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Apresentação 

Escrito por José Carlos P. Almeida Filho 

 

A área de Português Língua Estrangeira/Ensino, Aprendizagem e Formação de 

Agentes, conhecida pela sigla PLE ao longo das últimas décadas, segue sua trajetória 

de amadurecimento e propagação nos países de língua portuguesa e no mundo. A 

Revista SIPLE, porta-voz do movimento que ganhou escala desde os anos 80 no 

Brasil, segue também sua missão de colecionar, selecionar e difundir mundo afora as 

iniciativas em prol do PLE.  Neste volume, apresentamos um rol de artigos que 

indiciam o curso do desenvolvimento do PLE em países como a Inglaterra, Brasil e 

China. Nosso volume anterior aprofundou-se especificamente na produção de ideias 

para o ensino de Português no Oriente. 

A Revista SIPLE é única em sua categoria no mundo e visa manter aberto um canal 

mundial de difusão de trabalhos originais ao redor do ensino de Português e culturas 

de países de língua portuguesa a falantes de outras línguas. A Revista é produzida 

em Português no interior do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da 

Universidade de Brasília por Comissão Editorial especializada e está integrada com o 

movimento SIPLE liderado pela Sociedade Internacional para o Português Língua 

Estrangeira. 

Iniciamos este número da Revista com trabalhos reunidos em torno do ensino de PLE 

no Reino Unido, um país com longa tradição de oferta de cursos universitários de 

língua portuguesa e com iniciativas mais recentes de alargamento do seu escopo de 

ofertas a indicar uma tendência maior nos países europeus da Zona do Euro.  O artigo 

de Ana Souza e Olga Barradas abre o número colocando o panorama do Ensino de 

PLE no Reino Unido e tratando de uma especialidade em alta do PLE que é o Ensino 

de PLE como Língua de Herança. A Revista SIPLE tem publicado contribuições 

basilares nessa modalidade em números anteriores, mas desta feita fica localizada a 

experiência na Inglaterra e não na América do Norte como tem ocorrido com maior 

frequência.  A ampliação do leque prossegue com o trabalho de Kenya Silva relatando 

a experiência de uma assistente de classe numa escola primária de Londres que 

oferece um ambiente bilíngüe Português-Inglês de estudos visando a melhor 

integração de alunos de extração brasileira na comunidade circundante.  Em seguida 

aparece o texto de Francisco-Aparecido Mattos-Schreiber sobre uma experiência 

singular de ensinar matemática em PLE e facilitar a inserção escolar de estudantes 

do Ensino Médio numa escola também de Londres.  A sequência de artigos versando 

sobre o contexto inglês se encerra com o artigo de Antonio Márcio da Silva. Esse texto 

focaliza o ensino do PLE em nível universitário buscando caracterizar um lugar sui 

generis para o ensino do PLE. 
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Da Inglaterra saltamos para o sul da China, onde uma experiência de uso 

conversacional em Português é observada e analisada quanto ao uso de marcadores 

conversacionais salientes. Aspectos importantes da interlíngua de aprendentes 

chineses de PLE são destacados no artigo de Xu e Jatobá e podem nos ajudar tanto 

a ensinar melhor quanto a compreender fenômenos da língua transicional de chineses 

rumo à competência comunicativa em português. 

Da China retornamos ao Brasil com os estudos de Santos & Alomba Ribeiro sobre o 

uso de mídia eletrônica no envolvimento de alunos de PLE tendo o texto como foco 

numa diversidade de gêneros. Essa perspectiva fortalece uma tendência de uso cada 

vez mais intenso da mídia eletrônica no ensino de línguas em geral e no de PLE de 

forma específica. Ainda no Brasil, arredondamos o arco de contribuições com o artigo 

panorâmico sobre o Ensino de PLE em países do Cone Sul (Argentina, Brasil e Chile) 

ou ABC conforme alcunham os autores essa tríplice conjunção de países.  O texto de 

Castro-Neto, González, Láscar-Alarcon e Curadelli ensaia a escritura de uma 

trajetória histórica do incremento em décadas recentes da oferta cruzada de PLE nos 

dois países de língua espanhola e do Espanhol no Brasil buscando um elucidador 

paralelismo na análise. 

Os leitores hão de convir que este número revela na sua metamensagem a força 

promissora do PLE ao redor do mundo e em números subsequentes seguiremos com 

a tarefa prazerosa de documentar e analisar a trajetória de incremento das culturas 

de língua portuguesa e da língua portuguesa ao redor do mundo. 

Na seção de Resenhas trazemos a cuidadosa análise de um livro didático publicado 

recentemente na Argentina realizada por González. O material impresso para ensino 

do PLE indicia a absorção de elementos comunicacionais/interacionais/culturais na 

preparação de manuais na Argentina, país que tem liderado na América do Sul o 

ensino de PLE e a formação crítica de quadros para o ensino profissional do PLE. 

Brasília, DF 

28 de agosto de 2013 

José Carlos P. Almeida Filho 

Editor-Chefe 
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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 



Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 1 

9 

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. 
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1. Português como língua de herança: políticas 

linguísticas na Inglaterra 

Escrito por Ana Souza (Institute of Education, University of London – IOE) , Olga Barradas 

(Goldsmiths, University of London) 

 

Resumo: A promoção do português no exterior levou ao crescimento do seu ensino 

noutros países. Este artigo apresenta um contexto geral para o ensino de português 

na Inglaterra, um dos países onde o ensino da língua portuguesa tem aumentado, e 

reflete sobre as políticas linguísticas com foco nas escolas brasileiras 

complementares que ensinam português como língua de herança (POLH). Esta 

reflexão aponta para a necessidade de novos estudos que explorem 

aprofundadamente a interação entre as esferas nacional, institucional e interpessoal 

de ação de políticas linguísticas e que analisem os seus efeitos nas expectativas face 

às habilidades linguísticas de alunos bilingues. 

Palavras-chave: Português como língua de herança, políticas linguísticas, escolas 

complementares, brasileiros na Inglaterra 

Abstract: 

The promotion of Portuguese abroad has led to an increase in the teaching of this 

language in other countries.This article offers a general context for the teaching of 

Portuguese in England, one of the countries where that teaching has increased, and 

considers the language planning and policy (LPP) of the teaching of Portuguese as a 

Heritage Language (POLH) in Brazilian complementary schools. The discussions 

highlight the need for in-depth studies to explore the interaction between the different 

levels of LPP – national, institutional and interpersonal – and to analyse its effects on 

the expectations regarding the linguistic abilities of bilingual learners. 

Keywords: Portuguese as a heritage language, language planning and policy, 

complementary schools, Brazilians in England 

INTRODUÇÃO 

Com 250 milhões de falantes nativos, representando cerca de 3.7% da população 

mundial, a língua portuguesa é a quarta mais falada no mundo[i] (RETO et al, 

2012).  O português é falado como língua oficial nos oito países que integram a 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) -  Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal,  São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – além de 

Guiné Equatorial (OLIVEIRA, 2013), da Região Administrativa Especial de Macau e, 

ainda, na Índia, em Goa, região ocupada pelos portugueses até 1961 (PINTO, 2011). 

Historicamente, porém, a promoção do português tem sido conduzida mais 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/1%20-%20Ana%20Souza%20&amp;%20Olga%20Barradas%20(SIPLE).docx%23_edn1
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frequentemente por instituições vinculadas aos governos português e brasileiro 

(OLIVEIRA e DORNELLES, 2007). 

Na Inglaterra, as estatísticas relativas ao ano de 2012 (Census Escolar 

2012 apud NALDIC, 2013) indicam a existência de mais de 24.000 alunos lusófonos 

nas escolas primárias e secundárias. Desses alunos, mais de 4.000 se inscreveram 

no ano letivo de 2013/14 em Cursos de Língua e Cultura Portuguesas organizados 

pelo instituto português Camões - Instituto da Cooperação e da Língua (Camões, 

I.P.)[ii]. 

Portugal foi o primeiro país lusófono a investir no ensino de português no exterior, 

criando nos anos 70 uma rede de ensino no Estrangeiro destinada à diáspora. Após 

a revolução de 1974, o governo português tomou a seu cargo dar apoio às 

organizações comunitárias de migrantes que, fora de Portugal, haviam estabelecido 

aulas de português para jovens e crianças com vista a manter a língua e a cultura do 

país de origem. Para estas pessoas, a aprendizagem da língua portuguesa, bem como 

o ensino da leitura e da escrita aos seus filhos, era uma necessidade premente pois, 

dada a conjuntura sociopolítica dos países de acolhimento, sobretudo na Europa, 

viam os movimentos migratórios para fora de Portugal como uma necessidade 

temporária. O conhecimento da língua e da literacia em português eram, assim, 

essenciais para possibilitar a (re-)integração das crianças e jovens no sistema 

educacional português no seu regresso àa Portugal. Foi, portanto, numa perspectiva 

de continuação do ensino de língua materna a crianças filhas de emigrantes de 

primeira geração e de preparação para um regresso sonhado ao país de origem que 

foram criados os cursos de Língua e Cultura Portuguesas da rede de Ensino 

Português no Estrangeiro. Inicialmente criados com base em organizações 

comunitárias como associações e clubes, o ensino e a difusão da língua e da cultura 

portuguesas são, agora, responsabilidade do Camões, I.P. (BARRADAS, 2010). 

Dada a análise proposta neste capítulo, torna-se importante focar a perspectiva 

multifacetada de ensino e divulgação da língua e da cultura portuguesas em que 

assenta o Camões, I.P. Este instituto inclui, por um lado, a nível universitário, o 

desenvolvimento através de cátedras, leitorados e apoio a departamentos de 

português; por outro, o fomento do ensino e da manutenção do Português como 

Língua Não Materna ou de Herança a um número cada vez maior de 

lusodescendentes, ao mesmo tempo que, para as crianças e jovens recém-chegados 

aos países de acolhimento com comunidades de língua portuguesa, o Português 

continua a ser Língua Materna.  

O Camões, I.P., para além de providenciar o ensino do português nas comunidades 

lusófonas e de ser, a nível internacional, a instituição responsável pela promoção da 

língua e da cultura portuguesas no estrangeiro, oferece ainda a possibilidade de 

certificação das competências linguísticas. Deste modo, o ensino do português na 

diáspora transformou-se, de um ensino de língua materna a crianças lusófonas, 

nascido da necessidade das comunidades migrantes, num sistema de ensino 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/1%20-%20Ana%20Souza%20&amp;%20Olga%20Barradas%20(SIPLE).docx%23_edn2
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preparado para uma audiência diversificada, com estruturas rígidas de certificação de 

competências na língua para vários públicos e com base numa norma linguística 

mensurável (KEATING et al, 2013).   

O Brasil, por sua vez, tem se envolvido cada vez mais com o ensino de português em 

outras partes do mundo (MOITA LOPES, 2013a). Um exemplo disso é o programa de 

leitorado gerenciado pela Divisão de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP) 

doMinistério das Relações Exteriores (MRE)[1]. O leitorado brasileiro visadivulgar a 

língua portuguesa e a cultura brasileira em instituições universitárias no exterior, como 

detalhado por Silva, A. (neste volume). 

Outra área em expansão é o ensino de Português como Língua de Herança (POLH), 

a qual tem sido desenvolvida principalmente por pais e mães brasileiros que emigram 

e possuem a preocupação de deixar um legado linguístico e cultural para seus filhos 

(MENDES, 2012). Tendo se tornado o principal destino de emigrantes brasileiros na 

Europa, estima-se oficialmente que a Inglaterra tenha 180.000 brasileiros (MRE, 

2009), sendo 130.000 apenas em Londres (EVANS et al., 2007).  Apesar de uma 

concentração maior nos bairros londrinos de Southwark e Lambeth (16.5%), Barnet e 

Brent (14%) assim como Tower Hamlets (13.5%) (MCILWAINE et al, 2011), os 

imigrantes brasileiros encontram-se espalhados por toda a capital inglesa (EVANS et 

al., 2011). Essas estimativas se refletem no número de filhos de imigrantes falantes 

de português matriculados em escolas primárias e secundárias espalhadas pelos 33 

bairros londrinos e o qual atingiu o patamar significativo de mais de 12.000 alunos no 

Census Escolar de 2012 (NALDIC, 2013).  Esse número posiciona a língua 

portuguesa em décimo-primeiro lugar entre as mais faladas nas escolas. As escolas 

com o maior número de alunos falantes de português são localizadas nos bairros de 

Lambeth, Newham e Brent (EVERSLEY et al, 2010). Essas estatísticas incluem 

crianças do Brasil, de Portugal, Moçambique, Angola e Cabo Verde. Porém, há 

indicativos de que o número de crianças brasileiras fique atrás apenas das Angolanas. 

Assim, esse artigo tem como objetivo refletir sobre as políticas linguísticas que afetam 

o ensino de POLH na Inglaterra com foco em escolas brasileiras que atuam nesta 

área. Baseamos nossas discussões na metáfora das  três ‘camadas de cebola’ (‘onion 

layers’) de Ricento & Hornberger (1996) e, ilustramo-las com dados coletados em uma 

dessas escolas. Tais dados levam-nos a defender uma revisão do conceito de língua, 

como apresentado por Leung et al (1997), e a sugerir que novos estudos explorem 

sistematicamente as perspectivas das instituições de POLH sobre políticas 

linguísticas. 

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS 

Ideologias linguísticas são crenças e valores que indivíduos possuem sobre 

variedades linguísticas (SILVERSTEIN, 1979). Essas ideologias resultam de 

experiências e perspectivas políticas, culturais e econômicas (MOITA LOPES, 

2013a), assim como, influenciam a planificação e a implementação de políticas 
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linguísticas (PPL). Ricento & Hornberger (1996) defendem que PPL possui três níveis: 

(1) a esfera nacional, (2) a institucional e (3) a interpessoal, as quais eles se referem 

como ‘camadas de cebola’ (‘onion layers’). Essa metáfora salienta os processos 

políticos de uma nação, as ideologias de uma instituição específica e as negociações 

linguísticas de falantes. Desta maneira, ênfase é dada às perspectivas de nível micro 

de PPL – bottom-up planning, que focam nas ações de grupos de falantes, em vez de 

priorizarem as macropolíticas de uma sociedade - top-down planning (FERGUSON, 

2010). Esta perspectiva de nível micro apresenta comunidades como agentes ativos, 

que além de interpretarem as macropolíticas, tomam iniciativas em relação à 

manutenção de suas heranças culturais e linguísticas, conforme suas necessidades 

específicas (HATOSS, 2006). 

A seguir, aplicamos as ‘camadas de cebola’ para refletirmos sobre as políticas 

linguísticas do POLH na Inglaterra em três partes. Na primeira parte, apresentamos 

um resumo das diretrizes educacionais da Inglaterra. Descrevemos as escolas 

complementares brasileiras na segunda parte. Na terceira e última parte, ilustramos 

como as negociações linguísticas entre alunos e professores espelham as ideologias 

das duas primeiras ‘camadas’. (Ver SOUZA et al, 2012, para uma aplicação deste 

conceito para a análise de PPL de aulas de catequese e sessões de estudos bíblicos 

ministradas para crianças que frequentam igrejas brasileiras - católica e evangélica - 

em Londres). 

Diretrizes Educacionais - Esfera nacional de PPL 

Um dos grandes instrumentos de PPL é a criação de leis que tratam do uso da língua 

e definem em que espaços e em quais atividades uma língua deve (ou não) ser usada 

(CARVALHO, 2012). As diretrizes educacionais inglesas, por exemplo, refletem o 

reconhecimento de pesquisadores da importância das línguas e culturas de herança. 

Essas diretrizes passaram de uma perspectiva de assimilação linguística e uma visão 

deficitária sobre diversidade nos anos 60 para uma perspectiva multilingue e 

multicultural no século XXI (CONTEH et al, 2007). Orelatório Swann (DES, 1985), 

publicado nos anos 80, permitiu que as escolas regulares tivessem diretrizes próprias 

e delegou a responsabilidade do ensino das línguas usadas pelos diversos grupos de 

imigrantes para suas comunidades. Recentemente, as necessidades de crianças que 

não possuem inglês como primeira língua foram consideradas no Curriculo Nacional 

inglês, que oferece mensagens positivas em relação às conexões entre o aprendizado 

que se dá nas escolas regulares e nas escolas complementares (cf. DfES, 2006). Hoje 

existem mais de 5.000 dessas escolas - escolas complementares – na Inglaterra 

(NRC, 2010). (Ver Silva, K. e Schreiber, F. – ambos neste volume – para diretrizes 

educacionais que afetam o uso do português em escolas regulares primárias e 

secundárias, respectivamente). 
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Escolas complementares brasileiras – Esfera Institucional de PPL 

O ensino de línguas de herança na Inglaterra é organizado por grupos de imigrantes 

que visam a preservaçãode suas culturas e línguas através de escolas que 

complementam a educação formal da sociedade que os acolhee são, assim, 

chamadas de escolas complementares (KEATING et al, 2013; LYTRA & MARTIN, 

2010). 

As primeiras escolas complementares da Inglaterra surgiram nos anos 60 (Conteh et 

al, 2007), ea primeira escola complementar brasileira de que se tem registro iniciou 

suas atividades no final dos anos 90 (SOUZA, 2010a) após a intensificação da 

imigração brasileira para a Inglaterra nos anos 80. 

Devido à importância que dão à língua portuguesa na construção de suas identidades 

como brasileiras, famílias de diferentes níveis educacionais e econômicos têm se 

unido e feito esforços para manter o uso de português entre seus filhos (SOUZA, 

2008) criando escolas cujo número muda constantemente (SOUZA, 2010b). No 

momento em que esse artigo foi escrito, existiam dezesseis grupos/escolas em 

funcionamento na Inglaterra. Dessas, treze se localizam em Londres, como indicado 

na Figura 1 abaixo. 
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Há vários estudos sobre as escolas complementares na Inglaterra (ver, por exemplo, 

CONTEH et al, 2007; CREESEet al, 2006; LYTRA & MARTIN, 2010), porém, suas 

políticas linguísticas têm sido excluídas dos estudos dessa área (BRATT-PAULSTON 

& HEIDEMANN, 2009), como já mencionado em Souza et al (2012). As escolas 

complementares brasileiras também ainda não tiveram suas PPL investigadas 

sistematicamente, mas é possível ter uma ideia sobre suas ideologias linguísticas 

através de observações de negociações linguísticas entre alunos e professores ao 

interagirem durante as aulas. 

Exemplo de negociações linguísticas - Esfera interpessoal de PPL 



Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 1 

19 

Em dois exemplos de negociação linguística coletados em uma escola complementar 

brasileira (SOUZA, 2006), é possível notar que a ideologia monolíngue e monocultural 

difundida no Brasil (MOITA LOPES, 2013a) tende a ser repetida nas escolas 

complementares que tentam implementar uma visão purista e separatista de língua e 

cultura, valorizando a língua e a cultura de herança em detrimento da língua 

majoritária. 

No primeiro exemplo abaixo, os alunos estavam à espera da professora, que chegou 

meia hora atrasada. Souza, que voluntariava como assistente de sala ao fazer 

observações participativas, levou os alunos à sala de aula para que esperassem pela 

professora. Durante este período, os alunos interagiam entre si em inglês. Estando 

ciente de que essa interação estava sendo gravada, Antônio (A) explica para Souza 

(S) o porquê do uso de inglês. 

(1) Reconhecendo a valorização do português[2] 

1   A: Is this recording everything? But that’s no use, is it? Because 

everybody is speaking English and the lesson hasn’t started. 

[Está gravando tudo? Mas não tem valor, tem? Está todo mundo falando 

inglês e a aula não começou ainda.] 

2   S: Não tem problema. Não é um teste pra saber se você fala 

português. 

3   A: O  que é? 

4     S: Ésó pra saber quando você fala português, só isso. Não é pra 

saber se você fala português. Não é que se você fala mais português é 

melhor. Não tem problema. Você pode falar inglês o quanto você quiser. 

5   A: Ah! 

6   S: Ou português. 

7   A: A aula não começou ainda. 

Para uma análise dessas negociações linguísticas com foco na conexão entre língua 

e identidade, ver Souza, 2010b. Neste artigo, ressaltamos que o inglês é a língua 

considerada usual nas interações entre os alunos fora do horário de aula, como 

apontado por Antônio na linha 1, (Is this recording everything? But that’s no use, is it? 

Because everybody is speaking English and the lesson hasn’t started. [Está gravando 

tudo? Mas não tem valor, tem? Está todo mundo falando inglês e a aula não começou 

ainda.]). A gravação para a pesquisa (SOUZA, 2006) é interpretada como uma 

atividade formal e, consequentemente, relacionada pelos alunos ao uso do português. 

Assim, Antônio demonstra surpresa, (Ah!, linha 5), ao ter esclarecido que o uso de 

inglês era aceitável para a gravação. Mesmo assim, Antônio repete o seu 
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entendimento de que a ideologia da escola reconhece apenas o português como 

língua válida a ser usada durante as aulas, (A aula não começou ainda, linha 7). 

No segundo exemplo abaixo, a professora (P) parou a aula porque Antônio (A) estava 

envolvido em uma conversa paralela com um colega de sala e atrapalhava a aula. A 

professora, então, se dirige a toda a turma para deixar claro que as interrupções 

provavelmente afetariam os planos de terminar a aula mais cedo para que os alunos 

pudessem aproveitar o verão londrino e brincar ao ar livre. Antônio desafia a 

professora e menciona que apesar dos alunos terem chegado na hora, tiveram que 

esperar por meia hora para o início da aula devido ao atraso da professora. 

(2) Desvalorizando o uso do inglês[3] 

1 P: A gente ia fazer uma atividade lá fora, mas acho que não vamos 

mais ter tempo. 

2 A: Yeah, but that was only because we started at twenty-five to / 

[Sim, mas foi só porque começamos às vinte-cinco para /] 

3 P:                                                                                              / Não 

entendi nada. 

4 C: Ele disse/ 

5 P:                 / Ele vai falar pra mim. 

É relevante notar que Antônio se dirige a professora em inglês (Yeah, but that was 

only because we started at twenty-five to / [Sim, mas foi só porque começamos às 

vinte-cinco para /], linha 2).  Antes que Antônio possa completar sua frase, a 

professora o interrompe em português e diz não ter entendido o que ele falou (Não 

entendi nada, linha 3), apesar de ser fluente em inglês. Um colega (C) de Antônio sai 

em seu resgate e começa a traduzir para o português o que Antônio havia dito (Ele 

disse, linha 4). O fato de que a professora interrompe C e exige que Antônio seja a 

pessoa a repetir sua frase em português (Ele vai falar pra mim, linha 5) parece ser um 

indício de que ela deseja impor sua ideologia linguística (e a da escola) sobre a 

posição do português como a única língua valorizada para uso durante as aulas. 

REVISANDO O CONCEITO DE LĺNGUA 

Os dois exemplos apresentados acima indicam que as escolas complementares 

brasileiras na Inglaterra parecem ter as mesmas limitações das escolas regulares: 

não reconhecem as variedades linguísticas que fazem parte do repertório das 

crianças e nem de suas identidades multilíngues (KEATING et al, 2013). 

Faz-se necessário então rever o conceito de língua. Há uma variedade de 

nomenclaturas usadas para se definir o status de uma língua para um falante, tais 
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como, língua materna, língua segunda e língua estrangeira. Balboni 

(1999 apud BATISTA, 2011) define língua materna como aquela na qual o falante 

pensa e se expressa naturalmente em momentos de emoção e também como a língua 

nacional dos falantes crescidos em uma nação específica. Língua materna também 

tende a ser associada a primeira língua de um falante, o que mostra uma expectativa 

de que o falante aprende sua primeira língua através de sua mãe (MILLS, 2004). 

Já língua segunda é aquela ensinada a falantes que cresceram em nações com outras 

línguas nacionais, mas que a usam no país onde essa é falada pelos seus falantes 

nativos e a usam em um contexto de comunicação (BALBONI, 1995, 1999; AMATO, 

2005 apud BATISTA, 2011).  Por outro lado, língua estrangeira é estudada em uma 

região cuja língua não está presente (BALBONI, 1999 apud BATISTA, 2011). 

Este artigo, porém, foca em um quarto conceito: o de língua de herança. Como 

apresentado na introdução,  língua de herança é transmitida  (formal e/ou 

informalmente) por pais emigrantes (que a têm como língua materna) aos seus filhos 

que crescem no exterior. Parece-nos importante, porém, ressaltar que a língua de 

herança não é uma essência imutável, presa à tradição e à história (MENDES, 2012). 

Ao contrário, Fiorin (2013) alerta para o fato de que os contrutos teóricos 

essencialistas e homogêneos com os quais a linguística opera estão sendo 

questionados em consequência da globalização. 

O conceito de língua tem sido tradicionalmente visto de uma perspectiva positivista 

(REAGAN, 2004). Em outras palavras, língua é apresentada como um ‘objeto’ usado 

por diferentes grupos de pessoas e o qual  pode ser descrito e analisado. 

Consequentemente, o conceito de língua se liga a noções de uma realidade singular, 

ou seja, estática e fixa.Como ilustrado na seção anterior, esta perspectiva positivista, 

ao ser aplicada ao ensino de línguas, reforça a ideologia de legitimidade de uma única 

língua no contexto de sala de aula. 

Na prática, porém, o conceito de língua(s) como entidades singulares e que podem 

ser separadas nada mais é do que um artifício de processos de classificação que não 

refletem as práticas comunicativas de seus falantes (ROMAINE, 1994 apud MAKONI 

& PENNYCOOK, 2005). Na Inglaterra, por exemplo, a grande diversidade étnica e 

linguística que resultaram de processos imigratórios levaram Rampton 

(1990 apud LEUNG et al, 1997) a sugerir que o conceito de língua materna fosse 

substituído por língua de domínio, língua de afiliação e língua de herança. Língua de 

domínio refere-se à proficiência de um falante em uma língua específica. Língua de 

afiliação refere-se à ligação identitária de um falante com uma língua, independente 

de realmente pertencerem ao grupo social que é normalmente associado à ela. Língua 

de herança refere-se à língua tradicional da família na qual indivíduos nascem 

independente de se sentir a ela afiliados ou de possuirem domínio de seu uso. 

LEUNG et al (1997) ressaltam a importância do conceito de língua como sendo de 

domínio, de afiliação e de herança para se entender o relacionamento do aluno com 
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cada uma das línguas em seu repertório. O entendimento desse relacionamento pode 

evitar um julgamento errôneo sobre as habilidades linguísticas de um aluno bilíngue. 

