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APRESENTAÇÃO 

 

Tradicionalmente, a Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE) 

realiza, todos os anos, eventos de interesse para a área do português para falantes de 

outras línguas e seus variados contextos de desenvolvimento. Os temas organizadores 

dos Simpósios e Congressos, desse modo, buscam explorar questões de interesse para a 

área, sobretudo para o desenvolvimento de políticas e ações estratégicas para a 

promoção e a difusão do português como língua pluricêntrica, com toda a sua 

diversidade, e que caminha para tornar-se língua de comunicação global.  

 

O tema eleito para o Simpósio SIPLE 2015 reflete uma preocupação cada vez mais 

ampla de diferentes instituições, públicas e privadas, bem como de diferentes agentes 

que atuam no planejamento e no desenvolvimento de ações voltadas para a gestão do 

multilinguismo global e sua relação com as línguas de grande projeção no mundo ou 

que experimentam crescimento e expansão acelerados, como o português. Trata-se da 

compreensão de que os espaços de convivência e interação entre sujeitos e sociedades 

estão imersos numa grande babel linguística e cultural, que, entre outras questões, têm 

influenciado as decisões e ações políticas, econômicas e culturais de governos e 

instituições. O português, nesse contexto, deve atuar como língua de comunicação, que 

emerge como mediadora e integradora de outras línguas e culturas que com ela 

convivem, criando ambientes de diálogo, cooperação e crescimento recíprocos. Desse 

modo, o caráter pluricêntrico e plurinormativo do português deixa de ser um problema, 

um sistema de competição, para atuar como eixo central de cooperação, no qual a 

diversidade e a multiculturalidade atuam em prol da comunidade que vive em 

português, que aprende português ou se aproxima de seu universo.  

 

O Simpósio SIPLE 2015 teve como casa a cidade de Santiago de Compostela, na 

Galiza, ambiente por natureza multilíngue, onde há grande interesse na promoção da 

língua portuguesa, indo ao encontro dos objetivos e anseios impressos na Lei Paz-

Andrade, recentemente aprovada, e que tem entre suas orientações aproximar a Galiza 

da lusofonia e contribuir para o desenvolvimento do português na região, através das 

três linhas de trabalho apontadas: o ensino da língua portuguesa, o relacionamento 

internacional com países da lusofonia e a divulgação de conteúdos audiovisuais em 

português. Além disso, as entidades co-organizadoras do Simpósio nessa região, a 

Academia Galega da Língua Portuguesa (AGLP) e a Associação de Docentes de 

Português da Galiza (DPG) têm sido a porta através da qual o português tem se firmado 

como patrimônio linguístico e cultural da região, sendo elas também as responsáveis por 

políticas para a sua implementação e promoção. 

 

O Simpósio SIPLE 2015 foi acolhido pelos galegos, com as bênçãos, a magia, a beleza 

e as boas vibrações da cidade de Santiago de Compostela, reforçando a intenção da 

SIPLE de estreitar os laços entre os interessados na promoção e na difusão do português 

em contextos multilíngues, bem como nos modos como ensinamos e aprendemos 

PLE/PL2, em diferentes partes do mundo.  

 

O Simpósio SIPLE 2015 teve como objetivo fundamental congregar gestores, 

professores, pesquisadores, estudantes e demais interessados, de diferentes partes do  
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mundo, para debater o tema da língua portuguesa e sua convivência em espaços 

multilíngues, que colocam em evidência as relações complexas entre as línguas. A partir 

desse tema gerador, diferentes perspectivas de discussão foram promovidas, não só para 

a compreensão dos processos que estão na base dos contatos entre as línguas em 

espaços multilíngues, mas também a discussão do papel central do português como 

língua de mediação cultural e de integração, reforçando o seu valor como língua de 

projeção internacional e de valor cultural diversificado.  

 

Os debates realizados nas mesas, conferências e sessões de comunicação abordaram o 

tema central do Simpósio sob as seguintes perspectivas:  

 Multilinguismo no século XXI e sua relação com o português.  

 Pluricentrismo do português e a relação entre as normas no ensino de PLE/PL2.  

 O Português na Galiza e suas projeções.  

 Formação de professores de PLE/PL2 em contextos multilíngues.  

 O papel das instituições na gestão do multilinguismo e na promoção do 

português como LE/L2.  

 Produção e difusão de materiais e recursos didáticos de PLE/PL2 

multiculturais/interculturais/transculturais.  

 Produção e difusão de materiais e recursos didáticos de PLE/PL2 em ambientes 

virtuais.  

 O português e o multilinguismo no ciberespaço.  

 O valor econômico da língua portuguesa e sua relação com o ensino e a 

formação de professores de PLE/PL2.  

 O português como língua pluricêntrica e a avaliação de proficiência em 

PLE/PL2.  

 Multilinguismo, pluricentrismo e sistemas de certificação em PLE/PL2.  

 

A Diretoria 

Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira 
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Resumo 

No presente artigo, mostramos os resultados do estudo “Aprender Português de Negócios: 

análise da situação atual e esboço de uma solução didática online” desenvolvido no mestrado de 

Português Língua Não-Materna. Expomos as conclusões de uma análise de sites de 

aprendizagem de PLE e da aplicação de um inquérito a alunos de Português de Negócios. Por 

fim, apresentamos uma proposta didática de caráter intercultural e que traduz as necessidades 

atuais do público-alvo de Português de Negócios. 

 

Introdução 

O interesse pelo tema surgiu da experiência de ensino em Dublin, na República 

da Irlanda, que revelou: por um lado, o intenso interesse pela aprendizagem do 

Português Língua Estrangeira (PLE), não só por motivações pessoais, mas também por 

motivações profissionais; por outro lado, a escassez de material didático de Português 

de Negócios e a pouca atenção dada ao desenvolvimento da competência intercultural. 

Para além disso, observou-se igualmente um interesse por cursos de Português de 

Negócios online, sobretudo pela sua flexibilidade de acesso. Procedeu-se, então, a um 

estudo que teve como objetivos: i) analisar a situação atual dos cursos gratuitos de 

Português de Negócios na Internet; ii) averiguar as motivações do público-alvo para 

aprender Português de Negócios; iii) descobrir as preferências e sugestões do público-

alvo; iv) avaliar a presença da dimensão intercultural nos cursos analisados; e v) criar 

uma solução didática online para o Português de Negócios, desenhada a partir das 

conclusões do estudo. 

 

Contextualização 

Atualmente a Língua Portuguesa desperta grande interesse, fazendo proliferar os 

cursos de PLE, nomeadamente na sua modalidade e-learning, devido sobretudo à 

flexibilidade espácio-temporal e à possibilidade de adaptação ao ritmo do aluno. 

De facto, hoje em dia, há “necessidade de adotar novas metodologias baseadas 

na interatividade, numa aprendizagem multimédia, adequando o ensino às necessidades 

atuais do cidadão que é, cada vez mais, um cidadão do mundo” (Silva, 2011, p.1). O e-
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learning faz face a estas necessidades, unindo as TIC à Educação e proporcionando uma 

aprendizagem focada na construção do conhecimento em sociedade e de forma 

colaborativa (Ribeiro, 2007, p. 13). 

Assim, a abordagem intercultural tem-se destacado no mundo atual onde 

coexistem culturas diferentes e onde o ser humano tem de desenvolver uma postura de 

conhecimento, tolerância e diálogo - a competência intercultural (CI). Para Byram 

(2008, p. 78), a integração da CI nas aulas de língua estrangeira é crucial, já que o 

ensino de línguas não se limita à preparação de competências linguísticas, mas 

desenvolve também as competências comunicativas. Por sua vez, Salomão (2006, p. 

284) sublinha que, no mundo dos negócios, “dominar uma língua pode ser (…) apenas 

metade da batalha”, já que “a consciência das diferenças culturais pode ser crucial” para 

o sucesso das relações comerciais entre empresários internacionais.  

No caso do Português de Negócios, a aprendizagem autodirecionada e baseada 

na Internet é vantajosa para as empresas, defende B. Howell (apud French et al, 1999, 

p.11): por um lado, os colaboradores melhoram o seu desempenho, ajudando a aumentar 

o potencial da empresa; por outro lado, os cursos online representam um baixo custo as 

empresas, retirando despesas de viagens, alojamento e alimentação. 

