de 

casa, eventos que haviam ocorrido em inglês. 

Outra estratégia foi liberar o uso das duas línguas permitindo que a alteração do inglês 

para o português, e vice versa, fluísse de acordo com a situação, o tópico da conversa 

e os interlocutores nela envolvidos. O lugar em que a conversa ocorresse também 

deveria contribuir para a alteração. Nessa tentativa, o inglês estabeleceu-se como a 

língua dominante para o menino. Afinal, o inglês é a língua da sociedade envolvente, 

a língua que o menino usa para se comunicar com a maior parte do seu mundo 

externo. O inglês é a língua oficial do Estado e, sendo assim, é a língua de instrução 

e a língua dos folguedos no recreio da escola, onde ele fica na maior parte do dia. Na 

escola, o único momento de não falar em inglês ocorre na aula de espanhol, porque, 

atendendo às diretrizes governamentais, os estudantes recebem uma carga diária 

dessa língua. 

Ao chegar da escola, o garoto assiste os programas de televisão falados em inglês. 

Em casa, não há televisão por assinatura e, nos canais abertos, as opções linguísticas 

são reduzidas. O hindi é uma delas, já que quase metade da população é de origem 

indiana.[5] Entretanto, o filho de João escolhe sempre os canais falados em inglês. 

Quando não está à frente da televisão, o garoto está no computador e os programas 

e jogos são sempre em inglês. 

No desenvolvimento do bilinguismo no filho de João, diferentemente do que ocorreu 

com Louis, a aquisição do português é sucessiva e não simultânea. Enquanto Louis 

adquiriu o alemão e o francês ao mesmo tempo; o filho de João está adquirindo o 

português depois de já dominar o inglês. 

O português é ligado quase que exclusivamente à história do pai, que – no mundo 

mais amplo do menino de 8 anos – precisa se comunicar com o filho também em inglês 

na presença dos parentes maternos, amiguinhos e professores. 

Quando o menino e a irmã falam em português com o pai, percebe-se a interferência 

do inglês na fonética e na morfossintaxe. Na interlíngua em que se comunicam, os 

filhos de João usam alguns verbos em inglês – como, por exemplo, finish (finalizar) – 

mas os flexionam com desinências do português. Assim, no pretérito perfeito do 

indicativo, o verbo finish seria: [eu] finishei; [você] finishou; [nós] finishamos. O léxico 
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também é mesclado: “Pode ‘parquear’ o carro ali, pai!”, ao invés de 

“Pode estacionar o carro ali, pai!” 

João vem pensando seriamente em uma nova estratégia: a imersão linguística no 

Brasil porque, na ilha de Trinidad, as crianças não têm muita chance de conviver com 

outras pessoas que falem o português. Os brasileiros geralmente se reúnem como 

uma comunidade apenas nas celebrações e eventos socioculturais promovidos pela 

Embaixada do Brasil, mas ali geralmente o espaço é para adultos. 

João mesmo reclama de não haver uma comunidade propriamente dita de brasileiros, 

como há de outros grupos étnicos: “Os franceses se encontram para falar francês, os 

cubanos também se encontram.” 

De fato, em Trinidad e Tobago, os brasileiros não mantêm as relações internas em 

seu grupo, o que seria esperado para qualquer população inserida em uma estrutura 

social de segmentação étnica. Há dispersão geográfica e miscigenação de brasileiros 

com membros da sociedade hospedeira – e também com outros estrangeiros – 

dificultando sua visualização como uma população diferenciada. Os brasileiros são ali 

o que o antropólogo Gustavo Ribeiro também identificou em São Francisco, 

Califórnia: uma “abstração”, ou seja, um grupo étnico difuso e sem amálgama social 

(RIBEIRO, 1999: 45). Para essa caracterização, contribuem a falta de 

homogeneidade na escolaridade, classe social e status econômico, além da 

variedade na origem regional. 

“Tem brasileiro aqui que a gente conhece e depois não quer mais conhecer”, diz João 

que leva poucos conterrâneos a sua casa. “O melhor é mandar os meninos passarem 

um período no Brasil. É a melhor estratégia”. 

Observações finais 

Imigrante em Trinidad e Tobago, o brasileiro João tem na língua portuguesa um bem 

que quer deixar de herança para os filhos. O legado tem uma peculiaridade: somente 

pode ser transmitido de pai para filhos em vida. É um bem cultural a ser compartilhado 

entre gerações. 

A filha de João já aceitou essa herança. Ela, para quem o inglês é a língua mais forte, 

entende quando o português é falado e também lê na língua do pai. Em português, 

seu domínio ainda é fundamentalmente passivo: tem dificuldade na expressão oral, 

sobretudo na escrita que raramente lhe é exigida. 

O filho de João teve uma convivência menor com o idioma do que, na primeira 

infância, teve sua irmã.  Ela estava mergulhada no contexto lusofalante brasileiro.  O 

menino adquiriu o inglês como primeira língua e agora, em aquisição sucessiva e com 

maior esforço, o português começa a entrar em seu repertório linguístico. Para 

desenvolver no filho o bilinguismo, o pai já desenvolve estratégias como: (a) ‘a hora 

da língua’, ou seja, um tempo para falar português; (b) ‘uma pessoa, uma língua’, com 



Revista SIPLE 

Brasília, Outubro de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 2 

27 

o pai e a mãe falando, respectivamente, português e inglês; (c) ‘uma língua dentro, 

outra fora’, com a obrigatoriedade do uso, no caso estudado, do português em casa e 

do inglês fora dela; (d) a liberação do uso de uma ou outra língua, de acordo com 

fatores como a situação, tópico e participantes da conversação.  O pai pensa agora 

em um período de imersão do menino no Brasil. 

Certamente para o filho de João, assim como para sua filha, não haverá vacância na 

herança deixada pelo pai. 
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NOTAS: 

 

[1]Trinidad é uma ilha de 4.828 km2, enquanto que Tobago tem 300 km2. As duas ilhas estão 
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afastadas uma da outra por 33 quilômetros, uma distância três vezes maior que os 11 

quilômetros que separam a ilha de Trinidad da costa da Venezuela, do outro lado do Golfo de 

Paria. 

[2]Essa categorização foi pensada após a leitura de um artigo da jornalista Zélia Leal Adghirni 

(1998:51) no qual ela narra histórias começadas ou continuadas em Brasília com pessoas 

que “por amor, atravessam montanhas e continentes, mudam as linhas do horizonte, 

redesenham fronteiras, subvertem culturas e traem a língua materna”. 

[3]Sobre o ajuste sociolinguístico entre duas culturas em migrantes infantes e púberes, a 

escritora e ativista Esmeralda Santiago escreve nas memórias publicadas no livro When I was 

Puerto Rican (1993) que, ao se mudar de Puerto Rico para Nova York, se sentiu como uma 

traidora porque queria aprender o inglês.  (Ver CUNHA, 2007b) 

[4]No trabalho intitulado Observations sur le langage des enfants(1902), o também linguista 

francês Maurice Grammont postulou que, ao separar duas línguas desde a tenra idade, uma 

criança poderia aprendê-las facilmente, sem as confundir. A estratégia de associar essas 

línguas ao pai e à mãe daria à criança a oportunidade de também desenvolver uma relação 

emocional naturalmente independente com cada um dos pais. 

[5]Em todo o país, os 43% de indo-trinitários – concentrados principalmente na ilha de Trinidad 

– formam um dos dois grupos étnicos majoritários. O outro grande grupo é formado pelos afro-

trinitários que são 39,59% da população total e 90% da ilha de Tobago. O encontro entre 

africanos e indianos caracterizou um caso típico de população hospedeira versus população 

imigrante, em que os recém-chegados eram portadores de uma cultura estranha aos padrões 

locais. Os indianos não se inclinaram em favor da cultura hospedeira que se sentiu ameaçada. 

A forte cultura indiana está marcada até no calendário trinitário com datas como o dia 30 de 

maio, um feriado nacional que celebra a chegada do barco Fatel Razack que, em 1845, 

aportou na ilha de Trinidad trazendo indianos para trabalhar na lavoura após a abolição da 

escravatura em 1835. Hoje o hindi é uma língua ensinada no sistema escolar e veiculada em 

canais de televisão específicos. (CUNHA, 2007) 
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3. Por uma otimização da leitura e da escrita, 

tendo em vista o exame CELPE-BRAS. 

Escrito por Itacira Araujo Ferreira - Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Resumo 

Começamos este artigo apresentando a abordagem do Exame Celpe-Bras, a visão 

de linguagem e proficiência que subjazem ao Exame, e a cultura como elemento 

inseparável, e, portanto, considerada como parte integrante da língua. A seguir 

abordamos a leitura e a escrita, principalmente em se tratando de um contexto de 

hispano-falantes aprendendo Português, com o objetivo de estimular os professores, 

mostrando aspectos passíveis de serem otimizados em sala de aula, tendo em vista 

uma adequada preparação para o Exame Celpe-Bras. 

Palavras-chave: Leitura e escrita. Exame Celpe-Bras. Exames de proficiência. 

Português para Estrangeiros (PLE). 

Introdução 

Este artigo vai mostrar como a leitura a produção escrita e a cultura são enfocadas no 

âmbito do Exame Celpe-Bras, tendo em vista estimular os professores para uma 

adequada preparação dos candidatos ao Certificado de Proficiência em Língua 

portuguesa para Estrangeiros em relação aos tópicos citados acima. 

O Celpe-Bras se reveste de características que o diferenciam de outros exames de 

proficiência, pois tem um enfoque de bases dialógicas que proporcionam o 

autoconhecimento, a compreensão e a integração da cultura de outros povos. 

Quando pensamos em integração, pensamos também em interação, no respeito 

mútuo, aceitando que para conhecer-se a si mesmo, é necessário conhecer ao outro, 

observando as semelhanças e principalmente as diferenças que devem ser 

defendidas e preservadas. 

É sob essa ótica que concordamos com Gomes de Matos (1996), que os professores 

de PLE principalmente os que trabalham preparando os candidatos e aplicando o 

Exame Celpe-Bras, não só exerçam seus direitos linguísticos de fazer opções, mas 

também de humanizar a interação nos grupos em que atuam e nas comunidades com 

quem convivem e partilham a mesma identidade cultural e linguística. 

Dos Pressupostos teóricos do Exame Celpe-Bras 

O Exame Celpe-Bras foi elaborado dentro de uma abordagem comunicativa, 

caracterizando um tipo de avaliação coerente com os pressupostos teóricos 
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contemporâneos de ensino-aprendizagem de línguas. Isso significa que não se busca 

medir a competência linguística, ou seja, o conhecimento a respeito da língua através 

de questões de gramática e vocabulário, mas a capacidade de uso, já que a 

competência linguística se integra à comunicativa, diferindo, portanto, de outros 

exames existentes. Embora não incluindo explicitamente questões de gramática e de 

vocabulário, esses elementos são importantes na construção do texto oral e escrito, 

e são levados em conta na avaliação global do candidato, ou seja, a gramática não é 

enfatizada como foco central da aprendizagem, mas numa relação de harmonia entre 

a forma e o uso adequado da língua em situações comunicativas. (Ferreira, 2000). 

Considerando a visão de linguagem como uma ação conjunta de participantes com 

um propósito social, e língua e cultura como indissociáveis, o conceito de proficiência 

que subjaz ao exame é o do uso adequado da língua para desempenhar ações no 

mundo  Esta capacidade de uso adequado da língua para interagir nas diversas 

situações do cotidiano, contempla o contexto de produção, o propósito e o interlocutor 

envolvidos na interação com o texto. (Scaramucci e Schlatter, 2006). O material do 

Exame quer seja autêntico ou elaborado é sempre contextualizado, levando em conta 

os aspectos socioculturais no conjunto da avaliação. 

O Exame Celpe-Bras materializa sua abordagem através de uma atividade chamada 

tarefa, e é diferente dos outros exames de proficiência que testam as habilidades de 

compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita 

separadamente, enquanto no Celpe-Bras são avaliadas de forma integrada. 

As tarefas compõem a parte escrita do Exame e é um convite para interagir no mundo 

usando a linguagem com um propósito social Estas atividades sempre trazem um 

propósito claro de comunicação, e um interlocutor, devendo o candidato adequar seu 

texto à situação de comunicação. (Manual do Aplicador, 2011). 

Scaramucci (1993), destaca a importância do Exame Celpe-Bras como uma iniciativa 

de consolidação do ensino de Português nos últimos anos, e coloca ênfase no 

aspecto retroativo do exame, que pode propiciar inúmeras mudanças a médio e longo 

prazo, em situações de ensino de Português como língua estrangeira, no Brasil e no 

exterior. 

Com o advento do Celpe-Bras, alguns resultados dos Exames dão sinais alentadores 

de uma visão mais contemporânea e adequada no tratamento do Ensino de PLE. 

Dessa forma, já começa a se observar sinais de um efeito retroativo benéfico em 

alguns contextos de ensino no Brasil e no exterior. 

A Cultura no Exame Celpe-Bras 

Em relação ao aspecto cultural, segundo Brown (1994) língua e cultura estão 

intrinsicamente interligadas, de forma que não podem ser separadas, sem a perda do 

significado da língua ou da cultura. A língua é, primeiramente, um meio de 

comunicação. 
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Dentro desse contexto, a língua deve permitir e facilitar nossa compreensão da 

diferença e da diversidade. (FERREIRA, 2002) 

De acordo com Mendes (1999), “aprender uma língua aprendendo sua cultura 

representa uma nova forma de construção do processo de ensino-aprendizagem de 

línguas. A cultura passa a ser então, a porta de entrada, o elemento fundador a partir 

do qual a experiência de ensinar e aprender se constrói.” 

Observamos assim, que adquirir uma nova língua não é apenas a aquisição de 

hábitos linguísticos, ou seja, fonológicos, morfológicos e sintáticos, mas a assimilação 

de uma nova cultura, de uma nova maneira de pensar, pois só desta forma poderemos 

ser capazes de comunicar-nos de forma eficiente com culturas diferentes e de 

compreendermos outras cosmovisões. 

Esta visão está em consonância com a visão de cultura do Exame Celpe-Bras, onde 

o componente cultural é considerado como parte integrante da língua. 

Segundo Rodrigues (2004), o professor não deve levar ao aluno uma visão 

estereotipada e fixa de cultura, tipo carnaval, futebol, churrasco etc., mas uma visão 

que mostre as experiências e práticas compartilhadas pelos membros de uma 

comunidade. Em outras palavras, o aluno deve ser sensibilizado para outra visão de 

mundo, sempre levando em conta a situação da interação oral e/ou escrita. 

Exemplificando, sabemos que o fato de os hispano-falantes compartilharem traços 

culturais com os brasileiros, não os isenta de dificuldades de comunicação e mal 

entendidos causados por diferenças culturais. Dessa forma, a aula torna-se um lugar 

privilegiado para uma troca cultural que vai proporcionar o contato do estrangeiro com 

outras leituras do comportamento do brasileiro, em oposição às leituras que os 

brasileiros fazem do comportamento do estrangeiro. 

A excelência do Exame Celpe-Bras e a pesquisa 

De acordo com Schlatter (2006), várias pesquisas de mestrado e doutorado vêm 

oferecendo subsídios para o aperfeiçoamento de vários aspectos do exame como: o 

aprimoramento das grades de correção, a elaboração de instruções mais claras para 

os aplicadores, a elaboração de materiais, a elaboração de materiais para o 

treinamento de avaliadores, e maior investimento na elaboração e produção das 

provas e do material de apoio entre outros. Desses trabalhos podemos citar: a 

dissertação de mestrado de Rodrigues , M.S. (2006) –O Exame Celpe-Bras: Reflexões 

teóricas para o professor de português para falantes de outras línguas; a dissertação 

de Gomes, Maíra (2009) –A complexidade de tarefas de leitura e produção escrita no 

exame Celpe-Bras; a dissertação de mestrado de Sakamori, L ( 2006). A atuação do 

entrevistador na interação face a face no exame Celpe-Bras, entre outros. 

Ferreira (2011), também destaca a potencialidade do Exame Celpe-Bras que tem sido 

usado como parâmetro de qualidade por diversas instituições, bem como serviu de 
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base para a elaboração de dois (2) outros instrumentos de avaliação de proficiência 

no que se refere aos pressupostos teóricos, visão de linguagem, objetivos, formato e 

implementação: o certificado de proficiência em Libras, e o Certificado de Español 

Lengua y uso (CELU) da Argentina. 

No entanto, apesar do Celpe-Bras poder ser considerado um exame de vanguarda, e 

de muita potencialidade na área de PLE, ainda vemos necessidade de se avançar 

mais em pesquisas que venham a otimizar alguns aspectos do Exame, como por 

exemplo, a leitura e a escrita 

A Leitura e a escrita em um contexto de Ensino para falantes de Espanhol 

De agora em diante, todas as minhas colocações estarão voltadas para os falantes 

de Espanhol, por ser o público com o qual mais trabalhei nos últimos anos, o que não 

quer dizer que não se apliquem também aos falantes de outras línguas. 

Tratemos agora, de dois tópicos que merecem atenção, e que estão intimamente 

relacionados: a leitura e a produção escrita. 

Segundo Fairclough (1992), a leitura não ocorre em um vácuo social, e o que é 

primordial no ensino da leitura é o desenvolvimento da consciência crítica de como a 

linguagem reflete as relações de poder na sociedade através das quais se defrontam 

leitores e escritores; ou seja, o aluno além da simples aquisição de conhecimento dos 

códigos de leitura, deve saber usá-los para compreender e agir no contexto em que 

está inserido. 

Ferreira (2010) assevera a necessidade de que os conhecimentos teóricos dos 

professores se materializem em sala de aula através do ensino de estratégias de 

leitura dentro de uma perspectiva de letramento social, ou seja, da formação de 

sujeitos com comportamentos leitores reais, engajados nas práticas cotidianas de 

leitura e escrita, nas mais diversas situações de interação social. 

É oportuna neste momento a distinção entre alfabetização e letramento. 

Segundo Ribeiro (2003) “alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio 

de um código e das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, ou seja, o domínio da 

tecnologia, do conjunto de técnicas para exercer a arte e a ciência da escrita”. Ao 

exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-se letramento, que 

implica habilidades várias como: capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes 

objetivos. Por isso, aprender a ler e a escrever não significa só conhecer as letras e o 

modo de decodificá-las, mas principalmente saber usar tal conhecimento através de 

formas de expressão e comunicação. 

Dessa forma, o professor deve levar o aluno a ser capaz de selecionar, relacionar, 

refletir e saber usar as informações para atender os propósitos requeridos pela tarefa. 

Na língua materna dos aprendizes esse letramento é muitas vezes deficiente, e o 
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trabalho do professor deve suprir essa lacuna. Há casos em que as pessoas são 

alfabetizadas e pouco letradas, ou seja, dominam o código, o sistema da escrita, mas 

não sabem como fazer uso disso. 

A atividade de leitura em sala de aula deve ser promotora de uma interação rica e 

produtiva entre professor, aluno e texto, que vai construir um conhecimento 

compartilhado pelos participantes do processo de ensino-aprendizagem. É possível 

que a aprendizagem de leitura em outra língua, em nosso caso o Português, possa 

contribuir para ajudar a desenvolver o letramento do aluno, e melhorar o seu 

desempenho como leitor em sua língua materna. 