Muitas das crianças das famílias brasileiras que frequentam as escolas 

complementares, por exemplo, têm como língua de domínio o inglês, como língua de 

herança o português e as duas como línguas de afiliação em graus variados. Esta 

situação, assim como os exemplos das negociações linguísticas de Antônio na seção 

anterior, ilustra a necessidade de se questionar a expectativa monolíngue que as 

famílias e professores envolvidos neste processo tendem a ter das escolhas 

linguísticas e do processo de aprendizado de crianças bilíngues. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo, relatamos um resumo das ações dos governos português e brasileiro na 

promoção da língua portuguesa na Inglaterra, tanto na área de Português como 

Língua Estrangeira (PLE) quanto na de Português como Língua de Herança (POLH). 

Interessou-nos, porém, destacar as políticas linguísticas que afetam as escolas 

complementares, e assim, referimo-nos às estatísticas gerais sobre a presença dos 

dois grupos de imigrantes - o português e o brasileiro. 

O segundo grupo – o de brasileiros - é o mais recente a integrar a população de 

imigrantes da Inglaterra, está em crescente número e possui iniciativas de ensino de 

língua de herança organizadas principalmente por pais e mães.  Assim, tornou-se o 

foco das nossas reflexões. Refletimos sobre as camadas/esferas nacional, 

institucional e interpessoal das políticas linguísticas que afetam uma escola 

complementar brasileira. Essas discussões foram ilustradas com dois exemplos de 

negociações linguísticas entre adultos e crianças que demonstraram como o uso do 

português é valorizado na escola complementar brasileira em questão em detrimento 

da língua inglesa. 

Essa observação nos levou a argumentar pela necessidade de revisão da perspectiva 

de língua como um conceito estático e absoluto.  É bem verdade que, ao contarmos 

os falantes de português na Inglaterra, caímos na armadilha da ideologia do census 

(MAKONI & PENNYCOOK, 2005). Em outras palavras,  apresentamos língua como 

um objeto que pode ser analisado estatisticamente. Não perdemos de vista, porém, a 

necessidade de se explorar a diversidade linguística dos alunos de POLH. Assim, 

justificamos a importância de se adotar conceitos mais flexíveis como  língua de 

domínio, língua de afiliação e língua de herança (LEUNG et al, 1997) para que as 

escolhas linguísticas e o processo de aprendizado de crianças bilíngues sejam melhor 

compreendidos. 

Consequentemente, afigura-se-nos importante que instituições que ensinam POLH 

tenham suas ideologias linguísticas investigadas sistematicamente, de modo a 

permitir a reflexão explícita sobre a interação entre as várias camadas/esferas das 

políticas linguísticas de um grupo e a análise da multiplicidade de perspectivas e jogo 

de influência que daí decorrem.     
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Entre colchetes = [Tradução] 
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2. Português em escolas primárias de Londres: 

experiências de uma assistente bilíngue 

Escrito por Kenya Silva - St Anne’s Catholic Primary School, Londres, Inglaterra 

 

Resumo:  A educação na Inglaterra é compulsória. As crianças brasileiras que 

migram com suas famílas são inseridas no sistema educacional inglês em qualquer 

época do ano, independentemente da sua situação migratória. Os assistentes 

bilíngues são contratados pelas escolas regulares inglesas para prover suporte 

educacional às crianças cujo Inglês não é a sua língua principal ou única língua.Neste 

artigo, discuto a importância do uso do português no processo de adaptação das 

crianças brasileiras ao sistema educacional inglês. Para tal, remeto mais 

especificamente à minha experiência como assistente bilíngue em uma escola 

primária inglesa no leste de Londres. 

Palavras-chave: língua portuguesa, escolas primárias, assistentes bilíngues, alunos 

brasileiros, Inglaterra 

Abstract: Education is compulsory in England. Brazilian children who migrate with their 

families are introduced to the English Educational System at any period of the year, 

regardless of their migratory status. The bilingual assistants are employed by English 

mainstream schools to provide educational support to children whose English is not 

their main or only language. In this article, I discuss the importance of the Portuguese 

in the process of Brazilian children adaptation to the English educational system. For 

such, I will refer more specifically to my experience as a bilingual assistant in an 

English primary school in East London. 

Keywords: Portuguese language, English primary schools, bilingual assistants, 

Brazilians students, England 

  

INTRODUCÃO 

Mais de 300 línguas são faladas em Londres (PAGLIERO, 2005), onde cerca de 1.73 

milhões de londrinos (22.1% de sua população) não têm o inglês como sua língua 

principal (NALDIC, 2013).  Assim, a capital inglesa é uma das sociedades mais 

multilíngues e multiculturais do mundo. Essa forte presença de falantes de outras 

línguas inclui crianças e jovens, o que desafia o sistema educacional britânico a 

desenvolver políticas educacionais de inclusão. 

Os brasileiros fazem parte desta população e contribuem para o fato do português ter 

4.1% de falantes (GLA, 2013) em Londres e ser a décima-primeira língua mais falada 
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nas escolas londrinas (NALDIC, 2013). Uma vez que a maioria dos professores e 

profissionais envolvidos no sistema educacional inglês são monolíngues (CONTEH, 

2007), cria-se um contexto que necessita da figura dos assistentes bilíngues para a 

oferta de apoio educacional às crianças cujo inglês não é sua língua principal ou única 

língua. 

Tendo como base minha experiência como assistente bilíngue em uma escola 

primária inglesa, reflito sobre a situação do português nas escolas de Londres. Na 

primeira seção deste capítulo, apresento o contexto político educacional inglês a partir 

do qual as iniciativas de apoio às crianças com bagagem cultural diversa foi delineado. 

Nas seções seguintes, discuto as formas de suporte oferecido às crianças brasileiras 

na escola primária em questão, buscando ressaltar a  importância do uso da língua e 

cultura dessas crianças para o seu melhor desenvolvimento social e acadêmico. 

Finalmente, concluo as discussões deste artigo buscando apontar para a necessidade 

da inclusão sistemática de práticas educativas congruentes com o reconhecimento 

dessa importância no contexto educacional inglês. 

CONTEXTO POLÍTICO: LINHAS GERAIS 

Antes da década de 80, o apoio educacional oferecido a crianças provenientes de 

minorias étnicas na Inglaterra tendia a ocorrer fora das aulas regulares. As crianças 

frequentavam aulas de inglês extraclasse, até que atingissem um nível linguístico 

considerado suficiente para que pudessem acompanhar as aulas regulares, 

juntamente com as outras crianças (CREESE, 2002). Em 1985, o Departamento de 

Educação do Reino Unido publicou o Swann Report, um documento que prezava pela 

inclusão das minorias étnicas na sociedade britânica através da eliminação da 

segregação, ou da nacionalização dos grupos étnicos (RAMPTON, 2006). Em outras 

palavras, ao invés de se cultivar conhecimentos e valores culturais específicos, o que 

se buscava era a imersão das minorias étnicas dentro do ambiente 

majoritário.  Assim, esperava-se que o ensino de inglês como língua adicional (EAL) 

ocorresse durante as aulas regulares, como uma forma de garantir o acesso igualitário 

de todas as crianças ao que era oferecido pela escola. Buscava-se, também, 

estimular o respeito e a aceitação da diversidade linguística e cultural que essas 

minorias traziam para a escola como atributos da sociedade britânica. 

Em 1988, através do Ato de Reforma Educacional, o governo Conservador introduziu 

no sistema educacional britânico conceitos da economia de mercado neoliberal. 

Desta maneira, a administração dos recursos financeiros e as decisões sobre como 

melhor usá-lo para prover suporte especializado ao seu corpo de alunos foram 

transferidas das Autoridades Educacionais Locais (LAs) às escolas.  Ao mesmo 

tempo, o governo assumiu a responsabilidade de elaboração de um Currículo 

Nacional e estabeleceu um sistema nacional de exames. A partir deste sistema, a 

performance das escolas passaria a ser comparada e publicada em “tabelas de 

classificação”. Assim, permitiu-se que os pais/”clientes” escolhessem a melhor escola 

para seus filhos. Rampton (2006) afirma que essa nova lógica de mercado teve um 
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impacto significativo na forma como as escolas passaram a lidar com as minorias 

étnicas, linguísticas e sociais. As crianças não falantes de inglês passaram a ser vistas 

como uma ameaça ao desempenho das escolas nas tabelas de classificação, 

produzidas com base nos resultados dos exames apenas e indiferente às 

características e necessidades específicas do público de cada escola. Em 1997, o 

governo Conservador deixou o poder, assumido então pelo Partido dos 

Trabalhadores, mas, a ideologia de mercado continuou a ser aplicada nas escolas. 

Ainda hoje, o modo como as escolas promovem a inclusão de crianças aprendizes de 

inglês fica a critério de seus administradores. Segundo a Associação Nacional para o 

Desenvolvimento de Línguas no Currículo (NALDIC, 2009), não há um programa 

nacional que determine a forma como esse suporte deve ocorrer. Entretanto, em 

publicações recentes, o governo estimula as escolas a valorizarem o multiculturalismo 

e as tem orientado a aceitar e promover a língua trazida pela criança, assim como 

ensinar inglês e, quando possível, conciliar a aprendizagem da língua inglesa com a 

instrução formal. Em 2007, o Departamento de Educaçao publicou o 

documento Excellence and Enjoyment: Learning and Teaching for bilingual children 

in the primary years, cujo objetivo era prover as escolas com material de suporte para 

ensino de língua inglesa para as crianças recém-chegadas  (DfES, 2007). Em 2002, 

o mesmo departamento publicou o documento Supporting Pupils Learning English as 

an Additional Language, incentivando o uso da língua trazida pelas crianças na escola 

(DfES, 2002).  Esse incentivo baseou-se no conceito de transferência linguística 

desenvolvido por Cummins (1994), segundo o qual conteúdos aprendidos em uma 

língua são naturalmente transferidos para a outra que está sendo aprendida. Entre as 

sugestões sobre como o uso da primeira língua pode ser estimulado no aprendizado 

em uma língua adicional, menciona-se a confecção de murais e cartazes em que a 

língua da criança seja exposta através da escola. Fala-se também da importância, em 

termos cognitivos e emocionais, de se permitir que o aluno se comunique em sua 

língua. Além disso, o órgão de inspeção educacional inglês apresenta quesitos de 

avaliação referentes à forma como estratégias de inclusão de crianças não falantes 

de inglês são implementadas nas práticas educativas das escolas (ver OFSTED, 

2013). 

UMA ESCOLA NO LESTE DE LONDRES 

Tower Hamlets é a terceira região de Londres com o maior número de habitantes cujo 

inglês não é a sua língua principal ou única língua, além de ser a quarta em relação à 

diversidade populacional (GLA, 2013). A escola em questão se localiza nessa região 

e conta com uma forte presença de brasileiros, como indicado pela existência de uma 

igreja Católica. De acordo com Souza et al (2012, 6), “padres Católicos são enviados 

para o exterior apenas se convidados pela Diocese local após esta identifcar a 

necessidade de suporte a uma comunidade específica, devido ao seu crescimento”. 

Os brasileiros que frenquentam a igreja participam de missas e outros sacramentos, 

todos oferecidos em português. Além disso, a Igreja funciona como um ponto de 
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encontro e oferece eventos culturais, além de apoio geral à comunidade, como 

informações sobre trabalho e moradia (SHERINGHAM, 2011). 

A escola primária na qual se basearam as discussões desse artigo é vizinha a essa 

igreja e conta com aproximadamente 10% de crianças provenientes de famílias 

brasileiras (SILVA, 2012). Apesar de muitas delas falarem português com familiares 

e amigos em casa, a maioria consegue se comunicar em inglês na escola. 

Consequentemente, essas crianças não recebem apoio linguístico específico para 

crianças EAL para progredirem academicamente. Porém, de modo geral, muitas das 

crianças brasileiras e seus pais não falam inglês quando ingressam na vida escolar 

na Inglaterra. Por isso, a escola faz uso do assistente bilingue para quatro tipos de 

funções junto às crianças: (1) apoio no processo de adaptação cultural em português, 

(2) suporte em sala de aula em português, (3) suporte extraclasse em português, e 

(4) aulas extras de português. 

Exemplo 1: Apoio  à Adaptação Cultural em Português 

 O assistente bilíngue auxilia à criança recém-chegada com a adaptação à nova 

rotina, agindo como uma ponte entre a criança e a escola. A função inicial do 

assistente é a de minimizar o trauma das mudanças, os choques culturais, e tentar 

criar um ambiente acolhedor para a criança novata. Como exemplo de uma situação 

em que os hábitos trazidos pela criança tiveram que ser negociados para se adaptar 

ao que a escola estabelece como rotina, remeto a uma ocasião em que fui chamada 

para conversar com um aluno do ano 1 (crianças com idade entre 5 e 6 anos), recém-

chegado do Brasil. 

Certa ocasião durante a qual os alunos se preparavam para uma aula de educação 

física, notei que Paulo (nome fictício) chorava enquanto todas as outras crianças de 

sua classe trocavam o uniforme escolar pelo uniforme de educação física.  Com 

habilidades linguísticas limitadas em inglês, Paulo apenas repetia ‘Toilet. Toilet’. Ao 

me aproximar de Paulo, ele me explicou que tinha vergonha de se despir na frente 

dos colegas. Expliquei a ele que, na escola, todas as crianças já estavam 

acostumadas a se trocar umas na frente das outras e que não havia razão para se 

envergonhar. Não convencido pelos meus argumentos, ele continuou se recusando a 

se despir, de modo que permitimos que ele fosse se trocar no banheiro nas primeiras 

aulas de educação física. A cada aula de educação física, eu reforcei a rotina escolar 

para o Paulo em português. Com o passar do tempo, Paulo se acostumou  a trocar de 

roupa na sala de aula, junto com seus colegas. 

Esse curto exemplo ilustra a importância do assistente bilíngue para que alunos recém 

chegados recebam apoio linguístico e cultural durante o processo de adaptação. 

Nesse papel, o assistente bilíngue busca explicar à criança as expectativas da escola 

em relação a como deve se portar. Importante também é o papel do assistente 

bilíngue em estimular a consciência cultural das outras crianças, dos professores e de 

outros adultos, para que possam interpretar o comportamento da criança a partir de 
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uma perspectiva mais abrangente, evitando-se estereótipos e preconceitos. Da 

mesma forma, busca-se também evitar uma interpretação errônea por parte da escola 

de que os alunos estejam desafiando as suas regras ou a autoridade do professor. A 

possibilidade da criança recém-chegada se comunicar em sua língua, naturalmente, 

facilita muito esse processo, uma vez que ela tem a oportunidade de explicar o que 

está sentindo, o que está ou não entendendo, de falar das suas necessidades, assim 

como de assimilar de modo mais tranquilo o turbilhão de informações novas com as 

quais tem que lidar. 

Exemplo 2: Suporte em Sala de Aula em Português 

As autoridades educacionais inglesas incentivam professores e assistentes a 

planejarem juntos as aulas e a desenvolverem as estratégias de inclusão das crianças 

em parceria. O objetivo desse planejamento é promover o ensino conjunto desses 

profissionais durante as aulas,  e também de criar conexões entre as aulas dos 

programas de apoio extra classe com as aulas regulares (DfES, 2007). Existem 

pesquisas que comprovam, inclusive, que é possível que essas crianças 

acompanhem o conteúdo das aulas e, ao mesmo tempo, aprendam inglês, desde que 

o planejamento seja pensado com esse propósito e lance mão de estratégias de 

contextualização, como uso de aparatos audiovisuais e foco em vocabulário-chave 

(SNOW et al, 1992; MET, 1994). 

Entretanto, de acordo com minha experiência, a preparação conjunta das aulas nem 

sempre é uma realidade possível por questões de tempo, logística, ou talvez, 

principalmente, devido ao próprio entendimento da escola quanto à importância dessa 

prática. Assim, muitas vezes o assistente recebe as instruções sobre o tema das aulas 

imediatamente antes do início das mesmas, tendo que realizar a tradução 

“simultânea” dos conteúdos das aulas. A tradução de conceitos e palavras por si, 

porém, muitas vezes não é o suficiente para garantir a participação da criança novata 

nas aulas. Isso acontece por vários motivos: primeiro, a linguagem utilizada em sala 

de aula, em seu sentido mais amplo, não se restringe a materialidade da palavra que 

pode ser traduzida. A comunicação que acontece dentro de uma sala de aula é 

recheada de gestos, atitudes, olhares, sons, referências culturais e muitos outros 

elementos não-traduzíveis. Tão importante quanto esse aspecto é o fato de que, na 

maioria das vezes, o que está sendo ensinado é conteúdo desconhecido da criança, 

mesmo em sua primeira língua. 

Para ilustrar a complexidade desse processo de tradução simultânea das aulas, cito 

o exemplo de uma aula sobre a reprodução das flores, ministrada para uma sala do 

ano 5 (crianças com idade entre 9 e 10 anos). Nessa sala, havia duas crianças 

brasileiras: uma recém-chegada e não falante de inglês, outra já frequentadora da 

escola há 16 meses, com algum conhecimento da língua. 

Os recursos utilizados pela professora constituam-se de um diagrama exibido no 

quadro interativo ilustrando os estágios do processo de reprodução das flores: 
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polinização, fertilização e outros, seguidos de explicações sobre cada um deles, 

semelhantes à figura 1. 

Havia ainda a ilustração de uma flor no quadro, similar a apresentada na figura 2, e 

um vídeo contendo imagens reais do processo de reprodução das flores também foi 

mostrado antes da explicação da professora. 
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Assim, poder-se-ia entender que, devido ao fato de a professora ter contextualizado 

a informação apresentada através de uma gama de recursos audio-visuais, gestuais 

e linguísticos, a criança teria maiores condições de entender, pelo menos 

parcialmente, as suas explicações. De fato, durante uma parte da aula, o que observei 

em relação a essas duas crianças foi uma tentativa genuína de acompanhar o que 

estava acontecendo. Elas se engajaram com o vídeo em que o processo de 

reprodução das flores era mostrado de forma mais concreta. A que estava na escola 

há mais tempo começou a me contar sobre suas experiências na fazenda do avô, que 

foi a relação que ela conseguiu estabelecer com o que estava assistindo. Ao mesmo 

tempo em que tentava valorizar o pensamento da criança, busquei selecionar entre o 

vocabulário científico apresentado os que seriam chaves para o entendimento mínimo 

do processo. 

Entretanto, não basta dizer a uma criança que pollination é polinização, se ela não 

sabe do que isso se trata, de modo que as minhas explicações em português 

aconteciam de modo intercalado às da professora. Diante dessas circunstâncias, o 

que observei foi que, devido à sobrecarga de informações e uma certa impossibilidade 

de se estabelecer conexões relevantes com o seu conhecimento prévio 

(possivelmente por ser aquele um conteúdo novo), as crianças não conseguiram 

manter a atenção por muito tempo (Baker, 1955) e em vários momentos se 

dispersaram. 

Certamente, as crianças conseguiram assimilar algumas das informações 

apresentadas e, possivelmente, se familiarizaram um pouco mais com alguns 
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vocábulos da língua inglesa. Entretanto, as demandas cognitivas dessa aula poderiam 

ter sido diminuídas, e consequentemente as crianças poderiam ter tido mais sucesso 

em sua aprendizagem, caso o português tivesse sido utilizado para discutir com elas 

o contéudo da aula previamente.  Tendo em vista essa afirmação, discuto no próximo 

exemplo o ensino do português em aulas extras, com o objetivo facilitar a 

compreensão das aulas regulares em inglês. 

Exemplo 3: Aulas Extra-curriculares em Português 

São muitas as pesquisas que confirmam que a utilização do conhecimento e de 

referências culturais adquiridos em uma língua só tende a favorecer o processo de 

aprendizagem de uma outra língua/cultura (e.g. HEATH, 1983; CUMMINS, 1994). 

Apesar de muitas escolas ainda não reconhecerem o impacto do conhecimento prévio 

das crianças na forma como elas adquirem novos conhecimentos (CONTEH, 2007), 

em algumas delas, o assistente bilíngue consegue desenvolver oportunidades para 

trabalhar o conteúdo das aulas na língua em que a criança é mais fluente, em horário 

extraescolar ou mesmo extraclasse, durante o horário normal de aulas. O objetivo 

principal dessas aulas é discutir previamente com a criança o que o professor irá 

abordar nas aulas. Assim, a conexão entre os assuntos, imagens e palavras é 

facilitada durante a aula ministrada em inglês. Nesse caso, faz-se necessário que a 

assistente bilíngue tenha o conhecimento dos conteúdos acadêmicos, que consiga 

avaliar e selecionar o que deve ser explorado com a criança, assim como o 

vocabulário em inglês a ser trabalhado. 

Apesar de não ser uma prática constante na escola em questão, tive a oportunidade 

de trabalhar o conteúdo de algumas aulas de matemática com algumas das crianças 

brasileiras nesta escola primária (ver Schreiber, neste volume, para o uso de 

português para o ensino de matemática em escolas secundárias). Ilustro essa 

oportunidade com Pedro e Henrique (nomes fictícios), alunos do ano 4 (idade entre 8 

e 9 anos) que frequentavam a escola há cerca de um ano e apresentavam um bom 

nível conversacional em inglês. 

O tema da aula a ser trabalhada no dia seguinte era frações e a dificuldade dos alunos 

não consistia em entender os termos que o professor utilizava, mas as explicações 

quanto aos conceitos matemáticos que eles embuíam (ex. a noção de “inteiro”; a 

relação das figuras apresentadas com os conceitos de “numerador” e “denominador”, 

etc.). Nessas aulas, o material utilizado para explicar aos alunos era bem semelhante 

ao que o professor iria utilizar na aula principal. Para ilustrar, apresento um exemplo 

de atividade semelhante ao utilizado para explicar aos alunos tais conceitos. 



Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 1 

36 

 

A possibilidade de explicar (e não apenas traduzir de uma língua para outra) conceitos 

matemáticos em português através de vocabulário e expressões mais familiares a 

esses alunos surtiu efeito evidente no modo como eles participaram da aula regular, 

o que foi observado também pelo professor. Durante a aula, sentamo-nos ao fundo, 

e eu às vezes traduzia algumas das perguntas feitas pelo professor, remetendo ao 

que tinhamos conversado anteriormente. Pedro e Henrique se disponibilizaram a 

responder várias das perguntas feitas pelo professor, mostrando-se bem mais 

confiantes que em outras ocasiões. Coincidentemente, havia nesta sala um avaliador 

do órgão de inspeção educacional inglês, o Ofsted, que avaliou a política de inclusão 

da escola para aprendizes de inglês como língua adicional (EAL) como excelente. 

Exemplo 4: Aulas Extras de Português 

Além do uso de português como apoio no processo de adaptação cultural e no 

acompanhamento do conteúdo escolar dentro e fora de sala de aula, como 

exemplificado nas seções acima, um assistente bilíngue pode também ensinar a 

língua portuguesa em aulas extras. Esses programas acontecem depois do horário 

regular das aulas e são chamados de after school clubs. Esse tipo de ensino pode 

atender tanto às crianças recém-chegadas quanto àquelas já estão integradas ao 

sistema educacional inglês. O que se busca, nesse caso, é valorizar a herança 

linguística e cultural dos membros da escola. Em algumas escolas, as aulas de 

português são abertas para toda a comunidade escolar e o português é ensinado 

como língua moderna, ou língua estrangeira. 

O ensino de português visando o desenvolvimento linguístico nesta língua, ainda que 

desvinculado dos conteúdos acadêmicos sendo trabalhados na escola, influencia 

positivamente no desempenho escolar das crianças (BARRADAS, 2007). Em minha 

experiência, tive a oportunidade de desenvolver um programa de ensino de Português 

como after school club. Inicialmente, as aulas tinham como público alvo apenas 

crianças brasileiras. As atividades desenvolvidas durante o clube tinham o objetivo de 

consolidar habilidades linguísticas trabalhadas nas aulas regulares (como descrever, 
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enumerar, fazer previsões científicias, etc.), utilizando-se o português, como ilustrado 

pelos exemplos de atividades abaixo. 

 

Após criar as peças (de acordo com clima e estações do ano), cada criança descreveu 

o que desenhou para uma outra criança que, sem ver o desenho original, tentou 

reproduzir o mesmo modelo, seguindo as instruções. 
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Nessa ocasião, o clube contou com cerca de 8 crianças de anos escolares variados 

e com histórias de migração também variadas. Algumas eram recém-chegadas, 

outras já estavam estabelecidas na escola há mais tempo. Pude observar nessas 

crianças o orgulho de terem a língua portuguesa colocada em destaque na escola, o 

entusiasmo com a oportunidade de se comunicarem em português, acompanhado de 

uma espécie de auto-confiança em relação à sua capacidade de realizar as atividades 

propostas. 

O clube de Português no formato mencionado teve curta duraçao e as aulas tiveram 

que ser abertas a toda a comunidade escolar, por uma exigência da escola, devido à 

sua política de oportunidades a todos. O número de crianças frequentadoras do clube 

aumentou para cerca de 15, assim como aumentou a variabilidade em termos de 

aptidão com a língua portuguesa, uma vez que crianças inglesas e de outras 

nacionalidades haviam se juntado às brasileiras. A proposta do clube teve que ser 

modificada e o português passou a ser ensinado como segunda língua. Infelizmente 

o trabalho não pode ser continuado, devido a impossibilidade de se conciliar a 

diversidade linguística do grupo e os seus interesses, já que o ensino de português 

como segunda língua (às crianças não brasileiras) e o ensino de português como 

língua de herança (às crianças brasileiras, já familiarizadas ou falantes do português) 

apresentam características diferentes. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que, embora a criação de clubes de ensino de uma 

língua falada por um número significativo de crianças de uma escola reflita uma 

iniciativa de valorização dessa língua, a valorização de seu uso dentro de um contexto 

mais acadêmico ainda não é tida como prática importante dentro das escolas 

regulares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo discuti a importância do uso do português no contexto das escolas 

primárias inglesas através da figura da assistente bilíngue. Para tal, remeti a minha 

experiência na função de assistente bílingue em uma escola primária do leste de 

Londres, frequentada por um número significativo de crianças provenientes de 

famílias brasileiras. Através da descrição de algumas das várias funções que assumi 

nessa escola, busquei salientar a importância do uso do português para (a) promover 

a adaptação cultural das crianças brasileiras ao novo contexto escolar em que são 

inseridas, (b) prover suporte linguístico através da tradução das aulas, (c) discussão 

prévia dos temas a serem abordados nas aulas regulares, e (d) para promover o 

desenvolvimento e consolidação de habilidades linguísticas em português. 