No ensino do Português de Negócios, urge i) dar foco total às necessidades do 

aprendente; ii) centrar-se em temas da especialidade profissional do aluno e iii) 

incentivar a autonomia de aprendizagem do aprendente, preparando-o para situações 

concretas da sua vida de trabalho por meio da exposição a materiais autênticos. Importa 

igualmente referir que, no século XXI, há um crescente foco na tecnologia: saber enviar 

emails, conduzir uma conversa via Skype e negociar contratos por videoconferência 

passam a fazer parte da vida quotidiana do aprendente. 

Ao delinear um plano de curso de Português de Negócios online é essencial 

determinar não só os objetivos a nível didático-pedagógico e a nível intercultural, mas 

também no que diz respeito à usabilidade do site de aprendizagem. Brinck, Gergle & 

Wood (2002, p. 2) definem usabilidade como o que faz com que um sistema seja 

funcionalmente correto e possa ser usado facilmente. Relativamente à usabilidade 

pedagógica, Laurillard (2002) (apud Kukulska-Hulme & Shield, 2004: introduction) 

refere que o objetivo é desenhar uma interface que nunca interfira com a tarefa que se 

está a desempenhar.  
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Análise de sites 

Tabela 1: Lista de sites analisados 

NOME DO SITE LIGAÇÃO  

Babbel http://www.babbel.com/learning-portuguese-online 

BBC – Talk Portuguese http://www.bbc.co.uk/languages/portuguese/talk/ 

Busuu www.busuu.com 

Falando de Negócios –U. Texas http://www.laits.utexas.edu/orkelm/falando/busport.htm 

Easy Portuguese http://www.easyportuguese.com/ 

Say it in Portuguese- I. 

Camões 

http://cvc.instituto-camoes.pt/guiadebolso/index.html 

Learning Portuguese Online http://learningportugueseonline.com/ 

Learn Portuguese Now http://www.learn-portuguese-now.com/ 

Learn Portuguese With Rafa http://www.learn-portuguese-with-rafa.com/portuguese-

business.html 

Linguasnet http://www.linguasnet.com/lessons/home_pt.html 

Livemocha http://www.livemocha.com/learn-portuguese-brazil 

Rocket Languages http://www.rocketlanguages.com/portuguese/ 

Street Smart Brazil http://streetsmartbrazil.com/webclasses 

Tudo Bem Portuguese http://www.tudobemportuguese.com/lesson/10/business 

 

O nosso estudo analisou cursos de PLE disponíveis de forma gratuita na 

Internet, com o objetivo de caracterizar a situação do ensino de Português de Negócios 

online. 

A análise mostra que a maioria dos sites de PLE existentes na Internet representa 

entidades privadas, sendo geralmente gratuita de forma limitada e quase sempre 

exigindo registo como condição de acesso. Os demais sites são institucionais e tendem a 

oferecer um conteúdo totalmente gratuito e de acesso imediato (BBC Talk Portuguese, 

Falando de Negócios, Say it in Portuguese IC e Linguasnet). Não é com surpresa que 

constatamos que apenas 2 dos 14 sites analisados põem à disposição dos utilizadores um 

http://www.babbel.com/learning-portuguese-online
http://www.bbc.co.uk/languages/portuguese/talk/
http://www.busuu.com/
http://www.laits.utexas.edu/orkelm/falando/busport.htm
http://www.easyportuguese.com/
http://cvc.instituto-camoes.pt/guiadebolso/index.html
http://learningportugueseonline.com/
http://www.learn-portuguese-now.com/
http://www.learn-portuguese-with-rafa.com/portuguese-business.html
http://www.learn-portuguese-with-rafa.com/portuguese-business.html
http://www.linguasnet.com/lessons/home_pt.html
http://www.livemocha.com/learn-portuguese-brazil
http://www.rocketlanguages.com/portuguese/
http://streetsmartbrazil.com/webclasses
http://www.tudobemportuguese.com/lesson/10/business
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curso de Português de Negócios inteiramente gratuito (Falando de Negócios e Easy 

Portuguese). 

Sobre as questões de usabilidade geral, a maioria dos sites apresenta 

informações vitais à navegação na sua homepage, como a data da última atualização, os 

contactos e a autodescrição. Por outro lado, vários dos sites deveriam incluir na sua 

página principal um motor de pesquisa interna, um mapa do portal, um bread crumb 

trail e secções de Ajuda e FAQS. 

Relativamente aos critérios de usabilidade pedagógica, observámos que a maior 

parte dos sites se especializa no nível inicial de aprendizagem e em cursos de PLE que 

promovem a automotivação e o autocontrolo, para um público com alto nível de 

familiarização com as redes sociais, como os sites Babbel, Busuu e Livemocha. Em 

geral, os sites oferecem um conteúdo audiovisual e instruções bem adequadas às tarefas 

que propõem.   

No entanto, a grande maioria dos sites analisados guia-se pela teoria de base 

behaviorista, não utilizando material autêntico, à exceção dos sites Falando de Negócios 

e Street Smart Brazil. As tarefas são centradas na repetição e não abrangem todos os 

domínios de aprendizagem. Relativamente à componente intercultural, apenas 4 dos 

sites analisados dedicam uma secção especial a esse tipo de formação – BBC Talk 

Portuguese, Falando de Negócios, Learn Portuguese Now e Learn Portuguese With 

Rafa. Outras lacunas observadas a nível pedagógico na maioria dos sites são: a falta de 

apoio durante os exercícios e de uma avaliação final; a predominância da interação 

homem-máquina por oposição à interação aluno-professor/aluno-aluno; e a ausência de 

interesse pelo feedback do utilizador em relação ao curso ministrado. 

 

Questionário sobre cursos de Português de Negócios 

Na sequência da análise de sites referida, aplicámos um questionário online a 29 

adultos de várias nacionalidades, todos alunos de Português de Negócios. O intuito era 

caracterizar a situação atual destes cursos de acordo com a perspetiva dos alunos 

inquiridos.  

De um modo geral, os aspectos positivos identificados dizem respeito i) à 

abordagem bem-sucedida de tópicos relativos ao mundo dos negócios, ii) à utilização de 

materiais didáticos diversificados e iii) à incidência na prática de exercícios que visam 

aumentar e consolidar os conhecimentos dos alunos, quer seja através de 
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desenvolvimento de exercícios na aula, da execução regular de TPC ou da aplicação de 

testes no final do curso. 

Os aspectos menos positivos contemplam o reduzido tempo da aula dedicado à 

interação oral e a falta de investimento em temas culturais pertencentes à esfera dos 

negócios. Para além disso, concluímos que, embora o material didático utilizado nos 

cursos de Português de Negócios seja variado, este consiste maioritariamente em 

material escrito, dificultando o acesso a um input de outra natureza por parte dos alunos 

durante a aula. 

No que toca aos cursos de Português de Negócios online, constatámos que uma 

grande parte dos inquiridos não tem conhecimento de qualquer site de aprendizagem de 

PLE para o ramo empresarial, demonstrando, contudo, um interesse em frequentar um 

curso desse tipo. Concluímos que há uma óbvia falta de informação sobre cursos online 

de Português de Negócios, porém um elevado potencial que, na nossa perspetiva, 

deveria ser explorado. 

Por último, salientamos as sugestões dadas pelos inquiridos no sentido de 

melhorar a qualidade dos cursos de Português de Negócios, apresentando um gráfico 

com os itens mais escolhidos. 

 
Gráfico 1: Itens a incluir na configuração de um curso de Português de Negócios online 
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A Proposta Didática 

É com base nos resultados provenientes da análise de cursos de Português de 

Negócios na Internet e da aplicação do inquérito acima referido que esboçámos uma 

proposta didática online. Esta, apresentada sob a forma de módulo-modelo, tem como 

tema “Encontros com clientes internacionais”. É, assim, direcionada especificamente 

para os alunos de nível B2 (QECR) de Português de Negócios e segue os seguintes 

critérios de aprendizagem: 

1. Contacto com informação da área dos negócios em português e proveniente de 

situações autênticas; 

2. Interação com os colegas de curso mesmo fora do tempo de aula em tarefas de 

foro colaborativo, maioritariamente em atividades assíncronas, como podemos 

ver no seguinte exemplo: 

           Figura 1: Cumprimento entre empresários internacionais. Ilustração de João Jesus. 
 