Observa-se assim a importância da interação como uma troca negociada de 

conhecimentos que ocorre numa situação dialógica. Nesse intercâmbio de 

conhecimentos é importante lembrar a noção de engajamento de Lauga-Hamid, 

através da qual os aprendizes se envolvem numa participação significativa real com 

o professor e os colegas, na tarefa de construção do conhecimento da nova língua 

(Ferreira, 1996) 

Após essas considerações sobre visão de linguagem, proficiência e cultura no ensino 

de línguas, nos sentimos respaldados teoricamente para dizer que o enfoque dado a 

leitura no Exame Celpe-Bras é o de leitura não mais como mera decodificação linear 

de palavras, mas como prática social de negociação dos possíveis sentidos de um 

texto. 

No entanto, somos conscientes, de que em alguns contextos de ensino, a leitura e a 

escrita não são trabalhadas de forma adequada, e há falta de preparação dos alunos 

para uma prática real do uso da língua, tanto na prática oral quanto escrita, em 

situações do dia a dia, acadêmicas ou profissionais. 

De modo geral os alunos demonstram pouca familiaridade com a escrita, e a leitura 

tem sido focalizada de forma simplificada, ou seja, ensinada e avaliada considerando-

se apenas o aspecto linguístico, enquanto um processo de decodificação. 

Outro fator importante de acordo com Rodrigues (2006) é a tipologia textual, já que o 

aluno precisa saber ler e escrever diferentes tipos de textos, saber a diferença entre 

cada gênero, e ter a percepção de que para ser considerado um bom texto, não basta 

só ser gramaticalmente correto, com ortografia, coesão e coerência adequadas, mas 

ser um texto que cumpra o propósito, estabeleça uma interlocução e use um gênero 

textual adequado ao contexto, já que a adequação contextual considera o aspecto 

comunicativo de uso adequado da língua para praticar ações no mundo. 

Na minha opinião, o trabalho do professor em sala de aula deve ser o de levar o aluno 

a ser um usuário competente discursivamente, o que equivale a dizer entender a 

produção de texto dentro de um determinado gênero e que pertence a um ambiente 

discursivo ,buscando atingir os objetivos comunicativos e sociais requeridos pelo 

contexto. É relevante também, explicitar aos alunos que os diversos gêneros textuais 
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são constituídos por determinados tipos de discursos que predominam na constituição 

de cada gênero. 

A prática da produção textual vai possibilitar ao aluno desenvolver estratégias para 

pensar, tomar decisões e acionar conhecimentos prévios, para que possa materializar 

através da linguagem uma produção com propósitos claros de comunicação, levando-

o a ser um aprendiz autônomo, ou seja, autor do seu próprio texto. 

Nossa prática de sala de aula nos leva a inferir que a produção escrita do falante de 

Espanhol é influenciada por deficiência de letramento na língua materna. 

A maioria dos candidatos ao Exame Celpe-Bras são pessoas que tem nível 

universitário: professores, médicos, engenheiros, dentistas, etc. e mesmo com esse 

nível de escolaridade. 

Apresentam problemas de letramento ao escrever em português. Nos outros cursos 

da Universidade esses alunos também apresentam as mesmas condições. Os erros 

deles não são tanto de vocabulário, mas de estruturação do texto, ou seja, eles 

parecem conhecer o vocabulário, mas escrevem textos que não são adequados ao 

interlocutor e ao contexto. 

Percebe-se dessa forma, o desconhecimento dos diferentes gêneros pelos alunos, 

pois eles compreendem o que ouviram ou leram, mas não sabem o que fazer com as 

informações. Por isso, muitas vezes encontramos textos que são considerados 

linguisticamente bons, mas o candidato não demonstra compreensão da tarefa e, 

portanto, sua produção não é considerada adequada, já que proficiência implica agir 

mediante o uso da linguagem. A falta de adequação desses textos pode ser atribuída 

não só a produção, mas também a compreensão dos candidatos. O aluno deve ser 

instruído de que não é suficiente compreender o assunto do vídeo, texto ou áudio, 

mas compreender a instrução da tarefa, para que seja capaz de produzir um texto a 

partir do insumo recebido. Há que enfatizar também que a compreensão engloba dois 

momentos. No primeiro, o aluno deve compreender o áudio, vídeo ou texto, e no 

segundo momento deve compreender o enunciado da tarefa, e saber o que fazer com 

ele. 

É nessa segunda compreensão que observamos a maior dificuldade do falante de 

Espanhol. Eles compreendem o texto base, mas não a instrução dada, e isso 

acontece, porque não sabem como produzir textos de gêneros diferentes, limitando-

se a transcrever os dados sem conexão, sem contexto e sem interlocutor, o que 

demonstra apenas a primeira parte da compreensão. 

Acreditamos na necessidade do professor usar na sala de aula um material didático 

autêntico e variado, como textos de jornais, revistas, panfletos, receitas, cartas etc., 

uma vez que esse trabalho de variedade textual é essencial na preparação para o 

Exame-Celpe-Bras. 
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De acordo com Scaramucci e Rodrigues (2004), “a falta de envolvimento discursivo 

dos alunos com o texto, e a dificuldade de se constituírem autores do seu dizer estão 

relacionados ao tipo de ensino em geral a que tem sido exposto, em que as tarefas 

de leitura e de escrita têm sido meras atividades pedagógicas, fundamentadas na 

noção instrumental de linguagem como um código que serve para transmitir 

literalmente informações, e textos como produtos acabados que contem 

informações”. 

Conclusão 

Começamos este trabalho apresentando a abordagem do Exame Celpe-Bras, a visão 

de linguagem e proficiência que subjazem ao Exame, e a cultura como elemento 

indissociável, considerada como parte integrante da língua. 

A seguir abordamos a leitura e a escrita, principalmente em se tratando de um 

contexto de hispano-falantes, mostrando aspectos passíveis de serem otimizados em 

sala de aula, tendo em vista uma adequada preparação para o Exame Celpe-Bras. 

Ratificamos que cabe ao professor enfatizar a leitura como uma atividade de 

negociação dos possíveis sentidos de um texto, e a escrita como uma atividade que 

permita a percepção da importância da especificidade do gênero, e em função disso, 

a sua organização e elementos constitutivos, a identificação do interlocutor e do 

propósito comunicativo. 

Concordo com Bloome (1992) que diz “a leitura e a escrita são também eventos 

culturais nos quais as maneiras de produzir significado e atribuir importância são 

explicitamente ensinadas, aprendidas, evocadas, desafiadas e mudadas”. 
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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é analisar como os docentes de Português Língua 

Estrangeira utilizam textos multimodais presentes em materiais didáticos desta área. 

O estudo é fundamentado na Análise Crítica do Discurso e na Semiótica Social, com 

víeis no desenvolvimento da autonomia de docentes atuantes na área  concernente à 

utilização de textos multimodais. Para analise dos dados foram aplicados os princípios 

da pesquisa qualitativa que norteiam o trabalho. Pela análise do corpus, foi possível 

verificar que os professores não realizam um trabalho sistematizado com os textos 

multimodais e por isso, alguns estereótipos brasileiros podem ser reforçados através 

dos materiais didáticos. Os resultados apresentados mostram a importância do 

conhecimento da teoria da multimodalidade para a realização crítica de trabalho 

docente e contribui para a melhora do ensino de português como segunda língua. 

Palavras-chave: texto multimodal; autonomia; teoria da multimodalidade; análise do 

discurso; ensino de português. 

Abstract 

This paper aims at analyzing how Portuguese as a Second Language teacher has 

used multimodal texts that appear in textbooks of this area. The study is based on the 

Critical Analysis of Discourse and the Social Semiotics, as well as focusing on the 

development of PFL teachers´ autonomy concerning the usage of such texts. For the 

analysis of data, the principles of qualitative research had been applied to guide the 

work. For the analysis of corpus, it was possible to verify that teachers doesn´t realize 

a systematization work with multimodals text and, because of this, some Brazilian 

stereotypes can be intensify by means of the textbooks. The presented results prove 

the importance to know a multimodal theory to a critical teaching work and helping to 

improve the Portuguese as a Second Language teaching. 

Key Words: multimodal text; autonomy; multimodal theory; analysis of discourse; 

Portuguese teaching. 
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1.      INTRODUÇÃO E TEORIZAÇÃO 

Situar as atividades linguísticas significa realizar um estudo de acordo com a proposta 

das ciências sociais críticas que, por sua vez, assumem a vida social como sendo 

construída por meio de “práticas”. De acordo com Chouliraki & Fairclough, (1999, 

p.21): 

as “práticas” são formas habituais, atreladas a lugares e tempos 
particulares, nos quais as pessoas aplicam recursos  (materiais 
ou simbólicos) para agir juntos no mundo. Práticas são 
construídas por meio da vida social – nos domínios 
especializados da economia e da política, especialmente, mas 
também no domínio da cultura, incluindo a vida diária. 

A vantagem de se focalizar sobre práticas sociais é que elas constituem ponto de 

conexão entre estruturas abstratas, seus mecanismos e eventos concretos – como a 

linguagem em suas diversas formas de realização. Assim é que, por meio da proposta 

da Análise de Discurso Crítica, pretendemos elucidar aspectos referentes ao papel 

das práticas em sala de aula, que envolvam textos multimodais presentes em livros 

didáticos de português como língua estrangeira, com o objetivo de investigar a forma 

como esses textos podem determinar o tipo de abordagem de docentes dessa área, 

pois é esse profissional que apresenta ao aluno estrangeiro, diferentes visões de 

mundo, que serão trabalhadas com o auxílio dos livros didáticos. 

Ter conhecimento crítico sobre as várias formas de realização da língua significa 

realizar trabalho estruturado e consciente com textos de natureza diversificada, 

prerrogativa do docente de língua estrangeira, razão pela qual pretendemos 

empreender investigação sobre os processos constitutivos dessas práticas sociais, 

desvelar suas ideologias, que são, na verdade, representações discursivas de uma 

das áreas do ensino.   

O viés teórico-metodológico da Análise de Discurso Crítica coaduna com a pesquisa 

em Linguística Aplicada na medida em que ambas têm enfoque nos aspectos da 

linguagem na vida social. No presente trabalho, analisamos o discurso de docentes 

atuantes no ensino de português língua estrangeira para desvelar aspectos de suas 

práticas no que concerne a textos multimodais, analisando se tais docentes 

desenvolvem o uso desses textos de maneira autônoma.  

A autonomia tem sido objeto de muitas pesquisas nos últimos anos. Ela é definida por 

Benson (2001) como a capacidade de ter controle sobre o próprio processo de 

aprendizagem. Holec (apud Benson 2001) ressalta que o termo autonomia tem sido 

utilizado, sobretudo, nos seguintes contextos: 1) quando o aprendiz estuda 

inteiramente por conta própria; 2)um conjunto de habilidades que podem ser 

aprendidas e aplicadas na aprendizagem autodirigida; 3) uma capacidade inata que 

é suprimida pela educação institucional; 4) o exercício da responsabilidade dos alunos 

pela sua própria aprendizagem. 
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Um conceito de autonomia muito importante é o de Freire (1983) para quem o conceito 

de autonomia está fortemente atrelado à atividade de cooperação. O ato de educar 

está no conceber e no concretizar uma escola democrática, avançada e digna; uma 

escola que de fato responda aos anseios e às necessidades de nosso povo; uma 

escola total e íntegra, que receba todas as crianças e jovens e ofereça a eles chances 

para a construção e para o crescimento como cidadãos do mundo.  

2.      PERCURSO METODOLÓGICO 

Esquematizamos os passos metodológicos a serem adotados nesta pesquisa de 

acordo com a proposta de Taylor e Bogdan (1998): 

 

 

O método qualitativo foi escolhido para a análise dos dados. Acreditamos ser este o 

mais apropriado já que o trabalho se realiza com textos e visa à interpretação das 

realidades sociais por meio da realização e análise de entrevistas de profundidade. 

Além disso, por ser o texto o espaço de concretização dos sentidos do discurso, estes 

passam a ser a fonte de coleta de dados mais importante. É válido ressaltar a 

afirmação de Mainguenau (2001, p. 65) sobre o que seria texto em uma perspectiva 

mais atual: 

a diversificação das técnicas de gravação e de reprodução da 
imagem e do som vem modificando consideravelmente a 
representação tradicional do texto: este não se apresenta mais 
unicamente como um conjunto de signos sobre uma página, 
mas pode ser um filme, uma gravação em fita cassete, um 
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programa em disquete, uma mistura de signos verbais, 
musicais e de imagens em CD-ROM. 

Essa nova visão sobre o conceito de texto amplia o campo de atuação das pesquisas 

discursivas e, portanto, reflete-se em nossos objetivos, pois as entrevistas 

empreendidas passam a ser textos de igual relevância. Discutidas as etapas 

metodológicas, apresentamos, neste momento, de forma breve, os critérios de 

escolha das categorias de análise. 

Para a análise da ideologia, tomamos por base a proposta de John Thompson (1995). 

Para esse autor, a análise da ideologia pode ser feita por meio da aplicação do que 

chama de modus operandi. Assim, trabalhamos especificamente com dois deles: 

Legitimação, que apresenta as relações de dominação como legítimas, justas e 

dignas de apoio; e Fragmentação, que segmenta indivíduos e grupos sociais. Desses 

modos de operação, as seguintes estratégias foram selecionadas: racionalização e 

diferenciação. A racionalização é uma estratégia de Legitimação, em que o produtor 

constrói, de maneira simbólica, uma cadeia de raciocínio que busca justificar um 

conjunto de relações sociais e com isso convencer uma audiência de que é digno de 

apoio. A diferenciação é estratégia de Fragmentação, onde as diferenças, distinções 

e divisões entre pessoas e grupos são enfatizadas, apoiando-se em características 

que os desunem e os impedem de construir um desafio efetivo às relações existentes. 

3.      ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NAS ENTREVISTAS 

A delimitação do tema teve início com a percepção do potencial significativo de uma 

abordagem crítica de docentes sobre textos multimodais em salas de aula de língua 

estrangeira e também de que a significação dos textos, hoje, não se apóia mais 

unicamente na modalidade escrita. Isso nos levou à busca de maneiras apropriadas 

de abordar o tema, devido à sua densidade. Dessa forma, como dito anteriormente, 

trabalhamos com entrevistas de profundidade a fim de determinar os tipos de 

abordagem que docentes de língua estrangeira adotam ao levar em conta os aspectos 

ideológicos de cada texto. 

Para tanto, as seguintes perguntas de entrevista foram adotadas: 

- O que o professor considera importante no trabalho com textos não verbais em sala 

de aula?; 

- Que tipo de conhecimento o professor considera necessário para que o aluno possa 

entender textos do cotidiano (propagandas, textos jornalísticos...)? 

Essas são perguntas que, entre outras, buscaram enfocar a perspectiva de trabalho 

textual em sala de aula de PLE, de acordo com o que o docente considera relevante, 

buscando, dessa forma, desvelar que ideologias permeiam o seu discurso. 
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Por meio da aplicação das categorias propostas por Thompson, podemos tecer as 

seguintes considerações: 

Pergunta 1:E sobre as leituras dos textos 

não verbais, com imagens, o que você 

considera importante para trabalhar em 

sala de aula? 

  

Resposta 1:“... particularmente eu acho 

um pouco complicado. Que depende 

muito do nível do meu aluno. 

Normalmente a charge ou 

aqueles cartoons de Mafalda eles vêm 

com um texto subentendido, e esse 

subentendido, esse subliminar, o meu 

aluno, os estrangeiros, normalmente não 

conseguem captar”. 

Pergunta 2: Que tipo de conhecimento 

você acha necessário para o aluno 

compreender textos do cotidiano 

(propaganda, texto jornalístico...)? 

Resposta 2:“...tudo que eu trabalhar com 

meus os alunos eu tenho que passar pra 

coordenação e a responsável pela revisão 

dos trabalhos em português muitas vezes 

barra muitos trabalhos...” 

Sobre os trechos destacados na resposta 1, há ocorrência de legitimação por meio de 

racionalização, pois ao afirmar o quanto é complicado trabalhar com textos imagéticos 

a professora entrevistada revela a existência de uma perspectiva de texto verbal como 

sendo mais fácil de ser abordado, enquanto o texto composto por mais de uma 

semiose não seria muito “claro”. O que também revela falta de preparo para leitura de 

textos multimodais. Ainda verificamos a ocorrência de fragmentação por meio da 

diferenciação quando a professora afirma que os alunos estrangeiros não conseguem 

captar os sentidos construídos em textos do gênero charge ou cartoon, revelando, 

assim, as diferenças de entendimento das ideologias que permeiam o discurso por 

parte do estrangeiro que não consegue captar “os subentendidos”. Já na segunda 

resposta, verificamos, mais uma vez, a legitimação por meio da racionalização 

quando a professora procura justificar o fato de talvez não trabalhar com textos não 

verbais por interferência da coordenação que barra muitos trabalhos que não tenham 

enfoque na “língua”, ou seja, na modalidade escrita. Isso demonstra que a falta de 

trabalho com textos multimodais tem origem no não reconhecimento da diferença de 

construção de sentidos nesses textos. Ao colocar o trabalho multimodal em segundo 

plano, o professor e as instituições subestimam seus alunos ao diferenciá-los como 

um grupo incapaz de compreender textos não verbais em segunda língua, o que, mais 

uma vez revela outra estratégia da ideologia: a fragmentação por meio da 

diferenciação do aluno estrangeiro. 

4.      PROPOSTA DE TRABALHO MULTIMODAL EM SALA DE AULA DE PLE 

Para demonstrar de maneira prática como o texto multimodal reflete diversas crenças 

de seu produtor e a importância de trabalho estruturado das várias semioses que o 
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compõe, passamos agora à apresentação sucinta dos modos semióticos envolvidos 

na composição textual à luz da Teoria da Semiótica Social de material retirado do livro 

de Grannier e Ribeiro (2001) para o ensino de PLE. 

De acordo com Kress e van Leeuwen (1996, p.374): 

é impossível interpretar textos prestando atenção somente na 
língua escrita, pois um texto multimodal deve ser lido em 
conjunção com todos os outros modos semióticos desse texto. 

Os autores propõem algumas categorias para a análise de imagens. Entre essas 

abordaremos especificamente a categoria dos Participantes Representados, e o 

Processo Narrativo Reacional. 

A categoria dos Participantes se divide em dois tipos: participantes representados e 

interativos. Neste caso trabalharemos apenas com os participantes representados, os 

quais são os objetos da comunicação (pessoas, lugares, coisas). São os participantes 

sobre os quais se está falando, escrevendo ou produzindo imagens. 

A categoria do Processo Narrativo ocorre quando participantes são conectados por 

um vetor, sendo dessa forma, representados como “fazendo algo para o outro”. Os 

processos narrativos se diferenciam de acordo com o tipo de vetor, o número e os 

tipos de participantes envolvidos. Iremos enfocar o Processo Narrativo Reacional, que 

se caracteriza quando o vetor é formado pela linha dos olhos, pela direção do olhar 

de um ou mais participantes representados. O participante que lança o olhar é 

chamado dereacter e deve ser necessariamente humano ou animal. 
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Agora observemos o seguinte 

texto:

 

Por meio da análise dos elementos que compõe a imagem é possível verificar os 

seguintes pontos vislumbrados pela Teoria da Semiótica Social: 

a)      categoria dos participantes representados: meninas dançando, 

conversando e elementos que representam tanto o subúrbio que a autora 
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se refere (o sobrado mal acabado) quanto a boa escola (com boa estrutura, 

paredes pintadas). 