A presença do português em uma escola primária no Leste de Londres, como descrito 

neste artigo, só é possível devido ao incentivo e a valorização do uso da primeira 

língua dos alunos pelo governo inglês.  O desenvolvimento social e acadêmico dos 

aprendizes de inglês como língua adicional nas escolas inglesas se beneficia do apoio 

linguístico e cultural oferecido por assistentes bilíngues. Entretanto, a oferta de 
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treinamento para qualificação de professores no ensino de inglês como língua 

adicional às crianças com bagagem cultural diversa ainda é escassa e inadequada 

(NALDIC, 2009). Na verdade, a profissão de especialista em ensino de EAL ainda não 

é oficialmente reconhecida na Inglaterra (NALDIC, 2013). Assim, pode-se afirmar que 

há uma discrepância entre o reconhecimento da importância do uso da primeira língua 

nas escolas inglesas promovido pelas publicações educacionais e a implementação 

de processos e práticas educativas que reflitam essa consciência. Nesse sentido, faz-

se ainda mais importante salientar as experiências positivas que o uso da língua das 

crianças EAL, neste caso, o português, acarretam para o processo de aprendizagem 

e para a manutenção da identidade cultural dessas crianças. 
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3. O papel do português no aprendizado de 

matemática - Exemplo de uma escola secundária 

em Londres 

Escrito por Francisco-Aparecido Mattos-Schreiber - Rokey School, Londres, Inglaterra 

 

Resumo: 

Este trabalho pretende discutir o pensamento atual e minha própria experiência 

profissional na estratégia de inclusão para alunos brasileiros, que estão aprendendo 

inglês e vivendo em Londres, a partir de duas perspectivas principais: primeiro 

identificando as barreiras que os alunos brasileiros, aprendendo o idioma Inglês, tem 

que enfrentar durante o ensino médio na Grã-Bretanha e segundo olhando para o 

conceito de "matemática como uma linguagem" e maneiras de tornar mais acessível 

a estes alunos. Também está incluído um relato de um estudo de um  caso de 

sucesso, o que mostra que o uso de uma língua materna pode ajudar com a aquisição 

do idioma Inglês. 

Palavras-chave: Educação Matemática, Escola secundária, Língua Portuguesa, 

Alunos brasileiros, Inglaterra. 

Abstract: 

This paper attempts to discuss current thinking on the inclusive strategy for Brazilian 

EAL pupils, living in London, from two main perspectives: first identifying the barriers 

that Brazilian pupils,  new to the English language, have to face during their secondary 

education in Britain  and second looking at the concept of “mathematics as a language” 

and ways to make  it more accessible to these pupils.  Also included is an account of 

a successful case study, which shows that the use of a mother tongue can help with 

the acquisition of the English language. 

Keywords: Mathematics Education, Secondary schools, Portuguese Language, 

Brazilian students, England. 

Introdução 

Há 31.357 brasileiros vivendo em Londres, aproximadamente 0,4% da população total 

da capital inglesa (ONS, 2013). Como professor de matemática nesta cidade desde 

2002, presencio em meu cotidiano os desafios com que se deparam crianças de 

famílias brasileiras que ainda não possuem o domínio da língua e da cultura inglesa. 

Na escola onde leciono atualmente, o corpo discente é formado em 97% por alunos 

estrangeiros, 6% dos quais são alunos lusófonos. A maioria deles está aprendendo a 
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língua inglesa e não traz consigo informação oficial sobre sua educação primária. A 

escola é formada por um total de 900 alunos com idades de 11 a 16 anos, dos quais 

11 são brasileiros,. 

Esse artigo é baseado nas minhas observacões pessoais sobre a dinâmica do 

aprendizado desses brasileiros na sala de aula em uma escola secundária no leste 

de Londres no período de 2003 a 2013. Essas observacões são apresentadas em três 

partes, 

• Barreiras enfrentadas por estudantes brasileiros em sua educação 

naInglaterra; 

• Estratégias de apoio a alunos brasileiros no ensino de matemática em escolas 

inglesas; 

• Promoçãoda língua portuguesa como uma forma de apoio ao aprendizado em 

inglês. 

Barreiras enfrentadas por estudantes brasileiros 

Utilizarei o termo EAL (English as an Additional Language) para  referir-me ao grupo 

de alunoscujo nível de proficiênciana língua inglesa osimpede de mostrar seu 

verdadeiro nível cognitivo em matemática. Portanto, o grupo EAL deve ser 

interpretado neste artigo como alunos que estãoaprendendo inglês. Desta forma, 

podemos agrupar esses alunos em quatro estágios (MOORE, 1999, 51): 

1.    Os que estão começando a aprender inglês; 

2.    Os que possuem algum conhecimento prévio da língua inglesa; 

3.    Os que possuem um conhecimento informal da língua, ou seja, conseguem 

manter uma conversa com amigos; 

4.    Os que possuem um conhecimento formal da língua, ou seja, a capacidade de 

entender uma línguagem mais abstrata em inglês. 

Muitos dos meus alunos brasileiros na Inglaterra possuem habilidades de leitura 

satisfatória na língua inglesa, isto é, conseguem ‘decodificar’ informações escritas em 

inglês. Porém, os alunos nem sempre compreendem os significados subjacentes 

dessas informações. 

Além disso, por vezes, os alunos não estão suficientemente preparados para lidar 

com o nível da línguagem utilizada nos processos de avaliação. A adoção de provas 

escritas em inglês tende a colocar os alunos EAL em desvantagem em relação aos 

alunos que falam inglês como primeira língua. Essas provas não são capazes de 

informar com precisão o nível de habilidade matemática dos alunos EAL. Os alunos 

EAL, especialmente nas fases iniciais de aprendizagem da língua inglesa, não são 
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capazes de entender as perguntas presentes nas provas. Como consequência, um 

maior número de alunos EAL são colocados em grupos considerados de 

conhecimento matemático  inferior[1]. 

O impacto da competência linguística de alunos EAL em seu aprendizado pode ser 

explicado pelas diferenças entre BICS e CALP (CUMMINS, 1996). BICS é uma sigla 

em inglês que se refere a habilidade interpessoal de comunicação dos alunos que 

estão aprendendo inglês. Essa perspectiva reconhece que muitos alunos EAL podem 

alcançar um alto nível de habilidades de conversação, mas não são capazes de lidar 

com conceitos abstratos. Esses conceitos, necessários para o sucesso no contexto 

escolar, só podem ser processados quando o aluno adquire CALP, nível linguístico 

que permite que desenvolvam idéias complexas e estabeleçam ligações com a 

aprendizagem anterior. 

Os alunos EAL, que são novos para o idioma inglês, adquirem habilidades 

comunicativas interpessoais básicas (BICS) dentro de dois anos no sistema 

educacional britânico. Já a média de tempo para adquirirem proficiência cognitiva 

/acadêmica (CALP), ou seja, a línguagem da sala de aula, ao mesmo nível que os 

nativos de fala inglesa, é de 5 a 7 anos, conforme estudos realizados no Canadá por 

Cummins (1996 apud ROSAMOND et al, 2003). 

Na Inglaterra, Rosamond et al (2003) relatam a mesma situação para os alunos de 

minorias étnicas em Birmingham. Os alunos utilizam a língua inglesa para se 

comunicar socialmente, para entender os sistemas e procedimentos e as regras da 

sala de aula. Estes alunos não terão dificuldades em fazer amigos no recreio e muitas 

vezes dão a impressão de que têm uma maior compreensão do idioma do que de fato 

possuem. 

Rosamond et al (2003) também  defendem que o principal fator no desenvolvimento 

escolar dos alunos EAL é a duração do ensino formal recebido em sua primeira língua, 

como originalmente defendido por Cummins (1996). Isto acontece porque os alunos 

que adquiriram um bom nível de CALP em sua própria língua serão capazes de usar 

essa habilidade para desenvolver o conhecimento conceitual, para construir e 

desenvolver idéias complexas e estabelecer ligações com a aprendizagem prévia, a 

fim de decodificar o novo idioma. Portanto, serão capazes de acessar o aprendizado 

mais rapidamente do que os alunos que não têm um nível alto de educação anterior 

e em sua língua materna. 

Minha experiência comprova os resultados divulgados por Rosamond et al (2003). 

Observei que as avaliações iniciais as quais os alunos são submetidos ao se 

matricularem na escola não indicam seu verdadeiro nível de aptidão matemática. As 

avaliações falham em determinar a competência dos alunos em matemática por se 

concentrarem exclusivamente em habilidades linguísticas. O resultado é que métodos 

de ensino inadequados para lidar com as dificuldades encontradas pelos alunos 

acabam sendo adotados. Ser colocado em ‘gupos de menor capacidade’ cedo em 
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suas vidas escolares resulta na incapacidade de alcançarem notas altas no 

GCSE[2] aos 16 anos (GATES, 2001). Além dessa imprecisão na avaliação poder 

ocasionar um efeito negativo sobre os alunos ao reforçar a idéia de que não são 

capazes de aprender, sentimentos de frustração podem se propagar entre os alunos. 

Esse sentimento negativo pode gerar comportamentos inapropriados para a sala de 

aula (GATES, 2001). 

Sempre acreditei que se os alunos trabalhavam em um nível superior em seu país de 

origem, devem ter a oportunidade de trabalhar no nível equivalente na Inglaterra. 

Assim, tenha me dedicado ao desenvolvimento de estratégias e atividades que 

ajudam a todos os alunos lusófonos, inclusive os brasileiros, a superar as barreiras 

educacionais com as quais se deparam ao chegar na Inglaterra. 

Estratégias de apoio a estudantes Brasileiros 

Foco as discussões desta seção em duas estratégias: (1) a utilização daprimeira 

língua como auxílio ao aprendizado e (2) a familiarização com a línguagem da 

matemática. 

Utilizando a primeira língua a fim de auxiliar na aprendizagem de inglês 

Moore (1999)afirma que as crianças EAL podem atingir níveis elevados de 

competência em uma segunda língua (L2) se a primeira língua (L1) for desenvolvida. 

Moore enfatiza ser este o caso quando o uso de funções linguísticas relevantes para 

a escola, assim como para o desenvolvimento do vocabulário científico e de conceitos, 

é fortemente promovido fora e dentro da escola. Além disso, baseado nos conceitos 

de Cummins (1989), Mooresugere que todas as línguas possuem muitos elementos 

em comum, e que muitas das competências já adquiridas em uma língua são 

transferíveis para outras línguas. Em outras palavras, uma pedagogia eficaz utiliza as 

habilidades aprendidas na L1 para ensinar novas habilidades na L2. 

Tomemos por exemploo cálculo de divisão utilizado na Inglaterra e o cálculo usado 

no Brasil, ilustrados abaixo no diagrama 1. 
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Diagrama 1 

Pode-se notar no exemplo que o processo mental efetuado para a solução da divisão 

nos dois países é exatamente o mesmo, porém a apresentação do cálculo é invertida. 

Isso gera muita confusão entre alunos e professores de diferentes culturas, que não 

conseguem perceber que o processo é igual. 

Os métodos matemáticos utilizados em diferentes países ou culturas são muito 

semelhantes e, a fim de compreender plenamente um método, os alunos tem que 

aprender o mesmo conjunto de habilidades no outro. Portanto, como explica Moore 

(1999), a possibilidade de transferência de competências linguísticas pode ajudar os 

professores a ressaltar os pontos fortes existentes, em vez de destacar as debilidades 

dos alunos. 

Em vez de assumir que um aluno não sabe como dividir, os professores podem usar 

os  conhecimentos prévios de divisão para criar uma aula divertida e inesquecível, 

não só para os alunos EAL mas para todo o grupo. Um bom exemplo, foi uma aula 

em que os alunos tinham que completar a mesma atividade em quatro 

línguas  diferentes e faladas por alguns alunos. Essa atividade demonstrava quatro 

métodos diferentes de multiplicação. 

Na minha experiência, alunos instruídos na L1 por todo ou parte do dia na escola 

conseguem desenvolver mais rapidamente uma competência com a línguagem 

acadêmica na L2. É evidente, porém, que oferecer um ensino de nível cognitivo 

adequado para alunos brasileiros que ainda não dominam a língua inglesa é um 

grande desafio para as escolas britânicas. Há uma grande escassez de recursos para 

apoiar iniciativas que promovam a L1. No entanto, este é um desafio que nós, 

educadores brasileiros radicados no Reino Unido, claramente não podemos nos dar 

ao luxo de evitar. Somam-se a esta situaçãoalunos EAL que inicialmente podem não 

ser considerados “talentosos” pelo sistema educacional inglês por uma falta de 

capacidade linguística: o tipo de atividades que proponho aos alunos EAL e aos 

alunos EAL talentosos devem ser acessíveis a alunos nos estágios iniciais de 

aprendizagem de inglês. Cabe ao professor se certificar do nível de desafio adequado 

para cada um dos alunos em seu grupo. Por exemplo, ao usar um jogo em que o aluno 

tem que selecionar cartões que são pares para ensinar álgebra, os professores 

podem diferenciar o nível das perguntas: ‘a + a = 2a' seria uma pergunta mais fácil do 

que ‘a X a X a =  a3’. 

A Línguagem da Matemática 

Como professor de matemática e um matemático por formação, fui ensinado por meus 

professores que a matemática é uma ciência ao invés de um idioma. Um dos 

principais resultados da minha experiência em escolas londrinas foi um 

aprofundamento da minha compreensão da existência de uma línguagem específica 

da matemática. Aqui aprendi que os alunos precisam aprender as habilidades e regras 

que lhes permitam ler e escrever em matemática. Eles precisam se familiarizar com 
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as palavras-chave e ter oportunidades de ouvir e falar a línguagem da matemática 

fluentemente. 

Dessa maneira, aprender matemática pode ser comparado com a experiência de se 

aprender uma língua estrangeira: há necessidade de se familiarizar com seu 

vocabulário e sua gramática (JOHSNTON-WILDER et al, 2005). Além disso, adquirir 

fluência tanto na expressão quanto na compreensão oral e escrita da línguagem 

matemática pode criar possibilidades para a comunicação de novas idéias. O 

entendimento de que a matemática é uma línguagem, como muitas outras, com regras 

e procedimentos que devem ser seguidos, mudou a minha abordagem ao ensino da 

matemática em sala de aula. 

Minhas aulas agora são aulas de comunicação através da línguagem matemática. 

Portanto, meus alunos não tem que completar listas of exercícios. Aulas são usadas 

para escrever, falar, discutir e refletir matematicamente. Listas de exercícios que 

promovem repetição são feitas em casa. 

É importante ressaltar, porém, que a línguagem matemática possui características 

específicas que a diferencia de outras línguas e outras disciplinas (JOHSNTON-

WILDER et al, 2005). As diferenças entre a escrita da matemática e outras línguas 

podem ser exemplificadas  da seguinte forma, conforme mostra o diagrama 2: 

 
Diagrama 2 

Para ser capaz de escrever as respostas, os alunos terão de compreender índices e 

outros símbolos utilizados nas frases matemáticas. Assim, ideias expressas em tais 

formas de comunicação podem ser inacessíveis aos alunos que não estão 

familiarizados com as convenções do sistema matemático (JOHSNTON-WILDER et 

al, 2005). Um meio de assegurar que os alunos encontrem as respostas corretas é 

orientá-los a escrever passo a passo seus pensamentos matemáticos. Com este fim, 

precisam seguir as regras e formas de comunicação utilizadas especificamente em 

matemática. Um erro comum é a falta do uso do sinal de igual (=), como no  diagrama 

3 abaixo. 
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Diagrama 3 

Embora a resposta final seja correta, a parte destacada da solução é incorreta porque 

diz que 21-3, que é 18 é igual a 18/3, que é 6. O erro ocorre porque há um uso 

inapropriado do sinal de igualdade. Os alunos muitas vezes esquecem que estão 

lidando com o sinal de igualdade e escrevem suas respostas desta maneira. Observe 

um cálculo correto no diagrama 4, abaixo: 

 

Diagrama 4 

A solução apresentada no diagrama 4 acima é uma resposta completa e correta, 

mostrando todo o processo mental executado, incluindo o correto uso dos símbolos 

da matemática. 

Em relação àleitura (e escrita), vale ressaltar que, ao contrário da língua inglesa, a 

matemática não é sempre lida da esquerda para a direita. Diferentes operações 

devem ser realizadas em uma ordem particular, como indicado pelo anagrama em 

inglês BIDMAS: B (colchetes), I (índices), D (divisão), M (multiplicação), A (adição) e 

S (subtração). Para encontrar a solução para uma expressão matemática, os 

operadores têm de ser trabalhados nesta ordem. 

Ao tentar resolver uma equação linear simples como 2 (x + 7) = 56, os alunos lerão o 

problema como segue: ‘Duas vezes X mais duas vezes sete é o mesmo que 56. Qual 

é o valor de X?’. O seguinte seria incorreto: ‘Dois x  mais sete é igual a 56. Qual é o 

valor de x?’. Assim, os professores precisam enfatizar aleitura de material escrito em 

“línguagem matemática”. 
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Promoçãoda língua portuguesa como apoio ao aprendizado 

A promoçãoda língua portuguesa pode ser um grande apoio ao aprendizado de 

matemática, já que aprincipal questão para um aluno EAL é a comunicação. Embora 

esta pareça ser uma afirmação frívola, alunos EAL que são talentosos não recebiam 

o nível adequado de apoio para serem capazes de se comunicar em matemática de 

forma eficaz na escola onde trabalho. Os alunos brasileiros, por exemplo, me diziam: 

"Eu sabia matemática antes, mas não sei inglês!" 

"Eu era bom em matemática em meu país. Aqui não consigo ler as perguntas." 

"Eu não entendo o que senhor diz!" 

A tarefa do professor é ajudar os alunos a encontrar maneiras de se comunicar 

durante as aulas. Algumas formas de comunicação podem ser muito difíceis e 

confusas para o aluno EAL regular que não está familiarizado com as convenções do 

sistema simbólico da matemática. Já os alunos talentosos são capazes de trabalhar 

com formas não verbais de comunicação escrita, como o simbolismo algébrico. Um 

dos fatores para esta diferença de habilidades é que os textos que incluem o símbolo 

matemático requerem o uso de habilidades diferentes daquelas necessárias para 

textos verbais ordinários (JOHSNTON-WILDER et al, 2005). Porém, meu alunos 

consideram as atividades que envolvem símbolos mais accessíveis do que os 

problemas que envolvem textos em inglês. Um dos resultados dessa descoberta foi a 

percepção de que alunos EAL talentosos tendem a acessar testes mais elevados mais 

facilmente do que testes de  mais baixo nível. 

Um aluno destacou este fato ao comentar: "Achei o teste 6-8 mais fácil do que o teste 

5-7". Uma discussão mais aprofundada sobre sua declaração me fez perceber que a 

diferença entre os testes de matemática era a maneira em que as perguntas eram 

apresentadas. No teste 6-8, havia significativamente menos texto e, portanto, os 

alunos tiveram que lidar menos com o  idioma inglês e mais com a línguagem da 

matemática. 

Adotar discussões em grupo foi outra forma de permitir que os alunos praticassem 

suas habilidades de comunicação em línguagem matemática. Como dito 

anteriormente, a línguagem usada para comunicar a matemática não precisa ser o 

inglês. Ao falar de matemática, os alunos devem ser autorizados a utilizar qualquer 

língua de sua escolha. O ponto principal é que eles possam se comunicar 

matematicamente. Durante uma aula, dois alunos brasileiros usaram L1 para 

entender uma atividade e, em seguida, conseguiram apresentar para toda a turma 

suas idéias usando a L2, nesse caso o inglês. 

Discussão e conclusão 
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A aplicação dos conceitos apresentados acima será ilustrada nesta seção com foco 

em um dos alunos brasileiros: Gilmar (nome fictício).  Ele chegou no Reino Unido após 

ter completado quatro anos de educação regular no Brasil, mas, infelizmente, não 

possuíamos nenhuma informação a respeito do seu histórico escolar. No início, Gilmar 

estava em um grupo de alunos que recebia apoio para a matemática. Ao ter a 

oportunidade de testá-lo em português, percebi sua capacidade de captar novos 

conceitos de álgebra e trabalho numérico muito mais rápido do que o resto de sua 

classe. 

Assim, passei a planejar aulas que focassem no uso da L1 como meio de 

aprendizagem para a L2. Por exemplo, dividi a minha classe em quatro grupos: 

português, polonês, bengali e inglês. Cada grupo era composto por uma mistura de 

estudantes que falavam a língua escolhida e por não falantes da mesma. O trabalho 

era o mesmo, mas em idiomas diferentes. Os resultados foram sensacionais. Essa 

estratégia ajudou a todos os alunos. Cada grupo apresentou um poster durante uma 

mini exposição e a discussão final foi feita em inglês. 

Com pouco conhecimento de inglês, Gilmar conseguiu atingir resultados dois níveis 

acima do resto do grupo. Era evidente que ele estava tendo problemas com a leitura 

em inglês, o que o impedia de entender as palavras-chaves e tinha dificuldades 

em  extrair informações de problemas escritos. Após um período de trabalho intenso 

com as palavras-chaves de probabilidade e polígonos,  Gilmar conseguiu atingir um 

nível mais alto em seus exames e foi promovido a um grupo superior. É importante 

lembrar que ele ainda estava nos estágios iniciais de aprendizagem do inglês. 

Como parte de sua aprendizagem personalizada, Gilmar deveria alcançar quatro 

objetivos específicos: 

1. Participar ao menos  uma vez de discussão em sala de aula, de maneira que 

ele pudesse  ser ouvido por toda a turma; 

2. Tentar escrever suas perguntas com respostas completas em inglês. O 

procedimento envolveu  escrever as perguntas e respostas em sua língua 

materna e depois traduzí-las para o inglês. 

3. Tentar entender as perguntas usando palavras-chaves; 

4. Utilizar dicionários (matemático e português/inglês) para entender novas 

palavras. 

A cada duas semanas, Gilmar completou uma auto-avaliação sobre seu progresso 

em relação as suas metas personalizadas. Com sua auto-avaliação, ele apresentava 

evidências de seu progresso. Na maioria das semanas essa evidência era em forma 

de uma nota dada por seus professores ou um comentário em seu livro de exercícios. 

Em sua última entrevista, Gilmar apresentou o gráfico abaixo com uma análisede suas 
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notas.As barras azuis representam os níveis no início do projeto no meio do ano 7  e 

as barras roxas identificam as suas notas no final do ano 9. 

 

O resultado fortelece a idéia de que o ensino de matemática como uma língua, o 

aprendizado e uso da L1 e a identificação correta do nível de habilidade são 

fundamentais no ensino de alunos EAL. 

O exemplo do Gilmar ilustra como o uso do português, sua L1, teve um impacto 

positivo em sua vida escolar. Assim, reforço a necessidade de professores 

considerarem  três princípiosna pedagogia usada no ensino de matemática a alunos 

considerados EAL: 

1. Um ensino de matemática como uma língua e não somente como uma ciência; 

2. O uso da L1 no aprendizado de matemática e como consequência no 

desenvolvimento de uma L2; 

3. Fortalecimento da cultura materna como forma de apoio ao desenvolvimento 

da L2.-- 

Francisco Aparecido Mattos Schreiberformou-se em matemática pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). Lecionou matemática no Brasil, antes de fazer 

uma especialização em Sociologia Econômica na Universidade Técnica de Lisboa. 

Vive em Londres desde 2000, onde completou sua pós-graduação em educação 

matemática (PGCE) e Mestrado em Ensino no Instituto de Educação, Universidade 

de Londres. Atualmente trabalha como chefe do departamento de matemática em 

uma escola no leste de Londres que tem um número grande de alunos, inclusive 

muitos brasileiros, nos estágios iniciais de aprendizado do idioma inglês. Seu 
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departamento promove o ensino de língua materna como uma forma de apoiar a 

aprendizagem de matemática no idioma inglês. 
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[1]Na Inglaterra, a maioria das escolas divide os alunos em grupos usando o potencial de 

cada aluno em matemática. Essa é uma razão para muita discordância entre educadores 

(BOALER, et al, 2000), mas ainda é o modo preferido de educação para a maioria dos 

professores de matemática com quem trabalho. 

[2]Certificado de Educação Secundária aceito em todo o Reino Unido, que consiste em 

exames aplicados durante a vida escolar dos alunos, em especial durante o ano 11. 
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4. O ensino de português como língua adicional: 

Especificidades e prática do contexto universitário 

inglês 

Escrito por Antônio Márcio da Silva - Universidade de Kent, Inglaterra 

 

Resumo 

Este capítulo discute o ensino de português em universidades inglesas na atualidade. 

Para tanto, focaliza-se o contexto do ensino de português, os interesses que levam 

os alunos a elegerem a língua, e algumas especificidades na prática do 

ensino/aprendizado desta língua. Para ilustrar a configuração da prática de ensino do 

português neste contexto, são trazidos exemplos de tarefas realizadas por alunos em 

duas universidades. A contribuição deste estudo é no sentido de mostrar a 

configuração do ensino/aprendizado e o lugar que a Língua Portuguesa ocupa como 

língua estrangeira como sendo variáveis que a diferencia de outras. 

Palavras-chave: Português como língua adicional, Português como língua 

estrangeira, Influência interlinguística, Tarefas, Ensino. 

Abstract: 

This chapter discusses the teaching of Portuguese in English universities nowadays. 

It focuses on the context of Portuguese teaching, the interests that lead students to 

study the language, and some specificities of teaching/learning this language. It brings 

some examples of tasks performed by students in two universities to illustrate the 

configuration of Portuguese teaching in this context. The contribution of this study 

concerns showing the configuration of the teaching/learning and the place Portuguese 

occupies as a foreign language as being variables that differentiates it from others. 

Keywords: Portuguese as an additional Language, Portuguese as a foreign language, 

Interlinguistic influence, Tasks, Teaching. 

Introdução 

O ensino/aprendizagem de português como língua estrangeira (PLE) tem crescido 

nos últimos anos por diversas razões, incluindo turismo, relacionamentos e 

oportunidades profissionais (ROTTAVA E DA SILVA, 2011). Esta expansão pode ser 

evidenciada, por exemplo, no crescente número de aprendizes que prestam o exame 

de proficiência em português, o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 

para Estrangeiros (CELPE-Bras).[1] No Reino Unido, especificamente na Inglaterra 

(contexto contemplado neste capítulo), o ensino de PLE também tem se desenvolvido, 

tanto em cursos livres e aulas particulares quanto em universidades. Apesar de ainda 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/4%20-%20Antonio%20Silva%20(SIPLE).docx%23_ftn1


Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 1 

54 

ser uma língua marginal em contexto universitário se comparada ao ensino de outras 

línguas já estabelecidas, especialmente a francesa e a espanhola, percebe-se um 

aumento na demanda por cursos de português na graduação e em centros de línguas 

(language centres) das universidades.[2] Nos cursos de graduação, a língua tem sido 

oferecida em diferentes bacharelados, tais como Estudos Latino-Americanos, Línguas 

Modernas, Política e Relações Internacionais, dentre outros. Tal adição do português 

ao currículo deve-se ao interesse dos alunos pela língua (muitos já estudaram ou 

estudam línguas de origem latina, por exemplo) e das próprias instituições em 

estreitar relações com países falantes de português, em especial com o Brasil. No 

último caso, isto está relacionado ao momento político e econômico brasileiro e à nova 

visibilidade do país no cenário internacional, como por exemplo, por ser um dos 

membros do BRICS[3]. 