O que sugere para evitar situações como a 

representada na imagem? 

  

i) Discuta com os seus colegas no 

Skype as melhores recomendações para os 

profissionais que frequentam reuniões de 

negócios internacionais. 

 

ii)  Depois crie uma ata especificando 

o que foi discutido e a que conclusões 

chegaram em conjunto. Use o Google Docs 

para construir um texto em conjunto com os 

seus colegas de forma assíncrona. Cada um 

pode usar uma cor diferente para as suas 

contribuições. 

 

iii) Se os seus colegas de curso forem de uma cultura diferente da sua, simule o comportamento 

adequado a ter numa reunião multicultural sempre que interagir com eles. 

 

3. Foco na vertente cultural da aprendizagem de uma língua estrangeira por meio 

do desenvolvimento da competência intercultural dos alunos; 

4. Suporte gramatical nas atividades; 

5. Incidência em situações e informações que permitam aos alunos estabelecer uma 

ligação direta entre as atividades do curso e as suas tarefas profissionais; 

6. Interação oral com falantes nativos sem ser o professor, revelando um foco 

maior na produção oral. 
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Na próxima aula Skype, vamos entrevistar um empresário português que se desloca frequentemente a 

Moçambique. Prepare 5 perguntas para lhe fazer relativamente ao mundo empresarial daquele país. 

 

a. _______________________________________________________________? 

b. _______________________________________________________________? 

c. _______________________________________________________________? 

d. _______________________________________________________________? 

e. _______________________________________________________________? 

  

O módulo-modelo contém uma estrutura fixa que engloba i) as várias partes da 

aula, ii) os diferentes tipos de input apresentados e iii) os respetivos exercícios, 

desenhados para obedecer aos critérios de aprendizagem acima referidos. 

 

Tabela 2: Partes do módulo-modelo 

MÓDULO-MODELO 

PARTES INPUT EXERCÍCIOS 

PARTE I Input 1 - Entrevistas  Compreensão 

 Escrita  

PARTE II Input 2 - Imagem  Compreensão 

 Escrita + escrita colaborativa 

 Léxico  

PARTE III Input 3 – Texto especializado  Compreensão 

 Escrita 

 Léxico 

 Gramática  

PARTE IV Input 4 – Vídeo   Compreensão 

 Escrita 

 Léxico 

 Gramática 

 Pronúncia e Prosódia 

PARTE V TPC – entrevista a falante nativo 

ou profissional num país lusófono 

 

 

Ao elaborarmos o módulo-modelo, seguimos as linhas orientadoras apresentadas 

por Dias e Bidarra (2010), principalmente no que diz respeito à utilização de 

ferramentas de aprendizagem para servir objetivos pedagógicos específicos, estando 

estes sempre ligados à vida prática dos aprendentes. Por exemplo, no exercício de 

caráter colaborativo, os aprendentes usam duas ferramentas de aprendizagem, o Google 

Docs e o Skype, para juntos conseguirem i) compreender a influência da cultura de 

origem no comportamento profissional de um indivíduo, ii) identificar cumprimentos 

em ambientes multiculturais, iii) discutir diferentes opções de resposta ao exercício, iv) 
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chegar a um consenso, elaborando um documento (ata) sobre cuidados a ter quando se 

contacta profissionalmente com uma cultura diferente de forma a não afetar as nossas 

oportunidades de negócio. Os aprendentes poderão utilizar as competências que 

desenvolveram durante este exercício, aplicando-as diretamente às reuniões de negócios 

nas suas respetivas áreas de trabalho. 

 

Considerações Finais 

Este artigo visou chamar a atenção não só para o potencial que existe atualmente 

no que diz respeito a cursos e-learning de Português de Negócios, mas também para a 

importância do desenvolvimento da competência intercultural. De facto, num mundo 

onde a interação entre países e culturas diferentes é cada vez mais frequente, o domínio 

das línguas, das TIC e da interculturalidade é essencial para um percurso profissional 

bem-sucedido. 
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Resumo  

Este texto apresenta um projeto desenvolvido no Instituto de Linguística Teórica e 

Computacional (ILTEC) com três agrupamentos de escolas na Grande Lisboa, em Portugal, 

visando dois objetivos principais: Desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem do 

português adequadas a alunos de PLNM (Português Língua Não Materna) e construir e 

experimentar materiais didáticos. Partindo do conhecimento das práticas dos professores e após 

aplicação de um teste sociolinguístico, concebeu-se e concretizou-se um dispositivo pedagógico 

adequado aos alunos de PLNM que precisam aprender português como disciplina curricular, 

como meio de aprendizagem das restantes disciplinas e para comunicarem na escola e na 

comunidade. Apresentaremos, em linhas gerais, a abordagem seguida cuja concretização em 

termos de atividades e de materiais pode ser consultada no livro Ensino do Português como 

Língua Não Materna: Estratégias, Materiais e Formação ou em http://www.iltec.pt/site-

PLNM/brochura-conteudos.html  

 

Introdução 

Este texto é sobre um projeto desenvolvido pelo ILTEC em três agrupamentos 

de escolas da Grande Lisboa, em Portugal que, tal como muitos países europeus, é hoje 

um espaço de confluência de diferentes culturas e línguas.  

Perante esta nova realidade social que se reflete na escola portuguesa, 

tradicionalmente monolingue e curricularmente monocultural, o Ministério da 

Educação, assumindo a nova situação de coabitação linguística e cultural produziu 

normativos e orientações que os diretores tentam implementar no quadro de autonomia 

de que as escolas dispõem.  

Aquilo que é sentido como “problema” é, de facto, uma nova “realidade”, pois,  e 

de acordo com Lasagabaster e Sierra (2005, 17): 

El alumno recién llegado no es el problema. El problema es 

nuestra rigidez en la organización escolar, nuestra falta de 

metodologia innovadora para la atención a la diversidad, 

nuestras inseguridades com respeto al tratamiento de las 

distintas lenguas de la escuela, nuestra práctica educativa 

basada fundamentalmente en el aprendizaje de contenidos 

conceptuales donde el peso de los aspectos linguísticos es 

determinante. 

 

http://www.iltec.pt/site-PLNM/brochura-conteudos.html
http://www.iltec.pt/site-PLNM/brochura-conteudos.html
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Os professores de PLNM procuram o diálogo e a colaboração com os colegas 

das outras disciplinas e tomam consciência da necessidade de melhor se organizarem, 

procurando as melhores respostas para esta população escolar.  

Inspirando-se em metodologias já conhecidas para o ensino de uma língua 

estrangeira, criam atividades e adaptam materiais para os seus alunos. Sabem que deve 

ser dada prioridade ao bom domínio da língua de ensino e língua do país de 

acolhimento, por ser esta uma condição essencial para o sucesso escolar e 

prosseguimento de estudos, para a integração social, caso seja esse o projeto de vida das 

famílias.  

E quem são estes alunos?  

 

Os alunos de Português Língua Não Materna: a situação linguística e escolar 

 Os alunos de origem imigrante cuja língua materna não é o português são 

designados, no seu conjunto, por alunos PLNM. Esta designação encobre realidades 

distintas. Dependendo da idade, estes alunos podem ingressar em qualquer ciclo de 

estudos e  podem ou não saber ler e escrever na sua língua materna, dependendo da 

frequência escolar no seu país. São, portanto, alunos que ingressam, em termos de 

língua portuguesa, no nível A1, em referência ao QECRL (2001). Existem ainda alunos 

que tiveram algum contacto com a língua portuguesa em situação escolar ou familiar, 

como os oriundos dos países de língua oficial portuguesa ou os filhos de emigrantes 

portugueses. O seu nível de proficiência pode ser A2 ou B1.  