Aqui se observa que a imagem representa cenas reais e cotidianas da autora, mas a 

escolha dos participantes e o modo que eles estão representados não são neutros. 

Percebe-se que o produtor do texto quis enfatizar a diferença dos grupos não só pela 

modalidade escrita como também pela gramática visual. Isso pode ser visto pela 

maneira que as fotografias estão dispostas e pelo fundo contrastante de ambas, que 

revelam construções e condições diferentes. 

b)      categoria do processo narrativo reacional: as setas mostram que as 

participantes (reacters) estão interagindo entre si, tanto na dança quanto na 

conversa o olhar é direcionado para outro agente.  

Os aspectos ideológicos que permeiam os textos multimodais podem vir a ser 

naturalizados na fala do aluno caso o professor não realize um trabalho adequado 

com esse tipo de texto. Cabe ao docente apresentar aos alunos diferentes visões de 

mundo que são trabalhadas com a ajuda dos livros didáticos e que os auxiliam na 

formação de crenças e valores. Por esse motivo, o professor de língua estrangeira 

deve ter consciência da importância do trabalho estruturado e consciente com textos 

de natureza diversa e assim evitar o reforço de determinados estereótipos sobre a 

cultura brasileira por parte dos alunos. 

Com as novas regras da era do argumento visual, em que os sentidos são construídos 

por meio da utilização simultânea de várias modalidades, é fundamental que os 

professores conheçam a teoria da multimodalidade para que possam sistematizar o 

trabalho em sala de aula e, consequentemente, contribuir para a melhora do ensino 

de português para estrangeiros. Tal conhecimento engendra a construção de práticas 

docentes autônomas quanto ao uso de textos e recursos multimodais, com vias a 

desenvolver a competência comunicativa do aprendiz de Português Língua 

Estrangeira. 
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5. Interfaces Japonês-Português: implicações 

históricas para o atual panorama de ensino de PLE 

na terra do sol nascente 

Escrito por Renan Kenji Sales Hayashi - Universidade de Brasília 

 

Resumo: 

Este artigo pretende descrever as implicações históricas para o panorama atual do 

ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE) no Japão. Portanto, começamos 

com uma descrição dos contatos das línguas portuguesa e japonesa dos séculos 16˚ 

ao 20˚. Por conseguinte, analiso o PLE atual ofertado nas escolas e universidades no 

país oriental. 

Palavras-chave: Ensino de português como língua estrangeira (PLE). Ensino de PLE 

fora do Brasil. Ensino de línguas distantes. História do Ensino de Línguas. 

Abstract: 

This article aims to describe the historical implications for the current panorama of 

teaching Portuguese as foreign language (PFL) in Japan. Therefore, we begin with a 

description of Portuguese-Japanese language contacts from 16th up to 20th century. 

Thereafter, we analyze the current PFL offer in Japanese schools and universities.  

Key words: Portuguese as a Foreing Language (PFL). Portuguese teaching outside 

Brasil. Distant languages teaching. Language Teaching History. 

Introdução 

Historicamente, Brasil e Japão têm mantido fortes laços culturais por meio de acordos 

diplomáticos, cooperação técnica e negociações comerciais de estímulo à economia 

de ambos os países. Atualmente, é possível observar uma comunidade expressiva de 

brasileiros, descendentes de japoneses ou não, vivendo nas cidades do Japão.  Por 

conta do grande número de escolas para brasileiros, o governo japonês passou a 

reconhecer a importância que a língua portuguesa exercia nas comunidades nipo-

brasileiras e fora delas. Isso possibilitou que o português fosse oficialmente ofertado 

nas escolas, associações e também em algumas universidades do Japão como PLE. 

Contudo, cumpre-nos perguntar: Como ocorreu esse processo de reconhecimento do 

PLE no Japão? Quais foram as implicações históricas que contribuíram para a atual 

configuração do panorama de ensino de PLE no Japão? 

São essas as perguntas que o presente artigo tentará responder. Para tanto, 

inicialmente traçamos um panorama histórico partindo do século XVI, passando pelo 
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XX e seguindo até a presente data.  Em seguida, descrevemos o atual cenário das 

escolas para brasileiros no Japão. Por fim, delineamos brevemente o atual panorama 

de ensino de língua portuguesa como língua estrangeira (doravante PLE) no Japão. 

Desejamos com este artigo localizar o atual estágio de desenvolvimento do ensino de 

PLE no Japão, tendo em vista seus fatores históricos como mais proeminentemente 

decisivos e norteadores. 

Século XVI: primeiros contatos  

Kono (2001) nos assevera que as nações de língua portuguesa e a de língua japonesa 

mantiveram contatos históricos em três grandes momentos: o primeiro deles ocorrido 

no século XVI, com a chegada dos portugueses à ilha de Kyûshû, Japão. Em seguida, 

no começo do século XX, por volta dos anos 1900 com a migração dos japoneses ao 

Brasil e ao final do mesmo século, em meados de 1990, com a ida ao Japão de 

brasileiros descendentes de japoneses para trabalhar nas fábricas do país, os 

chamados decasséguis. 

Esses três marcos sócio-históricos possibilitaram que as línguas entrassem em 

contato e ocorressem empréstimos lexicais de ambas as línguas. No século XVI, esse 

fenômeno se mostrou latente por meio da análise de documentos japoneses ligados 

ao cristianismo. Palavras como dochiriina-kirishitan (doutrina 

cristã), katekizumo (catequismo) e karidaade (caridade) são encontradas nesses 

documentos revelando forte influência do português e do latim nas escrituras cristãs 

em língua japonesa (KONO, 2001, p. 44). Esse fato se deve à política expansionista 

de Portugal à época, a qual além de buscar novos e promissores mercados 

comerciais, preconizava a ida de jesuítas às localidades para conversão dos povos 

conquistados ao catolicismo por meio do catecismo. 

Sakurai (2008, p. 107) revela que os jesuítas conseguiram converter um expressivo 

número de japoneses durante o século XVI. Para tanto, inicialmente, utilizavam os 

serviços de intérpretes chineses. Porém, com tempo e dedicação, assimilaram o 

japonês e passaram a fazer as pregações na própria língua dos catequizados. 

Tamanha foi a assimilação que, em 1602, os portugueses organizaram o primeiro 

dicionário bilíngue português/japonês. 

Esse primeiro contato entre as línguas e os povos gerou muitos frutos ainda hoje 

observáveis, como as obras Vocabvlario da lingoa de Iapam (1603) e Arte da lingoa 

de Iapam composta pello Padre João Rodriguez da Cõpanhia de IESV (1604). 

Embora esse primeiro contato tenha sido amistoso e frutífero, ele se encerra em 

meados do século XVII. Nesse período, ocorre a expulsão dos portugueses das terras 

japonesas durante o período de unificação do país, sob comando do chefe militar 

Toyotomi Hideyoshi, e consequentemente, a proibição do cristianismo. Somente 

cerca de 250 anos depois, poderemos identificar outro marco histórico de contato 

entre as línguas e entre as nações, agora nas terras brasileiras. 
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Século XX: fluxos migratórios 

O século XX é marcado por dois fluxos migratórios entre Brasil e Japão, os quais 

redesenharam os rumos da história dos países de maneira significativa. O primeiro 

deles ocorreu em 1908, com a chegada dos primeiros japoneses às terras brasileiras 

(YAMANAKA, 2003, p. 161). Esses japoneses, junto aos portugueses, italianos e 

espanhóis vieram ao Brasil em busca de suprir a escassez de mão-de-obra nas 

lavouras do sudeste do país, tendo em vista que a abolição da escravidão dos negros 

havia ocorrido anos antes, em 1888. Além disso, muitos deles vinham ao Brasil com 

a esperança de conseguir melhores condições de vida e, posteriormente, retornar aos 

seus países de origem. 

O auge desse fluxo emigratório ao Brasil ocorreu em 1925, quando o governo japonês 

instituiu uma política nacional de imigração, a qual possibilitou que, entre 1925 e 1934, 

mais de 120.000 japoneses deixassem sua terra natal rumo aos cafezais do sudeste 

do Brasil (SKIDMORE, 1990). Entretanto, o governo brasileiro observando essa 

intensa chegada de estrangeiros ao país, sobrecarregando os postos de trabalho e 

retirando as oportunidades dos brasileiros, institui uma política anti-imigração a fim de 

frear a chegada de imigrantes ao Brasil e fortalecer as determinações do Estado 

Novo, sob a égide da constituição de 1934 (SANTOS, 2006). 

Nesse período, tal como ocorrido no século XVI, é possível observar que o contato 

das línguas portuguesa e japonesa gerou uma relação de empréstimo lexical para 

condução das atividades relativas à colônia dos japoneses, bem como ao trabalho 

desenvolvido nas lavouras. Weinreich (1974, p. 91 tradução minha) afirma que “as 

novidades do habitat criam uma necessidade entre os imigrantes de se adequarem 

ao vocabulário” do novo país. Nesse sentido, os japoneses emprestaram palavras 

como tomate, enxada, camarada à sua fala cotidiana em língua japonesa (KONO, 

2001, p. 44). 

O segundo fluxo imigratório do século XX, terceiro entre os três elencados neste 

artigo, ocorreu por volta dos anos 1990. Nesse momento, os brasileiros descendentes 

de japoneses fizeram o movimento inverso de seus ancestrais, retornando à terra do 

sol nascente. Podemos identificar esse movimento de emigração de brasileiros 

ancorado em importantes conjunturas em cada um dos países. A primeira delas diz 

respeito à situação econômica do Brasil em meados das décadas de 80/90. Nesse 

período, o país sofria uma grave crise econômica que gerava dificuldade financeira 

em grande partes das famílias brasileiras. 

Concomitantemente, ocorria no Japão a revisão e alteração da Lei Complementar de 

Imigração, em 1990, a qual abriu as portas para os descendentes sem cidadania 

japonesa a migrarem ao Japão, juntamente com suas famílias (TONGU, 2010; 

YAMANAKA, 2003). Além disso, nessa época ocorria no Japão um boom econômico, 

no qual as fábricas de automóveis e eletrônicos precisavam de muita mão-de-obra 



Revista SIPLE 

Brasília, Outubro de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 2 

49 

para aumentar a produção desses produtos e atender à crescente demanda dos 

mercados interno e externo (HIGUCHI, 2005).    

Nesse sentido, a imigração parecia um bom caminho a ser seguido pelos brasileiros 

a fim de escaparem das dificuldades financeiras do Brasil e obter maiores recursos 

trabalhando nas fábricas do Japão. Yamanaka (2003, p. 155) nos conta que esse 

momento sócio-histórico que o Japão vivenciava, propiciou a imigração de mais de 

200.000 descendentes ao solo japonês, sendo que grande parte destes era de 

decasséguis. Estes imigrantes estabeleceram residência em torno das fábricas que 

demandaram sua força de trabalho. Os brasileiros, mais especificamente, fixaram 

moradia e postos de trabalho nas províncias de Aichi, Gunma, Ibaraki e Shizuoka 

(TONGU, 2010). 

Com a chegada dessa população expressiva de brasileiros, as províncias 

testemunharam o estabelecimento de pequenos comércios locais destinados ao 

público brasileiro, a organização de algumas igrejas cristãs com celebrações em 

português, a produção de jornais e programas de rádio destinados à comunidade de 

descendentes, bem como a construção de escolas para os filhos de brasileiros, cujos 

pais desejavam que o ensino fosse ministrado também em português (YAMANAKA, 

p.167). Assim, nasceram as primeiras escolas voltadas para o público brasileiro nas 

cidades japonesas.        

Escolas para brasileiros e o ensino de português 

Acompanhando o crescimento do número de crianças e adolescentes brasileiros no 

Japão, apura-se também o aumento de escolas brasileiras voltadas exclusivamente 

a esse público. Tamanho foi o incremento no número dessas escolas que, em 2001, 

foi fundada a Associação das Escolas Brasileiras no Japão (AEBJ). Essa organização 

não governamental objetiva, entre outras coisas, representar e defender as escolas 

brasileiras junto à embaixada brasileira e aos órgãos educacionais em território 

japonês ou não, observando normas brasileiras e japonesas (YOSHIMURA, 

2008 apud TONGU, 2010, p.137). 

Junto ao crescimento das escolas, houve também o aumento da oferta de ensino de 

português aos filhos dos brasileiros, pois grande parte dessas crianças e 

adolescentes não conseguia acompanhar o ensino ministrado em língua japonesa nas 

escolas públicas do país, nem lidavam de maneira saudável com a grande 

competitividade existente nos bancos das escolas nipônicas (HIGUCHI, 2006; 

SUGINO, 2004; TONGU, 2010). Sugino (2004) nos descreve que grande parte das 

crianças brasileiras que frequenta a escola japonesa, acabam por entrar em um 

círculo vicioso, no qual ao ingressarem na escola japonesa, se dão conta de sua 

estrangeiridade. 

Acreditando nessa estrangeiridade e possuindo baixa proficiência em língua 

japonesa, as crianças brasileiras não conseguem interagir com colegas japoneses, 

ficando excluídas das atividades e sem conseguir ajuda para superar os obstáculos 
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da língua. Uma vez que não superam o obstáculo da língua, se sentem cada vez mais 

estrangeiras (SUGINO, op. cit. p.4). Nesse contexto, muitos brasileiros optam por 

retirarem seus filhos da escola pública japonesa e arcar com os custos da escola 

brasileira, que via de regra é privada, temerosos que seus filhos desmotivados com o 

rígido sistema educacional, abandonem a escola. 

O governo japonês observando essa crescente demanda de escolas para brasileiros, 

bem como identificando esses fenômenos relacionados à dificuldade dos brasileiros 

em acompanhar o ensino ministrado em língua japonesa, passa a reconhecer a 

legitimidade das escolas cujo ensino seja integralmente ministrado em português. 

Assim, possibilita que os créditos dessas escolas possam ser transferidos e validados 

em escolas do Brasil, caso os alunos retornem ao seu país de origem. O primeiro 

desses casos ocorreu em 2002, quando Hamamatsu Board Education reconheceu a 

validade de três escolas de ensino privado para brasileiros, o que abriu precedente 

para outras escolas do mesmo tipo (YAMANAKA, 2003, p. 168) 

Nesse sentido, pode-se notar a força e a representatividade que os brasileiros, e por 

conseguinte a língua portuguesa, têm exercido e ainda exercem na sociedade 

japonesa. Tanto que nas províncias com maior concentração de brasileiros, como 

Shizuoka, as placas de sinalização vertical são indicadas em língua japonesa e em 

língua portuguesa[1], conforme pode ser visualizado abaixo:       

 
Fonte: http://www.ipcdigital.com/        

file:///C:/Users/Bruno/Desktop/SIPLE%20Volume%2002_2013/SIPLE%20Volume%2002_2013/5_SIPLE.docx%23_ftn1
http://www.ipcdigital.com/
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Fonte: idem, ibidem. 

Ensino de PLE e as universidades japonesas 

Como descrito acima, a língua portuguesa e a língua japonesa historicamente têm 

mantido estreita relação, seja pelo fenômeno de contato entre as línguas e 

consequente empréstimo lexical, seja pelo reconhecimento da força de atuação que 

a língua da nação-amiga tem em seu território. Tal reconhecimento possibilita que 

hoje em dia, as escolas situadas no Japão possam ofertar ensino ao público brasileiro 

em língua portuguesa, mediante instituição de normas de validação e transferência 

de créditos para as escolas situadas no Brasil. 

Além disso, o fato de o Brasil e o Japão terem mantidos relacionamento estreito e 

imbicado ao longo da história, viabilizou que ambos os países reconhecessem a 

importância de se preservar e incentivar a língua e cultura do outro. Cumpre-nos 

ressaltar que, embora o reconhecimento das escolas só tenha ocorrido nos anos 

2000, algumas universidades japonesas já ofertavam PLE há pelo menos 80 anos, 

conforme assevera Kono (2012). O autor (op. cit.) nos informa que desde 1916, a 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio já ofertava o curso de graduação 

em língua portuguesa (PLE), conduzido pelo historiados português João Abranches 

Pinto. A opção por ofertar esse curso emanou paralelamente às iniciativas de 

imigração instituídas pelo governo da época. Desde então essa oferta só aumentou. 

Nos anos seguintes, a Universidade de Sophia (1964), Universidade de Estudos 

Estrangeiros de Kyôto (1964) Universidade de Estudos Estrangeiros de Ôsaka (1967) 

e a Universidade de Tenri (1990, abolido em 2010) organizaram seus cursos de 

graduação em PLE. Inicialmente, os cursos eram voltados para o ensino-

aprendizagem da variedade de Portugal. Entretanto, levando-se em consideração a 

relevância histórica do Brasil para os japoneses, os cursos de graduação passaram a 

ensinar majoritariamente o português do Brasil (KONO, op. cit.). 

Atualmente, a oferta de PLE na terra do sol nascente é bastante expressiva. De 

acordo com a embaixada do Brasil no Japão, além dos 9 centros de estudos luso-

brasileiros, existem 6 universidade com departamentos de língua portuguesa (Kanda, 
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Kyôto, Ôsaka, Sofia, Tóquio e Tenri) que oferecem cursos de graduação, somados as 

universidades que ofertam PLE como disciplina opcional (Kyôto, Musashino, Oita, 

Rikkyô, Ryûtsû Keizai e Takushoku).   

Nesse sentido, é interessante notar que toda essa relevância conferida ao ensino de 

PLE, mediante instituição de centros de estudos luso-brasileiros, departamento em 

universidades e associações não teria tido a dimensão que goza atualmente sem os 

fatores históricos vivenciados pelos países como pano de fundo para pivotar esse 

processo. O fato de ambas as nações reconhecerem a importância desses fatores 

levou não somente o Japão a ofertar PLE em suas universidades, mas também o 

Brasil a instituir cursos de graduação em língua japonesa nas universidade federais 

ao redor do país. Fato este que possibilita a colaboração científica e a diminuição das 

barreiras ainda existentes entre as nações, impulsionando os países, mesmo que em 

amplitudes diferentes, a chegar mais longe. 

Considerações finais 

 O presente artigo buscou localizar o atual panorama de ensino de PLE nas escolas 

e nas universidades japonesas mediantes as implicações históricas dos contatos 

português-japonês e Brasil-Japão. Analisamos três momentos sócio-históricos 

relevantes nas trajetórias de ambos os países: século XVI, século XX – anos de 1900 

e 1990 – buscando identificar os momentos relevantes que uniram as nações e 

ajudaram a constituir o atual panorama de oferta de PLE no Japão. Não desejamos 

com este artigo esgotar as possibilidades de exploração da temática. Pelo contrário, 

esperamos que surjam a partir dele mais investigações para melhor entendermos as 

motivações históricas que conduziram ao atual estágio de envolvimento do Japão 

com o ensino de PLE. 
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[1] A despeito dos descumprimentos do padrão da norma culta observáveis nas imagens 

acima – “É proibido [sic] entrada de pessoa [sic] estranhas [...]” e “Não pode atravesar [sic]” – 

o intuito da inclusão dessas imagens objetiva ilustrar a presença significativa da língua 

portuguesa em províncias da sociedade japonesa atual, e não descreditar quaisquer esforços 

relacionados ao uso da língua portuguesa em seu padrão culto.   
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6. Anchieta: sinais de ensino comunicativo no 

Brasil Colônia 

Escrito por Fidel Armando Cañas Chávez (Centro Cultural Brasil- El Salvador – CCBES), 

Isabel Cristina de Araújo Teixeira (Centro Interescolar de Línguas/Taguatinga, Brasília, DF– 

CILT) 

 

Resumo 

No presente artigo, tentamos esboçar as estratégias pedagógicas do padre jesuíta 

José de Anchieta na época colonial do Brasil. Através de insumos textuais, 

poderíamos afirmar que, naquela época, havia uma estratégia de ensino diferente, 

que dava a primazia à interação e ao intercâmbio de sentidos por meio da língua. 