Embora se perceba uma variabilidade no perfil dos interessados em aprender PLE, 

este estudo, porém, concentrar-se-á nos cursos de graduação, uma vez que estes 

ilustram mais claramente aspectos relativos ao perfil dos aprendizes, aos programas 

de expansão e incentivo ao ensino da língua pelos governos brasileiro e português, e 

às especificidades da prática de ensino/aprendizagem decorrentes do contexto 

multilíngue que se caracteriza o contexto pesquisado. Portanto, o objetivo principal 

deste capítulo é discutir o ensino de português no contexto universitário inglês na 

atualidade. Para tanto, focalizar-se-ão o contexto do ensino de português e algumas 

características observadas na prática do ensino/aprendizado dessa língua. 

Este capítulo está organizado em três seções. A primeira trata da conceitualização 

teórica, e da apresentação do contexto da pesquisa e também das especificidades do 

ensino/aprendizagem da língua portuguesa. A segunda seção introduz e analisa 

exemplos de atividades escritas dos alunos para ilustrar as especificidades do PLE. 

A última seção apresenta considerações finais. 

Pressupostos teóricos que orientam este estudo 

Recentes pesquisas têm indicado o crescimento do ensino/aprendizagem de PLE 

(JOUËT-PASTRÉ, 2008; ROTTAVA, 2009; ROTTAVA E DA SILVA, 2011; 2013a). Em 

relação ao português brasileiro (PB), ROTTAVA (2009) argumenta que tal expansão 

deve-se, em parte, ao incentivo do governo brasileiro em promover o ensino da língua 

(e também da cultura) e evidentemente aos diversos interesses dos aprendizes que 

escolheram estudá-la. Além disso, a situação econômica atual do Brasil e seu papel 

no cenário internacional na última década, assim como os dois grandes eventos 

esportivos que o país sediará – a copa do mundo de futebol (2014) e os jogos olímpicos 

(2016) – também têm contribuído para dar visibilidade ao país e, consequentemente, 

à sua língua. 

O ensino de PLE na Inglaterra tem se expandido desde a última década.[4] O perfil 

da maioria dos aprendizes neste contexto, incluindo daqueles em universidades, torna 

o ensino desta língua peculiar: por exemplo, vários deles já estudaram ou estudam 
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outras LEs, muitas delas próximas, incluindo a espanhola, a italiana ou a francesa 

(ROTTAVA E DA SILVA, 2011; 2012; 2013a; 2013b; DA SILVA E ROTTAVA no 

prelo).  Assim, já possuem alguma experiência no aprendizado de LEs, o que contribui 

para que o seu desenvolvimento linguístico tenha características distintas. Para 

muitos destes aprendizes, o português é no mínimo uma terceira língua, ou língua 

adicional (ROTTAVA, 2009; ROTTAVA E DA SILVA, 2012; 2013a). 

De acordo com Rottava (2009, 85), “A obtenção de L3 ou LE adicional tem a vantagem 

de que os aprendizes já tiveram contato ou acesso, no mínimo, a dois outros sistemas 

linguísticos, caracterizando-lhes como aprendizes mais experientes em relação à 

aprendizagem de línguas”, o que pode ser um fator positivo na aquisição de uma nova 

língua, neste caso, a portuguesa. Entretanto, há estudos (e.g. CARVALHO, 2002; 

CHAN, 2004) que veem de forma negativa influências interlinguísticas advindas de 

outras línguas estrangeiras aprendidas (ver ROTTAVA E DA SILVA, 2013b). Além das 

influências interlinguísticas, há também outros fatores que advêm da experiência 

prévia dos aprendizes de PB e que podem influenciar o processo de aquisição desta 

língua, tais como crenças de aprendizagem. 

Um estudo sobre crenças no aprendizado de LEs e o impacto que estas podem ter na 

aquisição de novas LEs foi realizado por ROTTAVA E DA SILVA (2011), o qual 

investigou crenças de alunos aprendendo PB em contexto inglês.[5]As razões por 

estarem aprendendo o português são bastante diversificadas, as quais incluem: 

motivos pessoais e relacionamentos (para grande parte dos aprendizes), estudos, 

viagens, interesses culturais, para falarem com amigos, porque acham a língua 

‘bonita’, dentre outras. A experiência diversificada que tais aprendizes têm de 

aprender línguas torna-os ‘aprendizes experientes’, o que pode ser evidenciado nas 

crenças de aprendizagem que eles trazem consigo (ROTTAVA E DA SILVA, 2011). 

Portanto, ROTTAVA E DA SILVA (op. cit.) argumentam que devido ao perfil e à 

experiência prévia de aprendizado destes aprendizes, há uma necessidade de que 

sejam desenvolvidas metodologias de ensino que contemplem estes fatores, assim 

como estudos que busquem compreender a especificidade dos contextos onde o 

português é ensinado/aprendido como língua adicional. Além disso, quando se trata 

de línguas próximas, tal fator é suscetível de ter um impacto no processo de 

ensino/aprendizagem, derivado de influências em diferentes aspectos linguísticos, 

tais como vocabulário, fonologia e morfossintaxe. Portanto, tais influências têm 

suscitado reflexões sobre o planejamento de currículos para aprendizes que se 

enquadram em tal perfil, buscando acelerar o processo de aquisição do PLE-adicional 

– neste caso, pressupondo-se “os aspectos positivos da transferência como ponto de 

partida e dando atenção àqueles que representam dificuldades” (CARVALHO, 

2002 apud DA SILVA E ROTTAVA, 2013b). 

Entretanto, é importante salientar que por se tratar de línguas próximas não quer dizer 

que o aprendiz não precisa conhecer os fundamentos básicos da nova LE, neste caso 

o PB – uma crença comum em diferentes instituições de ensino de língua  onde o 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/4%20-%20Antonio%20Silva%20(SIPLE).docx%23_ftn5


Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 1 

56 

falante de uma língua próxima não precisa necessariamente começar a aprender o 

português no nível inicial, mesmo que ele não o tenha estudado previamente. Tal 

crença é também comum entre os aprendizes, particularmente falantes de espanhol, 

os quais têm, muitas vezes, certa resistência em começar a estudar o português no 

nível inicial, já que normalmente compreendem com certa facilidade o texto oral e 

escrito. Fatores desta natureza contribuem para a complexidade do ensino de PLE-

adicional em contexto universitário inglês. Isto ocorre particularmente quando há, em 

um mesmo grupo de ‘aprendizes experientes’, aqueles para quem a língua portuguesa 

é a primeira LE a ser aprendida, o que pode gerar problemas de natureza diversa, 

especialmente nos níveis iniciais. Porém, particularidades como estas são comuns 

em contexto onde o português é uma língua adicional e, portanto, devem ser levadas 

em conta ao se planejar cursos de PLE-adicional. 

Rottava (2009) argumenta que ambos ensino e aprendizagem em contextos onde a 

língua portuguesa seja uma terceira ou língua adicional é um fenômeno mais recente, 

assim como pesquisas sobre esta especificidade. De acordo com a autora, recorrendo 

a Cenoz (2000), “estudos focalizando L3 ou LE adicional são geralmente relacionados 

à língua inglesa mais do que a outras LEs” (ROTTAVA, 2009, 84). Porém, estudos 

que focam o português como LE em geral são recentes (precisamente a partir dos 

anos 1980 no Brasil), especialmente o português como língua adicional, pois os 

estudos que começaram a dar conta das especificidades do ensino/aprendizado de 

português língua adicional, particularmente em contexto multilíngue datam de uma 

década (e.g. ROTTAVA E DA SILVA, 2011; 2012; 2013a). 

Em um estudo sobre as ‘vozes’ dos aprendizes em produções orais e escritas, sob 

uma perspectiva bakhtiniana, Rottava (2009) postula que o contexto multilíngue 

influencia na construção e na percepção das vozes destes aprendizes na aquisição 

do PLE. De acordo com a autora, 

As vozes parecem refletir o contexto no qual os aprendizes vivem, o 
conhecimento textual e discursivo relativo à organização textual que 
produziram, a competência linguístico-comunicativa na L3 ou na LE adicional, 
a possibilidade e o contexto em que eles têm oportunidade de interagir na 
língua-alvo ou em outras LEs, assim como regras e normas que advêm da 
língua materna ou do conhecimento de outras LEs pelos participantes. (2009, 
95-6) 

Portanto, em tal contexto, as características dos aprendizes refletem o que tem sido 

discutido em pesquisas sobre a aquisição de L3, termo que contempla em tais 

estudos, a aquisição de outras LEs tais como L3, L4, L5 e assim por diante, 

indistintamente. Por sua vez, em um estudo sobre a aquisição de PB em contexto 

inglês, Rottava e Da Silva (2013a) adotam o termo LE-adicional para referirem a todas 

as línguas estrangeiras além de LE/L2. Os autores explicam que LE-adicional 

encompassa um contexto onde o português é mais uma língua que os alunos estão 

aprendendo em adição a, no mínimo, duas outras que usam em seu cotidiano. 
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Em contextos de LE-adicional, diferentes combinações são possíveis: por exemplo, o 

aprendiz pode ter aprendido cada língua em diferentes momentos; ou, duas línguas 

sendo adquiridas ao mesmo tempo; ou ainda, o aprendiz usa duas línguas no seu dia-

a-dia e está aprendendo uma L3 (CENOZ, 2000 apud ROTTAVA, 2009). As duas 

últimas combinações são as mais evidentes no contexto universitário inglês, no qual 

o português pode ainda ser, muito frequentemente, uma L4 ou L5 (ROTTAVA E DA 

SILVA, 2011; 2013a). Neste caso específico, os aprendizes estariam estudando 

outras duas, ou até mesmo três línguas simultaneamente – típico dos alunos de 

bacharelado (BA) em Línguas Modernas. 

Cenoz e Jessner (2000 apud ROTTAVA, 2009) argumentam que apesar de a 

aquisição de uma L3 (ou LE-adicional) compartilhar diferentes características com a 

aquisição de LE/L2 há também suas especificidades. Estas foram resumidas por 

Rottava (2009, 85), como segue: 

a)      L3 é um fenômeno mais complexo – o processo e o produto da aquisição de uma 

LE/L2 podem potencialmente influenciar a aquisição de uma L3; 

b)      Aprendizes de L3 têm mais experiência, mais estratégias e níveis mais altos de 

consciência metalinguística; 

c)       Aquisição de L3 envolve questões relacionadas à competência multilíngue e à 

interdependência linguística. 

Estas combinações, portanto, mostram o quão complexo é o processo de aquisição 

em que o português toma lugar, o que gera diferentes perguntas para serem 

investigadas. Rottava e Da Silva (2013b), por exemplo, questionam se certas 

influências na língua-adicional seriam advindas da língua mais próxima ou da LE em 

que o aprendiz tem mais proficiência. Para Cenoz (2003), devido o processo de 

aquisição de uma terceira língua ser complexo, é difícil estabelecer resultados 

precisos, uma vez que há vários fatores que influenciam os resultados, os quais 

incluem a questão de contextos onde tal aprendizagem acontece (e obviamente das 

línguas envolvidas). 

Para Cenoz (op. cit.), em se tratando dos efeitos do bilinguismo na aquisição de 

terceira língua, estes refletem na ‘consciência metalinguística’ (metalinguistic 

awareness) e nas habilidades comunicativas. A consciência metalinguística é 

entendida, em termos gerais, como “a habilidade de pensar sobre e refletir a respeito 

da natureza e funções da língua” (PRATT E GRIEVE, 1984 apud RAUCH et al, 2011, 

402-403). Ainda de acordo com Cenoz, o aprendiz multilíngue usa um repertório 

amplo de estratégias linguísticas e mnemônicas e que também se nota uma maior 

flexibilidade em suas construções que nas dos monolíngues. A esse respeito, Zobl 

(1993) indica que “os multilíngues formulam uma gramática mais ampla [‘wider 

grammar’], isto é, eles aceitam como corretas mais estruturas incorretas que os 

monolíngues” (apud CENOZ, 2003, 79). Como resultado, para Cenoz, isto faz com 

que estes aprendizes se desenvolvam mais rápido. Ou seja, este pode ser um fator 
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(ou interferência) positivo na aquisição destes aprendizes, pois eles estão mais 

propensos a tentar usar uma nova estrutura, ou uma estrutura mais complexa, que os 

aprendizes monolíngues, particularmente quando estudam uma língua próxima.[6] 

Já para Bialystok (2001 apud CENOZ, 2003), aprendizes bilíngues cujo nível de 

proficiência em duas línguas seja elevado são, em alguns casos, superiores aos 

monolíngues em tarefas que requerem análise. Cenoz (2003) investiga os efeitos do 

bilinguismo no desenvolvimento cognitivo, em particular em relação à aquisição de 

terceira língua. A autora faz uma revisão de estudos que comparam falantes 

monolíngues e bilíngues (e.g. ALBERT E OBLER, 1978; LASAGASTER, 1997; ZOBL, 

1993 apud CENOZ, 2003), os quais mostram resultados similares: os aprendizes 

bilíngues obtêm melhores resultados (ou seja, níveis de proficiência mais elevados) 

na aquisição de uma terceira língua. Além destes estudos que mostram diferenças 

entre os dois grupos de aprendizes, Cenoz também refere a estudos que afirmam que 

não há diferenças significantes entre aprendizes monolíngues e bilíngues (e.g. 

LEMMENS, 1990; SANDERS E MEIJERS, 1995 apud CENOZ, 2003). De acordo com 

a autora, porém, o que parece ser decisivo para as diferenças entre tais pesquisas é 

contextual. No caso do presente capítulo, a peculiaridade do ensino de PB em 

universidades inglesas se deve exatamente ao contexto, pois neste o português é 

uma LE-adicional para a maioria dos aprendizes, fator que acelera o processo de 

ensino/aprendizagem da língua, como evidenciado em alguns exemplos mostrados 

na seção a seguir. 

Exemplos de atividades 

Para ilustrar as experiências de ensino/aprendizado em contexto multilíngue e 

algumas especificidades – como por exemplo, influências interlinguísticas[7] – são 

trazidos exemplos de tarefas escritas produzidas por aprendizes de diferentes níveis 

de proficiência, em duas universidades inglesas. 

O primeiro grupo de exemplos constitui-se de quatro extratos de uma atividade 

desenvolvida por diferentes aprendizes iniciantes. Estes estavam matriculados no 

nível 1 (o curso tem um total de 6 níveis); cada nível é organizado em 24 semanas de 

aula com 3h/aula semanais durante um ano letivo. A produção de texto fazia parte 

dos trabalhos do curso e foi realizada na quarta semana de aula por 29 aprendizes. A 

estes foi requerido escrever uma autobiografia, extra-classe, usando em média de 

120 a 150 palavras. Exemplos: 

A: Meu nome é A. e sou polonêsa. Eu tenho quarenta e dois anos. Meu aniversario 

é no dia cinco de Agosto. Eu sou do signo de Leao. Eu tenho um filho. [...] Ele é 

do signo Touro. Ele é muito lindo e inteligente. [...]. É muito bom aluno. Nós 

moramos de Londres. (A., polonês L1, inglês L2) 

B:Meu nome é D., sou[8] 22 anos. Eu nasci na Polônia, mas moro em Londres. 

Acho que sou pessoa amigável e sempre tento ver o melhor nas pessoas. Sou de 
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uma família pequena. [...] Tenho uma irmã que mora na Alemanha e tem dois filhos. 

Sou um estudante de medicina, mas eu já formei em farmacologia ano passado. No 

futuro eu gostaria de ir ao Brasil e aprender sobre medicina tropical. (D., polonês 

L1, inglês L2, espanhol L3) 

C: Eu falo inglês e espanhol e eu estou estudando português. Eu gosto muito de 

aprender português porque depois das aulas de português eu posso falar melhor com 

os pais do meu namorado (êles não falam inglês). É legal! (S., inglês L1, espanhol 

L2) 

D:Quando eu estou em casa, eu gosto cozinhar, ler romances e assistir a filmes. 

Porque eu muito gosto de comer, eu faço exercício. Três fazes[9]por semana, eu 

vou na piscina ou no ginásio. Falo inglês e francês e estudo português à noite, 

porque eu quero falar com a família do meu marido. (S., inglês L1, francês L2) 

Os fragmentos acima mostram uma significante diferença entre o texto A e os demais. 

O texto A utiliza estruturas simples, comuns em produções escritas de aprendizes 

neste nível, pois estes tendem a escrever períodos curtos e simples e basearem-se 

em informações e construções aprendidas em sala de aula. Nos outros três 

fragmentos, observam-se estruturas complexas, pouco recorrentes para este nível, 

ou seja, uso de orações ligadas por conjunções e períodos longos, orações 

subordinadas adjetivas (“Tenho uma irmã que mora na Alemanha”) e adverbiais 

(“porque eu quero falar com a família do meu marido”). Parece que são aprendizes 

que arriscam mais que um aprendiz monolíngue. Portanto, o fato dos três aprendizes 

(B, C e D) falarem línguas latinas parece contribuir para o nível de complexidade 

linguístico-gramatical desde as primeiras produções. Ademais, salienta-se a pouca 

recorrência de interferências morfológicas e vocabulares das outras línguas que 

falam. 

O segundo grupo de exemplos busca ilustrar em que medida o fator “LE-adicional” 

tem se revelado uma variável interessante no ensino de PB no contexto britânico. Isto 

pode ser ilustrado nos três exemplos que seguem, produzidos por aprendizes do nível 

B1; a maioria cursando o segundo ano acadêmico.[10] Este é o quarto módulo de 

português da universidade em questão e consiste de 10 semanas, com 3h/aula 

semanais. Para todos os aprendizes deste curso, a língua portuguesa é no mínimo a 

terceira, como também é a quarta para 60% e a quinta para 30%. Os dados sob 

análise foram gerados por meio de uma tarefa, que instava aos aprendizes assistir, 

semanalmente, a trechos de aproximadamente 20 a 25 minutos da minissérie O povo 

brasileiro. A referida minissérie é baseada na obra homônima do antropólogo Darcy 

Ribeiro e foi adaptada pela Rede Globo de televisão. Após assistir ao episódio 

semanal, os aprendizes tinham que resumi-lo usando aproximadamente 200 palavras 

e, em seguida, postar na plataforma virtual Moodle. Os exemplos que seguem 

ilustram diferentes aspectos identificados nas produções de texto: 
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E:O documentai fala de que solo soubemos uma coisa: que o mundo de aqui cinqüenta 

anos será totalmente diferente. O povo brasileiro tem uma cultura sincrética, una mistura 

de culturas diferentes que se comporta como uma sola gente, senso apegar nenhum 

passado. (M., espanhol L1, catalão L2, francês L3, inglês L4) 

F: Quando um português tinha uma criança com uma índia, essa criança não era 

nem índio nem português porque o pai não quis dele. Foi nesse momento que apareceu 

uma população hibrida, graças à poligamia. Com o acordo da Igreja, os portugueses 

puderam invadir, conquistar e escravizar os povos nativos. (V., francês L1, inglês L2, 

espanhol L3) 

G: Esteparte depois refere-se às semelhanças e diferenças entre os povos indígena e os 

colonos português e as reações de ambos quando se conheceram. Os português eram 

fascinado por este novo mundo e seu modo de vida. (T., inglês L1, espanhol L2) 

Os excertos mostram que tanto pode haver interferências vocabulares da L1, como 

em E (observado em ‘solo’, ‘una’, ‘sola gente’) como também sintáticas, evidente 

em G, as quais evidenciam dificuldades que falantes de inglês L1 normalmente têm 

ao produzir em português: o uso de gênero (‘este parte’) e a concordância de número 

(‘povos indígena’, ‘eram fascinado’). No último caso, tais influências interlinguísticas 

apontam para a L1, já que a L2 de G é tipologicamente próxima ao português e teria 

flexões verbo-nominais similares. Já em F, as influências apontam para o uso de 

estruturas complexas que podem advir tanto da L1 quanto das outras LEs que o 

aprendiz sabe. Ademais, as inadequações linguísticas apresentadas no texto de F (o 

não uso da concordância apropriada para os vocábulos que se referem à palavra 

criança) são comuns até mesmo em textos de aprendizes em estágios mais 

avançados e de ‘falantes nativos’. 

Finalmente, no terceiro grupo de exemplos, a complexidade morfo-sintática é posta 

em evidência, caracterizando os aprendizes deste contexto. Estes foram produzidos 

por alunos do Português 3 – nível B2 do CEFLs.[11] A tarefa (primeiro trabalho do 

curso) consistia em criar um blog, de aproximadamente 400 palavras, no qual 

escreviam sobre dois assuntos diferentes, mas vinculados a uma das dez temáticas 

exploradas durante o curso. As passagens a seguir ilustram partes dos blogs de dois 

aprendizes. 

H: Unodos grupos mais desfavorecidos dentro nossa sociedade atual sem dúvida são os 

gays, travestis e lésbicas. Mas agora no Brasil, isses grupos ja poderam registrar seus 

nomes legalmente no cartório civil, além de ter posibilidade ainda e adoptar filhos, como 

acontece com grupos heterossexuales. (G., espanhol L1, inglês L2, francês L3) 
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  I:No Brasil ainda há muitos casos de índios que matam seus filhos porque eles nasceram 

com uma deficiência. Os pais ou outros parentes enterram estas crianças vivas, estrangulam 

eles ou deixam eles na mata para morrer. (R., alemão L1, árabe L2, inglês L3, espanhol L4) 

Como pode ser observado em H, a produção mostra influências advindas da L1, a 

qual é a língua tipologicamente próxima, como em ‘uno’, ‘adoptar’ (vocábulo cuja 

interferência pode ser tanto da L1 ‘adoptar’ quanto da L2 ‘adopt’), ‘posibilidade’, e o 

plural ‘heterossexuales’, além do neologismo ‘isses’, formado, provavelmente, a partir 

dos vocábulos portugueses ‘isso’ e ‘esses’. Já no fragmento I, veem-se em 

‘estrangulam eles ou deixam eles’ marcas do português coloquial que seriam comuns 

em construções de ‘falantes nativos’, o que pode ser derivado da experiência de 

imersão que o aprendiz teve no Brasil antes de começar o curso, uma vez que este 

alegou não ter estudado português formalmente antes de iniciar este nível. 

Portanto, como se pode observar nos três grupos de exemplos citados, a produção 

escrita dos aprendizes de PLE-adicional apresenta diferentes traços que refletem 

influências (inter)linguísticas tanto morfológicas quanto sintáticas. Tais influências 

podem ser evidenciadas em construções complexas que normalmente expressam 

habilidades que vão aquém do que se normalmente encontra em um determinado 

nível de aprendizado, como mostram, em particular, as construções dos aprendizes 

do nível 1 (e.g. B, C e D). Em suma, verificou-se nas ocorrências ilustradas que, 

aprendizes deste contexto e com tais especificidades, ao mesmo tempo, podem 

apresentar influências mais evidentes da L1 em sua produção escrita, especialmente 

quando são línguas tipologicamente próximas, como mostram os textos de E e H. 

Considerações Finais 

Este capítulo focou o ensino de PLE/adicional em contexto britânico, concentrando-

se em universidades inglesas. Discutiram-se as especificidades desse contexto, e 

ilustrou-se a discussão com alguns exemplos de trabalhos escritos produzidos por 

aprendizes de diferentes níveis de proficiência. Esses, organizados em três grupos, 

mostraram variáveis quanto à organização e complexidade linguístico-comunicativa 

(grupo 01), às escolhas e adequações lexicais e às adaptações textuais (grupo 02) e, 

por fim, a complexidade morfo-sintática que são recorrentes em aprendizes de LE-

adicional desde níveis iniciais (grupo 03). 

A grande maioria dos sujeitos envolvidos neste estudo são aprendizes experientes 

para quem o português é no mínimo uma L3, fator que influencia o processo 

ensino/aprendizagem e deve ser levado em conta ao se elaborar cursos de PLE. Por 

exemplo, há interferências de natureza diversa e estas variam de acordo com as 

línguas estrangeiras que os aprendizes já falam, em especial quando línguas 

tipologicamente próximas estão envolvidas. Isto pode gerar desafios em contexto 

onde há aprendizes de diferentes competências linguísticas, em especial para 

aqueles cujo português é a primeira língua estrangeira sendo aprendida, uma vez que 
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aprendizes experientes tendem a desenvolver em um período de tempo 

consideravelmente menor que os que têm o português como L2. 

Dado as especificidades verificadas pelo grupo de exemplos analisados, este estudo 

aponta diferenças existentes entre a aquisição de L2 e outras LEs além de L3. Os 

textos analisados também evidenciam que a criação de neologismos envolvendo 

duas ou mais línguas é comum na produção escrita de aprendizes experientes. 

Porém, há muito que se investigar ainda sobre o ‘fenômeno’ do PLE, especialmente 

como LE/adicional para além de L3. Os exemplos oferecidos neste capítulo referentes 

ao contexto universitário inglês são bastante específicos visto que se sabe da 

existência de vários centros, colleges, empresas privadas que oferecem o ensino do 

português, entretanto estes raramente são contemplados em estudos sobre a 

expansão do ensino desta língua. Além disso, há a necessidade de pesquisas que 

envolvam dados estatísticos mais precisos sobre o contexto britânico em geral e sobre 

as especificidades de cada área desta região geográfica. 
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[1]Este exame, implementado pelo governo brasileiro, é desenvolvido e aplicado pelo 

INEP∕MEC. No Brasil, as universidades exigem este certificado de proficiência para 

estudantes estrangeiros se matricularem em cursos de graduação e de pós-graduação. Além 

disto, algumas empresas públicas e privadas também passaram a exigi-lo para profissionais 

estrangeiros atuarem no Brasil. Internacionalmente, o exame também é aceito por empresas 

e instituições acadêmicas como comprovante de proficiência na língua. 
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[2]Os centros de línguas oferecem cursos para aprendizes que muitas vezes querem aprender 

idiomas, mas não estão ligados a departamentos de línguas, ou estudaram línguas 

estrangeiras (LEs) anteriormente. Tais cursos também atraem estudantes do público geral 

(fora das universidades) e funcionários das próprias instituições. 