A esta diversidade acresce a situação de alunos cujas línguas de origem podem 

ter sistemas de escrita mais distantes do português (ucraniano, mandarim,...) ou de 

maior proximidade e de maior facilidade de apropriação em relação à intercompreensão 

como o caboverdiano ou o guineense, línguas crioulas de base portuguesa.  

Os alunos de PLNM frequentam as aulas em conjunto com os seus colegas portugueses 

e têm de responder a um duplo desafio: aprender a língua portuguesa e os conteúdos 

escolares das diferentes disciplinas, veiculados em português. As suas limitações 

linguísticas nesta língua conduzem, frequentemente, a dificuldades de aprendizagem em 

particular nas disciplinas que utilizam construções discursivas mais complexas ou 

recorrem a conceitos que exigem explicações mais elaboradas. Sendo certo que do 

ponto de vista da comunicação interpessoal aprendem português com facilidade, no que 

respeita às aprendizagens curriculares os problemas são maiores, pois precisam de outro 
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acompanhamento e de mais tempo para desenvolverem um nível de proficiência em 

português que lhes permita compreender e apropriar-se da linguagem utilizada em todas 

as disciplinas do currículo.  

 

Enquadramento legal português para o acolhimento de alunos migrantes  

Sendo a União Europeia um espaço de acolhimento para quem nela procura 

trabalho, paz ou segurança, os países têm produzido legislação e programas e 

orientações curriculares que ajudem a acolher e integrar os imigrantes. Portugal não é 

exceção.  

No Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (2009), Portugal foi considerado um país com legislação 

adequada nesta matéria.  

Podemos afirmar que, grosso modo, há um dispositivo legal de acolhimento que 

permite uma ação adequada e consequente, e que, por limitações editoriais, não 

podemos aqui comentar com mais detalhe. Foi, portanto, no quadro legal vigente que 

concebemos e implementámos este projeto apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian 

e desenvolvido no Instituto de Linguística Teórica e Computacional. 

 

Projeto “Criação e experimentação de estratégias e de materiais para o ensino do 

PLNM” 

Um primeiro documento levantando várias questões foi discutido com os 

professores e diretores das escolas, tendo surgido durante a sua discussão duas 

perguntas consideradas fundamentais e que nortearam o projeto: Que estratégias adotar? 

Que materiais de ensino e de aprendizagem utilizar?  

Procurámos responder dando ao projeto uma dimensão fundamentalmente 

prática, experimental, estimulante para os professores e com impacto na aprendizagem 

dos alunos. 

Após uma revisão crítica da literatura sobre metodologias de ensino de línguas 

(materna, estrangeira e segunda), concebemos um dispositivo pedagógico que nos 

pareceu adequado às turmas selecionadas. Identificámos quatro estratégias para o ensino 

de português apropriadas a um público escolar plurilingue e pluricultural, produzimos 

alguns materiais coerentes com as estratégias definidas e que foram experimentados 

com os alunos. Complementarmente, promovemos a atualização científica e pedagógica 
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dos professores, estimulando-os a desenvolverem práticas de ensino interculturais, 

integradoras e diferenciadas. 

 

Objetivos  

- Desenvolver estratégias de ensino e de aprendizagem de português, adequadas a 

crianças e jovens com outras línguas maternas e outras culturas.  

- Construir e experimentar materiais didáticos. 

- Contribuir para a atualização pedagógica dos professores. 

 

Metodologia  

Em função de três critérios previamente definidos (escolas com alunos de 

origem migrante diversa, professores motivados e com prática de ensino de PLNM e 

interesse manifestado pelos diretores em acolher o projeto) e depois de vários contactos 

prévios, escolhemos, em Julho de 2009, três agrupamentos de escolas na Grande 

Lisboa. O projeto iniciou-se no ano letivo de 2009/2010 e terminou no final no ano 

letivo de 2011/2012. 

O projeto foi orientado por uma metodologia de investigação-ação-formação, 

por nos parecer adequada a um trabalho de equipa em que todos são intervenientes num 

contexto que se pretende conhecer, sobre o qual se quer refletir e se deseja mudar. Este 

tipo de pesquisa (Afonso, 2005) permite envolver os professores, recorrer ao seu 

trabalho do quotidiano, respeitar e adequar-se às condições e práticas da instituição, 

recorrer a metodologias variadas e implicar uma relação sustentada entre a prática e a 

reflexão.  

Desejava-se uma ação comprometida com a resolução de problemas, traduzida 

na vontade de compreender o contexto em que ocorre a elaboração dos novos saberes, 

induzindo a reflexão crítica e implicando a intervenção dos docentes na produção de 

conhecimento. Sendo uma metodologia flexível, permitia refazer percursos e contribuir, 

complementarmente, para a formação dos professores envolvidos no projeto. 

 

Dispositivo pedagógico: 4 estratégias para a ação    

O dispositivo que criámos foi inspirado pelo Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas. Propusemos uma “abordagem pedagógica orientada para a 

ação, considerando o aluno como ator social que tem de cumprir tarefas que não são só 
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linguísticas, em circunstâncias e ambientes determinados.” (QECRL, 2001, p 18). As 

tarefas, podendo ser realizadas em presença e em interação com o professor e com os 

colegas, podiam também ser realizadas em trabalho autónomo orientado por guiões de 

aprendizagem.  

Seguindo orientações próprias à abordagem plurilingue e pluricultural (Béacco 

et. al., 2009) recorremos a textos de literatura com potencial intercultural adequado a 

crianças e jovens e a outros materiais, em particular, musicais de diferentes origens 

culturais.  

A abordagem proposta assentou num conceito de estratégia como conjunto 

organizado de ações que decorre de uma conceção intencional, global e orientadora, 

visando uma melhor consecução de uma determinada aprendizagem (Roldão, 2009). 

Interessou-nos sublinhar a noção de «intenção» e de «conjunto organizado de ações», 

como pilares que orientam e sustentam o trabalho do professor. Recorremos ainda a 

Moirand (1982, p 56) que inclui no conceito de estratégia os contributos de 

“méthodologie, procédures et exercices”.  

Decorrentes destas opções utilizámos procedimentos que consideram, entre 

outros, a importância do reforço da compreensão ativa, oral e escrita, o 

desenvolvimento de competências transversais como o trabalho autónomo de estudo e 

de pesquisa, a utilização de materiais do quotidiano dos alunos, a diversificação de 

formas sociais de trabalho e a reflexão sobre o erro como forma de compreender e agir 

sobre a aprendizagem. (Solla, 2008)  

Para esse efeito, selecionámos quatro estratégias complementares e adjuvantes, 

que designámos por: Instrução em sala de aula, Aprendizagem da língua em trabalho 

autónomo, Aprendizagens interculturais e A língua e a aprendizagem de conteúdos 

escolares e que a seguir se descrevem sumariamente. 

 

Instrução em sala de aula 

Consideramos que o ensino explícito do português é fundamental, não só em 

termos gramaticais, mas também culturais e pragmáticos. Assim sendo, com a nossa 

proposta se trabalham todos os domínios da língua, desejando-se que, numa fase inicial, 

seja dada maior ênfase à oralidade. Devem ainda ser estimuladas práticas de reflexão 

sobre a língua que recorram à conceptualização e sistematização gramaticais, podendo 

ser usadas abordagens contrastivas, sempre que oportuno e possível. 
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É ainda a partir deste locus que se estabelece a articulação com as outras três 

estratégias: aprendizagem da língua em trabalho autónomo, a língua e a aprendizagem 

de conteúdos escolares e aprendizagens Interculturais. 

 

Aprendizagem da língua em trabalho autónomo 

Defendemos que o trabalho autónomo permite o exercício da responsabilidade 

do aluno e estimula a sua capacidade de aprender sozinho. Estando os alunos de PLNM 

permanentemente confrontados com input linguístico e cultural quer por meio da 

televisão, quer na escola, na rua, ou no bairro, devido à sua situação de imersão, 

consideramos ser útil e oportuno ajudá-los a transformar em aprendizagem da língua e 

cultura portuguesas o que o meio em que vivem lhes disponibiliza. Isto pode ser feito a 

partir da escola, mediante a orientação dos professores e com recurso a materiais 

adequados. 