Delineia-se, nesta proposta de sínteses de leituras, a construção da abordagem de 

ensinar do religioso. Tomamos como referência o construto de abordagem proposto 

por Almeida Filho (1997, 2013), definido pelo autor como uma filosofia, uma forma de 

explicar por que os professores ensinam do jeito que ensinam. Para o linguista 

aplicado, há forças que condicionam a abordagem e esta, por outro lado, concretiza-

se no exercício docente por meio de competências profissionais que são cristalizadas 

em materialidades na hora de o professor se situar perante uma turma de discentes. 

Pretendemos, pois, dar os primeiros traços dos métodos de ensino de línguas outrora 

utilizados e começar um processo de descoberta histórica, a qual poderia iluminar os 

passos que no presente damos. 

Palavras-chave: história do ensino de línguas no Brasil (Helb), Ensino de PLE, 

Abordagem comunicativa, teatro anchietano. 

Abstract: 

In this article, we try to outline the Jesuit priest José de Anchieta’s pedagogical 

strategies in Brazilian colonial times. Through textual input, we could claim that, 

formerly, there was a different teaching strategy that privileged interaction and the 

exchange of meaning through language. We draw, in this proposal composed by a 

summary of readings, the construction of the priest´s teaching approach. We take as 

reference the theoretical concepts proposed by Almeida Filho (1997, 2013) that define 

approach as a philosophy, a way to explain why teachers teach the way they do. To 

the author, there are forces that condition such approach and it, on one hand, is 

achieved by the teaching throughout the professional competencies that become 

crystallized in concrete actions when the teacher is in front of students. We intend , 

thus, to establish the first traits of the language teaching methods at that time, and 

begin a new historic discovery process that can enlighten the steps that we take in the 

present. 
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Key words: Language teaching history in Brazil, Teaching of Portuguese as a Second 

Language (PLE). Communicative approach,  Anchieta’s theater as a pedagogical 

source. 

PRÓLOGO 

A luz começa apagada: considerações iniciais 

Com certeza, inúmeras vezes escutamos a história de Babel na qual os moradores 

da antiguidade são punidos com a confusão das línguas, como castigo por sua 

conduta megalômana e desafiadora da lei divina. Muitas foram as tentativas históricas 

de harmonizar e desfazer o caos que o castigo de Babel provocou nos relatos bíblicos 

judaico-cristãos. Poder-se-ia dizer, então, que após esse episódio surgiu a 

necessidade de se estabelecerem laços de comunicação, de aprender a língua do 

outro para circular nos variados e múltiplos aspectos da vida social, sobretudo no que 

tange à expansão de impérios e comercialização de produtos. Houve, portanto, a 

necessidade de replicar o Pentecostes nas variadas expressões da vida em 

comunidade: a convivência de línguas num mesmo espaço e a intercomunicação 

apesar da pluralidade de códigos usados num mesmo contexto. 

Essa necessidade de interação por meio das línguas e sua aprendizagem possui uma 

tradição de mais de 50 séculos (GERMAIN, 1993; ALMEIDA FILHO, 2013). Para os 

autores, a abordagem que predominou nessa longa caminhada profissional foi a 

gramatical. Esta ortodoxia no ensino dá primazia à forma, às estruturas gramaticais 

que vertebram uma língua (L1, L2 ou LE) e não consideram o sentido e os 

significados. No entanto, naquela predominância, parece que houve, em priscas eras, 

algumas luzes de ensino diferenciado, que privilegiava o uso da língua ensinada para 

comunicação em vez do estudo da própria língua ou sobre ela. 

O início da história do ensino de línguas estrangeiras no Brasil coincide com a 

chegada dos portugueses em 1500 (FERRAÇO & BOMFIM, 2007; ALMEIDA FILHO 

& DAMASCENO, 2010, ALMEIDA FILHO & ERES FERNÁNDEZ, 2013), ou seja, tem 

mais de 500 anos de história. O português, à época uma língua estrangeira no 

território que depois seria o Brasil, começou a ser ensinado aos índios na escola 

catequética dos padres jesuítas europeus nas décadas seguintes. O ensino de línguas 

em nosso país coincide com a ocupação da nova terra conquistada pelos 

portugueses. 

Ademais, conhecendo a língua dos povos autóctones (o tupi em suas variantes) os 

padres poderiam atingir o objetivo de Portugal de subordinar os índios aos seus 

propósitos, e ao mesmo tempo, satisfazer o seu próprio objetivo de convertê-los ao 

cristianismo. Parte importante da solução estava na língua. Vale ressaltar aqui que o 

nosso intuito não é o de discutir aspectos religiosos e ideológicos que motivaram os 

jesuítas a aprender e ensinar línguas no Brasil. Esse tema poderia ser discutido 

amplamente noutro artigo. Nosso enfoque é tão somente o aspecto aplicado da 

aquisição e ensino de línguas desse momento de nossa história. 
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O presente artigo pretende esboçar, por meio da análise de documentos de referência 

histórica e por meio de insumos teóricos sobre as estratégias pedagógicas utilizadas 

pelos jesuítas, a configuração da abordagem de ensino do padre José de Anchieta. 

Partimos do conceito proposto por Almeida Filho (1993, 1997, 2013) que propõe a 

abordagem como uma lida, uma ação timoneira que parte das ideias e concepções 

que movem o professor e que explica porque o professor ensina do jeito que ensina. 

Como se demonstrará no texto, há fatores que incidem na forma como os professores 

se colocam à frente de um grupo em salas de aulas ou em ambientes destinados ao 

ensino. 

Delinear-se-ão, pois, esses fatores e tentaremos nos aproximar por meio do construto 

teórico proposto pelo linguista aplicado supracitado para entender qual a visão de 

ensino que outrora existiu no Brasil colonial praticada pelos religiosos que aqui 

estiveram a serviço da Companhia de Jesus e da Coroa.  Veremos que, à época, era 

um estilo vanguardista podendo ser comparado às propostas de Dewey (apud Ting, 

1987) sobre o processo pedagógico: “educação não é a preparação para a vida, é a 

vida” e “aprender é ação transformadora no contexto social”. 

O texto compõe-se, em primeiro lugar, de um panorama histórico seguido de uma 

discussão teórica com inclusão de excertos de documentos de cunho histórico bem 

como de referências indispensáveis para a compreensão do pensamento dos 

jesuítas. Finalizamos com a tentativa de construir a abordagem subjacente ao ofício 

de ensinador do religioso. 

PRIMEIRO E ÚNICO ATO. Centelhas no horizonte: breve análise histórica da 

abordagem vanguardista de Anchieta 

Pindorama[1], nos idos 1500. O cenário é aberto e iluminado, de natureza exótica e 

deslumbrante. José de Anchieta está rodeado de habitantes nativos, todos prestando 

atenção naquilo que aquele homem de feições diferentes está a dizer noutra língua 

que, aos poucos, ir-se-ia tornando inteligível. O jesuíta dá indicações, está preparando 

uma peça de teatro e os participantes veem-se engajados. O padre tem um livro na 

mão. Enérgico, começa o diálogo... 

Na época do Brasil Colônia, conforme asseveram Eres Fernández e Almeida Filho 

(2013), quase não havia escolas e os professores mais típicos eram religiosos da 

Companhia de Jesus, comprometidos com a evangelização. Os jesuítas, de acordo 

com os autores, mostravam interesse continuado pela aquisição de línguas 

autóctones muito faladas na costa atlântica com o propósito de lhes facilitar o contato 

e a intercompreensão. 

Desse modo, nessa época, o português pode ser considerado como uma segunda 

língua (L2), já que os padres faziam prioritariamente uso do tupi para facilitar a sua 

aproximação com os índios e catequizá-los. Anchieta chegou a escrever uma 

gramática de língua autóctone, entre 1553 e 1555, para possibilitar que outros padres 

(que não dominavam o tupi como ele) e potencialmente todos os portugueses da 
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colônia aprendessem o tupi para facilitar a intercomunicação com os “brasílicos”. 

(GOMES, 2009) 

Os jesuítas, em destaque a proeminente figura de José de Anchieta, são os primeiros 

a estabelecer uma educação sistematizada nas terras recém descobertas. Entretanto, 

parelelo a essa educação formal estabelecida em instituições, havia uma educação 

informal e contextualizada já iniciada no primeiro contato: 

No contexto do século XVI podemos identificar no Brasil Colônia tanto 
a educação sistematizada, organizada pelos jesuítas em seus 
colégios a partir de 1553, como a educação que se efetivou desde o 
primeiro contato dos povos nativos com o europeu, onde já aconteceu 
um aprendizado. Além de aprender na catequese os dogmas e 
determinações morais da Igreja Católica, os indígenas também 
aprendiam nas missões jesuíticas a viver naquele novo contexto, onde 
a vida era produzida e reproduzida de forma completamente diferente 
daquela sociedade em que viviam até então. (ARNAUT DE TOLEDO; 
RUCKSTADTER s/d). 

Daí considerarmos pertinente esta análise de cunho documental, de circunspecta 

ênfase sintetizadora, realizada a partir de artigos que esboçam a pedagogia de quem 

é considerado um dos principais responsáveis pela organização da educação no 

Brasil Colônia: o padre José de Anchieta. 

Almeida Filho (1997), baseado nas teorias de autores como Anthony e Richards e 

Rodgers, revoluciona e define a abordagem como uma filosofia de trabalho, um 

conjunto de pressupostos explicitados, princípios estabilizados  ou mesmo crenças 

intuitivas quanto a natureza da linguagem humana, de uma língua estrangeira em 

particular, de aprender e de ensinar línguas, da sala de aula de línguas e de papéis 

de aluno e de professor de outra língua. 

O acadêmico estabelece a abordagem de ensino de um professor como “uma filosofia 

de ensinar, a uma verdadeira força potencial” que orienta todas as operações de 

ensino (Operação Global de Ensino de Línguas): planejamento, escolha e produção 

de materiais, método e avaliação (ALMEIDA FILHO, 2009). 

Essa força ou filosofia se revela em níveis distintos de competências. Seguindo a 

proposta teórica de Almeida Filho, Santos (2008) reafirma que existem pelo menos 

cinco competências básicas do professor que se desenvolvem durante o período da 

sua formação e experiência profissional, e são responsáveis pela configuração da sua 

abordagem, a saber: 

1) acompetência implícita é a mais básica de todas, e resulta de um 
conjunto de crenças, intuições e experiências adquiridas pelo 
professor, e sempre entra em ação na falta de outra; 2) a competência 
linguístico-comunicativa se refere à capacidade de usar 
satisfatoriamente a língua que pretende ensinar e, aliada à 
competência implícita, permite ao professor que se inicie na carreira; 
3) a competência teórica é construída a partir do contato do professor 
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com as teorias correntes na área do ensino/aprendizagem de línguas; 
4) a competência aplicada consiste na vivência dos conceitos teóricos 
no dia a dia de sala de aula; 5) a competência-meta corresponde à 
consciência do professor acerca do seu papel profissional, político e 
controlador da sua trajetória de crescimento. (SANTOS, 2008) 

Estas competências, para os autores, podem ser desenvolvidas pelo professor 

através da análise de abordagem e do seu engajamento em atividades de 

aperfeiçoamento teórico. 

Apesar de a abordagem ser a força motriz do processo de ensino dos professores, há 

forças que intervêm na hora da construção da filosofia de ensino dos professores. 

Para Almeida Filho (2014), há cinco forças/dimensões/fatores que 

influenciam/condicionam a abordagem; a saber: uma base obtida 

da tradição informal de uma cultura de ensinar e de características de nosso caráter 

nacional/regional/familiar, base essa que se combina com teoria formal relevante e 

com certa capacidade de desempenho nessas línguas. Essas mesmas forças 

influenciam a qualidade do fazer profissional tanto quanto um conhecimento 

da história do ensino de línguas do país, um anteparo de políticas de ensino de 

línguasque regula e impulsiona ações e um código de ética profissional, como aspecto 

formador e balizador da nossa identidade e competências. Assim, a abordagem se 

configura graficamente: 

 

Fonte: Aulas de Abordagens no Ensino de Línguas, ministrado pelo professor Almeida 

Filho,em maio de 2014. 

No caso da configuração da abordagem do Padre Anchieta, algumas destas forças 

que condicionam a abordagem, e por conseguinte, o modelo da operação global de 

ensino (de línguas, no caso), são palpáveis no documento norteador do ensino da 
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Companhia de Jesus à qual José de Anchieta pertencia:o Ratio Atgue Institutio 

Studiorum Societatis Iesu. 

De acordo com Farrell (1970), a Ratio é o resultado de muitos anos de planejamento 

e experimentação. Nesse processo, professores renomados e administradores foram 

influenciados  tanto pela Teoria Renascentista e, particularmente, pela Universidade 

de Paris, quanto pela prática de ensino adquirida nas mais de cem escolas jesuítas 

em muitos países naquela época. 

Para o autor, os  predecessores do Ratio foram os seguintes documentos: Ordo 

Studiorum (um planejamento para o ensino universitário, escrito pelo Padre Jerome 

Nadal, em 1551); A Quarta Parte da Constituição Jesuíta (escrita por Ignácio de 

Loyola); e De Ratione et Ordine Studiorum Collegii Romani do Padre James 

Ledesma. A versão oficial do Ratio foi lançada em 1599. 

A respeito das forças supracitadas, o manuscrito exercia a função de um código de 

ética para o exercício docentesalientado a coerência interna e a rigidez hierárquica da 

própria ordem jesuítica. 

O texto normativo, então, estabelecia as maneiras de dar aulas, como começar, como 

abordar cada assunto a ser ensinado na sala de aula, quais exemplos usar, como 

praticar e qual atividade era diferente para cada circunstância e nível de domínio do 

conteúdo. Como parte de seus pressupostos filosóficos vinculados à tradição, a 

Companhia de Jesus, à qual José de Anchieta pertencia, demonstrava interesse pelo 

coletivo baseada numa concepção de educação de caráter humanista, a qual visava 

à formação do homem livre, com capacidade de discernimento face a escolhas num 

contexto social e pessoal  sempre guiado por Deus. (ARNAUT DE TOLEDO; 

RUCKSTADTERE, 2013). 

Enfim, os jesuítas professores tinham a crença numa formação de cunho holística do 

homem, o que denota uma visão dos alunos não apenas como meros receptores de 

conhecimento, mas como participantes ativos do processo educacional. Destarte, 

observa-se aqui a concepção de aprendizes (elemento constitutivo da tradição de 

ensinar) estabelecida por autores tais como Dewey, Freire, e, na Linguística Aplicada, 

teóricos como Almeida Filho (2013). 

Um outro traços tradicional da Companhia de Jesus  centra-se na preferência por 

ensinar a pessoas mais jovens que, segundo eles, ainda não traziam resquícios de 

influências mundanas de seus indomáveis pais “porque já não matam nem comem 

contrários, nem bebem com dantes”. (ARNAUT DE TOLEDO; RUCKSTADTER, 2013) 

Essas forças influenciam a abordagem dos professores, manifestada nas 

competências e concretizada nas materialidades propostas por Almeida Filho (1993). 

Na época da formação do Padre Anchieta, o Ratio Studiorumcumpriria a função, 

dentre outras, de guiar os procedimentos pedagógicos que outrora praticavam os 
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membros da Companhia de Jesus, no comportamento na sala de aula e dos principais 

preceitos a serem cumpridos pelos docentes ( Vide Anexo 1). 

Vemos, portanto, que a configuração da abordagem do religioso passava por crivos 

de exigência no ensino, amor ao próximo, preferência pelos jovens alunos, sólida 

formação acadêmica e ortodoxia na hora de lecionar, por exemplo, a gramática do 

latim. Elementos como esses, além de outros internos como fantasias, expectativas, 

de acordo Almeida Filho (1993), convergiam na hora de configurar a filosofia de 

ensino do padre Anchieta. 

Por conseguinte, não é somente a abordagem de ensinar do professor que permeia 

o jogo. O teórico brasileiro afirma que, na sala de aula, há tensões entre diversas 

maneiras de se entender língua, linguagem, aprender e ensinar uma L2/LE: 

abordagem do material didático, das instituições, dos alunos, de outros docentes com 

mais experiência, demais fatores externos etc. Essas diferentes abordagens 

encontram-se numa tensão constante. O caso do Padre José de Anchieta não é 

exceção. Essa tensão, que resulta numa equação de abordagens (ALMEIDA FILHO, 

2012), exerce uma influência direta e determinante nas quatro concretudes ou 

materialidades do ensino de línguas, a saber, o planejamento, a seleção e elaboração 

de material didático, as experiências em sala de aula e a avaliação. 

O Padre jesuíta estava de alguma forma munido dessa bagagem teórica e prática na 

hora de colocar os pés em terras brasileiras. O cenário era-lhe diferente e, como 

mencionado no início, precisava da comunicação para transmitir sua 

mensagem na língua que lhe era familiar. A solução, conforme mencionado, estava 

na comunicação e em estratégias que privilegiavam a interação em vez da 

sistematização da nova língua. As táticas pedagógicas que usou advinham da sua 

experiência e formação (abordagem de ensino) e as modificações que o contexto dele 

exigira, conforme veremos. 

Vale salientar, para nossa análise, a utilização do teatro como instrumento 

pedagógico por parte dos Jesuítas. Esse fato denota um indício de valorização da 

oralidade e posterior preocupação com a construção do sentido num período muito 

voltado para o método clássico que está diretamente “associado ao aprendizado das 

chamadas línguas clássicas (latim e grego) por meio da compreensão de regras 

gramaticais e estrutura sintática dos idiomas” (VENTURELLA, 2004): 

O teatro escolar era também uma actividade pedagógica privilegiada 
pelos Jesuítas, dando aos estudantes a oportunidade de se 
exercitarem duma maneira lúdica. Como dizia Bacon (citado por 
Franca, L. S.J., 1952: 72), “as declamações teatrais fortificam a 
memória, educam a voz, apuram a dicção, aperfeiçoam os gestos e 
as atitudes, inspiram confiança e domínio de si, habituam os jovens a 
encarar de frente as assembleias. Mais tarde, eram levantadas 
questões a respeito da sintaxe, do estilo, da arte de composição, onde 
as ideias eram mais importantes do que as palavras. Aqui aprendiam-
se noções de história, geografia, mitologia, etnologia etc,  da 
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antiguidade clássica para melhor compreender o texto a estudar. 
(SOUSA,2003). 