[3]A sigla é formada pelas iniciais dos países criadores do hoje tão conhecido bloco de 

cooperação econômica: Brasil, Rússia, Índia e China, e o ‘S’ representa South Africa (África 

do Sul), a qual se tornou membro mais tarde. 

[4]Isto também tem ocorrido em outros contextos; por exemplo, nos Estados Unidos. Para 

informações sobre a expansão do ensino/aprendizado neste contexto ver Jouët-Pastré 

(2008). 

[5]O estudo compreendeu 34 aprendizes (9 em contexto universitário e 25 em escolas de 

línguas), cujas idades variam entre 20 e 59 anos. Dentre estes, 82.36% têm o inglês como 

primeira língua, e os 17.64% restantes têm como primeira língua uma das seguintes línguas: 

francês, italiano, polonês, hebraico ou chinês. Destes aprendizes, 79.41% falam uma L2, 50% 

uma L3, e 17.64% uma L4. 

[6]Isto é evidente, por exemplo, em construções de aprendizes de PLE-adicional que tenham 

estudado o espanhol. Mesmo nos níveis iniciais há uma tendência em usarem estruturas mais 

complexas, tais como orações subordinadas, conjunções, ou, até mesmo, os tempos do 

subjuntivo. 

[7]Para uma discussão a respeito de interferências interlinguísticas no ensino de PLE-

adicional ver Rottava e Da Silva (2013b). 

[8]Influência da L2, pois tanto na L1 (Mam22 lata) quanto na L3 (Tengo22 años) usa-se o 

verbo ‘ter’ neste caso. 

[9]É possível que a aprendiz tenha criado este vocábulo a partir da mistura de fois (‘vezes’ em 

francês, sua L2) com vezes em português. 

[10]Os níveis são mapeados de acordo com o Portfólio Europeu para Línguas Estrangeiras 

(CEFLs). Para uma discussão sobre o Portfólio em relação ao ensino de PLE ver Da Silva 

(2010). 

[11]De acordo com a organização dos cursos de português da universidade onde as 

atividades foram realizadas, estes aprendizes ainda teriam mais três níveis pela frente. Os 

cursos são organizados em 24 semanas, com a carga horária de 3/h aula semanalmente em 

cada ano letivo. Para alguns alunos, este é o nível inicial que podem estudar se o português 

for a língua principal de seu bacharelado; todavia, se se tratar de uma segunda língua o 

aprendiz poderá iniciar o português até mesmo no nível 1 (como é o caso do bacharelado em 

Línguas Modernas).  
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5. A Utilização de Marcadores Conversacionais por 

aprendentes Chineses de PLE 

Escrito por XU Zhenhong (Univ. de Estudos Estrangeiros de Cantão – GDUFS), Julio Reis 

JATOBÁ (Univ. de Estudos Estrangeiros de Cantão – GDUFS) 

 

Resumo: O presente artigo examina o uso de Marcadores Conversacionais (MCs) da 

língua portuguesa (LP) em aprendentes chineses de PLE por meio de comentários e 

interações em redes socias como Facebook, Sina Weibo e QQ. Durante as 

interações realizadas entre aprendentes chineses e brasileiros, ou até mesmo entre 

os próprios aprendentes chineses, notamos que aprendentes chineses utilizam 

largamente alguns MCs para organizarem suas falas em LP. Baseando-nos em uma 

breve comparação dos MCs chineses e da LP, nosso objetivo será alimentar a 

hipótese de haver transferência positiva da língua materna (LM) na utilização de MCs 

da LP por aprendentes chineses. 

Palavras-chave:PLE na China. Marcadores Conversacionais. Transferência 

Linguística. 

Abstract: This paper investigatesthe use of Discourse Markers(DMs) by Chinese 

learners of Portuguese as Foreign Language (PFL) through comments and 

interactions in social networks as Facebook, Sina Weibo and QQ. During the 

interactions between Brazilian and Chinese Learners, or even between Chinese 

learners themselves, we observed that Chinese learners widely use some DMs to 

organize their discourse in Portuguese language. Based on a brief comparison of the 

Chinese and Portuguese language DMs, our aim will be to check the possibility of 

positive linguistic transfer of the learner’s mother tongue. 

Keywords: Portuguese as Foreign Language in China. Discourse Markers. Linguistic 

Transfer. 

Introdução 

Falantes nativos de português em situações informais de fala utilizam um grande 

número de marcadores para organizar suas interações e textos orais cotidianos — tais 

como “ahã”, “e aí”, “daí” “olha”, “né”, “tipo”, “tipo assim” — funcionado estes 

marcadores, sobretudo, como articuladores da interação entre os interlocutores. 

Estes marcadores amplamente usados na organização do texto conversacional são 

comumente chamados de marcadores conversacionais (MCs)[1]. Para Urbano 

(2010:93), os MCs são “elementos de variada natureza, estrutura, dimensão, 

complexidade semântico-sintática, aparentemente supérfluos ou até complicadores, 

mas de indiscutível significado e importância para qualquer análise de texto oral e 

para sua boa e cabal compreensão”. 
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Além disso, destacamos a marcante complexidade semântico-sintática dos MCs, 

sendo o reconhecimento de suas funções inevitável para a análise do discurso e da 

interação, pois, como levantado pelo autor, os MCs, dentre suas várias funções,   

ajudam a construir e a dar coesão e coerência ao texto falado, especialmente 
dentro do enfoque conversacional. Nesse sentido, funcionam como articuladores 
não só das unidades cognitivo-informativas do texto como também dos seus 
interlocutores, revelando e marcando, de uma forma ou de outra, as condições 
de produção do texto, naquilo que ela, a produção, representa de interacional e 
pragmático.(Ibidem: 85-86) 

Na citação de Urbano, salientamos o caráter “conversacional” e “interacional” dos 

MCs e, logo, o papel preponderante que os MCs assumem na condução da interação 

conversacional entre os interlocutores; porém, é importante frisar que os MCs “não 

contribuem propriamente com informações novas para o desenvolvimento do tópico, 

mas situam-no no contexto geral, particular ou pessoal da conversação” (MARCUSHI, 

1989, p.62). Em outras palavras, os MCs não são necessariamente relevantes para o 

processamento do assunto entre interlocutores no que tange trazer novas 

informações ao enunciado, porém, por uma outra perspectiva, são extremamente 

relevantes para o estabelecimento de conexões entre os enunciados e interações na 

produção do texto conversacional. 

No que diz respeito à construção do texto conversacional, os MCs tem o papel 

primordial de organizar a interação, determinando, consequentemente, as relações 

de interação e envolvimento dos interlocutores e, por conseguinte, sinalizando as 

tomadas, sustentações e trocas de turno. Somando-se a isso, os Mcs são 

multifuncionais, pois, além do valor organizacional, exercem funções de valor coesivo 

para os enunciados, envolvimento do ouvinte e indicadores de força ilocutória 

(MARCUSHI, 1989; CASTILHO, 1989). 

Quanto à posição nos enunciados, os MCs ocupam diferentes posições no turno 

conversacional, podendo ocupar as posições de turno inicial, medial ou final. As 

posições dos marcadores não são fixas nem preestabelecidas, podendo variar 

dependendo do contexto e/ou estilo dos falantes. 

Os MCs iniciais do português geralmente caracterizam a tomada de turno ou a 

confirmação de interesse e envolvimento do ouvinte na interação, por exemplo: “ah”, 

“ahã”,“bom”, “pois é”, “bem”, “ora”, “mas”, “acho que”, “olha”.Os MCs mediais se 

caracterizam pelo desenvolvimento ou sustentação de turno, sendo comumente 

usados “e aí”, “então”, “assim”, “quer dizer”, “sei lá”. Os MCs finais sinalizam o fim do 

turno, indicando a entrega de turno ou exigindo uma confirmação de entendimento 

por parte do ouvinte, e geralmente são: “né?”, “não é?”, “entendeu?”, “viu?”, “certo?”, 

“está/tá entendendo?”. No entanto, ressaltamos que a posição dos MCs não é fixa e 

o mesmo MC pode ocorrer em diferentes posições ou momentos do texto 

conversacional. 
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Um fato interessante é notar que, por vezes, os MCs podem estar ligados à 

estereótipos e sua utilização pode ser típica de um grupo específico de falantes. Desta 

maneira, a marca de alguns MCs está, sobretudo, na informalidade cujos discursos e 

interações são produzidos. Na figura abaixo, podemos conferir uma sátira à utilização 

em excesso de um MC bastante estereotipado, o MC “tipo”. 

 

Figura 1: Adão Iturrusgarai, “Tiponite Aguda”. 

Assim, considerando que a utilização de MCs é mais notável e saliente em situações 

de informalidade, tornou-se importante considerar o fenômeno da hipercorreção na 

coleta de dados para investigações sobre MCs. Segundo Calvet (2002, p.79), a 

hipercorreção “é testemunha de insegurança lingüística. É por considerar o próprio 

modo de falar como pouco prestigioso que a pessoa tentar imitar, de modo exagerado, 

as formas prestigiosas”. Em vista disso, escolhemos analisar neste artigo dados 

coletados em situações espontâneas de uso da LP. Por tais motivos, analisaremos 

dados coletados nas redes sociais facebook, Sina Weibo e QQ[2]. 

Os MCs e o aprendente chinês 

Extendendo o uso dos MCs aos aprendentes de PLE chineses, e considerando ainda 

que a adoção de MCs usados por estes aprendentes pode estar relacionada ao ensino 

formal de PLE, é fundamental salientar que há uma tendência para que o ensino da 

gramática normativa e método tradicional ainda estejam no cerne dos currículos e 

materiais didáticos de LE empregados na China[3]. Em função disto, ressaltamos que 

a gramática normativa serve-nos como o principal referencial para o uso padronizado 

da língua, na qual tais regras e referências apresentadas não representam 

necessariamente as necessidades reais de uso de expressões e palavras usadas na 

fala e interação cotidianas. 

Contudo, é notável que métodos e abordagens tradicionais têm caído em desuso na 

China e a necessidade de formação de alunos com competências comunicativas mais 

maduras e desenvolvidas trouxe novos desafios ao ensino/aprendizagem de LE na 

China.Essas necessidades são percebidas pelo crescente interesse de docentes e 

aprendentes em trazer à sala de aula de LE a vivacidade da língua e cultura alvo. 

Neste sentido, o uso dos MCs no ensino/aprendizagem de LE traz aos aprendentes 

mais uma maneira e recurso para desenvolverem suas oralidades e produzirem 

significados e interações na língua e cultura alvo. 
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À vista disso, é importante uma breve revisão de como o tema MCs tem sido tratado 

especificamente no ensino de línguas em contexto acadêmico na China. Apesar dos 

MCs também serem objeto de estudos em língua chinesa (mandarim) como LM ou L2 

(WANG& ZHOU, 2005;XIA, 2007; JIN, 2008), abordademos mais especificamente 

neste artigo estudos sobre a utilização de MCs por aprendentes chineses de LE 

(WANG & ZHU, 2005; WANG, 2009; XU, 2009; LIN, 2009;  LI & LI, 2010). 

Segundo Wang & Zhu (2005), em um trabalho que baseia-se no discurso oral e 
espontâneo de aprendentes chineses de língua inglesa, o discurso de aprendentes 
chineses em língua inglesa é marcado por algumas características salientes, das quais 
os autores destacam: (i) a predominância de quatro MCs, a saber: and, but, very e I 
think; (ii) a menor frequência do uso de MCs em relação aos falantes nativos da língua 
inglesa e; (iii) a predileção dos aprendentes chineses pelo uso de MCs de adição. Os 
autores ressaltam, ainda, que o uso excessivo de and e but pode ter relação direta com 
a transferência de padrões sintáticos da língua materna (no caso, mandarim). 

Wang Haipeng (2009) faz um detalhado levantamento dos MCs comumente utilizados 

por aprendentes chineses de língua inglesa usando como base um cruzamento entre 

os dados do SECCL (The Spoken English Corpus of Chinese Learners) e do BNC 

(British National Corpus). Sua análise é interessante por revelar uma consciência 

explícita dos aprendentes chineses sobre o uso dos MCs. A respeito disso, o autor 

comenta: 

os estudantes chineses podem adotar conscientemente marcadores de discurso 
em seu inglês oral, tanto em suas práticas diárias quanto nos exames. No 
entanto, ainda existem alguns problemas em seu uso de marcadores de discurso, 
tais como seus usos excessivos [and, yes, well, I think] e o uso indevido de alguns 
marcadores de discurso.” (WANG, 2009, p.83)[4] 

Em um estudo similar, Li Xue e Li Weiqing (2010) apontaram para o uso excessivo 

dos MCs eh, um, but e I think, e para uma tendência de aprendentes chineses não 

usarem alguns MCs comumente usados por nativos de língua inglesa, tais 

como yeah, well, er,I mean e actually. Os autores sustentam a hipótese de que, por 

um lado, há uma tendência dos aprendentes chineses a usarem os mesmos MCs que 

utilizariam em suas línguas maternas, porém, por outro lado, e em alguns dados 

contextos, o uso de alguns MCs é uma estratégia consciente para aprendentes 

aproximaremseus estilos conversacionais aos estilos de nativos de língua inglesa. 

Desta maneira, tomando o fato de que aprendentes chineses utilizam alguns MCs da 

língua alvo durante a aprendizagem/aquisição e, ainda, devido às possíveis 

semelhanças entre alguns MCs do português e chinês, interessa-nos explorar neste 

trabalho a hipótese de transferência positiva de padrões da LM na aprendizagem de 

PLE em aprendentes chineses. Nosso corpus foi coletado por meio de comentários e 

interações de aprendentes chineses de PLE com nativos da língua portuguesa, ou 

com seus próprios colegas chineses, em redes socias como Facebook e Sina Weibo. 

Destacamos, ainda, o caráter espontâneo das falas e interações analisadas neste 

artigo. 
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A fim de manter preservada a identidade de nossos informantes, utilizaremos nos 

exemplos citados neste trabalho um código formado por uma letra mais um número, 

no qual a letra “B” refere-se aos informantes brasileiros e “C” aos informantes 

chineses. Por fim, os dados foram coletados entre 2013 e 2014 e todos informantes 

chineses envolvidos são graduandos em PLE, sendo que alguns dados referem-se à 

época em que os aprendentes encontravam-se em intercâmbio no Brasil ou Portugal. 

Feitas estas considerações, passemos a tratar dos dados coletados a seguir. 

O uso de MCs por aprendentes chineses de PLE 

Nos processos de ensino/aprendizagem de L2/LE, é necessário referir-se ao 

fenômeno da transferência linguística. Segundo Odlin (1989:27), “transferência é a 

influência resultante das semelhanças e diferenças entre a língua alvo e quaisquer 

outras línguas anteriormente (talvez imperfeitamente) adquiridas”[5]. Levando-se em 

conta que os materiais didáticos usados pelos alunos não abordam explicitamente o 

tema MCs, uma questão inicial é refletirmos se os MCs que aprendentes chineses 

utilizam na LP são aprendidos formalmente na sala de aula ou adaptados e/ou 

transferidos da LM dos aprendentes. Para isso, vejamos abaixo algumas ocorrências 

dos MCs na fala dos chineses. 

Exemplo 1 
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Figura 2: exemplo 1, retirado do facebook. 

Exemplo 2 
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Figura 3: exemplo 2, retirado do facebook. 

Ambos exemplos mostram a presença do MC “aí”. Segundo os materiais didáticos 

empregados na aprendizagem dos aprendentes em questão, “aí” é apresentado 

apenas como um advérbio locativo e que está relacionado com a distância física entre 

os interlocutores. No entanto, o “aí” utilizado pelos aprendentes não tem relação com 

suas localizações, conforme ressalta o material didático, mas sim com o marcador 

sequenciador de tópico, marcando, portanto, a sequência no discurso, assim como 

seus similares “depois”, “e” ou “por isso”. 

Curiosamente, na língua chinesa o “aí” corresponde exatamente ao MC 

chinês ranhou.[6]De acordo com o Dicionário do Chinês 

Contemporâneo (2012), ranhou é utilizado para dar sentido de movimento, ou seja, 

estabelece uma relação aditiva entre duas orações. Wang & Zhou (2005), em um 

estudo sobre a expansão do uso do ranhou no chinês moderno falado, demonstram 

que 98% dos universitários chineses entrevistados utilizam ranhou como MC na fala 

e, destes que o utilizam, 32% utilizam-o com excessiva frequência. Ainda, 94% dos 

inqueridos costumam utilizá-lo em qualquer situação, seja em situações formais ou 

informais. Os resultados da pesquisa de Wang & Zhou apontam para o fato de que “o 

uso do ranhou é muito comum, embora seu uso não esteja restrito a satisfazer 

nenhuma condição” (Ibidem, p.33)[7]. 

Assim sendo, no exemplo 1, o MC “aí” tem função de marcador sequencial no discurso 

–tal como o MC “depois” – desepenhando, portanto, o mesmo papel de ranhou na 

língua chinesa. Este exemplo sugere-nos que os aprendentes chineses têm grande 

facilidade em empregar este MC sequencial, pois o equivalente semântico de “aí” em 

chinês é justamente ranhou. Vejamos um outro MC comumente utilizado por 

aprendentes chineses: 

Exemplo 3 
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Figura 4: exemplo 3, retirado do facebook. 

Da conversa entre os aprendentes, percebemos a ocorrência dos MCs “tá bom?” e 

“tá”. De acordo com o que diz a literatura dos MCs, verificamos que estes marcadores 

geralmente marcam a finalização de turno. O “tá bom” serve para o sustendador do 

turno buscar e/ou solicitar concordância do seu ouvinte e a resposta “tá” é uma 

confirmação de envolvimento do ouvinte. Vejamos mais alguns exemplos do uso de 

MCs em aprendentes chineses: 

Exemplo 4 

 

Figura 5: exemplo 4, retirado do Weibo. 

Exemplo 5 

 

Figura 6: Exemplo 5 (antigo ex 7), retirado do QQ. 
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Nos exemplos 3, 4 e 5, vemos que os chineses utilizam alguns MCs em suas 

interações, dentre os quais é curioso notar que “tá bom?”, “tá” e “bom” podem 

corresponder literalmente ao MC chinês haoba[8]. De acordo com Liu (2013), em um 

estudo sobre a utilização do MC haoba em redes sociais chinesas, no chinês 

modernoo haoba pode ocupar as seguintes posições ou funções: (i) em final de frase 

curta, formando-se pela estrutura verbo ou substantivo + hao (adj.) + ba (partícula 

modal[9]), para solicitar envolvimento do ouvinte; (ii) em final de enunciado como 

forma interrogativa, sugerindo um pedido de conselho ou entendimento sobre uma 

ordem proferida e; (iii) no início do enunciado como um acatamento a uma ordem ou 

para expressar concordância com a oração precedente. Percebe-se, portanto, que os 

MCs “haoba” e “tá bom” ocupam posições e funções similares na LM dos aprendentes 

e na língua alvo, estando ambos localizados quase que em sua totalidade no início e 

no final de seus turnos. 

Desta maneira, ambos MCs desempenham papéis fundamentais de função 

interacional na busca de aprovação discursiva, ou seja,  o locutor busca confirmar e 

sustentar seu próprio argumento e ainda solicitar envolvimento do ouvinte. 

Ademais, haoba é bastante usado em chinês para pedir conselho, solicitar 

compreendimento de uma ordem expressa e/ou acatar uma ordem e, quando em 

posição final, caracteriza-se por sua entonação ascendente – característica comum 

dos marcadores finais de turno. Depreendemos que estas semelhanças entre os MCs 

“tá bom” e “haoba” são producentes para que os aprendentes chineses adotem e 

incorporem largamente o MC “tá bom” e “tá bom?” a suas falas. 

Exemplo 6, retirado do QQ (itálicos nossos). 

B3:pq no Brasil falar que alguém é um doce pode ter MUITA ironia! 

C6:nao sabia disso  

B3:claro que depende da entonação que vc fala! 

C6:aprendi agora 

C6: ah entendi  

C3:então posso dizer q [...] é um doce? 

C7:entao [...] eh muito doce 

C6: ai vcs ........ 

C7:vc [C3] falou o que eu queria falar... 

Exemplo 7, retirado do Facebook. 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/5%20-%20JuÂ¦Ã¼lio%20JatobaÂ¦Ã¼/XU%20Zhenhong%20&amp;%20JATOBA%20Julio%20Reis%20SIPLE%2006%20MC%20VERSAÂ¦Ã¢O%20DEFINITIVA.doc%23_ftn8
file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/5%20-%20JuÂ¦Ã¼lio%20JatobaÂ¦Ã¼/XU%20Zhenhong%20&amp;%20JATOBA%20Julio%20Reis%20SIPLE%2006%20MC%20VERSAÂ¦Ã¢O%20DEFINITIVA.doc%23_ftn9


Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 1 

74 

 

Figura 7: exemplo 7, retirado do facebook. 

Nos exemplos 6 e 7, considera-se “então” como um MC que se situa em posição inicial 

para que se desenvolva o turno. Ele pode ser uma variante de “por isso” ou “portanto” 

e carrega o valor de inserção de uma conclusão de ideia ou algum raciocínio 

explicitado na oração anterior. O MC “então” pode ser traduzido literalmente para 

chinês como name[10]. O MC name na China possui duas acentuadas 

características. A primeira delas refere-se ao seu emprego em uma grande extensão 

geográfica da China, presente inclusive em uma grande variedade de dialetos 

chineses. A segunda característica é que apresenta uma elevadíssima frequência de 

produção tanto em situações formais como informais. Além do mais, name é uma 

conjunção usada para mudança ou início de um tópico/assunto e para ajudar a dar 

sequência à oração precedente. Por estas características, é incorporada ao 

vocabulário dos aprendentes chineses como seu similar em português, o MC “então”. 

Enfim, o que vimos nestes breves exemplos apresentados é uma grande utilização 

de MCs da LP que tenham correspondentes semelhantes na LM dos aprendentes. 

Sem dúvidas, estes dados são apenas alguns indicativos no que se refere à 

possibilidade de transferência da LM e não são por si só conclusivos. Porém, quando 

comparamos aos MCs mais utilizados pelos aprendentes em suas LM, percebemos 

que os MCs da LP utilizados por eles sugerem haver um predisposição para a maior 

produção de MCs da LP que sejam semelhantes ou similares aos MCs de suas LM. 

Considerações Finais 

Foi objetivo deste estudo demonstrar uma predileção dos aprendentes chineses de 

PLE a utilizarem em seus textos conversacionais alguns MCs, tais como “aí”,“tá bom” 

e “então”. Esses marcadores são literalmente correspondentes aos MCs 

chineses ranhou, haoba e name, um dos MCs mais utilizados na língua chinesa. 

Percebemos que os chineses facilmente incorporam alguns MCs da LP que –assim 

como o fazem para a língua inglesa –sejam semelhantes ou idênticos aos utilizados 

em suas LM. 
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De acordo com os dados analisados –e juntando-se a isso nossa experiência de 

ensino de PLE para aprendentes chineses e sermos, respectivamente, uma falante 

nativa do mandarim e um falante nativo da LP –,sustentamos os pressupostos 

defendidos por Wang & Zhu (2005),Li & Li (2010), Chen & Li (2010) e Wang (2010) 

de que o emprego de MCs como “aí”, “tá bom” e “então”, entre outros MCs, são 

influenciados diretamente pela LM dos aprendentes em função, sobretudo, das 

grandes semelhanças entre os usos semânticos destes MCs na língua alvo e no 

mandarim. 

Ainda de acordo com nossa experiência de ensino de PLE a aprendentes chineses, 

percebemos na fase de coleta de dados que a produção de MCs da LP que não tem 

correspondentes exatos na língua chinesa, tais como alguns 

MCs redutores e resumidores, são comumente evitados pelos aprendentes. Porém, 

por outro lado, MCs de sequência, de requisito de apoio discursivo e finalizadores, 

abundantes na língua chinesa, são bastante utilizados pelos aprendentes chineses.   

Tomando o argumento de que a transferência positiva pode ser motivada pela 

influência facilitadora do vocabulário cognato ou quaisquer outras semelhanças entre 

a língua nativa e a língua alvo(OLDIN,1989, p.26), consideramos que alguns MCs da 

língua chinesa que têm características semelhantes aos de LP são potencialmente 

transferidos e assimilados para a LP durante o processo de aprendizagem. Desta 

maneira, e ainda de acordo com a hipótese de transferência línguistica, os dados 

coletados sugerem uma transferência positiva no uso de MCs, sobretudo os 

de sequência e finalizadores, durante a aprendizagem do PLE em aprendentes 

nativos de língua chinesa. 

Para que possamos afirmar tais suposições, faz-se imperioso um estudo mais 

abrangente e com dados mais representativos. Além disso, os dados coletados, 

apesar de espontâneos, não representam necessariamente um texto conversacional 

fluente e com indicadores de força ilocutória, pois, diferentemente do texto oral 

espontâneo, nos excertos analisados houve um tempo e espaço para a organização 

dos discursos e não houve, consequentemente, a necessidade explícita e latente de 

tomada, sustentação ou troca do piso conversacional. 

Por fim, ressaltamos que a pesquisa e ensino dos MCs são essenciais para um 

modelo de ensino/aprendizagem de LE que tenha como objetivo desenvolver as 

competências comunicativas dos aprendentes e, assim, incrementar e estimular, 

entre várias possibilidades, a produção de significados e de uma consciência dos 

mecanismos que regem as forças ilocutórias na língua e cultura alvo. 
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[1]Neste artigo, adotaremos a terminologia marcadores conversacionais, destacando, porém, 

que não há um consenso na literatura acerca desta denominação, sendo também utilizadas 

diversas denomimações, tais como marcadores discursivos, apoios do discurso, expressões 

de situação, operadores discursivos etc.   

[2]Sina Weibo, ouWeibo, é um website tipicamente chinês que é um misto entre 

o twitter e facebook. O Weibo é uma das principais plataformas chinesas de interação e, 

tendo em vista as dificuldades de acesso ao facebook na China, é, atualmente, a rede social 

mais usada na China. O QQ engloba uma plataforma web de notícias, correio eletrônico, 

microblog e webchat. O QQ é o webchat mais utilizado na China. 

[3]Aos leitores interessados no contexto chinês de ensino/aprendizagem de LE, convidamos 

a uma leitura da revista da SIPLE edição 5. 
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[4]Texto original: “通过对自行搜集的英语专业学生口语语料和及中英语本族语人士的口语语料

进行对比发现中国英语专业学生不管是在考试还是日常对话中已经在有意识地使用话语标记但

是中国学生在话语标记的使用方面同本族语人士相比还是有所不同使用频率总体偏高个别话语

标记使用不当” (p. 83). 