 

A língua e a aprendizagem de conteúdos escolares 

Muitos estudos internacionais têm mostrado como os alunos multilingues de 

origem migrante não conseguem ter os mesmos resultados dos alunos nacionais 

monolingues. Cummins (2000) sustenta que os alunos migrantes precisam de um a dois 

anos para satisfazerem as necessidades comunicativas em contextos informais (Basic 

interpersonal communicative skills) e de cinco a sete anos para desenvolverem um 

domínio da língua que lhes permita conseguir obter resultados escolares (Cognitive 

academic language proficiency skills) equiparáveis aos dos seus colegas que têm a 

língua da escola como língua materna.  

A nossa intervenção exigia uma estratégia que ativasse a dimensão instrumental 

que a língua desempenha enquanto língua de escolarização, focando a ação na 

linguagem académica e estabelecendo uma espécie de interface entre o professor de 

PLNM e os professores das outras disciplinas.  

 

Aprendizagens interculturais 

 

Júlia Kristeva (1988, p 26) fala do «silence des polyglottes» a propósito de 

quem, tendo de falar várias línguas, não pode falar a sua língua materna. Dando voz a 

estes alunos pretendemos que todos, na turma, desenvolvam uma competência 

pluricultural por meio de atividades e materiais que fomentem o conhecimento e o gosto 
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de viver em ambientes de diversidade cultural. Estimula-se ainda a utilização de 

materiais artísticos com potencial intercultural, como meio de conhecimento de 

diferentes culturas (Jesus e Neves, 2004). 

 

Em síntese  

No primeiro ano tivemos como objetivo principal o conhecimento e 

caracterização dos contextos de intervenção. Lançaram-se as bases do trabalho, 

produziram-se materiais e criaram-se dinâmicas no nível das equipas docentes. O 

trabalho realizado envolveu 94 alunos e 11 professores. No final do ano letivo, a 

avaliação por entrevista permitiu aferir o nível de satisfação dos professores e avaliar o 

trabalho realizado. Foi equacionada uma intervenção mais consistente para o ano letivo 

seguinte, 2010/2011
1
.  

No segundo ano (2010-2011), foram experimentadas quatro estratégias e os 

materiais que as concretizavam, disponibilizados aos professores num CD-ROM. O 

trabalho envolveu 119 alunos e 14 professores. A formação foi organizada em sessões 

temáticas mensais, alternadas com sessões de apresentação de experiências de sala de 

aula. O trabalho com os alunos de oito professores foi acompanhado e analisado por 

duas investigadoras do ILTEC. No final do ano letivo foi feita uma avaliação, por 

questionário, aos professores implicados.
2
  

Durante o período de vigência do projeto, realizámos três seminários com 

especialistas nacionais e internacionais para os professores portugueses que trabalham 

nesta área.
3
 

 

O que aprendemos com este projeto
4 

                                                           
1
 O trabalho realizado nesse ano encontra-se descrito no Relatório Um ano de trabalho com os 

agrupamentos, setembro de 2010. 

2
 O trabalho realizado nesse ano encontra-se descrito no Relatório Segundo ano de trabalho com os 

agrupamentos, setembro de 2011.  

3
 Metodologias e Materiais para o ensino do Português como Língua Não Materna, outubro de 2010; 

Bilinguismo e Educação Bilingue, junho de 2011; Português Língua Não Materna: partilha de práticas e 

de experiências de aprendizagem, maio de 2012. 

4
 Por limitações editoriais não podemos comentar um Inquérito sobre práticas de ensino do PLNM cujos 

resultados podem ser consultados no livro Ensino do Português como Língua Não Materna: Estratégias, 

Materiais e Formação  
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Aprendemos que as escolas com ambiente multicultural têm desenvolvido 

modalidades organizacionais visando à integração escolar dos alunos estrangeiros e que 

estes ambientes se caracterizam por serem constituídos por alunos de diferentes 

nacionalidades, línguas e culturas, idades e expectativas em relação à escola, ao país de 

acolhimento e à língua portuguesa, tendo em comum a necessidade de aprender, 

rapidamente, esta língua para comunicar e para estudar em Portugal.  

Para corresponder às necessidades específicas de um ambiente plurilingue e 

pluricultural de modo a proporcionar a estes alunos uma aprendizagem eficiente do 

português, identificámos algumas áreas, no âmbito da formação de professores, inicial e 

contínua, que carecem de mais estudo. Referimo-nos não só aos professores de PLNM, 

mas também aos professores das outras disciplinas. São as seguintes: 

- Ensinar em ambiente plurilingue - caracterização sociolinguística dos alunos; 

diagnóstico de aprendizagens anteriores nos países de origem; planeamento de 

sequências de aprendizagem com utilização de estratégias e de materiais adequados a 

este público. 

- Conhecimento e estudo de estratégias de apoio ao desenvolvimento de 

competências de leitura e escrita, focadas na dimensão académica da língua de 

escolarização e que permitam aos alunos uma melhor apropriação dos conteúdos 

escolares, quer por meio dos textos dos manuais, quer através de outros textos do 

quotidiano.  

 - Utilização de materiais, em diferentes suportes, que ajudem os alunos a 

compreender e a interpretar o quotidiano em que vivem. 

- Educação intercultural que permita uma abordagem pluralista do conhecimento, 

ajude professores e alunos a perceberem que «viver com os outros» não é hoje uma 

opção individual, mas uma imposição global.  

 

Considerações finais 

Parece-nos possível afirmar que, apesar de haver um dispositivo legal para o 

acolhimento e para a ação pedagógica, há ainda muito caminho a percorrer para que as 

condições de aprendizagem destes alunos se aproximem das dos seus colegas falantes 

nativos de português. Do que precisamos ainda?  
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- De decisores políticos informados que aperfeiçoem a legislação existente de 

modo a melhor a adequar à realidade de diversidade linguística e cultural, sempre em 

evolução. 

- De lideranças ativas que reconheçam e estimulem as boas práticas, que 

permitam experiências de ensino inovadoras, o trabalho colaborativo dos professores e 

fomentem a interação com comunidade. 

 - De instituições de ensino superior mais motivadas e disponíveis para 

incluírem nos seus currículos de formação inicial informação atualizada que permita 

formar novos professores mais bem preparados para uma situação sempre mais 

complexa e exigente. Entre outras, há quatro áreas temáticas fundamentais, a saber: i) 

Sobre línguas no mundo: sua distribuição geográfica, sistemas de escrita; politicas 

linguísticas. ii) Sobre currículo: práticas educativas de sucesso (nacionais e 

internacionais); adaptação e elaboração de materiais pedagógicos; gestão do 

plurilinguismo escolar; teorias sobre aquisição e aprendizagem de línguas e 

metodologias de ensino e de aprendizagem. iii) Sobre relação escola - família: sistemas 

educativos de diferentes países; metodologias de trabalho com adultos; mediação 

cultural. iv) Sobre migrações: causas e consequências; dados sobre imigração em 

Portugal (números, países de origem, evolução...); legislação nacional e europeia sobre 

integração de populações migrante. 

De acordo com Banks (2012) Precisamos ainda de professores que considerem a 

diferença de origem social, cultural e étnica, linguística, de religião e de género um 

valor promotor da equidade educativa; que integrem nas suas práticas as contribuições 

da investigação sobre contextos de diversidade linguística e cultural. Professores 

transformers (Schreeck 2009): criativos, comunicadores eficientes, problem-solvers, 

produtores de conhecimento, utilizadores de tecnologias, cooperantes e reflexivos, em 

suma, cuidando da sua competência profissional e do seu desenvolvimento pessoal. 
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RESUMO: Conhecer as conceções dos professores relativamente ao ensino da escrita 

como língua não materna (LNM), em países africanos de Língua Oficial Portuguesa, 

ajuda a entender melhor como se posicionam nas suas práticas e como se situam face à 

mudança pedagógica.O principal motivo que desencadeou esta pesquisa foi perceber 

como os professores de Português das escolas públicas do Ensino Secundário da Guiné-

Bissau ensinam a escrever. Por meio de uma abordagem metodológica qualitativa e num 

design de estudo de caso coletivo, os resultados apontam para a desvalorização da 

escrita enquanto objeto de ensino; a transmissão de conhecimentos linguísticos institui-

se como o aspecto mais valorizado para o ensino da escrita; e as dificuldades que os 

docentes apontam correspondem a constrangimentos relativos ao contexto educativo. 