Na verdade, o ensino não deveria ser enfadonho e levar a uma consciência capaz de 

discernir entre posições: 

O professor devia levar o estudante a exercitar não tanto a memória 
como a imaginação e a razão: Nulla re magis adolescentium industria 
quam satietate languescit (Nada paralisa mais a actividade e o 
entusiasmo dos jovens do que o aborrecimento). Ut excitetur 
ingenium. “Ele observa, analisa as palavras, os períodos, os 
parágrafos, resume as passagens, compara, critica, adquire hábitos 
correctos de estudo, desenvolve o gosto por investigações posteriores 
tendo em vista a formação do critério duma apreciação pessoal.” 
(SOUSA,2003) 

Estes preceitos guiariam a forma de os docentes da Companhia de Jesus ministrarem 

suas aulas. Como vemos no anterior exposto, o Padre José de Anchieta deveria ter 

vindo ao Brasil lecionar gramática: planejar, selecionar material, propiciar 

experiências em sala de aula e avaliar os alunos com o crivo do ensino gramatical. 

No entanto, veremos que houve um tratamento/uma filosofia diferente no jesuíta, mais 

centrada na prática teatral e dando menos ênfase ao ensino gramatical. 

A análise da abordagem de ensino de um professor permite conceber quais as 

concepções acerca da língua, linguagem, de ensinar e de aprender uma língua 

estrangeira sustentam um dado ensinar e o faz por meio da interpretação do trabalho 

concreto das experiências vividas (uma aula gravada e transcrita não caberia no caso 

de Anchieta) além da análise de atitudes do docente. ALMEIDA FILHO (2009) 

assevera que o resultado de uma tal análise poderá, dadas algumas condições outras 

favoráveis, gerar uma mudança na prática de docentes e discentes. 

É por meio da análise de abordagem que conseguimos levantar com segurança traços 

característicos do fazer do professor que, se analisados à luz de literatura 

especializada, desvendarão , mesmo que de forma aproximada, a filosofia que 

permeia tal práxis. Atualmente, poderíamos situar o docente, conforme estabelecido 

por Almeida Filho (2009), em duas grandes macroabordagens: a comunicativa, que 

prioriza o sentido e a gramatical, que enfoca o ensino da forma. 

Entretanto, por ser de caráter diferenciado, nossa análise de cunho histórico do ensino 

de Anchieta parte de artigos que tratam tanto da filosofia educacional de José de 

Anchieta quanto do documento norteador de tal filosofia. Nosso intento, destarte, é o 

de conceber uma análise histórica da abordagem de ensinar do padre jesuíta trazendo 

à tona elementos filosóficos, éticos, históricos e políticos que compõem a sua filosofia 

de ensinar bem como evidenciar aspectos de como tal abordagem se traduzia numa 

prática notoriamente voltada para o que hoje consideraríamos, grosso modo, como 

pertencente à abordagem comunicativa. 
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Fazer esse recorte histórico nos ajuda a conhecer algumas das forças que 

compunham a abordagem de ensino de línguas de José de Anchieta. Tal recorte é 

justificado porque o conhecimento do passado remonta às origens de pressupostos 

que poderiam iluminar o percurso da nossa atual tradição de ensinar uma língua 

estrangeira. 

Inicialmente, podemos destacar a sólida formação acadêmica na Filosofia e Ciências 

Humanas do missionário Jesuíta. Nascido nas Ilhas Canárias, fez sua formação 

superior na Universidade de Coimbra. Foi no período de maior efervescência das 

ideias humanistas, período esse de transição da sociedade medieval para a 

sociedade moderna, que José de Anchieta estudou no Colégio de Artes (ARNAUT DE 

TOLEDO; RUCKSTADTER, 2013) 

Ademais, podemos aludir a sua exímia competência linguística ao nos reportamos 

novamente ao fato de que escreveu em muito pouco tempo uma gramática da língua 

Tupi (Arte Gramática da língua mais usada na costa do Brasil) já mencionada 

anteriormente . 

Realmente, a língua era meio para a sua missão catéquetica e acesso à cultura 

indígena. Isso demonstra a concepção de língua que José de Anchieta apresentava: 

a do estudioso de linguística, sim, mas também a do professor e pregador 

comprometido com a comunicação. Era, antes de tudo, mister conhecer a língua dos 

índios para poder com eles se comunicar. 

Desse modo, José de Anchieta demonstra que a gramática não é o único foco de seu 

projeto pedagógico na terra de Santa Cruz. Tal afirmação pode ser facilmente 

comprovada quando o padre procura produzir outros materiais de acesso ao insumo 

na língua escrevendo, de próprio punho, outros materiais para a leitura além da 

gramática: 

Chegado, pois, o Ir. José a São Vicente logo o Pe. Nóbrega ordenou 
que lesse gramática assim aos nossos como a muitos moços de fora, 
filhos dos portugueses.  O que ele fez por alguns anos em  Piratininga, 
por haver lá mais comodidade para a sustentação dos nossos, com 
muito proveito de todos e não com menos trabalho seu. Porque além 
do que o ler traz consigo, e sofrer a rudeza ou negligência dos 
discípulos, teve ele outros particulares, pela muita pobreza de que se 
padecia e falta de outras achegas necessárias. Não havia artes nem 
livros por onde os estudantes aprendessem, pelo que lhe era a ele 
necessário suprir com a sua pena escrevendo-lhes, por sua mão, o 
necessário para suprir a falta de livros. E como todo o dia tinha bem 
ocupado, era forçado cortar pelo sono. E assim ordinariamente não 
dormia senão 3 ou 4 horas e muitas vezes menos (ARNAUT DE 
TOLEDO; RUCKSTADTER, 2013). 

O sacerdote jesuíta também produziu diferentes gêneros textuais tais como cartas, 

poemas e peças de teatro, sendo as últimas, seu principal instrumento de 

catequização demonstrando uma preocupação maior com sua missão de ensinar do 

que com um enfoque na aprendizagem sistematizada de regras da língua: 
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Assim como Gil Vicente ridicularizava os costumes da corte em suas 
peças, o padre Anchieta condenava os costumes indígenas. Todavia, 
em José de Anchieta temos como objetivo maior, o da catequese, a 
manutenção de uma ordem nascente. A essas características, 
somam-se as adaptações feitas por Anchieta para tornar o teatro um 
eficiente instrumento pedagógico, como a utilização de mais de uma 
língua em suas peças, em quase todas com a presença do tupi, 
inclusive com algumas delas exclusivamente escritas em tupi, como é 
o caso do auto Na Vila de Guarapari, o canto, a dança, pinturas 
corporais e adornos com plumas e penas (ARNAUT DE TOLEDO; 
RUCKSTADTER) 

O teatro transformava-se em sua grande arma pedagógica influenciada pelo contexto 

no qual se encontrava: 

Podemos perceber ao ler sua breve biografia que foi o teatro medieval 
que trouxe às encenações temas cristãos,  aliados a temas sociais e 
políticos. Seu primeiro contato com o teatro foi em Coimbra, com as 
obras de Gil Vicente e sua escola e, por este motivo, a métrica, 
prosódia e mesmo suas idéias eram parecidas com as da escola 
vicentina. Então, quando chegou ao Brasil e observou o gosto dos 
índios por danças, cantos e espetáculos, surgiu uma possibilidade: 
catequizar os índios adaptando sua própria crença. A partir de então, 
a inspiração de Anchieta se desmembrou e, além da escola vicentina, 
inspirou-se no contexto indígena. (ARNAUT DE TOLEDO; 
RUCKSTADTER). 

A escolha do texto teatral reflete a influência de sua formação teórica tanto em  sua 

cultura de aprender quanto na sua concepção de ensinar : 

José de Anchieta estudou no Colégio de Artes (HERNANDES, 2001). 
Teve professores como Diogo de Teive, renomado humanista, e 
também dramaturgo, que escrevia peças com temas bíblicos, no 
entanto, inspirados nas tragédias e comédias greco-romanas. No 
quadro de oposição entre o teatro medieval e o humanista, entre o 
medieval e o moderno, podemos inserir, com certeza, o teatro 
anchietano. Com apenas dezessete anos, neste período, Anchieta se 
revelava um homem do seu tempo, e sofreu forte influência do teatro 
de Gil Vicente, poeta e teatrólogo português.( ARNAUT DE TOLEDO; 
RUCKSTADTER). 

O clérigo utilizava de mais de um idioma em suas apresentações teatrais para atrair 

o público, o que nos permite constatar seu intuito em oferecer insumo adequado ao 

diferenciado público-alvo de sua missão mais do que impor  a língua dominante 

naquele contexto histórico: 

 O maior objetivo de Anchieta ao trazer até os pátios dos colégios 

jesuíticos e das igrejas a representação teatral, era o da catequese, 
tanto dos nativos quanto dos colonizadores. O contexto colonial do 
Brasil não possibilitava que, como acontecia na Europa, o texto de 
teatro fosse todo em latim. Dessa forma, fica mais visível a razão pela 
qual Anchieta utilizou em seus autos até mesmo quatro idiomas: o 
latim, o português, o espanhol e o tupi, maneira direta de atrair o 
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principal público dos missionários: os indígenas.(ARNAUT DE 
TOLEDO; RUCKSTADTER). 

O ilustre missionário observou a cultura indígena e utilizou sua linguagem ritualista 

para agregar a mesma em sua peças evidenciando, dessa forma, “uma observação 

dos interesses e eventuais necessidades e fantasias dos participantes para compor 

objetivos do curso” (ALMEIDA FILHO,2001): 

No decorrer da análise das peças, tal ligação aparecerá de forma mais 
clara, bem como a participação das tribos nativas nas representações, 
geralmente apresentadas em dias de festa. Anchieta, bem como 
outros jesuítas, observou algumas manifestações ritualistas dos 
índios, e utilizou aquela linguagem, tanto musical quanto corporal em 
seus autos. (ARNAUT DE TOLEDO; RUCKSTADTER). 

  José de Anchieta busca, assim, uma identificação dos nativos  com o que ele 

escrevia mostrando claramente sua preocupação em levar em conta o que os índios 

gostavam: 

Outro ponto a ser destacado é o fato de que o teatro, bem como a 
música e as danças presentes, eram um atrativo para os índios, que 
se identificavam devido às adaptações feitas por Anchieta e viam 
semelhanças com a sua própria cultura (ARNAUT DE TOLEDO; 
RUCKSTADTER). 

O sacerdote professor também procurava a inclusão de variadas culturas como forma 

de incorporação da cultura do aprendiz, o que nos remete a um dos sentidos centrais 

do paradigma comunicativo: “o processo complexo de ensinar e aprender  línguas no 

qual a dimensão linguística da forma não é a mais importante, mas subsidiária da 

dimensão social, cultural e eventualmente política” (ALMEIDA FILHO, 2001) 

Em ambas vemos o papel de Cristo como redentor dos homens – 
temática cristã, no caso, católica – e a vitória do bem sobre o mal. No 
caso de Anchieta, ao dar voz para essas alegorias era possível 
mostrar na prática, sobretudo aos índios, o que Deus (e a igreja 
católica) esperava deles, exercendo o papel da instrução destes na fé 
católica. Outro ponto a ser destacado é o fato de que o teatro, bem 
como a música e as danças presentes, eram um atrativo para os 
índios, que se identificavam devido às adaptações feitas por Anchieta 
e viam semelhanças com a sua própria cultura. 

O Auto da Pregação Universal foi o primeiro auto escrito por Anchieta, 
por ocasião da comemoração do Natal de 1561. Este primeiro auto foi 
escrito em três línguas, ou seja, em um mesmo texto encontramos a 
presença do português, do tupi e do espanhol.A denominação 
“Universal” do título significa que este foi dirigido tanto aos brancos 
quanto aos índios. 

Anchieta uniu em sua peça diabos com nomes indígenas (Guaixará e 
Aimbiré), com um Anjo e também com a figura bíblica de Adão, 
ficando, portanto, demonstrada a união, tantas vezes citada, entre a 
cultura indígena e a ocidental, feita por José de Anchieta em suas 
peças teatrais. (ARNAUT DE TOLEDO; RUCKSTADTER) 
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Almeida Filho (2001) destaca a “ primazia da construção de sentidos de LE num 

ambiente de compreensibilidade e ausência de pressão emocional” como 

caraterística inerente à abordagem comunicativa  vista  no teatro anchietano pela 

composição de personagens simples que transmitissem a mensagem desejada de 

maneira eficiente. Ou seja, um interesse mais no sentido do que na forma: 

O estilo anchietano era simples e a influência da cultura católica 
portuguesa pode ser notada inclusive, na freqüência de personagens 
como: o diabo e anjos. Eles cumpriam o papel de diversão, 
amedrontamento, catequese, enfim, os valores católicos dos quais a 
Companhia de Jesus era zelosa guardadora, formuladora, e, 
propulsora, uma vez que veio ao Brasil como ordem oficial da Coroa 
Portuguesa com um duplo objetivo: catequizar os índios e instruir os 
colonos. Podemos observar, já nas personagens, que a participação 
dos índios era fundamental para que recebessem a mensagem com 
maior ênfase (ARNAUT DE TOLEDO; RUCKSTADTER) 

Dessa forma, Anchieta praticava um ensino de cunho temático que visava “ deslocar 

a idéia de aprender língua  para aprender outras coisas na língua-alvo e, nesse 

ambiente, aprender a língua”. (ALMEIDA FILHO, 2001) : 

Para conseguir atrair ainda mais seu público-alvo, Anchieta escrevia 
seus autos unindo temas e personagens indígenas e europeus, e 
também unindo os deuses indígenas e o Deus da religião católica, 
juntamente com todos os outros santos. Como em Gil Vicente, 
encontramos também em Anchieta a característica de alegorizar 
temas cristãos, dando-lhes vida humana e voz. As personagens do 
auto nos deixam bem clara a união entre temas nativos e europeus, 
entre a religião considerada “pagã”, dos indígenas e a religião do 
colonizador europeu, a católica (ARNAUT DE TOLEDO; 
RUCKSTADTER). 

A utilização de recursos variados e adaptações do saber local dão pistas de algumas 

das materialidades da Operação Global de Ensino realizadas por José de Anchieta 

por meio do uso de música e da dança: 

A peça é finalizada com a dança dos dez meninos no quarto ato, 
composta de dez estrofes, seguidas de uma música adaptada de uma 
cantiga popular do século XVI. Era mais eficiente passar uma 
mensagem de forma lúdica, intenção de Anchieta com os cantos e 
danças presentes em suas peças. (ARNAUT DE TOLEDO; 
RUCKSTADTER). 

A análise da abordagem de José de Anchieta nos conduz à constatação de que o 

educador português se guiava basicamente por uma competência implícita. Apesar 

de demonstrar competência linguística ampla, alguma competência teórica advinda 

de sua formação renascentista e da Ratio, bem como certa competência profissional, 

que não podemos comprovar, mas podemos inferir da obrigação de escrever 

sistematicamente cartas à sua Ordem sobre seu desempenho missionário e 

pedagógico (ARNAUT DE TOLEDO; RUCKSTADTER,2013)observamos que sua 
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prática se constrói de forma parecida com o que hoje denominamos método reflexivo 

para a formação profissional. 

Assim, podemos inferir, de algum modo , que José de Anchieta era um homem à 

frente do seu tempo e demonstrava uma abordagem de ensino com características 

bastante comunicativas. O contexto, então, dispôs o religioso a transmitir a língua e 

sua mensagem por meio dos significados e experiências dos ouvintes, e não com os 

preceitos que previamente tinha para exercer a docência. 

EPÍLOGO: O apagar das luzes 

Em 1760, os jesuítas são expulsos do Brasil. O povo, reunido, com sentimentos 

encontrados, vê os religiosos abandonarem as terras que os acolheram. Sebastião 

José de Carvalho e Mello, Marquês de Pombal expulsou-os durante o reinado de D. 

Pedro I, com interesses de centralização da educação e dos recursos naturais das 

novas terras, ao decidir reformar a educação. Uma nova cena começa. 

A reforma pombalina, para alguns autores, foi o primeiro caos na reestruturação da 

educação no Brasil (SECO & IGLESIAS, s/d)[2]. Para as autoras, o Marquês não 

defendia o Iluminismo, em voga na Europa naquele tempo. Paradoxalmente, ao invés 

de trazer o Iluminismo, trouxe as “aulas régias” de forma avulsa, sem planejamento 

nem sequência, em palavras das autoras. Portanto, o Marquês apagou as luzes de 

um sistema educacional que viera ao Brasil com uma proposta diferente, que poderia 

se comparar em algumas das suas características com a filosofia de ensino de Dewey, 

no que tange ao ensino colaborativo, de construção comum de conhecimento em 

favor do outro. 

A ordem religiosa jesuítica no Brasil atuou durante 210 anos, de 1549 a 1759, pois 

nesse último ano a Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil pelo Marquês de 

Pombal que instituiu o português como língua única através do alvará de 28 de junho 

de 1757. Com a vinda da família real portuguesa para o país em 1808 e de acordo 

com a Decisão da Corte nº 29 de 1809, o professor deveria ensinar as línguas 

modernas assim como as clássicas eram ensinadas: 

 “[...] E pelo que toca a matéria do ensino, dictarão as suas lições pela 

gramática que for mais bem conceituada, enquanto não formalizarem 

alguma de sua composição” (Decisão nº 29 de 1809). Era destarte, 

considerado bom professor aquele que fosse capaz de fazer bom uso de 

uma gramática ou de elaborar sua própria gramática (ALENCAR, 2009). 

Almeida Filho (2010) chama o período (de 1500 a 1808) de Ontem Longínquo, e o 

período subsequente de Ontem Próximo. De acordo com o autor, o Ontem Próximo 

representa o período que vai desde a chegada da família real portuguesa no Brasil, 

em 1808, até a formação da primeira república (1889) e sua vigência (1930), e que 

“vai cuidar da produção de quadros humanos educados da elite e relegar a educação 

básica a plano desimportante de uma maneira geral”. (ALMEIDA FILHO, 2010). 
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Na época do Brasil Colonial, os jesuítas apresentavam um projeto pedagógico claro 

e consistente que poderia servir de modelo para os atuais inócuos projetos políticos 

pedagógicos de nossas escolas públicas . Quiçá nossa forma de ver e ensinar línguas 

poderia ter tomado um rumo diferenciado com o estabelecimento de um código de 

ética condizente para os professores de língua estrangeira, bem como a criação e 

implementação de políticas públicas eficazes por meio do princípio anchietano básico: 

ensinar com foco na interação, em partir das experiências do aluno, de conhecê-lo e 

trabalhar naquele contexto específico para que o conteúdo lhe seja familiar e 

relevante. Talvez a abordagem de ensino de línguas predominante fosse a que 

valorizasse o sentido em detrimento da forma e, quem sabe, estaríamos mais 

próximos de alcançar maiores chances de aquisição de idiomas do que a mera 

aprendizagem sobre a língua. 

Fazer a pergunta “o que teria acontecido se a história não tivesse sido essa?” parece-

nos uma dúvida natural e ingênua ao mesmo tempo. Poderíamos responder, após 

esta tentativa de reconstrução história, que o lampejo de inovação ousado por 

Anchieta no século dezesseis seria provavelmente, hoje em dia, uma luz nítida e 

fulgurante. 
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Anexo 1.Excertos do Ratio Studiorum que exemplificam as concretudes sugeridas por 

Almeida Filho (2013). 

MATERIALIDADE RATIO STUDIORUM 

Planejamento 

O objetivo dessa classe é o conhecimento perfeito do 

rudimentos e de um conhecimento inicial sobrea a 

sintaxe. A aula começa com as declinações e segue 

até a conjugação de verbos comuns. 