[5]Texto original: “Transfer is the influence resulting from similarities and differences between 

the target language and any other language that has been previously (and perhaps 

imperfectly) acquired” (p.27). 

[6]Ranhou(然后depois, em tradução literal),é originalmente uma conjunção aditiva que 

estabelece uma relação sequencial entre duas orações. Ele é muito usado coloquialmente na 

língua chinesa como um MC e os seus possíveis sinônimos em português podem ser “aí”, 

“daí” e “e”. 

[7]Texto original: “以上数据表明了“然后”一词的使用已经相当频繁, 而且不受场合的制约”(p.33) 

[8]Haoba(好吧bomou está bom, em tradução literal) é muito usado coloquialmente como um 

MC em chinês e equivale semânticamente ao "tá bom" "bom", "tá certo" e "beleza" do 

português. 

[9] O mandarim é uma língua tonal e possui 4 tons semânticos e um tom neutro (轻声

, qingsheng). Partículas modais possuem tom neutro para que o locutor possa marcar a 

entonação do enunciado. 

[10]Name(那么então, em tradução literal) é uma conjunção muito usada coloquialmente como 

um MC em chinês e equivale a "então" "por isso" e "neste caso" em português. 

  

file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/5%20-%20JuÂ¦Ã¼lio%20JatobaÂ¦Ã¼/XU%20Zhenhong%20&amp;%20JATOBA%20Julio%20Reis%20SIPLE%2006%20MC%20VERSAÂ¦Ã¢O%20DEFINITIVA.doc%23_ftnref4
file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/5%20-%20JuÂ¦Ã¼lio%20JatobaÂ¦Ã¼/XU%20Zhenhong%20&amp;%20JATOBA%20Julio%20Reis%20SIPLE%2006%20MC%20VERSAÂ¦Ã¢O%20DEFINITIVA.doc%23_ftnref5
file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/5%20-%20JuÂ¦Ã¼lio%20JatobaÂ¦Ã¼/XU%20Zhenhong%20&amp;%20JATOBA%20Julio%20Reis%20SIPLE%2006%20MC%20VERSAÂ¦Ã¢O%20DEFINITIVA.doc%23_ftnref6
file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/5%20-%20JuÂ¦Ã¼lio%20JatobaÂ¦Ã¼/XU%20Zhenhong%20&amp;%20JATOBA%20Julio%20Reis%20SIPLE%2006%20MC%20VERSAÂ¦Ã¢O%20DEFINITIVA.doc%23_ftnref7
file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/5%20-%20JuÂ¦Ã¼lio%20JatobaÂ¦Ã¼/XU%20Zhenhong%20&amp;%20JATOBA%20Julio%20Reis%20SIPLE%2006%20MC%20VERSAÂ¦Ã¢O%20DEFINITIVA.doc%23_ftnref8
file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/5%20-%20JuÂ¦Ã¼lio%20JatobaÂ¦Ã¼/XU%20Zhenhong%20&amp;%20JATOBA%20Julio%20Reis%20SIPLE%2006%20MC%20VERSAÂ¦Ã¢O%20DEFINITIVA.doc%23_ftnref9
file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/5%20-%20JuÂ¦Ã¼lio%20JatobaÂ¦Ã¼/XU%20Zhenhong%20&amp;%20JATOBA%20Julio%20Reis%20SIPLE%2006%20MC%20VERSAÂ¦Ã¢O%20DEFINITIVA.doc%23_ftnref10


Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 1 

79 

6. O Texto no Português como Língua Estrangeira 

(PLE): Entre Blogs e Redes Sociais 

Escrito por Gabriel Nascimento dos Santos (Universidade de Brasília), Maria D’Ajuda 

Alomba Ribeiro (Universidade Estadual de Santa Cruz) 

 

Resumo: Este estudo tem como objetivo discutir a importância das aulas de produção 

textual utilizando o meio virtual no Ensino de Português como Língua Estrangeira 

(PLE), a partir das reflexões sobre o uso das (novas) tecnologias existentes. Assim, 

pretendeu-se investigar em que medida o uso das ferramentas virtuais fornecem 

propriedades úteis para o ensino de produção textual, a partir da colaboração e da 

(re) significação do lócus de produção textual e de aprendizado. Nesse sentido, nos 

baseamos na Linguística Aplicada e na Linguística Textual (MARCUSCHI,2004, 2005) 

e na Linguística Aplicada (CORACINI, 1995; MORITA, 1992; ALMEIDA FILHO, 200, 

MOITA LOPES,1996), buscando compreender a entrada do texto na sala de aula de 

PLE a partir dos diversos gêneros textuais, e do poder da mídia virtual para 

empreender um aprendizado colaborativo e eficaz. Desse modo, ao escolher 

trabalhar com blogs e redes sociais, investigamos desde a criação do texto 

colaborativo no blog até a reprodução dos links nas redes sociais e pudemos detectar 

fatores expressivos que contribuem para a entrada do texto digital na sala de aula de 

PLE. 

Palavras-chave: Linguística Aplicada; Linguística textual; PLE. 

ABSTRACT 

This study aims at discussing the importance of textual production lessons using 

hypertext and Internet to learn Portuguese as a Foreign Language (hence PFL), 

reflecting upon (new) technologies. So, it aimed at investigating to what extent the use 

of tools may offer useful properties for the learning of textual production, collaboration 

and redefinition of locus of textual learning. Accordingly, we rely upon the Textual 

Linguistics and Applied Linguistics (MARCUSCHI,2004, 2005, CORACINI, 1995, 

MORITA, 1992, ALMEIDA FILHO, 200, MOITA LOPES,1996), to realize the 

introducing textual aspects in PFL classroom, through several textual genre and virtual 

media which may help in a collaborative and effective learning. By this way, when it 

seeks to work with blogs and social networking, we want to investigate since the 

edition of collaborative text until the use of links of those texts in the social networking 

and how we could detect expressive factors which may contribute to introduce the 

digital text in PFL classroom. 

Keywords: Textual Linguistics; Applied Linguistics; PFL. 
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Introdução 

A Linguística Aplicada é uma área interdisciplinar nascida da necessidade de 

aplicação dos conceitos produzidos em Linguística Teórica (MOITA LOPES, 2006), 

mas que, ao passar dos tempos, foi ressignificada a partir da prática e da 

materialidade sociodiscursiva das coisas. Assim, o que era apenas um enfoque dado 

à aplicação dos pressupostos linguísticos, passou a ser um campo interdisciplinar, ou, 

ao dizer de Moita Lopes (2006) “indisciplinar”, ou ainda como define “transgressivo” 

por entender que se faz necessário criar uma barreira entre teoria e prática, em que 

ambas se reconstruam mutuamente e que as teorias possam surgir da prática. Diante 

disso, nem se fala e nem se entende, em nossos dias, na Linguística Aplicada como 

um ramo da Linguística, mas uma área das Ciências Sociais aplicadas que busca 

entender a Linguagem a partir de suas práticas e as teorias a partir da realização da 

materialidade histórica. 

Ao tratar da materialidade histórica, entendemos a linguagem como processo e não 

como resultado, pois o discurso não é somente pelo qual os interesses se 

materializam, mas os interesses que se materializam, sendo o discurso sedimentado 

na arena social (BAKHTIN, 1997), marcado pela ideologia dominante difundida pelos 

Aparelhos Ideológicos de Estado (ALTHUSSER, 1980), e por uma ordem discursiva 

selecionada e editada por determinados grupos e poderes (FOUCAULT, 1996). 

Desse modo, é com a força motora que move os estudos em Linguística Aplicada que 

buscamos, neste trabalho, entender como se dá a entrada do texto em sala de aula 

de Português como Língua Estrangeira (doravante PLE) ao utilizar as ferramentas 

tecnológicas existentes na Internet, como blogs e redes sociais, a partir de textos 

selecionados de alunos de PLE, produzidos e publicados em meio digital. 

Tentaremos estabelecer uma agenda de práxis para as aulas de leitura em PLE, com 

ferramentas tecnológicas da Internet, baseando-se nas pesquisas divulgadas em 

meio acadêmico. Assim, primeiro abordaremos algumas mudanças na cena da 

Linguística Aplicada brasileira e seus enfoques na sala de aula de PLE como campo 

interdisciplinar e transgressivo e, logo após, tentaremos esboçar aspectos da entrada 

do texto em sala de aula, da abordagem de gêneros textuais etc. Tentaremos também 

provocar a reflexão sobre a relação entre a leitura em meio digital e a descoberta de 

si e do outro na interculturalidade em meio digital, sob a ótica da Internet ser um 

espaço de multiculturalismo e interculturalidade. Finalmente, analisaremos textos 

produzidos e publicados por dois alunos de PLE em redes sociais e blogs (a 

saber Facebook e Blogger), produzidos e coletados em pesquisas de iniciação 

científica realizadas no projeto Português como Língua Estrangeira da Universidade 

Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. Dessa maneira, a partir dos textos 

analisados, apontaremos as características que permitem inserção do texto em sala 

de aula de PLE. 
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 Linguística Aplicada e a pós-modernidade: virada cultural na prática do professor de 

PLE 

Ao (re) visitar a obra de diversos pesquisadores brasileiros, desde as décadas de 70-

80, podemos destacar a mudança e a contribuição que esse campo, afinado com as 

Ciências Sociais Aplicadas, vem promovendo na cena político-acadêmica 

brasileira.[1] 

No quadro contemporâneo da Linguística Aplicada brasileira, é possível destacar o 

esforço de pesquisadores brasileiros em entender o espaço da sala de aula e os 

processos ali desencadeados e desenvolvidos, sob a luz de teorias que não somente 

aquelas inerentes à atividade linguística em si, mas a processos que a circundam. É 

o caso, por exemplo, da análise de construção do aprendizado na sala de aula através 

da colaboração (SILVA, 2011 etc.), da investigação sobre o uso de tecnologias no 

ensino de PLE (MORITA, 1992; SANTOS & ALOMBA, 2011), do discurso sobre a 

homofobia em sala de aula de LE (MOITA LOPES & FABRÍCIO, 2008), entre outros 

tópicos e temas de investigação desenvolvidos em programas de pós-graduação no 

Brasil em nossos dias. 

No entanto, uma discussão empreendida sobre a história da Linguística Aplicada e o 

seu atual momento nos permite problematizar a importância em (re) pensar a ordem 

social em que vivemos e a crise da razão e da representação, em nosso tempo 

recorrente e fundamental, que tem suas grandes contribuições em Marx, Nietzsche, 

Freud e seus seguidores, cada corrente com seus objetos teóricos norteadores. 

Assim, torna-se imprescindível entender que, ao contrário da ciência moderna, aquela 

de intelectuais orgânicos, da objetividade e racionalidade técnica, centrada na 

quantificação, na apenas observação da materialidade histórica, uma ciência da pós-

modernidade[2] (ou pós-colonial) centra-se, cada vez mais, nos aspectos qualitativos, 

sob os quais as ciências devem ser entendidas como transformadoras da realidade 

social (FABRÍCIO, 2006). 

Toda essa discussão reforça os postulados dos Estudos Culturais e reafirma a ideia 

de que é preciso buscar conhecimentos em outras áreas do conhecimento para 

entender, em muitos aspectos, as problemáticas que cercam a linguagem (MOITA 

LOPES, 2008). 

De outro modo, todos os aspectos que a Linguística Aplicada (doravante LA) brasileira 

vem promovendo, nos últimos anos, possibilitam ao professor mais possibilidades e 

perspectivas. Um exemplo é quantidade de pesquisas produzidas sobre a sala de 

aula, dentro dela, a chamada pesquisa-ação, em que o próprio pesquisador é 

professor de LE e utiliza sua sala de aula como lócus de investigação e resposta às 

indagações. 

A pesquisa sobre crenças no ensino de LE tem produzido frutos importantes na 

pesquisa brasileira em LA (BARCELOS & ABRAHÃO, 2006; SCHEIFER, 2008, 2011, 
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SILVA, 2011a et alli.), permitindo entender como pensam alunos, professores e outros 

atores no ensino de LE no espaço escolar e fora dele. 

É possível verificar, no que diz respeito ao ensino/aprendizado de Português como 

Língua Estrangeira, como interesse pelo PLE tem crescido no Brasil ao observar a 

quantidade de projetos e centros de ensino de Português para estrangeiros em 

universidades brasileiras. Silva (2011b) mapeou alguns desses projetos e constatou 

a diversidade de intenção, mas a precariedade de funcionamento de alguns desses 

projetos. Inferimos aqui dois marcos para o crescimento do interesse pelo 

aprendizado de PLE: (a) a criação do Mercado Comum do Cone Sul (MERCOSUL), 

segundo destacam Alomba Ribeiro (2005) e Almeida Filho (1992), tendo como 

caracterização a fundação de escolas para o ensino de PLE em países do bloco; (b) 

a crise no sistema financeiro internacional, sendo chamada de segunda grande crise 

do capitalismo. Autores como Sader & García (2010), Pochman (2010) demonstram 

que ao contrário dos demais países envolvidos no Neoliberalismo iniciado na década 

de 70 com cortes de gastos públicos, medidas de austeridade fiscal, que o Brasil tem 

conseguido, nos últimos dez anos, se manter de pé, criando vagas reais de emprego 

formal, além do investimento em programas sociais de erradicação da pobreza, e 

renda, além do investimento no mercado interno, levando a economia brasileira à 

projeção futura e próxima de sexta maior economia do mundo. Esses dados revelam 

um destaque do Brasil no cenário internacional. Tal destaque, segundo nossa 

preposição, leva à Europa e Estados Unidos a exportar mão de obra. Esses 

profissionais, para se adequar ao idioma, têm se interessado pelo Português. O 

resultado disso é o aumento de conferências sobre o futuro do Português e os centros 

de Português instalados em países não lusófonos e hispânicos, como é o caso dos 

Estados Unidos. 

Mapeando esse arcabouço desenvolvido ao longo desta seção, temos como objetivo 

discutir a importância das aulas de leitura com ferramentas virtuais no ensino de 

Português como Língua Estrangeira a partir de blogs e redes sociais. Antes, porém, 

revisitaremos a literatura especializada sobre leitura e gênero, para, logo após, tentar 

entender o impacto das aulas de leitura no ensino de PLE. 

O texto no ensino de PLE 

 A abordagem a ser seguida neste trabalho parte de um conjunto de fundamentos que 

vão desde a inserção das práticas de linguagem em uso na sala de aula[3] até a 

defesa do texto como possibilidade de análise dessa linguagem em uso (KLEIMAN, 

2001; CORACINI, 1995; MARCUSCHI, 2004). 

Ao falar sobre a inserção das práticas de linguagem em uso na sala de aula, 

entendemos a escola brasileira como aquela que reproduz, em diversos aspectos, um 

comportamento estruturalista sobre a linguagem (BAGNO, 2008; MOITA LOPES, 

1996), o qual isola os elementos linguísticos para serem analisados. Por isso, tanto 

em Língua Materna (doravante LM) quanto em LE é ainda comum ver métodos 
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gramatiqueiros, em que são feitas análises sintáticas, morfológicas sem nenhuma 

relação com exemplos reais. Em LE é mais do que comum do que se imagina 

(COELHO, 2005), sendo que as aulas chegam até a frustrar alguns alunos, conforme 

demonstra um trecho retirado da dissertação de mestrado de Coelho (2005): 

[...] até me preocupo em levar alguns jogos... a professora Carol, trabalhou 
conosco... me emprestou bastante jogos, então levei...enquanto eles estão 
fazendo alguma coisa assim lúdica... vocabulário eles gostam muito... eles 
memorizam... agora quando eu começo a ensinar a gramática... "vamos ensinar 
o uso do 'do' e do 'does' " ..."ah, Vilma! Isso não!"... então quando é coisa que 
eles gostam que eles memorizem fácil, que tá no nível deles, eles curtem, mas 
quando é uma coisa mais difícil, uma gramática, uma coisa assim, eles já falam, 
"ah isso é difícil! isso eu não vou aprender!”. (COELHO, 2005, p. 65)[4] 

Para tanto, entendemos que a prática do professor precisa ser renovada no que 

condiz com as pesquisas realizadas em nossas universidades, em conformidade com 

o atual estágio de desenvolvimento humano, valorizando as competências 

linguísticas. Assim, o texto se torna um excelente dispositivo para perceber a 

funcionalidade linguística. Diante da linguagem escrita, diferente do preconceito do 

senso comum, podemos verificar a diferença nos níveis de variação linguística exigida 

pelo estrato social, o registro em função do contexto tendo em mente o interlocutor 

para qual o texto se destina, além dos discursos enunciados, das formações 

discursivas, dos valores culturais implícitos no texto, bem como a composição da 

estrutura sintática, semântica, morfológica etc. A linguagem escrita, como a oral tem 

seus níveis de variabilidade linguística de acordo com fatores linguísticos e 

extralinguísticos, segundo também advoga Marcuschi (2008, p. 51), aludindo a uma 

apresentação seguinte: 

Como se verá agora, vamos analisar o texto como uma realidade e não como 
uma virtualidade. Pois o texto não é apenas um sistema formal e sim uma 
realização linguística a que chamamos de evento comunicativo e que preenche 
condições não meramente formais.            

E completa: 

Um dos equívocos mais comuns na LT[5] dos anos 1970 foi precisamente ter 
identificado o texto como uma frase ampliada (daí a noção de LT como uma 
fase do transfrástico), quando, na realidade, o texto é uma unidade 
teoricamente nova e não apenas uma frase ampliada. Também não é uma 
simples sucessão de enunciados interligados. Já não se postula mais a ideia e 
que o texto seria “uma sucessão coerente e coesa de enunciados” (Op. Cit., p. 
55). 

Por isso, entendemos que, para que o professor entenda a necessidade de trabalhar 

produção textual na sala de Português como Língua Estrangeira ou de outra dada 

Língua Estrangeira, sendo esse nosso foco, é preciso que ele entenda que o texto 

escrito está sujeito à variabilidade, não é homogêneo e estático, e se enquadra nas 

configurações, historicidade e funcionamento dos gêneros textuais, uma vez que 

Marcuschi (2004, 2005, 2008) define gênero como entidade sócio-histórica envolta de 

determinados interesses, com um caráter definido por fatores linguísticos e 
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extralinguísticos e com determinada forma articulada para sua existência ter sentido 

enquanto texto. Sob essa categorização, todos os textos, sejam escritos ou orais, 

impressos ou online, se apresentam na forma de gêneros. 

A diversidade textual pode, nesse sentido, ser alcançada em sala de aula de PLE ao 

trabalhar a quantidade de gêneros existentes. Antunes (2009, 2010) defende o uso 

dessa variedade de gêneros na aula de LM e em Muito Além da Gramática (2007) a 

autora buscou alcançar o ensino de LE ao advogar para uma postura menos 

conservadora de professores puristas e gramatiqueiros, os quais só se apropriam de 

uma única forma de gramática, a normativa. 

Essa discussão é relevante, pois, ao ensinar língua a um estrangeiro utilizando texto 

como foco, é preciso saber utilizar a gramática no texto, visando num percurso que 

vá do texto ao discurso. Na seção seguinte, pretendemos discutir o texto no âmbito 

virtual. 

O texto no âmbito virtual: múltiplas possibilidades para a aula de PLE 

Tal como os textos impressos, os textos virtuais também se organizam em gêneros. 

Marcuschi (2005) reflete que eles se materializam em suportes, tal como os suportes 

dos textos impressos. Discute ainda que alguns gêneros digitais têm fundamentos a 

partir de gêneros já existentes, como é o caso do blog, ao funcionar como Diário 

eletrônico ou ainda o E-mail como uma carta. Assim: 

Já nos acostumamos a expressões como “e-mail”, “bate-papo virtual” (chat), 
“aula-chat”, “listas de discussão”, “blog” e outras expressões da denominada 
“e-comunicação”. Qual a originalidade desses gêneros em relação ao que 
existe? De onde vem o fascínio que exercem? Qual a função de um bate-papo 
pelo computador, por exemplo? Passar o tempo, propiciar divertimento, 
veicular informação, permitir participações interativas, criar novas amizades? 
Pode-se dizer que parte do sucesso da nova tecnologia deve-se ao fato de 
reunir num só meio várias formas de expressão, tais como, texto, som e 
imagem, o que lhe dá maleabilidade para a incorporação simultânea de 
múltiplas semioses, interferindo na natureza dos recursos linguísticos 
utilizados. (MARCUSCHI, 2005, p. 13). 

Diante dessa configuração, é preciso entender os gêneros de acordo com seu formato 

e suas peculiaridades linguísticas e discursivas e a sua realização num dado suporte. 

No caso do suporte virtual, as redes sociais e websites oferecem espaço para 

publicação de material informativo e de divulgação, dentre os quais pretendemos nos 

centrar diante do gênero mural do Facebook e do blog enquanto gênero e suporte. 

O blog enquanto gênero configura-se, segundo postula Marcuschi (2005) como uma 

espécie de diário. Cabe notar, porém, desde a publicação citada do emérito professor 

Luís Antônio Marcuschi, como notam Santos & Alomba Ribeiro (2011), existem 

algumas mudanças na configuração do gênero que se materializa no suporte 

virtual blog, sendo atualmente mais próximo de informativo do que Diário pessoal. 
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Seguindo as orientações dispostas em Marcuschi (Op. Cit.), nossas observações in 

loco nas redes sociais (SANTOS & ALOMBA, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2012c, 

2012d, 2012e), em resultados publicados de pesquisas de iniciação 

científica,    demonstram que elas têm se tornado suporte para a realização do Diário 

Pessoal, como é o caso do gênero textual Mural do Facebook. 

O Mural[6] se configura como espaço de enunciação de (hiper) textos, podendo ser 

eles vídeos, músicas, mensagens de atualização pessoal, informações, explicações, 

protestos etc. Na seção a seguir buscaremos analisar alguns desses textos, 

em blogs e Murais e buscar sugerir uma agenda para o professor de PLE a partir da 

análise. 

Alguns passos em direção a uma aula de PLE com textos virtuais 

 Nossa escolha por textos virtuais deve-se, do ponto de vista prático, às inúmeras 

possibilidades que o âmbito virtual permite a uma aula de PLE. Dessas possibilidades, 

trabalhadas por Santos & Alomba (2012e), ao utilizar o blog ou a rede social como 

espaço de exercício para leitura e produção textual, por exemplo, o aluno pode postar 

textos interativos e ler textos interativos, em diversas modalidades de linguagem e 

registros. 

Os textos a serem analisados foram produzidos por dois alunos norte-americanos, em 

épocas diferentes, no projeto de Ensino de Português como Língua Estrangeira da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, com a integração entre pesquisa e extensão, 

unindo a investigação conduzida pela orientação nos projetos de iniciação científica à 

oferta do curso.  Assim, vamos começar analisando o seguinte texto, do estudante A: 

[...] 

E aí moral? Olha esse gringo! 

O dia chegou! 

O dia da minha despedida. 

Tenha viajado muito, mas esta parte - a despedida - nunca é fácil. Queridos alunos, 

amigos e pessoas que ainda faltou tempo para conhecer melhor: estas palavras são 

para vocês. 

Comecei esta viagem sem expectativas e volto para a minha terra com essa mesma 

percepção, mas eu não volto sendo a mesma pessoa de quando cheguei. Agora tenho 

uma perspectiva baianizada. Não estou triste por ir embora; sempre sabia que este 

dia chegaria, mas não é por isso que não me sinto triste. Como que eu posso sentir 

tristeza dos últimos nove meses? Foi uma maravilha morar no Pontal! As vezes pensei 

que eu estava num sonho, morando em frente ao mar, com sua brisa refrescante 

passando por minha varanda. E nada se compara ao ver o sol amanhecer sobre o 

mar com os amigos. Também passei por tempos ruins tanto quanto bons aqui, mas 
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ainda assim, não posso reclamar - só celebrar todos os momentos que a vida me 

da.[7] 

Mesmo com problemas de acentuação, pode-se constatar um nível de fluência no 

estudante, o que poderia conduzir a discussões sobre o texto produzido no blog e 

seus níves de formalidade. Assim, após o aluno produzir o texto, em sala de aula, 

lugar de orientação metodológica, o professor de PLE tem a oportunidade de discutir 

e incentivar (re) escritura do texto, a partir de diferentes gêneros (e.g. Artigo de opinião 

pessoal, reportagem, poema etc.). Para perceber o nível de monitoramento linguístico 

desse aluno, vamos ver agora uma postagem em forma de Mural no Facebook e um 

comentário, sendo esses dois gêneros a possibilidade de avaliar se o texto do blog foi 

amplamente revisado por um nativo ou não: 

  

 

Imagem 1- Mural do Facebook do Estudante A 

 

Imagem 2- Comentário Estudante A no Facebook 

 As duas imagens passadas demonstram que, muito embora o registro tenha mudado, 

conforme pode-se notar (como o uso do “vc”, a exclamação), o aluno demonstra o 

mesmo nível de fluência nesses gêneros. Na entrevista feita durante as aulas 

ofertadas, ele disse ser membro de uma família peruana (traço encontrado na Imagem 

2, acima). A ambientação bilíngue, entre o espanhol e o inglês, permitiu ao aluno mais 

facilidade no aprendizado/aquisição de Português. Trata-se de um aluno advindo do 

programa de intercâmbio acadêmico/profissional Capes/Fulbright, em que 

professores brasileiros são enviados aos Estados Unidos como assistentes de ensino 
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de PLE e professores norte-americanos são enviados para cá na condição de 

assistentes do ensino de língua inglesa, em universidades parceiras participantes. 

Esses textos podem usados para uma aula em que sejam explicados: (a) A diferença 

entre o suporte/gênero Blog como espaço para escolhas mais formais de textos 

quando informativos e/ou destinados para públicos em que a linguagem seja mais 

monitorada em sua exigência, como é o âmbito acadêmico. No caso do estudante A, 

trata-se de uma espécie de diário emseu blog com uma modalidade não tão 

monitorada linguísticamente, mas sem inadequações ortográfcas; (b) O Mural do 

Facebook para uma linguagem mais informal ou de projeção de informações, vídeos, 

músicas, permitindo uma variedade de propriedades, mas preferindo-se, cada vez 

mais, segundo nossa observação e notas de campo, o registro informal e não-

monitorado etc. Vejamos agora outro exemplo, de uma estudante menos fluente, sem 

histórico de língua neolatina na família (como é o caso do Estudante A): a Estudante 

B: 

Estou voltando ao meu blog, escrevendo de um país diferente, uma cidade 
nova, uma mentalidade aberta. As vezes escrever aqui no blog parece uma 
perdida de tempo – quem vai ler isso? Provavelmente poucas pessoas (o que 
significa que posso escrever muitas besteiras!) mas não vou tentar justificar 
meu desejo de escrever. 