Percebe-se a necessidade de um investimento forte e sólido na aquisição e compreensão 

de conceitos e princípios constitutivos de uma didática da escrita em LNM.  

Contextualização 

Os professores verbalizam com frequência a dificuldade em ensinar os alunos a 

adquirir competências de escrita, e consideram a tarefa decepcionante face aos 

resultados que as produções apresentam (Pereira, 2000; Vigner, 2009). A dificuldade de 

ensinar a escrever resulta da complexidade de fatores envolvidos no escrever. Fatores de 

natureza cognitiva e linguística, enquanto processo; mas também de natureza social, 

cultural e atitudinal. A incidência destes fatores é mais determinante ou não em função 

do estatuto da língua em que se processa a aprendizagem da escrita. 

Alguns autores consideram que as adversidades que se encontram na 

aprendizagem da escrita podem ser maiores quando a escrita se realiza numa língua 

diferente da língua materna (L1). Limitações que se impõem pelo facto de se escrever 

numa língua que se pode não dominar muito bem. Há aspetos que sendo específicos da 

L2 influenciam modos de ensinar e aprender a escrever, designadamente o uso de um 

sistema linguístico diferente (Hyland, 2004; Kroll, 2001; Roca de Larios, et al., 2007). 

O aluno depara-se na tarefa de escrita com um sistema com estruturas, regras e léxico 

distinto que podem problematizar a tarefa de escrita. A retórica contrastiva faz essa 

abordagem teórica e argumenta que a influência se situa ao nível da transferência de 

mailto:gabriela.mmb@ese.ipvc.pt
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marcas linguísticas e normativas da L1 para a escrita materializada em L2 (Connor, 

2002, 2003). 

Na aprendizagem de uma L2 valorizam-se quase exclusivamente as 

transferências da língua materna. A literatura considera que a língua materna é um 

importante elemento para aquisição da segunda língua, pois é nela que estão os suportes 

para construção de hipóteses e transferência do conhecimento do mundo, vocabulário e 

sistemas de escrita (Bialystok & Hakuta, 1994; Wang & Wen, 2002). Também Leiria 

(2001, p. 98) argumenta no mesmo sentido, ao considerar que, no processo de 

aprendizagem de uma L2, a L1 desempenha um papel “bastante mais penetrante e subtil 

do que tradicionalmente se tem acreditado”. A influência de L1 na L2 não é, no entanto, 

automática e concretizada desde logo com sucesso (Connor, 1998, 2003). Para Castro e 

Melo-Pfeifer (2010, p. 7) a “transferência pode ser encarada como hiperónimo de 

muitas operações cognitivas, conscientes ou inconscientes, como a inferência, a 

tradução ou a comparação interlinguística”. Uma das características essenciais da 

aquisição da L2 é que ela não se traduz numa mera transferência de conhecimentos, mas 

antes num processo mental em que o aluno a partir da L1 cria um sistema autónomo e 

evolutivo, uma interlíngua, formando uma cadeia de estruturas linguísticas, inexistentes 

na L2, mas que se aproximam de forma sucessiva até uma L2 que tem com meta. Leiria 

(2001, p. 98) chama a atenção para a “transferência de conhecimento implícito da 

estrutura mental da L1 para a interlíngua, a qual constitui um conhecimento separado e 

com desenvolvimento independente da L1”. A interlíngua (termo cunhado por Selinker, 

1972) é, então, um conjunto de regras desenvolvidas por um aluno enquanto aprende a 

L2. Compreende-se este conceito enquanto um continuum entre a L1 e L2 que o aluno 

tem de atravessar e que vai progredindo desde a fase em que se encontra ainda muito 

influenciado pela L1 até alcançar uma posição próxima da L2. O decorrer do 

desenvolvimento de uma interlíngua é caracterizado por diferentes estágios, evoluindo à 

medida que novas estruturas e novo vocabulário vai sendo adquirido pelo aluno no 

sistema. Pode ser descrito também como um processo em que novas regras vão sendo 

percebidas, revendo e desestabilizando outras, formulando novas hipóteses, mas 

causando reestruturação e avanços no sistema como um todo.  

Ao admitir-se a existência de uma interlíngua num aprendente de L2, deve-se de 

igual modo admitir que esta se manifesta quer na comunicação oral, quer na 



Anais Simpósio SIPLE 2015 
ISBN 978-85-7846-416-5 

 
 

 
 

  

Santiago de Compostela – Galiza  (outubro/2015) 
  28 

comunicação escrita. Deste modo, parece poder falar-se de interlíngua escrita enquanto 

manifestação escrita da interlíngua. E quando referimos o uso de um sistema linguístico 

diferente na aprendizagem da escrita em L2, convém não esquecer a existência, nesse 

processo, de uma interlíngua escrita, as suas características e os diferentes modos de se 

materializar. A transferência da língua materna para uma língua diferente daquela em 

que se está a aprender a escrever é também uma situação subjacente à interlíngua. Esta 

transferência, juntamente com os fenómenos fossilizados, desempenha um papel 

importante nas tarefas de produção da escrita em L2 (Manchón Ruiz, Roca de Larios & 

Murphy, 2000). Porque a interlíngua escrita não é uma realidade estática, para o 

desenvolvimento da interlíngua escrita, é necessário que o estudante esteja exposto a um 

ensino rico em contribuições e situações diversificadas e efetivas de aprendizagem da 

escrita em L2 (Petter, 2000). 

Para além destes aspectos acima referidos, mais específicos da L2, que 

comprometem a dificuldade do ato de escrever e ensinar a escrever em L2, considera-se 

a complexidade inerente ao próprio ato de escrever, independentemente da língua em 

que se escreve. Ardnt (1987) refere que o problema fundamental dos alunos a 

escreverem é o conhecimento insuficiente que têm das características da língua escrita; 

i.e., o seu carácter permanente e fixo a exigir do escritor uma regulação do texto que 

está a produzir; o seu carácter abstrato e descontextualizado, quase sempre em ausência 

do interlocutor; e o seu carácter autossuficiente desde o ponto de vista do significado. O 

texto deve transmitir todo o significado que o autor pretende transmitir, o que exige do 

produtor um esforço intelectual que não é possível realizar sem o conhecimento dos 

mecanismos da língua escrita e sem a capacidade de os manipular de modo consciente. 

Neste mesmo sentido advoga Hyland (2007) quando fala que a escrita é uma prática 

baseada nas expectativas e Vigner (2009) quando faz referência ao “carrefour 

d’absences” que caracteriza o processo de escrita. Ausência do leitor quando o locutor 

escreve, ausência do escritor quando o interlocutor lê, ausência do referente na medida 

em que o discurso escrito está desligado da situação. Escrever é, assim, elaborar 

diferentes hipóteses, sobre o interesse do leitor a propósito de um determinado produto 

escrito, sobre as necessidades de informação do leitor, sobre o nível de inteligibilidade 

de seu propósito (Bizarro, 2006). 
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Com efeito, escrever é uma atividade que envolve um conjunto de aprendizagens 

situadas ao nível dos processos de escrita, do produto a escrever, do contexto social e do 

conteúdo acerca do que se escreve. Isto significa que os alunos têm de ter assegurada 

uma prática pedagógica que lhes faculte um claro entendimento dos processos de 

escrita, na sua relação com um determinado produto, com opções retóricas, e com os 

contextos sociais e culturais nos e para os quais os textos são produzidos e editados. 

Defende-se, por conseguinte, um ensino sistemático da escrita, configurado em práticas 

quotidianas e diversificadas de escrita, que potenciam o desenvolvimento da 

competência escritural em L2 (Hyland, 2004, 2007; Kristmanson, Dicks, Le Bouthillier, 

& Bourgoin, 2010).  