Seleção/elaboração de 

Material Didático 

Onde houver duas divisões separadas  nesta classe, 

a divisão com menos conhecimento estudará 

substantivos, verbos, rudimentos, as quatorze regras 

da construção e os gêneros e os substantivos do 

primeiro livro; a divisão com mais conhecimento 
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estudará a matéria sobre declinações (omitindo-se as 

notas de rodapé) e a matéria sobre os particípios 

passados e supinos do primeiro livro e do segundo a 

introdução da sintaxe (omitindo-se excessões) bem 

como verbos impessoais, para esse propósito, e , se 

possível, impressos separadamente. Somente as 

cartas mais fáceis de Cicero serão cuidadosamente 

selecionadas. 

Experiências em sala de aula 

 A ordem da duração da aula é a seguinte. Na 

primeira hora da manhã haverá recitação de memória 

de Cícero e da gramática para os descrições. Na 

segunda hora há uma breve repetição de uma 

preleção sobre Cícero e, por meia hora, explicação e 

revisão da matéria nova. Finalmente, um assunto 

para um tema é ditado. Na última meia hora da manhã 

, cada divisão tem uma explicação e repetição da 

mesma matéria de seu próprio nível no primeiro livro. 

Depois, os alunos deverão ser questionados em 

todas as matérias tanto pelo professor quanto 

por  eles mesmo em competição. Nos dias em que 

nenhuma regra gramatical for explicada no período da 

tarde ( e cada regra deve ser impressa na mente e 

memória por dias seguidos) a preleção da manhã 

pode ser  transferida para à tarde  e a inteira meia 

hora da manhã será dada para uma competição da 

turma ou outro exercício. Na primeira hora da tarde, 

não há recital de memória de gramática latina ou 

grega enquanto o professor permanece corrigindo a 

tarefa de casa escrita. 

Avaliação 

A disputa da classe deve consistir em checar os erros 

nos quais cada adversário detectou no tema do outro, 

em testar alternativamente o outro em assuntos que 

foram estudados durante a primeira hora, ou em 

testar o outro na tradução vernácula de expressões 

em Latim. Neste exercício quem responder deve 

repetir a expressão em voz alta  e, depois de um 

momento de reflexão, traduzi-la não em palavra por 

palavra mecânica, mas em forma de sentença ou 

frase latina bem apresentada. Novamente, eles 

devem checar seu conhecimento de vocabulário  e 

inflexões , especialmente com relação aos verbos e 
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substantivos encontrados em uma passagem recém 

estudada. 

Fonte: Allan Farrell (1970, p. 91). Tradução nossa. 

 

 

[1]Nome dado pelos indígenas ao território que hoje conhecemos como Brasil. A palavra é de 

origem tupi-guarani e significa Terra das Palmeiras. Os portugueses chamaram-na de Terra 

de Vera Cruz (1500-1501) e Terra de Santa Cruz (1501-1503) e Brasil (1503-1824). Depois 

teve outros nomes derivados do último até chegar ao atual. 

[2]Disponível 

em http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/periodo_pombalino_intro.htmlAcesso em 

17 de maio de 2104 
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7. Artes Plásticas, o Ensino da Cultura e o PLE: 

Uma Perspectiva Interdisciplinar 

Escrito por Graziela Naclério Forte - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - 

Torre de Babel Idiomas 

 

Resumo 

Este artigo tem o objetivo de analisar obras de arte nacionais tanto figurativas como 

abstratas, com o intuito de utilizá-las em aulas de Português Língua Estrangeira 

(PLE). Além do ensino da língua-alvo, apresentamos aos alunos conceitos relativos à 

arte e à cultura brasileira. Tais imagens funcionam como elementos provocadores da 

conversação, podendo ser utilizadas em contextos diversos, extraindo informações 

relativas à história, história da arte, cultura, comportamento, temas e discursos 

contemporâneos, dentre muitos outros. Para tanto, nos valemos da 

interdisciplinaridade como método teórico. Incluimos, ainda, sugestões de atividades 

para se trabalhar, as quais foram previamente testadas por alunos estrangeiros, 

estudantes de Português na vertente brasileira. 

Palavras-Chave: Narrativas Visuais. Cultura Brasileira. Arte Brasileira. PLE. 

Transculturalidade 

Abstract                 

This article discusses how Brazilian figurative and abstract works of art can 

be important elements in Portuguese as a Foreign Language (PLE) teaching process, 

as well as a way to introduce concepts about Brazilian art and culture to 

students. These images serve as provocative elements in conversations, and can be 

used in different contexts, extracting information regarding Brazilian History, Art 

History, culture, national behavior, themes and contemporary speeches, among many 

others.  Interdisciplinarity, integrating theoretical and experimental approaches, will be 

promoted. 

Keywords: Visual Narratives. Brazilian Culture. Brazilian Art. PLE. Transculturality. 

Utilizar a arte como fonte na reconstrução dos acontecimentos históricos, 

definitivamente, não é um fato novo, uma vez que a arte rupestre já cumpria esse 

papel, assim como a arte grega com seus frontões que decoravam, na antiguidade, o 

Pathernon, dentre muitos outros exemplos possíveis. No entanto, o uso de obras de 

arte (figurativas ou abstratas) no ensino de um idioma é ainda uma atividade pouco 

utilizada pelos docentes. 

Por outro lado, os materiais didáticos, de modo geral, trazem uma diversidade de 

textos, usados como suporte para um tema ou ponto gramatical. Nos variados 
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gêneros nota-se um incremento no número daqueles configurados com recursos de 

imagens, como os folhetos, panfletos, quadrinhos, charges ou fotografias. No entanto, 

eles têm uma função mais ilustrativa do que desencadeadora da leitura, reflexão e 

oportunidade de produção na língua-alvo. 

Nossa proposta é, a partir das obras de arte produzidas por artistas nacionais, criar 

oportunidades para os aprendizes de Português Língua Estrangeira (PLE) 

interagirem, utilizando-as em contextos diversos, extraindo, assim, informações 

relativas à história, história da arte e da cultura brasileira, além de oferecer temas e 

discursos contemporâneos, estabelecendo uma interação entre as artes plásticas e o 

Português do Brasil. 

Para tanto, a interdisciplinaridade é o método de ensino que melhor se aplica, uma 

vez que integra mais de um componente curricular na construção do conhecimento, 

evitando-se desenvolver as atividades de forma isolada, dispersa ou fracionada. 

Consequentemente, todo o processo é bastante dinâmico. O termo foi usado pela 

primeira vez em 1937, em uma publicação do sociólogo Louis Wirtz. Para Heloísa 

Margarido Sales, “a interdisciplinaridade surge como uma experiência 

contemporânea de resgatar a compreensão do fenômeno humano pelo 

interrelacionamento dos conhecimentos” (SALES, 1992, 10). Em Interdisciplinaridade 

e Patologia do Saber, Hilton Japiassu aponta 4 razões motivadoras dos trabalhos e 

pesquisas interdisciplinares: necessidade de se criar fundamentos para as novas 

disciplinas; saber global, contrário ao conhecimento fragmentado; formação de 

profissionais conhecedores do todo; e proposta de novos temas, que por definição 

não podem ser encerrados em compartimentos estreitos (JAPIASSU, 1976, 81). 

Em outros termos, ao se utilizar imagens (textos não-verbais) é oferecido aos leitores-

aprendizes representações da realidade articuladas ao ensino da Língua Portuguesa, 

criando um método criativo e mais atraente. Na opinião de Norimar Judice, “a imagem, 

adequadamente selecionada e abordada, pode favorecer uma compreensão mais 

rápida e proporcionar uma interação mais descontraída, confortável e viva do aprendiz 

com seus colegas e com o professor” (JUDICE, 2005, 34). 

Portanto, o ato de ler imagens não deve ser um exercício mecânico, porque nos 

permite uma infinidade de leituras. Além disso, as pessoas podem interpretar as 

qualidades das obras de arte, compreendendo seus elementos e as relações 

estabelecidas.  

Ao utilizar em sala de aula obras de artistas nacionais, o professor de Português 

Língua Estrangeira acaba criando situações de comunicação autêntica através das 

conexões entre arte e cultura, com o objetivo de melhor compreender o mundo e a 

própria identidade do país. Vale lembrar que o artista ao planejar um quadro, uma 

realidade familiar, natural e sensível, cria uma pintura que é, essencialmente, a 

representação de um tema, que pode ser uma paisagem (natural ou imaginada), uma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tema
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natureza morta, uma cena mitológica ou cotidiana. A escolha dependerá do enfoque 

que o professor quiser dar e do tema a ser explorado. 

A imagem artística é o resultado plástico de uma operação intencional de ordem 

produtiva e intelectual, composta de arranjos de linhas, volumes, cores, luzes e 

texturas (FREITAS, 2004, 13). Compreender a produção do agente, compondo, um 

quadro de propriedades que sirva à tarefa de classificar e explicar os processos 

artísticos faz parte do que a Sociologia da Cultura chama de análise interna da obra. 

Dentro dessa perspectiva, o estrangeiro pode ser levado a construir a porção do real 

através do enfoque dado pelo artista e trazida pelo professor para a sala de aula, 

porque a arte é parte significativa da cultura. Assim, a ação de integrar arte e língua 

falada por uma determinada cultura pode oferecer mais dados para a compreensão 

tanto desta língua quanto da arte e, em última instância, da cultura de um povo 

(BARBOSA, 2007, 32-33). 

A escolha das imagens deve seguir alguns critérios, como a interação com os 

materiais didáticos, o interesse do aluno e a relevância do artista na história da arte 

brasileira. As obras podem ser colhidas em livros, acervos de museus, catálogos de 

exposições ou leilões. A diversidade de temas acaba revelando nossas muitas 

realidades, inclusive aquela do Brasil colônia, dos escravos, dos imigrantes, da 

indústria, da seca, dos retirantes, da fome, dos cangaceiros, etc. Os muitos brasis 

aparecem configurados pela imagem e podem ser lidos produtivamente por 

aprendizes e professores de variados universos culturais ao longo da história. O 

contato com as imagens flagram a nossa realidade e criam a oportunidade efetiva de 

se usar a língua-alvo. 

No que se refere à linguagem, o vocabulário deve estar adequado, levando-se sempre 

em conta o nível do aluno (iniciante, intermediário ou avançado), a nacionalidade ou 

língua materna e o contexto teórico, ou seja, as relações com os temas abordados no 

livro adotado para o ensino do PLE. 

Quanto à abordagem, devemos enfatizar os pontos principais, oferecendo reforço 

para o assunto, ao incluir alguns dados históricos, o contexto econômico, a 

minibiografia do artista, o ano em que a obra foi executada, sua importância, o estilo, 

dentre outros dados. Expor ou não esses enfoques irá depender do interesse que o 

aluno demonstra, podendo o professor aprofundar a explanação se assim julgar 

conveniente. 

Em termos práticos, o mestre deve estruturar a tarefa através de uma pré-leitura, onde 

há a identificação do tema. É solicitado ao aluno um título para aquela obra, 

comparando-o com o título original. Na sequência, pede-se um resumo do assunto, 

para que as ideias principais sejam identificadas. Pode-se, ainda, acrescentar um 

vídeo que explique o processo criativo. As atividades desenvolvidas partem de 

indicadores estabelecidos previamente, evidenciando-se a importância da arte 

brasileira como instrumento de ensino/aprendizagem do idioma. Através desse 



Revista SIPLE 

Brasília, Outubro de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 2 

75 

instrumental, o aluno poderá posicionar-se em relação aos diferentes temas tratados; 

identificar-se com o ser histórico; escrever a história através das artes plásticas; narrar 

e analisar acontecimentos da vida em diferentes épocas; reconhecer e localizar as 

características da paisagem local, comparando-a com outras; identificar 

características físicas, humanas e econômicas; para depois produzir textos narrativos, 

descritivos ou argumentativos nos mais diferentes gêneros (e-mail, carta, artigo, 

folheto, panfleto, etc.).     

A título de ilustração, relatamos a seguir algumas tarefas desenvolvidas dentro do 

conceito de interdisciplinaridade, adotadas em aulas de PLE para executivos. 

Uma das primeiras atividades foi a apresentação do vocabulário relacionado ao corpo 

humano, quando utilizamos desenhos de nu masculino ou feminino, além dos retratos 

executados por pintores nacionais, porque dessa maneira trabalhamos no concreto, 

relacionando imagens e palavras. O aluno, dessa forma, passa a ter contato com as 

obras de artistas renomados. 

Um pouco mais elaborada foi a atividade sobre as festividades do mês de junho, 

quando tomamos os óleos Festa Junina (2009) e Viva São João! (s.d.) (Imagens 1 e 

2) do artista pernambucano Militão dos Santos (1956), que viveu muitos anos no Rio 

de Janeiro, expondo na feira de arte da Praça General Ozório. A partir delas, tratamos 

das comidas, bebidas, trajes,  músicas, brincadeiras e decoração desta grande festa 

popular. Como sua pintura apresenta universos singulares, em cenários tipicamente 

brasileiros, de colorido intenso, vibrante e repleto de movimentos para retratar o 

cotidiano da população, é possível utilizar em sala de aula também as obras Frevo 

Pernambucano (Imagem 3),Rio São Francisco, Procissão do Divino (Imagem 4), 

Praia Porto da Barra, Folia de Reis, Folclore Nordestino, dentre muitas outras.    

Já o óleo Feira (Imagem 5), da década de 1960, do pintor carioca Heitor dos Prazeres, 

(1898-1966) possibilitou-nos explorar a cultura das feiras, um evento realizado em 

local público em que as pessoas, em dias e épocas pré-determinadas, expõem e 

vendem mercadorias. 

Dentro dessa ideia, de imediato foram explicadas as designações complementares 

dos cinco dias úteis da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-

feira e sexta-feira. Na sequência, analisamos as feiras livres desde o período colonial 

até os “tempos modernos”, mostrando suas particularidades, mudanças e os 

contratempos que elas causam nas grandes cidades. Em diversos lugares do interior 

do país elas são o principal e, às vezes, o único local de comércio da população. 

Lugares cheios de sons, movimentos e cores, funcionam como centros culturais e de 

lazer. Talvez por isso chamem tanto a atenção: o colorido das frutas, dos legumes e 

até mesmo das barracas; os feirantes gritando, apregoando a qualidade dos seus 

produtos e garantindo que o seu preço seja o melhor. Assim, eles criam frases 

engraçadas e muito conhecidas, como: “Moça bonita, hoje não paga, mas também 

não leva!” As pessoas circulam, examinam, pechincham ou simplesmente escolhem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ter%C3%A7a-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quarta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sexta-feira
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o que vão comprar. Outras têm suas barracas preferidas, conhecem o feirante de 

longa data e, às vezes, parecem mais amigos do que fregueses. Em muitas barracas 

nota-se que as pessoas que trabalham são todas de uma mesma família. No meio 

disto tudo, existem vendedores ambulantes, com tabuleiros montados em cima de 

caixotes ou simplesmente no chão, que aproveitam a feira para vender diversos 

produtos. Meninos se oferecem para ajudar as pessoas a carregar as mercadorias. 

Em suma: uma “confusão” perfeitamente organizada onde tudo parece funcionar. 

A partir daí, os temas a serem tratados avançam em direção a tudo que diz respeito à 

cultura da feira, como o vocabulário relacionado às frutas, legumes, peixes, além das 

frases comumente utilizadas para chamar a atenção das freguesas. É possível, 

também, destacar a importância do pastel e do caldo de cana, dois ícones das feiras 

livres, muito apreciados por boa parte da população brasileira. E ainda pode-se fazer 

uma análise das diferenças e semelhanças entre as feiras e os mercados, além de 

apontar o sentido das palavras freguês, freguesa e cliente. Não devemos esquecer 

da existência das grandes feiras realizadas em recintos fechados (eventos, do livro, 

de utilidades domésticas, etc.) e das feiras hippies ou feirinhas, que oferecem, 

basicamente em suas barracas, produtos artesanais, bijuterias, artigos de decoração 

feitos em madeira ou argila e comidas regionais. 

Especificamente, nesta obra de Heitor dos Prazeres é possível notar que a 

representação da feira tem como protagonistas apenas pessoas negras. No entanto, 

as feiras da cidade de São Paulo, tradicionalmente, contam com a presença dos 

orientais, mais especificamente japoneses, vendendo seus produtos. Muitos desses 

feirantes sabem se comunicar em japonês e oferecem os mesmos cortes de peixes 

feitos no Japão. Ainda é possível introduzir o tema da imigração no Brasil e comparar 

essa tela com o óleo intitulado Feira Nordestina (s.d.), de Militão dos Santos (Imagem 

6). 

Outra sugestão de atividade envolve a obra Retirantes (1944), de Cândido 

Portinari (Imagem 7).Utilizada com o intuito de evidenciar a importância da arte 

pictórica como instrumento de criação que retrata histórias da vida das populações 

nordestinas, castigadas pela seca. Após análise da imagem, foi solicitado ao aluno 

que desse soluções quanto ao problema da fome. 

Também é possível apresentar um tema para debate, como as ruas (centrais e da 

periferia) de uma cidade grande como o Rio de Janeiro e São Paulo. Vários artistas 

adotaram o tema: Carlos Prado as representou cheias de gente, como na obra 

intitulada Homem versus Homem, onde há um grande contigente de usuários do 

transporte público, visivelmente inspirada na realidade da cidade de São 

Paulo (Imagem 8). Por outro lado, os trabalhos mais conhecidos de Oswaldo Goeldi 

revelam ruas quase sempre tranquilas, bucólicas com poucas pessoas ou 

representam refúgios abandonados, cujos destaques podem ser a chuva, o 

crepúsculo, o luar, as cenas noturnas ou o sol (Imagem 9); ou os da década de 1920 

até o ano de 1930, que têm como tema os bairros pobres, representados como a 
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expressão da dor, da solidão e do desprezo (Imagem 10), assim como seus 

vagabundos expressos pela imagem de Carlitos ou o mendigo de coração vermelho 

deitado diante de um enorme casario, impotente em sua condição de abandono. Ou, 

ainda, podem denunciar os conflitos humanos sob o sol noturno de Briga de 

Rua (1926). As cenas urbanas do artista apresentam a fisionomia da capital carioca, 

onde os arranha-céus modernos contrastam com carroças (Imagem 11). Depois de 

analisar cada uma das imagens, o aluno faz comparações, apontando as principais 

características de cada uma.     

Além dos artistas figurativos já mencionados, é possível também selecionar obras 

com características mais internacionais, dos artistas contemporâneos brasileiros 

reconhecidos no exterior, como Vik Muniz (1961), Adriana Varejão (1964), Beatriz 

Milhazes (1960) e Cildo Meireles (1948), porque somente eles fazem parte de uma 

lista de 500 artistas valorizados nos leilões do mundo todo e integram um dos mais 

confiáveis rankings da atualidade: o do portal Artprice. 