Cidade actual? Nashville, Tennessee: casa de musica country e bluegrass, 
onde as botas de caubói nunca morreram, a ioga é quente, o sol brilha em 
janeiro e a segregação racial é uma realidade social.Bem-vindo ao coração dos 
estados unidos. As pessoas gostam de conversar sobre a tecnologia- "olha o 
meu produto novinho de Apple "- e dirigem carros que são bem mais grandes 
do que o necessário. Eles curtem sentar nos cafés -"Vou querer uma cafe com 
leite de soja, eu sei que causa o câncer mais eu simplesmente adoro o sabor 
de aspartame"- e usar os seus notebooks (o que eles estão fazendo de 
qualquer jeito)? Provavelmente procurando um emprego, a coisa que eu devo 
estar fazendo em vez de escrever aqui... Os ricos gastam centos de dólares na 
comida de Whole Foods, enquanto os menos fortunados levam a família a 
McDonald's para o almoço, se poderíamos chamar aquela "comida" de 
"almoço". Tem ruas designados para as bicicletas em cada lugar na cidade- 
mas por quê a maioria das pessoas que andam em bicicleta ao trabalho/escola 
tem vinte pouco anos e são bonitos e saudáveis? Imagina uma cidade onde é 
normal andar em bicicleta e os ciclistas são respeitados na estrada. Aquela 
cidade não é o Nashville. Felizmente, as pessoas gostam de fazer exercícios 
e passam tempo nas parques da cidade, e tem uma mania para a comida 
saudável- que pena que ser saudável nos EUA significa gastar duas 
vezes mas na comida. 

Os trechos em negrito no texto da Estudante B, publicado no blog do projeto, 

construído para as aulas de PLE, demonstram que a estudante não é tão fluente no 

texto escrito quanto o Estudante A. Essas características linguísticas, gramaticais e 

sociolinguísticas, no que diz respeito ao registro a ser seguido, foi trabalhada em sala 

de aula e pode gerar discussões importantes, em que se avalie as lacunas deixadas 

no texto do aluno, como concordância, idiomaticidade (no caso de “menos fortunados” 



Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 1 

88 

não tão comum e em “novinho de Apple”), nos pares “mas/mais”, na acentuação etc. 

Vejamos agora o Mural dela na rede social Facebook: 

 

Imagem 2- Postagens da Estudante B no Facebook- exercícios de tradução 

Verifica-se, assim, que a estudante B, na coleta de dados, ainda não tinha adquirido 

traços de fluência do Português Brasileiro, ao contrário do Estudante A. Esses traços 

permitem um trabalho aprofundado do professor de PLE. Assim, sugere-se, a partir 

das especificidades dos gêneros digitais, a partir de Santos & Alomba Ribeiro (2012e, 

p.265): 

• O Bate-papo- este recurso permite que o aluno desenvolva a proficiência em 

PLE, assim como a prática ortográfica. 

• O Mural e o Tweet- na rede social Facebook e no microblog Twitter é possível 

ao usuário postar uma pequena mensagem sobre sua vida, atualizando seu 

perfil. No Facebook ela é chamada de Mural e, no Twitter de Tweet. É possível 

ainda postar comentários. Essa prática pode ser incentivada no aluno de PLE, 

possibilitando analisar sua evolução nos diversos usos que ele fará. Dessa 

maneira, o professor constrói objeto para análise em suas aulas, e permite ao 

aluno se expressar, estabelecendo a dialética entre sua cultura e cultura do 

Outro. 

• O Blog- em um nível um pouco mais formal, para que o aluno melhore o nível 

de sua escrita a fim de acompanhar a linguagem acadêmica e/ou terminológica 

o blog pode ser uma alternativa. Nesse suporte o professor pode propor que o 

aluno faça uma redação científica em um determinado espaço de tempo, 

expondo aspectos de sua área de estudo. O professor de PLE pode perceber, 

por meio dessa estratégia, se o aluno evolui no uso da linguagem técnica da 

área. Deve-se, por meio dessa técnica, exercitar a leitura de textos teóricos da 

área do aluno, para que seja desenvolvida a competência de aquisição da 

linguagem técnica. A leitura de revistas especializadas deve ser feita com 

frequência, pois, dessa forma, o aluno irá adquirir léxico e propriedades 

estruturais exclusivas da linha de pesquisa e campo do saber que estuda.  

Algumas considerações 

Assim, compreendemos que a entrada do texto em sala de aula, a partir das 

perspectivas do gênero textual e sua historicidade e discursividade, além dos 

aspectos linguísticos e de seu formato (bate-papo, blog, Mural etc.), pode se dar por 

uma via menos conservadora e tradicional, somente do texto impresso, mas que as 

atividades possam fazer parte da vida corrente do estudante, sendo que o espaço da 
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sala de aula corresponda ao espaço para orientação metodológica e que a construção 

do conhecimento não se prenda somente à sala de aula como espaço físico. É nessa 

oportunidade que a Internet ganha força como instrumento de interação, como seus 

suportes para gêneros textuais e digitais, como é o caso do blog e do Mural. As 

especificidades podem ser atendidas e desenvolvidas a partir da discussão da sala e 

aula, conforme os exemplos dados. 

A partir do roteiro seguido por este texto, partimos para novos caminhos na dialética 

do ensino e PLE e as novas tecnologias, no sentido de pesquisa e desenvolvimento 

de material didático com suporte tecnológico. Esse suporte tecnológico, para além de 

um inimigo, pode ser um poderoso aliado, desde que ligado à perspectiva de 

letramento, ordenamento e planejamento metodológico. 

Na agenda defendida neste trabalho, foi possível perceber, a partir da exposição do 

material da coleta de dados divulgado, que as ferramentas virtuais têm usos diversos 

e híbridos, sendo este trabalho uma porta para outros múltiplos olhares sobre contexto 

virtual em que os gêneros aqui utilizados estão inseridos. 
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[1] Ao utilizarmos o termo “político-acadêmico”, nos referimos às associações de 

pesquisadores que, hoje no Brasil, unida e com manifestações de classe, emitem 

considerações acerca de fenômenos da linguagem que alcançam a população brasileira, 

como caso polêmico do livro didático. Rajagopalan (2005, 2006) segue a mesma linha ao 

analisar que o linguista, para provocar modificações na sociedade, precisa ser político. 

[2]É importante observar que o termo pós-modernidade é criticado por estudiosos no que 

concerne à realidade brasileira, pois aqui, ao que cabe à crítica cultural e às ciências sociais 

de um modo geral, não vivemos sequer a modernidade, restando-nos o final de um 

colonialismo escravizador, restando-nos ser críticos inclusive em relação à ideia de pós-

modernidade. 

[3]Seja através das teorias de Vygotsky ou Bakhtin, acreditamos, como Bakhtin (1997), que 

as práticas linguísticas devem ser analisadas na interação e não em atividades isoladas. 

Propomos, portanto, a sala de aula, redes sociais e congêneres como espaços de interação 

e loci de (auto) reflexão. 

[4]O trecho foi retirado do Banco de Teses da UFMG e está disponível em 

<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ALDR-

6ACG69/disserta__o_pdf_hilda_coelho.pdf?sequence=1> . Acesso em 01 Jan. 2013. 

[5]Linguística Textual. 

[6]Na rede social Facebook, o Mural é a mensagem atualização postada pelo usuário, que 

tanto pode ser atualização sobre a vida pessoal do usuário, quanto ser um protesto, uma 

preferência, uma explicação, cumprindo papéis distintos. Em termos mais pragmáticos, 

o Mural pode ser definido como a mensagem publicada na Timeline, na linha do tempo do 

usuário ou o espaço em que a mensagem é postada, permitindo comentários do tipo: “Eu 

postei no Mural dele...”. Sendo assim, cabe discutir ainda se o Mural seria o gênero ou o 
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suporte. Deixaremos essa discussão para oportunidade futura, já que esse não é o nosso 

foco. 

[7] O Blog do estudante A não será divulgado para preservação da identidade do estudante. 
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7. As Línguas do ABC: o antes e o depois do 

Mercosul na história do ensino de PLE na 

Argentina e no Chile e de ELE no Brasil 

Escrito por Francisco Tomé de Castro Neto (Escola Português para Todos, Brasília, DF) - 

Verónica Andrea González (Bolsista CAPES, Programa PGLA, UnB) - Yeris Gerardo Láscar 

Alarcón (Bolsista CAPES, Programa PGLA, UnB) - Alicia Curadelli (Fundación Brasília – 

Argentina) 

 

Resumo: aproveitando a origem diversa de seus autores: um chileno, duas argentinas 

e um brasileiro, pretendemos traçar neste artigo, em linhas gerais, a história do ensino 

das línguas oficiais de nossos países da seguinte forma: a história do ensino do 

português na Argentina e no Chile e a do ensino do espanhol no Brasil antes e depois 

da criação do MERCOSUL. 

Palavras-chave: História do ensino de línguas, ELE no Brasil; PLE na Argentina e no 

Chile 

Abstract: taking advantage of the diverse origins of its authors: a Chilenean, two 

Argentineans and a Brazilian intend to draw in this paper, in general, the history of the 

official language teaching of Portuguese in Argentina and Chile and Spanish teaching 

in Brazil before and after the creation of MERCOSUL. 

Keywords: History of language teaching, Spanish as a foreign language in Brazil 

(ELE); Portuguese as a foreign language in Argentina and in Chile (PLE) 

  

Breve História do Ensino de Português na Argentina 

O antes do MERCOSUL 

A primeira tentativa nacional para desenvolver o ensino da língua portuguesa na 

Argentina situa-se entre 1932 e 1942, coincidindo com o florescimento da divulgação 

da cultura brasileira e a assinatura de um “Tratado de Comércio e Navegação” durante 

os governos do Presidente Pedro A. Justo e Getúlio Vargas. Nessa época, o Brasil 

era o quarto parceiro comercial da Argentina e ambos os governos se reuniam em 

várias ocasiões para resolver conflitos relacionados aos limites fronteiriços entre o 

Paraguai e a Bolívia e outros assuntos da Primeira Guerra Mundial (PASERO, 2004). 

Em 1936, enquanto foi criado o primeiro “curso livre” de português no “Instituto 

Nacional del Profesorado Secundario”, o presidente do Conselho Nacional de 

Educação deste período, Ramón J. Cárcano, reafirmava uma ideia que impulsionava 
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desde 1932, a possibilidade de oferecer cursos de português nas escolas primárias 

para adultos na Capital Federal. Outras ações se sucederam nesse período: a 

tradução e edição da “Biblioteca de Autores Brasileños Traducidos al Castellano”, o 

funcionamento do Instituto Argentino-Brasileiro de Cultura e as aulas alusivas ao 

Brasil (CONTURSI, 2012). 

Entretanto, o português começou a ser oficialmente ensinado em 1943 com a 

aprovação do Projeto de Lei 12.766 (PASERO, 2004), do deputado nacional e 

jornalista, Raúl Damonte Taborda, no quinto ano das escolas secundárias do 

Ministério de Justiça e Instrução Pública e como ‘disciplina de especialização’ nos 

currículos dos “Institutos de Profesorado” (CONTURSI, 2012). Onze anos depois, o 

governo de Getúlio Vargas criou, em Buenos Aires, o Centro de Estudos Brasileiros 

(atual FUNCEB) (FRANZONI, 1999). Com os esforços anteriores e a assinatura de 

acordos bilaterais de cooperação cultural, entre 1958 e 1968, somente em 1971, a 

oferta de português se expandiria em quatro escolas da Capital Federal nos dois 

últimos anos do ensino médio (id). 

Em 1957, o Decreto 1270/57 modificou os planos de estudos dos “profesorados” de 

línguas estrangeiras e deixou implícita uma grande vontade de introduzir o “método 

direto” na formação de professores de LE (BEIN, 2012), que foi acunhado só em 1963 

no decreto fundacional n° 1654/63 do “Instituto Nacional Superior del Profesorado en 

Lenguas Vivas Juan R. Fernández”. No ano anterior, a mudança dos planos de estudo 

da escola secundária, com o decreto 6680/56, apenas trazia novidades para o ensino 

de inglês e francês. 

Durante os governos militares (1955-1973 e 1973-1983), o inglês ganhou uma 

especial preferência pelo momento de subordinação econômica aos Estados Unidos 

e pela Guerra das Malvinas de 1982. Com a volta da democracia, a Resolução 

Ministerial Nº 2.617 de 1985, autorizou o ensino de português na Capital Federal e 

dois anos depois na Grande Buenos Aires, em uma turma do ensino médio nos 

colégios sem orientação específica e com orientação em Letras (FRANZONI, 1999). 

No final dos anos 80, houve outros acontecimentos importantes: aprovou-se o 

currículo das disciplinas da Licenciatura em Português e o curso de “Investigación y 

Especialización en Português”, do “Instituto Nacional Superior del Profesorado en 

Lenguas Vivas”, e o currículo acadêmico do mestrado em “Ciencias del Lenguaje” do 

“Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González”, que estabelecia duas 

disciplinas obrigatórias anuais de língua portuguesa (id).         

O depois do MERCOSUL 

Em 1991, com a assinatura do tratado do MERCOSUL, o português e o espanhol 

foram declarados idiomas oficiais dos países membros para estabelecer um critério 

de publicação dos documentos. Inicialmente, nada se citou sobre o ensino de línguas 

e os aspectos sociais, culturais e educacionais foram aparecendo ao longo do tempo 
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e na medida em que esses aspectos surgiam eram criadas as soluções (CONTURSI, 

2012). 

Para Arnoux (2007) e Contursi (2012), durante a década de noventa, o tratamento 

dado ao português foi como língua de trabalho intergovernamental. A reforma da Lei 

Federal de Educação 23.695 funcionou como marco geral do ensino de línguas. Cada 

jurisdição devia oferecer obrigatoriamente um nível de inglês como LE de 

comunicação internacional e outros dois níveis de “outra LE” conforme as 

necessidades regionais (CONTURSI, 2012). 

Anos mais tarde, em 1997, a Argentina e o Brasil assinaram um “Acordo de Integração 

Cultural Brasil-Argentina” no qual consta no parágrafo dois do “Art. I – Cooperação em 

Cultura, Arte e Ensino de Idiomas”, que cada parte apoiaria, com base na 

reciprocidade, as atividades que se realizarem no território desse Estado em favor da 

difusão do idioma e das expressões culturais e artísticas do outro estado 

(CRISTOFOLI, 2010). Dessa maneira surgiu o SETOR Educacional MERCOSUL 

(SEM), como resultado da assinatura de um protocolo de intenções novamente por 

parte dos Ministros de Educação. 

Como acontecera antes de 1991, os acordos bilaterais não garantiram a oferta de 

português nas escolas públicas. No entanto,em 1999, a assinatura de um novo 

convênio fez com que, de imediato (em 2000), o governo argentino aprovasse um 

“Programa de Português a distância”, com o intuito de formar profissionais para o 

ensino do idioma (CONTURSI, 2012). E em 2005, o SEM estabeleceu, entre suas 

metas para 2006-2010, a criação de centros de estudos de língua e literatura dos 

idiomas oficiais do MERCOSUL (CRISTOFOLI, 2010). 

Nesse contexto, foram sancionadas em 2006 e 2008, respectivamente, as Leis N° 

26.206 e 26.468. A primeira decretou a obrigatoriedade de conteúdos curriculares de 

LE relacionados ao MERCOSUL e a segunda estabeleceu que todas as escolas 

secundárias elaborariam obrigatoriamente um plano curricular para o PLE e o 

“Instituto Nacional de Formación Docente” um plano “plurianual” para a formação de 

docentes. Por último, em 2011, no seu plano de ação para 2011-2015, O SEM criou 

uma Comissão Regional Coordenadora de Formação Docente que tratará, até 2015, 

sobre a Formação de Professores de Português e de Espanhol, entre outros assuntos. 

Para acompanhar a realidade do PLE, em 1997, nasceu a “Asociación Argentina de 

Profesores de Portugués” (AAPP), que tem desempenhado um papel de destaque 

nos esforços nacionais para a sanção de leis sobre a incorporação do português no 

currículo escolar e na formação de professores. Recentemente, a AAPP manifestou-

se formalmente contra a medida arbitrária e contraditória da “Dirección de Educación 

Superior de la Provincia de Buenos Aires” que fechou duas licenciaturas de português 

desse estado. 

Historicamente, as instituições privadas atenderam a demanda crescente do 

português e deram início, em 1997, à publicação de seus próprios livros didáticos (Ver 
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Tabela 1, Apêndice). São cinco coleções de edição nacional, específicas para 

aprendizes hispano-falantes e algumas, segundo seus autores, elaboradas sobre as 

bases da abordagem comunicativa-intercultural que os NAPs (“Núcleos de 

Aprendizaje Prioritario”) de LE exigem, de maneira implícita, na recente Resolução 

CFE N° 181/12 (ARGENTINA, MECyT, 2012). Por fim, é importante destacar que 

depois do MERCOSUL, o português ganhou encontros, seminários e congressos nas 

Universidades e Institutos de Formação Docente de todo o território nacional. 

Nas reflexões de Arnoux (2007), não podemos negar que nos últimos vinte anos, o 

português, uma língua que não era visível, começou a surgir. Todavia, algumas das 

experiências ou propostas quanto ao ensino dela não tiveram o desenvolvimento 

desejado, e outras foram obsoletas. E em 2013, ainda há poucas informações sobre 

o ensino de português em nível secundário de escolarização. Por outro lado, para a 

formação de professores, há unicamente dezesseis “profesorados” de Português 

distribuídos nas províncias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones 

e Santa Fé (Ver Tabela 2, Apêndice). 

Desde 1930, as raízes do ensino de PLE na Argentina estiveram ligadas a Tratados 

e Acordos Comerciais, Culturais e Educacionais. Passaram-se 83 anos da primeira 

vez que no Conselho Nacional de Educação se discutiu a ideia de oferecer cursos de 

português nas escolas primárias. Não obstante, no decorrer desta seção, vimos que 

o lugar do português no currículo escolar argentino e a oferta de licenciaturas dessa 

língua, entre avanços e percalços, ainda é alvo de polêmicas e controversas decisões 

e múltiplos esforços nacionais e regionais, públicos e privados, que almejam ver o 

ensino de PLE fora dos bastidores (ARNOUX, 2007; GIL, 2009 e FRANZONI, 1999). 

Breve História do Ensino de Português no Chile 

O antes do MERCOSUL                                                         

Antes de entender a situação atual do ensino de PLE no Chile, é necessário citar um 

fato histórico relevanteantes da criação do MERCOSULque pode nortear este 

assunto. Em 1888, quando no Brasil a princesa Isabel aboliu a escravidão, no Chile, 

nesse mesmo ano, fundou-se a Universidade Católica do Chile, uma instituição com 

muita tradição, é pontifícia e 1ª do ranking das melhores Universidades da América 

Latina, à frente da Universidade de São Paulo, USP, que ocupa o segundo lugar. Isso 

nos faz entender que aconteceram fatos diferentes no espaço e no tempo em 

contextos diferentes. Pensamos aqui por que tal instituição e o Chile de forma geral 

não tinham nem têm tanto interesse como se espera(va) em ensinar o PLE. Prova 

disso, por exemplo, o Instituto Camões não tem, até hoje, uma representação nessa 

Universidade. 

Em princípio, podemos imaginar que isso ocorre por causa da geografia. O Chile não 

faz divisa ou fronteira com o Brasil. Em se tratando de terras, talvez, para o chileno 

não seja muito interessante o ensino de PLE, por ser esse idioma mais fácil do que 

outros. Por outro lado, as negociações com o Japão por meio do inglês são mais 
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acessíveis já que os dois países estão unidos pelo oceano pacífico e o contato 

marítimo é melhor do que o terrestre. As montanhas da Cordilheira dos Andes que 

dividem o Chile da Argentina são enormes, também é difícil o acesso ao norte do Chile 

no deserto de Atacama entre os países Bolívia e Peru. O Chile, mesmo que faça 

fronteira com Argentina, Bolívia e Peru, é um país relativamente isolado. 

No Chile, em 1892, conforme Chagas (1967, p. 86), o ensino de idiomas foi totalmente 

revisto, sob a inspiração de Adolfo Lenz, que expediu por meio do seu governo, novos 

planos de estudo cuja arrojada concepção incluiu esse país sul-americano, conforme 

o testemunho insuspeito de Pessy (1892), entre os pioneiros da renovação 

pedagógica das línguas estrangeiras. É importante entender que desde a fundação 

de Universidades, o acesso à cultura brasileira no Chile era e é feita através dos 

artefatos dos museus que denotam os aspectos culturais da América do Sul.  

O depois do MERCOSUL 

Após a criação do bloco, os aspectos econômico, cultural e diplomático entre o Brasil 

e Chile foram se desenvolvendo cada vez mais, e, podem explicar as razões de seus 

interesses linguísticos frente ao MERCOSUL. À medida que o tempo foi passando, 

novas tecnologias encurtaram o tempo e espaço. Exemplo disso é a revolução da 

Internet, o que contribuiu para a globalização. Em se tratando de interesses de 

negociações, no que diz respeito ao aspecto econômico, as empresas aéreas LAN do 

Chile e TAM do Brasil juntaram-se, os laços entre Chile Brasil estão se afirmando 

cada vez mais e o aspecto linguístico torna-se mais que necessário para a completude 

nesta relação internacional. 

Por outro lado, no Brasil, é evidente a presença dos vinhos chilenos, vinhos como, 

Santa Helena, Concha y Toro, Santa Carolina, e outros que também são consagrados 

no mundo inteiro. No aspecto cultural, a música brasileira sempre esteve presente no 

Chile, o carnaval e as novelas são transmitidas nas televisões chilenas, e, por causa 

dos eventos no Brasil, a recém finalizada Copa do Mundo e Olimpíadas, o interesse 

pelo ensino de PLE está aumentando. 

Conforme a literatura de Almeida Filho (1995) “é preciso desestrangeirizar” a língua 

portuguesa nos países hispânicos, de forma que as duas línguas – o português e o 

espanhol – dialoguem entre si e se faça uma união com laços mais firmes nos países 

latinos. 

Em 26 de janeiro deste mesmo ano, 2013, foi feito um relatório por Natividade Lemos, 

que é representante do Instituto Camões no Chile. Esse relatório pode-se considerar 

um documento recente, que mostra o quadro atual em situações reais do ensino de 

PLE no Chile, a partir da observação dessa leitora do posto aberto em 2000 na 

“Universidad de Santiago de Chile”: 

O Leitorado está presente na Licenciatura em Linguística Aplicada à Tradução, 
correspondente a cinco anos de estudo. Nos dois primeiros anos da 
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licenciatura, os alunos trabalham com o inglês, o português e o japonês, e no 
terceiro optam pelo português ou pelo japonês como menção específica. Em 
2009, pela primeira vez, houve mais alunos a optar pelo português, realidade 
que se mantém até aos dias de hoje, com um número sempre crescente de 
alunos. (LEMOS, s/n, 2013)     

Sinal de que as licenciaturas em PLE já começaram, mesmo que recentemente, e 

assim, se comprova que a história do ensino e aprendizagem de PLE no Chile está 

apenas começando. Além da Universidade de Santiago do Chile, posteriormente, em 

dezembro de 2007, estabeleceu-se um protocolo com a UNIVERSIDADE DO CHILE 

(UCHILE), na Faculdade de Filosofia e Humanidades, Departamento de Linguística. 

Nesta faculdade, ensina-se o Idioma Português (I, II, III e IV) como disciplina opcional. 

Alunos de licenciaturas diversas e de anos distintos podem frequentar essas aulas. 

O ensino formal da língua portuguesa ocorre atualmente em mais alguns 

estabelecimentos da capital chilena, ministrado maioritariamente por professores 

brasileiros, a seguir alguns orgãos em que o PLE está sendo ensinado para diversos 

fins (Ver Tabela III, Apêndice) 

Em Santiago, vários institutos de língua oferecem aulas de português, assim como 

particulares, mas a maioria das vezes esse ensino é ministrado por pessoas de 

nacionalidade brasileira sem formação acadêmica e pedagógica, o que nos leva a 

uma profunda reflexão sobre as questões linguísticas na América latina. O português 

está em expansão, isso é uma evidencia mas, para que haja uma verdadeira 

internacionalização, é necessário mais do que boa vontade. É necessária uma política 

da língua consistente e continuada, que atribua meios e concentre esforços entre os 

envolvidos no processo. 

Finalmente, assim como na Argentina existem leis que regem o ensino de PLE e no 

Brasil também há leis que regem o ensino de Espanhol, o Chile deveria estabelecer 

leis para o ensino de PLE no ensino médio, o que possivelmente irá acontecer visto a 

recente assinatura de um acordo bilateral entre os Ministros de Educação do Chile e 

Brasil. Em 28 de Janeiro de 2013, na I Cúpula da Comunidade de Estados Latino-

Americanos e Caribenhos (CELAC) – União Europeia (UE), foi assinado um 

“Memorándum de Entendimiento” Brasil-Chile (CHILE, Mineduc 2013). Em linhas 

gerais, este novo acordo de cooperação contempla o intercâmbio e aperfeiçoamento 

entre estudantes, docentes e pesquisadores, assim como o ensino de português no 

Chile e de espanhol no Brasil, entre outras áreas. 

Breve História do Ensino de Espanhol no Brasil 

O antes do MERCOSUL 

Em primeiro lugar, gostaríamos de oferecer uma cronologia bem sucinta da história 

do ensino do espanhol no Brasil guiada pela legislação, alguns eventos e fatos 

marcantes: 



Revista SIPLE 

Brasília, Maio de 2013 – ANO 4 – NÚMERO 1 

100 

Tabela I - Alguns acontecimentos que marcaram a história do ensino de espanhol 

1919: Inclusão do ensino do espanhol no sistema educativo brasileiro com a abertura de 

concurso para a cadeira de espanhol no Colégio de Pedro II. O primeiro professor a assumir 

foi Antenor Nascentes (1886-1972). Logo depois o espanhol foi descartado. 

1942: O ministro Gustavo Capanema instituiu a “Lei orgânica do ensino secundário”, 

mediante o Decreto-lei 4.244, de 9 de abril. O Decreto-lei no seu artigo 14 estabelecia que 

o curso clássico tivesse o ensino do espanhol na primeira e segunda séries e, no artigo 15, 

que o curso científico teria o ensino do espanhol na primeira série. 

1961: Aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). O 

ensino de espanhol foi reduzido. O inglês e o francês passaram a ser os idiomas mais 

procurados e ensinados nas escolas, devido à grande influência política e comercial dos 

Estados Unidos da América e cultural da França. O espanhol continuou nas escolas dos 

estados que fazem fronteira com países hispanos. 