O ensino da escrita em L2 deve convocar abordagens abertas que assegurem que 

os alunos desenvolvem todas as capacidades requeridas na escrita. A capacidade para 

analisar a situação de comunicação, a temática a versar, finalidade e público-alvo; a 

capacidade de geração de ideias; a capacidade de organização e planificação das ideias; 

o conhecimento do sistema linguístico; a capacidade de elaboração e revisão do texto. 

Atividades que referenciam a perspetiva temática ou de conteúdo focalizadas na 

pesquisa de temas, na procura de informação de conteúdos. A perspectiva gramatical 

que abrange exercícios que asseguram o conhecimento e modo de funcionamento do 

sistema linguístico. A perspetiva processual com tarefas que promovem a geração, 

textualização, revisão e avaliação de ideias. E a perspectiva funcional que enfatiza a 

comunicação e o uso da língua escrita em situação determinada, salientando-se as 

tipologias textuais (apreendidas pelo contacto e análise de textos-modelo) e todos os 

exercícios orientados para a leitura, transformação, escrita, reescrita e criação de textos 

pertencentes às diversas tipologias consideradas (Hyland, 2004, 2007). Finalmente, uma 

abordagem de ensino da escrita em L2 que entenda que as necessidades dos alunos são 

diferentes em várias fases da sua aprendizagem e que as tarefas devem ser acomodadas a 

essas diferentes progressões (Cumming, 2002).  

Ensinar a escrever em L2 torna-se de facto uma tarefa de difícil concretização e 

o professor arca um protagonismo crucial neste processo. Como refere Pereira (2000, p. 

382), “o maior ou menor investimento na escrita e os diferentes modos de intervenção 

para esse investimento não podem ser dissociados dos saberes sobre a escrita que o 

professor possui”. Constitutivos destes saberes são também os conhecimentos e as 
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especificidades sobre o que implica escrever em L2, e que a breve revisão de literatura 

acima descreve. 

Os investigadores constatam que não se pode compreender adequadamente os 

professores e o ensino sem entender as concepções e os conhecimentos que influenciam 

as suas práticas (Borg, 2009, Shi & Cumming, 1995). As concepções e decisões dos 

professores desenham-se como suportes e orientações para a ação e ensino. O ensino é 

uma atividade cognitiva e os professores tomam decisões dentro de contextos 

complexos e em constante mudança e é o seu sistema de concepções e a sua capacidade 

de decisão que guia o comportamento em sala de aula (Lockhart, 1996). Nesta linha, 

conhecer as concepções dos professores ajuda a aferir os seus conhecimentos sobre a 

matéria a ser ensinada (conhecimento do conteúdo), assim como o conhecimento acerca 

do contexto (onde se ensina), dos alunos (a quem se ensina), e também de como se 

ensina (Farrell, 2006; Lee, 2010; Marcelo, 2009). 

O estudo 

À luz deste quadro, quisemos num contexto social e linguístico muito particular 

de Português como Língua Segunda, o contexto da Guiné-Bissau, conhecer as 

percepções e as práticas promotoras de aprendizagem da escrita. A fim de se construir 

conhecimento sobre o modo como esta dimensão da língua é perspetivada pelos 

professores africanos, o presente trabalho teve como objetivos: A) Perceber a 

sensibilidade dos professores relativamente à relevância da escola enquanto entidade 

responsável pelo ensino-aprendizagem da escrita; B) Identificar os aspetos que os 

professores consideram fundamentais para os alunos desenvolverem a competência da 

escrita; e C) Conhecer as dificuldades que os professores revelam sentir no ensino da 

escrita. O quadro metodológico que nos pareceu mais adequado para dar conta da 

problemática foi o estudo de caso coletivo Stake (2000). A pesquisa foi realizada em 

contexto real e abrangeu um conjunto de 85 professores de português de três cidades da 

Guiné-Bissau. O inquérito por questionário e a observação de aulas foram os 

instrumentos de recolha de dados usados. No presente texto, faz-se a discussão na 

consideração dos objetivos e das seguintes dimensões de análise: A) Lugares de 

aprendizagem da escrita conceção; B) Enfoque didático para aprendizagem da escrita; 

C) Constrangimentos e dificuldades no ensino da escrita. 
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Discussão 

A) Lugares de aprendizagem da escrita 

Esta categoria foi aferida por meio de dois itens de análise sobre as quais se 

procurava perceber a relevância que os professores atribuem à escola como único 

espaço potenciador de ensino-aprendizagem da escrita para os alunos guineenses e de 

que modo as práticas observadas na aula de português refletiam esse posicionamento. 

Os dados apresentados deixam perceber claramente o posicionamento dos professores, 

(83.6%) dos inquiridos identifica claramente escola como o único espaço onde os 

alunos aprendem a escrever, acrescentando que na aula de português devem ocorrer 

momentos exclusivos à aprendizagem da escrita. 

 Esta tendência parece, no entanto, ser hipoteticamente contrariada ao perceber-

se a configuração da aula de português. Com efeito, ao analisar-se o posicionamento dos 

docentes relativo à importância dada aos diferentes domínios de referência da língua, 

nenhum docente coloca o domínio da escrita no primeiro nível de importância. O lugar 

vazio a que é votada a escrita no primeiro nível de importância pode indiciar a 

secundarização para que é remetida esta área específica na aula Português. 

B) Enfoque didático para a aprendizagem da escrita 

Para esta categoria, definiram-se dois itens de análise, procurou-se perceber 

quais os saberes linguístico-discursivos que os professores consideram essenciais para o 

exercício da escrita; e quais as atividades com mais potencial para desenvolver a 

capacidade de manipular esses conhecimentos de modo consciente e autónomo. A 

análise dos dados deixa claro que os saberes inscritos num paradigma gramatical são 

aqueles que os docentes revelam como fundacionais para o saber-escrever. Com efeito, 

85% dos inquiridos situa-os no domínio da sintaxe, da morfologia, da lexicologia e da 

ortografia. 

A entrada neste nível de análise vem vincular os professores para a transmissão 

dos conhecimentos linguísticos e para a desvalorização dos saberes relativos ao 

processo de produção textual e adequação discursiva. Esta orientação surge reforçada 

quando se observa o trabalho pedagógico com a escrita e se analisa o tipo de atividades 

que os docentes declaram mais adequadas ao desenvolvimento da competência de 

escrita, e que se observam em aula. Os dados do questionário permitem desenhar um 
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panorama em que sobressaem dois núcleos de atividades a que correspondem distintos 

valores de adesão. 

As atividades de redação são aquelas que reúnem um nível mais alto de 

consenso. De facto, 67.1% identifica os exercícios de redação como os que mais 

contribuem para a aprendizagem da escrita. Um segundo núcleo é constituído por 

atividades para providing learners de recursos linguísticos, retóricos e enciclopédicos 

com níveis de adesão bem mais inferiores ao anterior; 23.5% dos inquiridos manifestam 

dar importância ao trabalho gramatical; 7.1% selecionam as atividades de leitura e, por 

último,1.2% apontam as atividades de visionamento de filmes e de pesquisa. Quando se 

cruza esta análise com os dados que resultaram da observação de aulas, o que se verifica 

é a ausência de práticas de aprendizagem da escrita. A configuração das aulas de 

Português caracteriza-se pela realização de atividades de compreensão/interpretação de 

textos e ensino da gramática da frase. 

C) Constrangimentos e dificuldades no ensino da escrita 

As concepções acerca das dificuldades sentidas pelos professores no ensino da 

escrita circunscrevem-se em torno de três dimensões claramente aferidas: os 

constrangimentos do contexto, as singularidades linguísticas dos alunos e a necessidade 

formativa dos docentes. 

Ao nível dos constrangimentos do contexto, a dimensão das turmas constitui um 

obstáculo claramente identificado pelos docentes. Relativamente às singularidades 

linguísticas dos alunos, a conceção de que a língua materna influencia na aprendizagem 

da escrita em L2 é também sentida como constrangimento para o ensino. Sabe-se que o 

desenvolvimento da competência escritural em L2 é uma área onde se reflete a ação da 

L1 (Carson, 1991; Cummins, 1992). Influência que se situa ao nível da transferência de 

marcas linguísticas e normativas da L1 para a escrita materializada em L2 (Connor, 

2002, 2003). Esta transferência, juntamente com os fenómenos fossilizados, 

desempenham um papel importante nas tarefas de produção da escrita em L2 (Manchón 

Ruiz, et al., 2000) e consequentemente poderão refletir-se ao nível da intervenção 

didática. 