Artista irreverente, Vik Muniz utiliza materiais inusitados para criar. Primeiro desenha 

ou pinta, fotografa e por fim destrói a obra. Ele apresenta ao público a fotografia como 

resultado de sua criação. Inspirado no escudo Cabeça de Medusa (1598), de 

Michelangelo Caravaggio, criou duas reinterpretações: a pintura em 

porcelana Medusa Marinara (1999) que parece uma brincadeira do tipo que as 

crianças gostam de fazer com o prato de macarrão (Imagem 12) e a 

outra Medusa (s.d.) que utilizaenormes quantidades de lixo (Imagem 13).Aqui há 

várias formas de se trabalhar. Uma possibilidade é apresentar um documentário sobre 

o artista, falando de sua trajetória. Além disso, adicionar a abertura da 

novela Passione (2010-2011), da Rede Globo poderá ser muito interessante, porque 

ela irá mostrar o processo de confecção de uma obra em que o artista se utiliza de 

sucatas. Por fim, é possível sugerir uma reflexão quanto ao uso de materiais 

reciclados, tema bastante em voga nos dias de hoje. 

Outra possibilidade de desenvolvimento são as abstrações de Beatriz Milhazes, uma 

vez que por intermédio delas é possível encontrar maneiras distintas de se expressar, 

criando uma composição com formas, linhas e cores (Imagem 14). Junto com a 

imagem deve-se entregar uma relação de adjetivos, pedindo ao aluno para escolher 

aqueles que se referem aos sentimentos que a obra provoca, possibilitando, assim 

trabalhar palavras não tão comuns. 

É importante frisar que o objetivo desse artigo é abrir possibilidades para se trabalhar 

a arte nacional em aulas de PLE. As sugestões de atividades apresentadas podem 

ser adaptadas de acordo com a situação, os objetivos do curso ou o interesse do 

aluno. O tema não se esgota aqui, uma vez que há uma infinidade de obras e tarefas. 

Imagens: 
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Imagem 1 –Militão dos Santos, Festa Junina, 2009. 

  

Imagem 2 –Militão dos Santos, Viva São João!, s.d. 

 
Imagem 3 –Militão dos Santos, Frevo Pernambucano, s.d. 
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Imagem 4 –Militão dos Santos, Procissão do Divino, s.d. 

  

Imagem 5 –Heitor dos Prazeres, Feira, década 1960. 

  

Imagem 6 –Militão dos Santos, Feira Nordestina, s.d. 
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Imagem 7 –Cândido Portinari, Retirantes, 1944. 

  

Imagem 8 – Carlos Prado, Homem versus Homem, do álbum A Cidade Moderna, 

1958. 
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Imagem 9 – Neste trabalho o destaque é o guarda-chuve vermelho e a rua arborizada. 

Oswaldo Goeldi, Chuva, 1957, xilogravura a cores, 2/12, 22 x 29,5 cm. 
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Imagem 10 – Goeldi era um observador do cotidiano das pessoas, nesta obra 

representou a noite do submundo. Oswaldo Goeldi, Bairro Pobre, 1930, xilogravura, 

10/20, 15 x 14,5 cm. Coleção Fundação Biblioteca Nacional. 
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Imagem 11 – O tema desta xilogravura é a pobreza e a miséria de pessoas humildes 

que vivem nos subúrbios e seus conflitos. Oswaldo Goeldi, sem título, 1926, 

xilogravura, sem numeração, 17 x 21 cm. Coleção Raul Schmidt Felippe Júnior. 

  

 
Imagem 12 – Vik Muniz, Medusa Marinara, 1999. 
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Imagem 13 – Vik Muniz, Medusa, s.d. 

  

Imagem 14 – Beatriz Milhazes, O Mágico, s.d. 
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8. Divergências Heterossemânticas entre 

Português e Espanhol 

Escrito por Carolina Clerici - Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina 

(clericicarolina@hotmail.com) 

 

Resumo 

O estudo comparativo das línguas é importante porque possibilita a compreensão das 

divergências fonéticas e semânticas e pode evitar obstáculos na comunicação. Os 

professores de língua estrangeira devem oferecer aos alunos as ferramentas 

necessárias para uma comunicação eficiente na segunda língua, particularmente nos 

casos em que um erro possa gerar uma situação problemática. A competência 

comunicativa em língua estrangeira deve vir acompanhada da competência cultural e 

pragmática que, além de conhecer as palavras, exige o conhecimento do uso que se 

faz delas. Neste trabalho apresento exemplos de divergência heterossemântica entre 

português e espanhol. 

Palavras chave 

Divergência heterossemântica do português  e do espanhol. Ensino de PLE 

(Português como Língua Estrangeira). 

Abstract 

Comparative study of languages is important because it makes it possible to 

understand phonetic and semantic divergence and it may reduce misunderstanding. 

Foreign language teachers must offer students the necessary tools to be able to 

communicate efficiently in another language, particularly in cases in which a mistake 

may cause trouble in communication. Communicative competence in a foreign 

language must come along with cultural competence and pragmatic competence 

which, apart from knowing words, demand knowledge of the use speakers make of 

those words. In this work I present examples of heterosemantic divergence between 

Portuguese and Spanish. 

Keywords 

Heterosemantic divergence – Portuguese – Spanish. PFL (Portuguese as a Foreing 

Language) Teaching. 

  

 



Revista SIPLE 

Brasília, Outubro de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 2 

87 

Introdução 

Para a realização do presente trabalho, tirei exemplos de textos vários em língua 

portuguesa e de aulas da cadeira Estruturas Comparadas. A pesquisa é baseada na 

minha experiência pessoal como estudante de Português Língua Estrangeira e é, 

portanto, empírica e totalmente parcial. É só uma tentativa de começar a ver como as 

duas línguas são divergentes do ponto de vista semântico, e como essas divergências 

podem atrapalhar a comunicação. 

Há muitas palavras que podem apresentar problemas para os falantes de espanhol 

que estão estudando o português. E também há outras que podem virar uma 

dificuldade para os falantes de português que estudam nossa língua. 

Essas palavras são, geralmente, os falsos cognatos, também chamadas de falsos 

amigos ou falsos equivalentes. Esses vocábulos podem compartilhar tanto a grafia 

quanto a pronúncia. A divergência se percebe no nível semântico o que, às vezes, 

pode acarretar problemas sérios: os palavrões.  

Neste trabalho utilizei as seguintes abreviaturas: 

• [adj] = adjetivo. 

• [adv] = advérbio. 

• (anat) = anatomia. 

• (bot) = botânica. 

• [comj] = conjunção. 

• Esp. = espanhol. 

• (inf) = informal. 

• (med) = medicina. 

• Port. = português. 

• [prep] = preposição. 

• [sf] = substantivo feminino. 

• [sm] = substantivo masculino. 

• [vi] = verbo intransitivo. 

• [vpr] = verbo pronominal. 

• [vt] = verbo transitivo. 
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• (zoo) = zoologia. 

Apresento os exemplos de divergência heterossemântica em quadros, segundo o tipo 

de divergência que existe entre os vocábulos. Algumas palavras se escrevem da 

mesma maneira, outras têm grafia ou pronúncia semelhantes, e também existem as 

que parecem equivalentes à primeira vista. 

Em alguns casos, acrescento exemplos para poder perceber a divergência em 

contexto. Em outros casos, especifico qual o tipo de problema que podem ter os 

falantes de espanhol ou português que utilizarem as palavras de maneira errada. 

Finalment, há casos nos que não acho necessário esclarecer com exemplos. 

Divergências entre palavras com a mesma grafia 

O seguinte quadro contém exemplos de palavras que têm a mesma grafia, mas cujos 

os significados são diferentes nas duas línguas. Essa divergência nem sempre 

significa um problema, só pode resultar engraçado ou confuso. 

Significado em português   Significado em espanhol 

[prep] Indica um limite de 

tempo, no espaço ou nas 

ações (esp: hasta). 

[adv] Ainda, também. 

Até 

Primeira pessoa singular do 

pretérito do indicativo do 

verbo atar. 

[sm] Saquinho de pano 

cosido à roupa; algibeira 

(esp: bolsillo). 

Bolso (1) 

[sm] Sacola com alça, saco ou 

carteira, para guardar dinheiro 

e/ou documentos, lenços, 

objetos de toalete, etc. 

qualquer outro saco pequeno 

(port: bolsa). 

[sf] (bot) Substância elástica 

sintética, ou feita do látex da 

seringueira e outros. Esse 

látex beneficiado, para a 

indústria. Pedaço de 

borracha para apagar traços 

do desenho e da escrita (esp: 

goma). 

Borracha 
[sf] Pessoa que se embriagou, 

bêbeda, bebida. 
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[sm] (zoo) Pombo implume 

ou que ainda não voa. 
Borracho (2) [sm] Bêbedo, bêbado. 

[vi] Divertir-se infantilmente. 

Entretener-se. Dizer ou fazer 

algo por brincadeira. 

Gracejar. (esp: jugar) 

Brincar 

[vi] Dar saltos, pular. Elevar-

se do chão com rápido 

impulso do corpo. 

[sf] O palco teatral. No palco, 

o pricipal espaço de 

representação. A arte 

dramática. Cada uma das 

situações ou lances no 

decorrer de uma peça, filme, 

novela, romance, etc. (esp: 

escena) 

Cena (3) 

[sf] Janta. 

[sm] O jantar, a refeição da 

noite. 

[sm] Vaso, em geral 

cilíndrico, sem tampa, pelo 

qual se bebe (esp: vaso). 

Copo 

[sm] Porção de fio (lã, 

algodão, linho, etc.) 

Cada uma partículas de neve 

que esvoaça e cai lentamente 

(port: floco).  

[adj] Que tem grande 

extensão transversal. Amplo, 

vasto. Que não é estreito ou 

apertado; folgado. (esp: 

ancho) 

Largo 

[adj] Que tem grande 

extensão longitudinal. 

Extenso, longo, comprido. 

Prolongado. 

[adj] Feminino de mau (esp: 

mala). 
Má (4) Apócope de mamãe. 

[sf] Lugar onde se exerce um 

ofício. Lugar onde se 

consertam veículos 

automóveis (esp: taller) 

Oficina (5) 

[sf] Lugar onde se faz o 

expediente duma 

administração ou se tratam 

negócios (port: escritório) 

Contração: por + os. Pelos (6) [sm] Pêlo. Prolongamento 

filiforme que cresce na pele 
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dos homens e de certos 

animais. 

Segunda pessoa singular do 

presente do indicativo do 

verbo poder. 

Pode (7) 

Segunda pessoa singular do 

presente do imperativo do 

verbo podar. 

[sm] (bot) Fruto carnoso e de 

forma aproximadamente 

esférica, como a maçã, a 

pêra. 

Pomo (8) 
[sm] Frasco pequeno para 

licores ou perfumes. 

[sm] (zoo) Nome comum a 

mamíferos roedores. 
Rato 

[sm] (inf) Tempo, tempinho, 

momento. 

[sf] (bot) Erva condimentosa 

(esp: perejil). 
Salsa (9) 

[sf] Qualquer preparação 

culinária em que se refogam 

iguarias, ou que as 

acompanha. Água ou outro 

líquido onde se imerge uma 

substância. Molho. 

[sf] Falta de chuvas; estiagem 

(esp: sequía). 
Seca (10) 

[sf] Fumaça, porção de fumo 

absorvida pelo fumante (inf). 

[sm] Porção sólida da 

superfície terrestre, onde se 

anda, se constrói, etc.; terra, 

chão. (esp: suelo). 

Solo / sólo (11) 

[adj] Desacompanhado, 

solitário. Aquele que vive sem 

companhia. Único. Apenas, 

somente. 

[vt] Fazer sair de ponto ou 

lugar. Puxar, arrancar, 

arrastar. Extrair. Descalçar. 

Despir. Libertar, livrar. Obter. 

Excluir, excetuar, etc (esp: 

sacar). 

Tirar (12) 

[v.t] Atirar, arremessar, jogar, 

lançar; derrubar. Riscar, 

traçar linhas. 

[v.i] Disparar arma de fogo. 

Segunda pessoa singular do 

imperativo do verbo trazer 

(esp: traiga). 

Traga (13) 
Segunda pessoa singular do 

imperativo do verbo tragar. 
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Exemplos 

(1)               É difícil para um falante de português entender como seu amigo 

argentino lhe diz que ele pode guardar toda a roupa no “bolso” 

(2)               A seguinte frase seria perturbante para um falante de espanhol: “Na 

minha casa, estão todos muito contentes com o borracho que chegou ontem” 

(3)               Se estivermos no teatro e o diretor dizer: “É a última cena”, um 

falante de espanhol poderia pensar que está por  assistir uma peça religiosa: 

“La Última Cena”. 

(4)               “Chamar uma criança de má pode ser um problema”. Essa frase 

apareceu num jornal e um amigo meu (que não fala português) não entendeu 

muito bem qual era o problema. Má, em espanhol, é uma forma carinhosa de 

se referir à mãe, e uma criança não é chamada de “mãe” geralmente. 

(5)               Para um falanta de espanhol que só pensa no “status” social, não 

é boa idéia se vangloriar porque trabalha numa oficina. 

(6)               Esta palavra, no geral, não atrapalha a comunicação. Não é muito 

comum encontrar exemplos onde as palavras possam ser confundidas mas foi 

muito engraçado ler o título de um artigo de jornal que era “Pelos grandes!” 

(7)               Estas palavras não são geralmente confundidas mas observemos 

o seguinte exemplo: “Ela disse que você pode”. Então, eu posso ou tenho que 

podar? 

(8)               “O pomo-de-Adão” Na fala vulgar, na Argentina, este vocábulo 

pode ter conotações sexuais. 

(9)               Qualquer falante de espanhol poderia pensar que seu amigo 

brasileiro virou louco se dizer que na sua horta cresce salsa. 

(10)           Se um argentino for no Brasil e dizer “Me muero por una seca”, é 

provável que o pessoal começe lhe dar água. 

(11)           O que poderia pensar um falante de português que vier no Brasil e 

ouvir que há uma danceteria que se chama de “Sólo para enamorados”. Talvés 

ele pense que pode ir com sua namorada e se beijar pelo chão! 

(12)           “Tirar uma foto” em português ¹“Tirar una foto” em espanhol. 

(13)           “Traga-me terra” em português é uma ordem ¹“Tráigame, Tierra” em 

espanhol é uma expressão e não tem nada a ver,significa que a pessoa quer 

desvanecer, desaparecer, sumir. 

Há outras palavras que também têm a mesma grafia, mas que são palavrões para 

falantes de espanhol. 

Significado em português   Significado em espanhol 

[sm] Intervalo de tempo correspondente a 

um revolução da Terra em torno do sol, e 

equivalente a 365 dias, 6 horas, 13 minutos 

Ano 

(14) 
[sm] Ânus. Orifício, na 

extremidade terminal do 
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e 53 segundos médios; espaço de 12 

meses (esp: año). 

intestino, por onde saem os 

excrementos. 

Exemplo 

(14)               “Há três casos graves de envenenamento por ano.” Essa é uma 

frase muito engraçada para falantes de espanhol.  

Divergências entre palavras com pronúncia semelhante 

Alguns vocábulos não têm a mesma grafia e também não têm a mesma pronúncia, 

mas eles podem ser considerados equivalentes à primeira vista, o que pode resultar 

muito engraçado, às vezes... 

Significado em português   Significado em espanhol 

[vt] Encontrar por acaso ou 

procurando; deparar com. 

Descobrir. Considerar, julgar, 

supor. (esp: encontrar) 

Achar / hachar 
[vt] Rachar lenha. Dividir ou 

partir com violência. 

[sm]  O homem em relação a 

seu padrinho e/ou a sua 

madrinha (esp: ahijado). 

Protegido, favorito. 

Afilhado / afiliado 

[sm] O que foi admitido em uma 

sociedade, comunidade, 

partido político, etc. Membro. 

(port: filhiado) 

[sm] Designação especial de 

alguém; cognome, alcunha 

(esp: sobrenombre). 

Apelido / apellido 

(15) 

[sm] Nome, em geral da família, 

que vem após o do batismo, ou 

prenome; nome (port: 

sobrenome) 

[sm] Carregador de bagagens. 

Carro de bagagens. Estrutura 

metálica, no teto de carros, 

para transporte de volumes. 

Bagageiro / 

bagayero 

[sm] Pessoa que vende objetos 

de contrabando; 

contrabandista. (inf) 

Que gosta das mulheres feias. 

(port: bagulho) 

[sm] Aposento para banhos, 

com chuveiro e/ou banheira, 

em geral com pia e vaso 

sanitário. (esp: baño) 

Banheiro / bañero 

(16) 

[sm] Pessoa encarregada de 

vigilar a praia para as pessoas 

não se afogarem. (port: 

salvavida) 
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[sf] Ato ou efeito de caçar. 

Animais caçados. Busca, 

perseguição. (esp: caza) 

Caça / caca (17) [sf] Excremento. 

[sm] (zoo) Certo mamífero 

roedor cuja espécie inclui raças 

domésticas (esp: conejo). 

Coelho / cuello 

[sm] (anat) Pescoço. Porção 

estreitada de órgão ou estrutura 

(port: colo). 

[sf] Ser humano de pouca 

idade, menino ou menina. (esp: 

chico, niño) 

Criança / crianza 

(18) 

[sf] Ato ou efeito de criar, 

educar. 

Terceira pessoa singular do 

presente do indicativo do verbo 

doe. (esp: duele) 

Dói / doy (19) 

Primeira pessoa singular do 

presente do indicativo do verbo 

dar. (port: dou) 

[vt] Pôr endereço em. Escrever 

o endereço, especialment num 

envelope. 

Endereçar / 

enderezar (20) 

[vt] Pôr vertical. Pôr direito o 

torto (port: endireitar). 

[sf] Utensílio para limpar, 

lustrar, etc.; placa onde são 

inseridos filamentos flexíveis de 

cerda, fio sintético ou metal. 

(esp: cepillo) 

Escova / escoba (21) 

[sf] Utensílio feito de ramos de 

piaçava, pêlos, etc., usado 

sobretudo para varrer o lixo dos 

pavimentos. (port: vassoura) 

[adj] Invulgar, raro, fino. 

Excêntrico. (esp: raro) 

Esquisito / exquisito 

(22) 

[adj] Delicioso. Que causa 

delícia. 

Excelente. 

[adj] Que não tem força física, 

saúde, vigor. Sem força de 

vontade. Sujeito a errar, pecar; 

frágil. Sem autoridade, poder, 

importância, influência. (esp: 

débil) 

Fraco / flaco (23) 

[adj] Magro. Falto de carnes. 

Que tem pouca ou nenhuma 

gordura ou sebo. Pouco 

redondo. (port: esbelto) 

[sm] (bot) Ramo (esp: rama). A 

parte do ramo que, partido este, 
Galho / gallo (24) [sm] (zoo) Gênero de aves 

galináceas de cristas carnudas 
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fica presa ao caule (esp: gajo). 

Corno de rumiantes. 

e asa curtas e largas (port: 

galo). 

[sf] Favor dispensado ou 

recebido; mercê, benefício. Ato 

de clemência do poder público, 

que favorece um condenado; 

mercê. Beleza, elegância. Dito 

ou ato espirituoso; gracejo, 

chiste. Favor ou mercê 

concedida a alguém por Deus. 

(esp: gracia) 

Graça / grasa (25) 

[sf] Substância graxa, de 

escassa consistência, 

encontrada nos tecidos 

adiposos dos animais e em 

vários óleos vegetais. Tecido 

adiposo. Obesidade. (port: 

gordura) Substância para 

conservar o couro e dar-lhe 

brilho (port: graxa) 

[sm] Abrigo que as aves fazem 

para a postura de ovos e 

criação dos filhotes. Lugar onde 

os animais se recolhem e 

dormem. Abrigo. Lar. (esp: 

nido) 

Ninho / niño (26) 
[sm] Criança, pessoa nova, 

moço, garoto (port: menino). 