1991: Assinatura do Tratado de Assunção, Tratado constitutivo do MERCOSUL entre 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Nesse ano também é criado o Instituto Cervantes 

na Espanha e aumentam os investimentos espanhóis no Brasil em toda a década de 90. 

2004: Implementação do CELU (Certificado Español Lengua y Uso), exame de 

proficiência argentino, no Brasil. 

2010: I Congresso Internacional dos Professores de Línguas do MERCOSUL (CIPLOM) 

em Foz do Iguaçu, Brasil. 

2013: O governo municipal do Rio de Janeiro ameaça retirar o espanhol da grade 

curricular. II CIPLOM em Buenos Aires, Argentina. 

Fonte: GUIMARÃES, A. (2011) 

Ao fazer uma análise política da história, uma primeira constatação a partir desta 

cronologia é a de que o ensino formal do espanhol no Brasil começou muito tarde, 

somente em 1919. No entanto, a influência deste idioma em nossas terras começou 

muito antes já que ainda no período colonial (1580-1640), fomos súditos de Felipe II, 

rei de Espanha, e escrever em espanhol, por exemplo, era necessário para se ter 

reconhecimento na corte. A repercussão do domínio espanhol no Brasil desta época 

foi obscurecida pela invasão e pelo domínio holandês no nordeste brasileiro, que 

coincidiu com este período (VANDRESEN, 2009). Em realidade, foi a assinatura do 

Tratado de Tordesilhas em 1492 dividindo a América entre Espanha e Portugal que 

selou a convivência e proximidade entre o espanhol e o português em nosso 
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continente transcendendo as semelhanças linguísticas entre as duas línguas e 

definindo um passado colonial e uma cultura em comum. Talvez por este mesmo 

motivo tenha se consagrado no Brasil a metonímia do espanhol (um espanhol 

imaginário) como língua parecida ao português, língua fácil, língua espontânea cuja 

expressão é o portunhol, ilusão de competência espontânea (CELADA, 2002). 

Historicamente, muitos brasileiros têm acreditado que não precisam estudar espanhol 

já que conseguem se comunicar com os falantes desse idioma. É possível que esta 

crença somada a tudo o que foi dito antes esteja na base dos altos e baixos sofridos 

pelo ensino desta língua em nosso país. 

A primeira cadeira de espanhol no Brasil foi criada em 1919 em reciprocidade ao ato 

do governo do Uruguai que criou uma cadeira de português. Em 1920, o Professor 

Antenor Nascentes publicou o livro Gramática da Língua Espanhola, pela Companhia 

Editora Nacional, primeira gramática de espanhol publicada no Brasil (GUIMARÃES, 

2011). Nos anos 30 o ensino da língua espanhola foi preterido pelo ensino da literatura 

em língua espanhola.   

Nos anos 40 a língua volta a ter certo protagonismo no sistema de ensino secundário 

estando presente nos três últimos anos tanto do curso clássico quanto do científico. 

Nesta mesma década, a obra Manual de Español de Idel Becker é considerada obra 

importante para o estudo do espanhol no Brasil (CAMARGO, 2004), assim como 

a Gramática Española, de Adolfo Pozo y Pozo e Lecciones de Español, de Julio 

Amaral, escrito em espanhol e fundamentado no método direto, em uso no Brasil 

desde 1932, e ainda: El Castellano Contemporáneo, de Cândido Jucá Filho (1944); La 

Lengua Española, de João de Sousa Ferraz e Gastón Figueira (1944); Verbos 

Castellanos, de Décio de Matos Nogueira e Ênio Sandoval Peixoto (1945); Gramática 

Castellana, de Vicente Solana e Bento Bueno de Morais (1945);  Español Básico, de 

José Ramón Calleja Alvarez (1946); El Español del Colegio, de Beatriz Magalhães de 

Chacel (1946); Roteiro do Curso Espanhol para Principiantes e Español: gramática y 

antología, de Aristóteles de Paula Barros (1949); e Gramática Castellana, de Raul G. 

Lagomarsino (1949). 

Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

em 1961, o ensino de espanhol foi reduzido. O inglês e o francês passaram a ser os 

idiomas mais procurados e ensinados nas escolas, devido à grande influência política 

e comercial dos Estados Unidos da América e cultural da França. O espanhol 

continuou nas escolas dos estados que fazem fronteira com países hispanos 

(GUIMARÃES, idem). Em 1964, a Universidade de São Paulo, USP, oferecia um 

curso de graduação em espanhol, porém a procura era pequena (CAMARGO, 2004). 

Depois do MERCOSUL 

A partir de 1980, as primeiras associações estaduais de professores brasileiros de 

espanhol tiveram papel importante na volta dessa língua ao sistema educativo 

brasileiro. O surgimento do MERCOSUL, a partir de uma lógica de mercado, e depois 
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do MERCOSUL educacional dá novo impulso ao ensino do espanhol no Brasil, a partir 

do final do século XX (1991), ao integrar países de língua espanhola: Argentina, 

Paraguai e Uruguai ao Brasil. No entanto, quem ocupa o maior espaço no processo 

de institucionalização do ensino do espanhol no Brasil é a Espanha, a partir de uma 

lógica geopolítica e mercantil. O discurso espanhol da época incluiu o Brasil como 

uma nação ibero-americana e destacou os fortes investimentos das empresas 

espanholas em nosso país a partir da década de 90 do século passado (atingindo 14 

bilhões de euros no ano 2000). O Instituto Cervantes (IC) foi criado nessa mesma 

década como centro de promoção da língua e da cultura espanhola com uma 

abordagem pan-hispânica, o que significa que em teoria todos os países de língua 

espanhola estão representados pelo Cervantes. Após a promulgação pelo presidente 

Lula da “Lei do Espanhol”, lei que tornou obrigatória a oferta do espanhol no ensino 

secundário no Brasil, em 2005, o diretor do IC, César Molina, declarou: 

É a notícia mais importante dos últimos anos... Agora, todos os países de língua 
espanhola devem se esforçar para apoiar a iniciativa que abre uma 
oportunidade extraordinária para nossas indústrias 
culturais.                                             

No mesmo ano o MEC distribuiu materiais (um livro didático, uma gramática, um 

dicionário bilíngue e um dicionário monolíngue). A implementação do CELU 

(Certificado Español Lengua y Uso), pela Argentina em 2004, serviu como 

contraponto limitado ao protagonismo da Espanha na difusão do espanhol no Brasil 

nessa época.  Por outro lado, a lei do espanhol gerou uma pressão no sistema 

educacional brasileiro que não foi resolvida até hoje (2013). O gargalo é devido tanto 

ao número de novos professores de espanhol necessários para tornar a lei efetiva 

quanto ao outro lado da moeda, ou seja, a necessidade de formar estes mesmos 

professores pelas universidades. Em declarações efetuadas no “Seminário de Ensino 

de Espanhol como Língua Estrangeira”, celebrado em 17 de novembro de 2006 no 

Rio de Janeiro, o Ministro de Educação, Fernando Haddad, apontava a necessidade 

de capacitar 12.000 professores de espanhol. Outras estimativas feitas na Espanha 

falavam de 250.000 professores (MARTÍNEZ-CACHERO, 2008). 

Em 2009 o MEC assinou uma carta de intenções com o IC não só para prover 

materiais didáticos para as escolas, como também para que o Instituto se 

encarregasse da formação dos professores de espanhol. Como afirmam Costa, 

Rodrigues e Freitas (2009), esse acordo contraria a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996 que atribui a formação de professores exclusivamente às 

universidades. Além disso, os materiais didáticos espanhóis dificilmente levariam em 

conta o contexto brasileiro em particular e o MERCOSUL em geral, sendo este último 

o que gerou a Lei do Espanhol.  

Em 2010 e 2013, foram realizadas duas edições, respectivamente, do Congresso 

Internacional de Professores das Línguas Oficiais do Mercosul (CIPLOM) e do 

Encontro das Associações de Professores das Línguas Oficiais do Mercosul 

(EAPLOM). Trata-se de iniciativa interessante, mas o foco excessivamente 
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acadêmico destes eventos impede uma maior mobilização e conscientização dos 

professores em termos do que implica a implementação sustentável do ensino do 

espanhol no Brasil: a ação política e articulada em nível de todo o MERCOSUL em 

defesa do ensino das línguas do bloco. No último CIPLOM em Buenos Aires, realizado 

em maio de 2013, a Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de 

Janeiro (APEERJ) denunciou a retirada do espanhol da grade curricular do município 

do Rio de Janeiro por um acordo feito entre o prefeito Eduardo Paes e a Cultura 

Inglesa para privilegiar o ensino exclusivo do inglês, conforme nos foi relatado por um 

dos membros desta associação. Isto vai contra a lei do espanhol e o espírito do 

MERCOSUL. 

Desde 2008 o mundo mergulhou numa crise financeira e econômica afetando 

gravemente blocos econômicos como a União Europeia e países como a Espanha, o 

que pode modificar consideravelmente o panorama de investimentos espanhóis no 

Brasil inclusive os relacionados à língua e à indústria cultural. Quem preencherá o 

vazio deixado pelos espanhóis? Por outro lado, o MERCOSUL também vive 

atualmente uma de suas piores crises desde que foi criado, devido aos atritos 

comerciais constantes entre Brasil e Argentina ou aos problemas políticos como a 

suspensão do Paraguai em 2012. Os mercados estão em crise, mas as línguas não. 

Resta saber se a história futura será justa com esta constatação. Dependerá da visão 

e ação política de professores, alunos e terceiros agentes. 

Algumas comparações 

É impossível fugir à natureza comparativa deste trabalho, logo pensamos na 

necessidade de contrastar dois aspectos relevantes para a história do ensino das 

línguas do bloco nos três países: a formação de professores e dados sobre o ensino 

em níveis de escolarização. Por outro lado, julgamos pertinente explicitar alguns 

acontecimentos que marcaram o ensino de PLE na Argentina e no Chile e de ELE no 

Brasil, por meio de uma linha de tempo comparativa (Ver Gráfico I, Apêndice). 

Quanto à formação de professores, no Brasil, oferece-se a licenciatura de espanhol 

nas universidades públicas de todos os estados e algumas privadas. Diferentemente 

da Argentina que apenas conta com dezesseis licenciaturas em oito das vinte e oito 

províncias com 35% de concentração em Buenos Aires (Ver Tabela II, Apêndice). No 

Chile, ainda não há oferta específica para formação de professores de PLE. 

As escolas públicas brasileiras, em sua maioria, oferecem espanhol como língua 

optativa e nas escolas argentinas o português está apenas em escassas instituições 

particulares e algumas escolas públicas nas cidades onde existem programas para 

formação de professores. O Chile ainda não apresenta dados de níveis de 

escolarização. 

Da comparação acima, surge um inevitável questionamento: é a representação 

internacional que a língua espanhola tem por meio do Instituto Cervantes no Brasil 

que faz a diferença na oferta obrigatória das línguas (exigida pelas leis e acordos 
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bilaterais) e na formação de professores, quando comparados os registros da 

Argentina e o Brasil? Para o Chile, a história do ensino de português está começando 

a ser escrita graças à assinatura do acordo de cooperação bilateral Brasil-Chile.    

Considerações Finais 

Por meio desta breve análise de registros relevantes da história do ensino das línguas 

do MERCOSUL na Argentina, no Brasil e no Chile, fica exposto que alguns 

acontecimentos históricos de natureza política e econômica têm interferido nas 

decisões adotadas para o ensino de ELE e PLE no sistema educativo do bloco. A 

Argentina e o Brasil, antes do MERCOSUL, já mantinham desde 1900 uma relação 

bilateral que envolvia assuntos políticos, econômicos, socioculturais e de ensino de 

línguas das partes, diferentemente do Chile que só entra em cena, em matéria de 

relações bilaterais e no ensino de português, a partir da criação do bloco. 

Sem dúvida, isso faz parecer que o Brasil e a Argentina estão além do Chile em 

realizações concretas que permitam encontrar, por exemplo, dados sobre o ensino de 

PLE e ELE em níveis de escolarização. Não obstante, na Argentina não são todas as 

escolas que têm um plano curricular para a oferta obrigatória de português, como 

exige a Lei N 26.468 de 2008, nem todas as províncias oferecem programas de 

formação de professores. No Brasil, a falta de uma política consistente para o ensino 

do espanhol é uma marca histórica também. Se antes do MERCOSUL, a oferta da 

língua no sistema público de ensino já oscilava em função de eventos ou interesses 

pontuais, depois e apesar da lei do espanhol, o ensino da língua permanece afetado 

por muitas irregularidades e mesmo ilegalidades, já que não se respeita a lei em sua 

totalidade. Não obstante, a diferença da Argentina, o Brasil apresenta mais dados 

concretos sobre níveis de escolarização de espanhol e formação de professores. 

Outra questão importante são as disputas geopolíticas: enquanto a Espanha, nos 

anos 90, penetrou fortemente no Brasil vendo o país como uma nação ibero-

americana, o Brasil teve a ilusão de que implementava a obrigatoriedade da oferta 

desse idioma por ser membro do MERCOSUL.  

No Chile a história do ensino e aprendizagem de PLE é mais recente, principalmente 

no que diz respeito à formação de professores. É notável a necessidade de 

implementação de mais licenciaturas de PLE em resposta à crescente demanda em 

cursos de extensão e à assinatura do recente acordo de cooperação. Podemos dizer 

que a história do futuro do ensino de PLE no Chile está começando e fará com que 

Brasil e Chile encontrem o caminho do diálogo e da oferta de suas línguas oficiais 

para o bem social de seus cidadãos. 

Por fim, não queremos dizer que não houve avanços em matéria de ensino das 

línguas do bloco nas nações do A B C, todavia as políticas existentes de ensino-

aprendizagem das mesmas devem ser registradas e analisadas. É necessário 

promover, além de oferta obrigatória dessas línguas no currículo (as mais importantes 

em grande parte das Américas), a formação de professores, o desenvolvimento de 
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uma consciência sobre a importância do plurilinguismo e a desestrangeirização do 

português e do espanhol para a integração linguística e a definição de nossa 

identidade como região. 
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MOREIRA, Aline, NASCENTE BARBOSA, Cibele, NUNES DE CASTRO, Giselle. 

Coordenação: MENDES, Edleise. Brasil Intercultural: Língua e Cultura Brasileira para 

Estrangeiros: ciclo básico, níveis 1 e 2. Buenos Aires, Argentina: Casa do Brasil, 2013. 

Resumo. Este trabalho apresenta uma resenha analítico-descritiva das características 

de abordagem do primeiro volume, livro do aluno, da coleção Brasil Intercultural: 

Língua e Cultura Brasileira para Estrangeiros, produzido pela Casa do Brasil em 

Buenos Aires por uma equipe de professores sob coordenação de Edleise Mendes. 

Na resenha, são apresentados: um breve histórico sobre como surgiu a necessidade 

de a Casa do Brasil produzir um livro didático próprio, os princípios organizadores das 

unidades, os tipos de atividades e de insumo que compõem o material. Trata-se de 

uma obra valiosa para a história de elaboração de livros didáticos para o ensino e 

aprendizagem de PLE fora do Brasil. 

Palavras-chave: Português Língua Estrangeira, Livro Didático, Abordagem 

Abstract. This paper presents a descriptive-analytic review of the characteristics of the 

approach prevailing in the first volume of what is to become a series and the 

accompanying student book, “Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para 

estrangeiros”, produced by “Casa do Brasil”,  Portuguese Language Teaching 

School  in Buenos Aires, by a team of teachers under the academic coordination of 

Edleise  Mendes. In the review, a brief history of the needs of “Casa do Brasil” students 

is retraced while producing its own textbook, the organizing principles of the units, the 

type of activities and input that make up the material are presented. This is a valuable 

book for the history of PFL textbook development for teaching and learning Portuguese 

as a Foreign Language outside Brazil. 

Keywords: Portuguese as a Foreign Language, Teaching Materials, Approach      

Introdução 

“Brasil Intercultural” (BI) é uma coleção de livros didáticos para o ensino de Português 

como Língua Estrangeira (PLE) editada pela Casa do Brasil em Buenos Aires 

(Argentina). Em 2010, essa instituição comemorava seus 20 anos de trabalho e se 

transformava numa escola de referência para o ensino e a difusão da língua 

portuguesa ao oferecer à comunidade cursos de língua, cultura e, também, no plano 

da Formação Docente Continuada, congressos (como o Congresso SIPLE no ano 

2008), seminários e cursos para professores. Nesse mesmo ano, a escola se 
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transformou num posto aplicador do exame CELPE-BRAS e segundo um dos seus 

diretores, Fabrício Muller, isso os 

[...] “obrigava” a ter o primeiro efeito retroativo já que a concepção e 
metodologia desse exame de proficiência eram bastante diferentes das 
utilizadas até então em nossa instituição, e por que não dizer também, na 
maioria das instituições[1] (comunicação pessoal). 

Dessa maneira, a Casa do Brasil constatou a necessidade de produzir seu próprio 

material didático para atender às exigências e características avaliativas do exame 

CELPE-BRAS e satisfazer as necessidades dos alunos e professores da própria e de 

outras instituições que manifestavam a conclusão de não se identificar mais com os 

livros que chegavam do Brasil. A abordagem intercultural, o conceito de língua em 

uso, a oferta de diversos gêneros textuais e a focalização no público hispanofalante 

foram as necessidades identificadas para codificação do novo material. BI foi 

produzido por uma equipe de professores sob a coordenação da especialista 

acadêmica Edleise Mendes, da Universidade Federal da Bahia, e faz parte do acervo 

de livros didáticos para o ensino e aprendizagem de PLE elaborados fora do Brasil. A 

seguir, apresento um olhar analítico-descritivo das características de abordagem do 

primeiro volume da coleção, livro do aluno (Ciclo Básico). Entenda-se por abordagem 

(ALMEIDA FILHO 1997, p. 17, grifo meu) a 

 [...] a força que orienta, e portanto, caracteriza em essência, todo um processo 
de ensino. Essa força advém das competências implícita (básica), teórica, 
aplicada e (meta) profissional do professor ou de quaisquer outros agentes 
ativos de ensino tais como autores de LD, planejadores de cursos, produtores 
de instrumentos de avaliação, pais, tutores etc. 

A obra em si 

Nesta resenha, refiro-me a Brasil Intercultural como uma coleção por tratar-se de 3 

volumes de livros didáticos organizados por ciclos e níveis: BI Ciclo Básico (Livro do 

aluno e Livro de exercícios): Níveis 1 e 2, BI Ciclo Intermediário (Livro do Aluno e Livro 

de exercícios): Níveis 1 e 2 e BI Ciclo Avançado (Livro do Aluno e Livro de Exercícios): 

os Níveis 1 e 2 recentemente lançados no mercado editorial argentino. Considero que 

cada volume da coleção constitui um “livro didático” (LD) por tratar-se de um material 

impresso composto sequencialmente por conteúdos de gramática, vocabulário, 

pronúncia, funções, leitura, escrita, áudios e exercícios de produção oral. Cada 

volume traz o máximo de insumo para o nível e uma sequência de ensino e 

aprendizagem preconcebida (TOMLINSON, 1998, p. 9). 

O livro do aluno do Ciclo Básico divide-se em 8 unidades. O Nível 1, composto pelas 

4 primeiras unidades e o Nível 2 pelas 4 restantes: 0- Conhecendo o Brasil, 1- 

Interagindo em português, 2-Quebrando a Rotina, 3- Descobrindo o mundo, 4- 

Infância 5- Sonho de consumo, 6- Notoriedade, 7- Túnel do tempo. Ao lançar um olhar 

analítico quanto à abordagem do material, é possível perceber que os princípios 

organizadores da maioria das unidades são funções comunicativas e tópicos de 

gramática, vocabulário e fonética. Ainda que os nomes de algumas unidades sugiram 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/SIPLE%20Volume%2001_2013/8%20-%20Resenha%20LD%20VeroÂ¦Ã©nica_/Resenha%20LD%20VeroÂ¦Ã¼nica.doc%23_ftn1
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temas, e o ensino temático seja um dos princípios organizadores das experiências do 

ensinar e aprender uma LE na Abordagem Comunicativa (AC), se o tema é dado para 

articular prioritariamente o uso de certas estruturas e vocabulário, o foco das unidades 

são temas do código linguístico e não o tema propriamente dito. Não obstante, quando 

as unidades estão organizadas por meio de tópicos, como “Infância”, por exemplo, é 

esse tópico que norteia as oportunidades/unidades de ação/comunicação na LE, o 

aprendizado dos temas em si, e como consequência, no andamento, a 

sistematização, o conhecimento do código. (ALMEIDA FILHO, 1993). 

No entanto, ainda que as unidades do livro do aluno tragam temas que promovem 

majoritariamente a prática de certas estruturas e vocabulário, uma análise minuciosa 

das atividades permite identificar atividades pré-comunicativas e comunicativas 

também. Segundo Barbirato (1999, p.102), pré-comunicativas são as atividades ainda 

mais presas à forma do que ao significado, embora não sejam essencialmente 

mecânicas; elas preparam para atividades futuras mais livres, voltadas para o uso da 

língua. Para Littlewood (1986), esse tipo de atividades tem como objetivo principal 

produzir formas linguísticas de maneira aceitável e não comunicar significados. 

Assim, entre as atividades identificadas nas unidades com essas características, pré-

comunicativas, estão: a- Interpretação de texto com opinião, b-Interpretação de áudio 

e vídeo, c- Questionários de opinião, d- Busca e reprodução de informação, e-Troca 

de informação, f- Produção de Gêneros textuais e g- Desempenho de papéis. 

Os nomes dessa categoria de atividade parecem retratar oportunidades de 

comunicação genuínas, não obstante, elas seguem padrões tradicionais de pergunta-

resposta e produção escrita/oral direcionada ao uso de determinados conteúdos 

linguísticos. A Figura 1 mostra uma atividade de produção de gênero textual pré-

comunicativa, pois o foco da atividade é o uso do Futuro Imediato, preventivamente 

apresentado em insumo e teoria na página 44 da mesma unidade do livro (Unidade 

2- Quebrando a rotina) e se bem que na vida real fazemos listas de objetivos, não 

estamos com a atenção voltada para a forma verbal usada na lista, mas para os 

objetivos em si a serem listados: 
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Figura 1- Atividade pré-comunicativa: produção de gênero textual (Lista) 

 

  

22-Você arranjou um novo emprego e está muito motivado(a) a manter uma rotina 

equilibrada. Escreva uma lista com metas a serem atingidas no seu futuro trabalho. 

Anotações: Eu vou chegar cedo ao trabalho sempre. 

Fonte: Brasil Intercultural - Ciclo Básico (p.50) 

Como afirmado anteriormente, o livro também apresenta atividades comunicativas 

(ainda que em porcentagem mínima), ou seja, atividades cujo objetivo principal é 

produzir significados, envolver os alunos em comunicação real, como na resolução 

de um problema, um jogo, uma tarefa ou a criação e execução de um projeto (STERN, 

1992). As páginas 86, 102, e 125, das unidades 5, 6 e 7 respectivamente, apresentam 

atividades que estão mais próximas de tarefas comunicativas de interação social 

como desempenhar papéis (debate) e compartilhar e contar. E na página 76 há um 

jogo de adivinhação. A seguir, a Figura 2 retrata uma dessas atividades: 

Figura 2- Atividade Comunicativa - Desempenho de papéis (Debate) 
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Qual é o custo de vida para morar em sua cidade. Discuta com seus/suas colegas o 

valor médio que vocês gastariam utilizando a moeda local de onde moram em: 

aluguel, alimentação, transporte, vestuário e entretenimento. 

Fonte: Brasil Intercultural - Ciclo Básico (p.86) 

Além de um número significativo de atividades pré-comunicativas, o livro apresenta 

uma quantidade semelhante (mas menor) de atividades de prática do código 

linguístico, como exercícios de preenchimento de lacunas com verbos e vocabulário, 

substituição, seleção e classificação de informação. Todas voltadas ao treino de 

conjugação de verbos, fixação de vocabulário e classificação de sons do português 

apresentados na teoria sobre o código em cada unidade e no apêndice gramatical. 

BI oferece insumo em boa quantidade e qualidade em diversos gêneros textuais 

(orais, escritos e multimodais) com cortes e adaptações, de fontes autênticas (reais) 

como internet, jornais, revistas, CDs, entre outros. Entre esses textos encontram-se: 

artigos, fotografias, desenhos, músicas, frases célebres, poemas, vídeos, mapas. 

Nesses materiais são abordados aspectos que revelam elementos sociais, históricos 

e políticos que caracterizam a diversidade cultural brasileira. Um dos princípios da 

abordagem comunicativa é o uso desse tipo de insumo, no entanto, ele é melhor 

aproveitado quando usado em atividades comunicativas já que pode ser retrabalhado 

e recuperado no decorrer da/s unidade/s. 

Algumas considerações 

Esta resenha foi talvez mais analítica do que descritiva da obra em questão devido a 

que como professora de línguas seleciono meus materiais didáticos em função de 

princípios que constituem minha abordagem de ensinar e aprender, minha filosofia de 

trabalho, minhas concepções sobre língua, linguagem, língua estrangeira, aprender e 

ensinar. Por outro lado, esse olhar analítico-descritivo também quer dizer que não 

podemos apenas nos guiar pela descrição do livro feita pelos autores na 

apresentação, pois, às vezes, o que eles declaram não coincide com o que está 

codificado na obra. 

Dessa maneira, após uma análise descritiva das características da abordagem do 

livro do aluno do Ciclo Básico, Brasil Intercultural, posso dizer que ele é um livro 

didático com atividades predominantemente pré-comunicativas e de prática do código 

linguístico, com algumas atividades comunicativas. Ou seja, BI é um material que 

promove o preparo do aprendiz para futuras atividades de comunicação, ainda com 

traços característicos da abordagem gramatical e insumo em boa quantidade e 

qualidade, autêntico, como sugerido pelos princípios da abordagem comunicativa. 

Logo, trata-se de um livro didático em transição entre a abordagem gramatical e a 

abordagem comunicativa, caracterizado nesta breve resenha como livro “pré-

comunicativo”. Tomo como dado que esse LD constitui uma produção valiosa que 

marca um precedente na história do mercado de elaboração de materiais didáticos 
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para o ensino de PLE assim como na história da filosofia de trabalho da instituição 

que o criou. 
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[1]  […] nos “obligaba” a tener el primer efecto retroactivo ya que la  concepción y metodología 

de dicho examen de proficiencia era bastante diferente a la utilizada hasta entonces en 

nuestra institución, y por qué no decirlo, en la mayoría de las instituciones. 
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