[sm] Ato ou efeito de prejudicar: 

causar prejuízo,  dano ou 

trastorno a alguém; lesar. (esp: 

perjuicio) 

Prejuízo / prejuicio 

[sm] Idéia preconcebida. 

Suspeita, intolerância, aversão 

a outras raças, credos, 

religiões, etc. (port: 

preconceito) 

[adj] Amarelo-avermelhado. 

Diz-se do pêlo ou do cabelo 

ruivo. [sm] Homem de cabelo 

ruivo. (esp: pelirrojo) 

Ruivo / rubio (27) 

[adj] De cor amarelo-tostado, 

entre o dourado e o castanho-

claro. Diz-se do cabelo dessa 

cor. 

[sm] Aquele que tem o cabelo 

louro. (port: loiro) 

[sm] Nome, em geral da família, 

que vem após o do batismo, ou 

prenome; nome (esp: apellido). 

  

Sobrenome / 

sobrenombre (28) 

[sm] Designação especial de 

alguém; cognome, alcunha 

(port: apelido). 
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[sf] Vaso para beber, 

geralmente largo, pouco fundo 

e com pé (esp: copa). 

Taça / taza (29) 

[sf] Pequena vasilha com asa 

para servir, em especial, 

bebidas quentes (port: xícara). 

[sm] O conjunto de garfo, faca e 

colher (esp: cubiertos). 
Talher / taller (30) 

[sm] Oficina de trabalho 

manual. Lugar onde se 

consertam veículos automóveis 

(port: oficina) 

[sf] Utensílio feito de ramos de 

piaçava, pêlos, etc., usado 

sobretudo para varrer o lixo dos 

pavimentos (esp: escoba). 

Vassoura / basura 

(31) 

[sf] O que se varre da casa, da 

rua, e se joga fora; entulho 

(port: lixo). 

Exemplos 

(15)           Estes vocábulos apresentam um grande problema para falantes de 

espanhol que aprendem português (e viceversa). É muito difícil eles 

perceberem e adquirirem – e lembrarem – a diferença.| 

(16)           Analisemos a seguinte situação: um falante de espanhol está na 

praia e seu filho está se afogando. O homem, no desespero, pergunta para 

alguém “¿Dónde está el bañero?” e é provável que essa pessoa o mande para 

o banheiro. 

(17)           “As populações de tartarugas-marinhas estão caindo a níveis 

perigosamente baixos devido à caça excessiva nas águas do Pacífico”. Um 

falante de espanhol poderia pensar que é preciso limpar o oceano. 

(18)           “Ela tem uma criança terrível” (tem um menino insuportável ¹tem uma 

má educação) 

(19)           O provérbio “Pancada de amor não dói”  dá para confução. 

(20)           “Depois de endereçar o envelope” ¹“Después de enderezar el sobre”. 

(21)           Poderia ser muito engraçado alguém ( especialmente um argentino) 

ouvir um Brasileiro dizer que tem que ir no supermercado comprar uma escova 

de dentes... 

(22)           “Os judéus são esquisitos”, disse um brasileiro e todos pensaram 

que era canibal, antropófago. 

(23)           É difícil entender que no Brasil, os gordos podem ser fracos. Seria 

muito engraçado que um falante de português, obeso, dissesse “Hoje estou 

fraco e vou me lançar no churrasco. (Não posso agüentar)” 

(24)           Poderia ser muito difícil para um falante de espanhol entender se um 

brasileiro disser que tem oito  galhos novos na árvore do jardim. 

(25)           Um falante de português se sente muito orgulhoso de ter uma 

namorada com muita graça enquanto um falante de espanhol se pergunta 

como os brasileiros podem gostar tanto da “grasa”. 
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(26)           Se um menino e uma menina falantes de português vierem na 

Argentina e dizerem. “Vamos fazer um ninho” alguém poderia pensar que vão 

ligar para a cegonha. 

(27)           Se uma argentina ligar para uma dessas agências que procuram 

pessoas, e pedir um garoto “rubio”, é provável que ela não goste do resultado. 

(28)           Esta divergência merece especial atenção já que os alunos falantes 

de espanhol que estudam português não vêem facilmente a diferença. Tendo 

os dois vocábulos “sobrenome” e “apelido” não é comum eles lembrarem que 

os significados estão trocados. 

(29)           Se um homem tentasse me conquistar pelo lado da classe, da 

elegância ou da fineza eu sairia correndo se ele me oferecesse uma taça de 

champanhe porque ninguém poderia pensar que um brasileiro é muito “fino” ou 

“esnobe” se ele bebe champanhe em “taza”. 

(30)           Se um brasileiro disser que comprou uma dúzia de talheres, é 

provável que um argentino não acredite. 

(31)           Se um brasileiro disser para um argentino “Me traz a vassoura para 

limpar?”, é provável que o argentino fique confuso para caramba (¿Cómo es 

posible limpiar com basura?”). 

O mesmo caso apresentado no quadro anterior passa de engraçado para perigoso 

quando as palavras que podem ser consideradas equivalentes são palavrões em 

português, o caso mais comum é a letra “q”. 

Divergências entre palavras com múltiplos significados 

Algumas palavras têm a mesma significação nas duas línguas (e até às vezes podem 

ser palavras transparentes), mas apresentam outros significados diferentes em 

português exclusivamente. 

Palavra Significado comum Outro significado em português 

Acordar 

[vt] Resolver de comum acordo; 

concordar. 

[vi] Recordar-se. Estar de acordo. 

[vt/i] Tirar ou sair do sono; despertar. 

(esp: despertar) 

Andar (32) 

[vi] Movimentar-se dando passos 

por impulso próprio ou não. 

Trabalhar, funcionar. Achar-se ou 

viver em determinado estado, 

condição ou aspeto: anda triste 

(33). 

[sm] Num edifício, pavimento 

situado acima do térreo ou de uma 

sobreloja (esp: piso). 



Revista SIPLE 

Brasília, Outubro de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 2 

97 

Apagar (34) 

[vt] Extinguir (o fogo ou a luz). 

Embaciar. Destruir, aniquilar. (No 

Sul) deslustrar, obscurecer. 

[vi/pr] Extinguir-se, acabar-se. 

[vt] Fazer desaparecer o que está 

escrito, desenhado ou pintado (esp: 

borrar) 

Aula 

[sf] Sala, especialmente numa 

escola, onde se leciona, onde se 

ensina alguma matéria. 

[sf] Lição, matéria ou tema ensinado 

pelo professor ao aluno. (esp: clase) 

Bolsa (35) 

[sf] Sacola com alça, ou saco, ou 

carteira, para guardar dinheiro 

e/ou documentos, lenço, objetos 

de toalete, etc. qualquer outro 

saco pequeno. Instituição que 

opera em fundos públicos, ações 

e ebrigações de companhias, etc. 

local onde se reunem os 

corretores para essas operações 

financeiras. (anat/med) Cavidade 

em forma de saco. 

[sf] Pensão gratuita a estudantes ou 

pesquisadores para estudos ou 

viagem cultural (esp: beca de 

estudios). 

Cobre (36) 

[sm] Elemento de número atômico 

29, metálico, vermelho, maleável 

e dúctil, usado em ligas 

importantes. Cu. 

Terceira pessoa singular do 

presente do indicativo do verbo 

cobrir (esp: cubre) 

Controle (37) 

Primeira e terceira pessoas do 

presente do subjuntivo do verbo 

controlar. 

[sm] Ato ou poder de controlar (esp: 

control). 

Dispositivo que permite o controle à 

distância de aparelhos ou 

equipamentos eletrônicos, 

particularmente eletrodomésticos 

(controle remoto). 

Criar (38) 
[vt] Educar. Promover a 

procriação de. Cultivar. 

[vt] Dar existência a. Dar origem a; 

formar. Imaginar. Fundar. Nascer; 

originar-se (esp: crear) 
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Dado (39) 

[sm] Peça cúbica marcada em 

cada uma das faces com pontos 

de 1 a 6, usada em certos jogos. 

[sm] Elemento ou quantidade 

conhecida, que serve de base a 

resolução de um problema. 

Elemento para a formação de um 

juízo (esp: dato). 

Rota [adj] Particípio do verbo romper [sf] Caminho, rumo (esp: ruta). 

Segundo (40) 

Numeral ordinal correspondente a 

dois. 

[adj] Secundário. Outro, novo. 

[sm] O que ocupa o segundo 

lugar. A sexagésima parte do 

minuto. Espaço de tempo 

curtíssimo. 

[prep] De acordo com; conforme. 

[conj] Conforme, consoante (esp: 

según). 

Tentar 
[vt] Procurar seduzir. Causar 

desejo a alguém. 

[vt] Empregar meios para obter (algo 

desejado). Buscar, procurar. Pôr em 

prática, empreender. Arriscar-se ou 

aventurar-se a. Pôr à prova; 

experimentar (esp: intentar). 

Vaso (41) 

[sm] Recipiente côncavo, capaz 

de conter líquidos ou sólidos. 

(anat) Qualquer canal do corpo 

humano onde circula sangue ou 

linfa ou bilis. 

[sm] Recipiente que se enche de 

terra, para receber plantas (esp: 

maceta). Jarra para flores (esp: 

florero). Vaso sanitário, aparelho de 

banheiro, de louça, usado para 

dejeções (esp: inodoro) 

Venda 
[sf] Faixa ou pedaço de gaze, etc., 

para cobrir os olhos. 

[sf] Ato ou efeito de vender (esp: 

venta). 

Mercearia: loja onde se vendem a 

retalho gêneros alimentícios; 

armazém. (esp: almacén) Botequim 

de interior. (esp: bar) 
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Exemplos 

(32)           “O andar de cima” ¹“El andar de cima, el andar de montaña” 

(33)           Enquanto os brasileiros perguntam “Como vai?”, na Argentina, é 

muito comum perguntarmos “¿Cómo andás?”. É, portanto, possível ouvirmos 

um brasileiro responder “De carro”. 

(34)           Eu me lembro que na primeira aula de português, o professor 

perguntou “Posso apagar?” e eu tive muito medo de não poder ver sem luz. 

(35)           Um falante de espanhol poderia não ficar devidamente surpreso se 

souber que ganhou uma bolsa para ir no Brasil. Ele poderia pensar que é só 

um simples saco para pôr seus objetos e pronto. 

(36)           “A cor cobre” Verbo ou adjetivo? 

(37)           Se uma pessoa disser para outra “Pegue o controle”, um falante de 

espanhol pode duvidar se é um verbo transitivo ou dois imperativos, desde que 

“o” em espanhol é uma conjunção. 

(38)           “Meu pai é criador” Ele é criativo ou ele cria animais? 

(39)           Se um pesquisador falante de português disser que teve que ir na 

África procurar alguns dados, qualquer argentino pensaria que não é preciso 

viajar tanto para consegui-los. 

(40)           “Os pais ideais, segundo os adolescentes” Os pais estão primeiro? 

(41)           Se um falante de espanhol desejar um “vaso de agua”, é preciso ele 

saber muito bem como se diz em português. Caso contrário, será impossível 

que alguém lhe faça o favor no Brasil. 

Da mesma maneira que apresentada no quadro anterior, há algumas palavras 

transparentes que têm a mesma significação nas duas línguas mas que, no caso do 

português, são usadas com outro sentido na fala vulgar (no Brasil especialmente). 

Palavra Significado comum Outro significado em português 

Pelado 

(42) 

[adj] A que tiram o pêlo, ou que não 

tem. A que se tirou a pele ou a casca. 

Pobre, miserável. 

[adj] Nu, despido (esp: desnudo). 

Pinto 

Primeira pessoa do singular do 

presente do indicativo do verbo 

“pintar”. 

[sm] Filhote da galinha ainda novo 

(esp: pollo). (inf) Órgão sexual 

masculino. (esp: pito) 

Saco 

[sm] Receptáculo de papel, pano, etc., 

oblongo, aberto em cima e fechado no 

fundo e nos lados. 

[sm] Nome comum a várias 

cavidades do organismo. (inf) 

Corpo esférico, bola. 
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Exemplos 

(42)           Os brasileiros às vezes não entendem como os “pelados” andam 

pela rua na Argentina e a polícia não faz nada. É que no Brasil não se pode 

andar pelado na via pública. 

Da mesma maneira que apresentada no quadro anterior, há algumas palavras 

transparentes que têm a mesma significação nas duas línguas mas que têm outro 

significado em espanhol. Às vezes, no caso do espanhol, essas palavras são usadas 

com outro sentido na fala vulgar (na Argentina especilmente). 

Palavra Significado comum Outro significado em espanhol 

Cerca 
[sf] Muro ou sebe com que se 

circunda e fecha um terreno. 
[prep] Perto. 

Contestar 

[vt] Provar com o testemunho de 

outrem. Impugnar. Não estar de 

acordo. 

[vt] Responder. Replicar. Dizer ou 

escrever em resposta. 

Entregar 

(43) 

[vt] Passar às mãos ou à posse de 

alguém. Denunciar. Restituir. Deixar 

aos cuidados de; confiar. Dedicar-

se. 

[vt] Deixar-se, ceder. 

Todavia [conj] Contudo, porém, entretanto. 
[adv] Até um determinado 

momento, ainda. 

 

Exemplos 

(43)           Este verbo tem conotações sexuais na fala vulgar dos argentinos. 

Usa-se para pedir para alguém se entregar, se deixar fazer alguma coisa, ceder 

(alguma parte do corpo). 

Há outras palavras que também têm uma mesma significação mas que, além disso, 

apresentam outros significados em cada uma das línguas. Esses vocábulos têm 

diferente sentido no uso diario e, segundo o contexto, podem ser confundidos. 

Palavra Significado comum Português Espanhol 
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Cola 

[sf] Substância ou 

preparado para fazer 

aderir papel, madeira e 

outros materias. 

[sf] Na gíria brasileira, 

cópia clandestina em 

exames. 

[sf] Fileira de pessoas 

que se põem umas 

atrás das outras, pela 

ordem de chegada. 

Cauda, rabo. 

Copa 

[sf] A parte superior do 

chapéu. Ramagem 

superior de uma árvore. 

[sf] Compartimento de 

uma casa, ligado à 

cozinha, onde se toma 

o café-da-manhã ou 

mesmo o almoço ou o 

jantar. (esp: comedor) 

[sf] Vaso para beber, 

geralmente largo, 

pouco fundo e com pé. 

Escritório 

[sm] Compartimento da 

casa destinado à leitura e 

à escrita; gabinete. 

  

[sm] Lugar onde se faz 

o expediente duma 

administração ou se 

tratam negócios (esp: 

oficina). 

[sm] Mesa para 

escrever (port: 

escrivaninha) 

Habitação 

(44) 

[sf] Lugar ou casa onde 

se habita; morada. 

[sf] Ato ou efeito de 

habitar. 

[sf] Numa casa, 

apartamento, etc., 

dormitório ou 

compartimento 

destinado ao trato 

íntimo. (esp: cuarto). 

Ligar 

[vt] Atar com um laço ou 

ligadura; prender, fixar. 

Fazer aderir ou pegar. 

Tornar conexo ou 

coerente. 

[vi] Unir por vínculos 

morais ou afetivos; 

vincular. 

[vt] Acionar disco ou 

tecla de (o telefone), 

para estabelecer 

ligação; tocar. (esp: 

llamar) 

[vi] Prestar atenção. 

[vt] (inf) Receber 

castigo. 

Receber boas cartas 

no jogo de azar. 

Vale (45) 

[sm] Escrito 

representativo de dívida 

por empréstimo ou por 

adiantamento. 

[sm] Depressão 

alongada entre montes 

ou no sopé de um 

monte (esp: valle). 

Terceira pessoa 

singular do presente do 

indicativo do verbo 

valer 
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Planície à beira dum 

rio ou ribeirão; várzea. 

 

Exemplos 

(44)           “Ele preparou o jardim original para a habitação da humanidade” Iam 

dormir no jardim? 

(45)           É muito comum ouvir a seguinte frase em espanhol “No vale”: não é 

justo, não é válido, etc. segundo o contexto. Isso poderia ser entendido como 

locução adverbial de lugar. 

Problemas decorrentes de divergências fonéticas 

Em outros casos, o problema aparece quando o falante de espanhol não pronuncia 

corretamente alguns sons que, no espanhol, não contribuem a diferenciar vocábulos. 

Esses fonemas, em português, são os que diferenciam uma palavra de um palavrão. 

O falante de espanhol tem tendência a pronunciar as duas palavras da mesma 

maneira, como é o caso de pizza e chico (menino). 

Há muitos vocábulos que são engraçados para falantes de espanhol que ouvem 

alguém falando português. A tendência é relacionar essas palavras com outras 

espanholas que, às vezes, são palavrões.  

Palavra Significado Associação Significado 

Grávida 

[adj] Em estado de gravidez: 

estado da mulher, e das fêmeas 

em geral, durante a gestação; 

prenhez (esp: embarazada) 

Grave 

[adj] Importante, sério. 

Severo. Intenso, vivo. 

Doloroso. Que pode ter 

conseqüências sérias, 

trágicas. 

Teto 

[sm] A face superior interna de 

uma casa ou de um aposento 

(eso: techo). 

Teto [sm] Ato sexual 

Vergonha 

[sf] Sentimento penoso de 

desonra ou humilhação perante 

outrem; vexame, afronta. 

Timidez, acanhamento. Pudor. 

(esp: vergüenza) 

Verga 
[sf] Órgão sexual 

masculino. 
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Vírgula 

[sf] Sinal de pontuação (,) com 

que se marca a pausa no 

discurso (esp: coma). 

Verga 
[sf] Órgão sexual 

masculino. 

Há outras palavras, usadas no português do Brasil, que são semelhantes a algumas 

palavras (ou palavrões) que usam os falantes de espanhol na Argentina. 

Significado em português   Significado em espanhol 

[vi] Conversar com alguém, bater papo; 

prosear. 
Papear [vpr] Drogar-se. 

[sm] Conversa, fala. Papo [sm] Órgão feminino. 

  

Até aqui temos estudado as palavras isoladamente. Só em alguns casos foi possível 

indicar exemplos de uso concreto. Às vezes, os problemas se apresentam com frases 

completas. Nesses casos, geralmente, as divergências surgem da pronúncia: das 

mudanças que sofrem os sons como elementos integrativos de cadeias fônicas, como 

se observa nos seguintes casos: 

Português Espanhol 

Embora En bolas 

Estou com fome. Estoy conforme. 

Esterco. Es terco. 

Morreu de fome. Murió deforme. 

No cume da montanha. No come de la montaña. 

Conclusão 

O estudo comparativo das línguas é importante porque possibilita a compreensão das 

divergências fonéticas e semânticas e pode evitar obstáculos na comunicação. Os 

professores de língua estrangeira devem oferecer aos alunos as ferramentas 

necessárias para uma comunicação eficiente na segunda língua, particularmente nos 

casos em que um erro possa gerar uma situação problemática. A competência 
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comunicativa em língua estrangeira deve vir acompanhada da competência cultural e 

pragmática que, além de conhecer as palavras, exige o conhecimento do uso que se 

faz delas. 

 