Entretanto, o desconhecimento de metodologias específicas para o ensino da 

escrita em L2 e consequente necessidade de formação não se intuem como dificuldades 

para a grande maioria dos docentes. Posicionamento que parece envolver alguma 
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incoerência. Com efeito, as dificuldades que os docentes apontam e que correspondem 

aos constrangimentos relativos ao contexto educativo, às singularidades linguísticas dos 

alunos e à falta de material, podem ser ultrapassadas por meio de uma intervenção 

diferenciada, sustentada por saberes e metodologias circunscritas a uma didática da 

escrita em L2. Este aspecto não é racionalizado pelos docentes, que, tendo consciência 

de dificuldades no ensino, não as situam ao nível de um referencial teórico que têm de 

possuir, nem ao nível das ações didáticas que devem desenvolver num contexto 

marcado por tão grandes idiossincrasias sociolinguísticas e culturais.  

Conclusões 

Foi objetivo deste trabalho conhecer algumas das concepções e práticas sobre o 

ensino da escrita dos professores de português guineenses, a fim de construir 

informação que possa orientar uma formação consentânea com as necessidades destes 

profissionais.  

Percebe-se a necessidade de um investimento forte e sólido na aquisição e 

compreensão de conceitos e princípios constitutivos de uma didática da escrita em L2, 

que, além disso desenvolva novas identidades profissionais comprometidas com os 

saberes a serem ensinados e com saberes para ensinar e que são centrais para o 

desenvolvimento da competência escritural dos alunos. Evidencia-se como necessária 

uma formação que potencie a discussão e reflexão de teorias de ensino-aprendizagem, 

situando-as no contexto específico da escola, da área disciplinar, dos alunos, de sua 

cultura e de suas necessidades particulares. E que vá ao encontro do que precisa de ser 

feito para promover a aprendizagem do professor de modo a provocar-lhe mudanças nas 

suas concepções, práticas e atitudes que conduzam a uma melhoria na aprendizagem 

dos alunos deste contexto africano.  
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Resumo 

Nossa proposta é refletir sobre como o ciberespaço pode tornar-se um meio significativo para a 

produção de sentidos no processo de ensino-aprendizagem do português como LE ou L2. Sob a 

luz da análise dialógica do discurso, elaborada por Bakhtin e seu Círculo, partimos do 

pressuposto de que a comunicação entre os sujeitos: (1) ocorre no nível do enunciado, e não 

somente no da língua; e (2) é organizada em gêneros discursivos que circulam em diferentes 

esferas da atividade humana. Portanto, consideramos que além de apostar no processo de 

ensino-aprendizagem das unidades da língua – desde aspectos fonológicos a sintáticos –, seja 

necessário levar em conta as condições de produção e recepção que ultrapassam a esfera 

escolar, e que estejam ancoradas em fatores extralinguísticos (sociais, históricos e culturais, 

etc.). Temos como objetivo específico desenvolver uma breve análise de enunciados digitais 

escritos, produzidos por aprendizes de PLE/PL2 em blogs, e verificar como se dá o processo de 

comunicação e produção de sentidos neste contexto. 

 

Introdução 

Neste artigo, pretendo elaborar uma reflexão acerca do processo de ensino-

aprendizagem de PLE ou PL2 no ciberespaço sob uma perspectiva dialógico-discursiva, 

tomando como base teórica alguns preceitos da teoria do Círculo de Bakhtin, a saber, as 

noções de língua, enunciado, gêneros do discurso, esfera da atividade humana e sujeito. 

Aliada às noções-chave da teoria bakhtiniana, também partimos da definição de 

ciberespaço formulada pelo filósofo Pierre Levy (1999). Tenho como objetivo 

investigar como o meio digital, especificamente os blogs, podem constituir espaços 

significativos para que os aprendizes produzam e façam circular sentidos para além de 

sua esfera ideológica de origem, a esfera escolar.   

 

1. Ciberespaço e a construção de sentidos 

Em sua série de obras voltadas para a análise do meio digital, o filósofo Pierre 

Lévy (1993, 1996, 1999) destaca o conceito de ciberespaço como 

(...) novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ele 

abriga, assim como os seres humanos que navegam esse universo. (Lévy, 

1999, p. 17) 
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Para Levy (1999), o ciberespaço é um espaço digital de interação entre sujeitos, 

dotado de uma dimensão tecnológica (a internet) e também de outras camadas 

desdobradas de aspectos sociais, históricos, culturais, econômicos, entre outros. Este 

meio possibilita a acessibilidade ilimitada de dados, o armazenamento e o 

compartilhamento de informações e documentos de diversas naturezas (escritos, orais, 

digitais, digitalizados, etc.), favorecendo a relação não somente entre memórias 

eletrônicas, mas também entre as memórias dos indivíduos que dele participam. 

Ao longo das fases de desenvolvimento da internet e, sobretudo, na fase da Web 

2.0, os mecanismos de busca e compartilhamento, a recursividade de ferramentas de 

comentário e o aparecimento das redes sociais potencializaram a relação entre sujeitos e 

seus enunciados. Os enunciados nativos digitais, que originalmente são responsivos e 

dialógicos, são constituídos na liquidez do ciberespaço e favorecem a criação de novas 

formas de sentido. Por exemplo, uma reportagem de jornal impresso, que apresenta 

vários enunciados em uma mesma página, produz sentidos diferentes se for publicada 

num portal eletrônico, que normalmente fragmenta cada enunciado em diferentes 

páginas ou janelas eletrônicas.  

No ciberespaço, a circulação de enunciados e sentidos entre as esferas da 

atividade humana também ocorre de forma distinta. Um leitor que acessa uma 

reportagem jornalística que fala sobre direitos humanos na França, pode igualmente 

acessar direta ou indiretamente o decreto de “Declaração dos direitos do homem e do 

cidadão” de 1789. Esses dois enunciados, a reportagem e o decreto, fazem parte de 

esferas distintas, respectivamente, a jornalística e a política.  

Os indícios de que o ciberespaço propicia a criação de novos tipos de sentido e 

possibilita o deslocamento dos sujeitos entre diferentes esferas da comunicação com 

mais facilidade, leva-nos a pensar que o meio digital possa ser deveras produtivo para os 

processos de ensino e aprendizagem de PLE/PL2. O meio digital estabelece “uma 

espécie de imenso plano semântico, acessível em todo lugar, e que todos pudessem 

ajudar a produzir, a dobrar diversamente, a retomar, a modificar, a dobrar de novo [....].” 

(Lévy, 1996, p. 49). Portanto, se temos o intuito de formar falantes, autores e produtores 

de enunciados, mais do que reprodutores de formas linguísticas da língua-alvo, o 

ciberespaço parece ser um meio significativo para a produção de sentidos. 
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2. Uma abordagem dialógico-discursiva para o PLE/PL2 no ciberespaço 

A nosso ver, o ensino de língua estrangeira e de segunda língua deveria passar 

pela seguinte reflexão: Que noção de língua estamos mobilizando quando ensinamos? 

Quem são os aprendizes enquanto sujeitos da língua-alvo? Para responder a tais 

questões, recorremos à teoria da linguagem elaborada por Bakhtin e seu círculo de 

pensadores. Nosso alvo é preparar um campo teórico discursivo para verificar como as 

práticas voltadas ao PLE e ao PL2 no ciberespaço podem ser interessantes para o 

processo de aprendizagem. 

A partir da análise dialógica do discurso, temos que a comunicação e a interação 

verbal entre os sujeitos ocorrem no nível do enunciado e não somente no da língua.  

Enquanto esta é dotada de significado, o enunciado constitui-se como unidade de 

sentido mínima. Os tipos relativamente estáveis de enunciados formam os gêneros 

discursivos. Segundo Bakhtin, não há comunicação fora do gênero, mesmo se 

considerarmos enunciados orais e cotidianos, dos mais aos menos formais e 

estabilizados. Por sua vez, os gêneros do discurso e os enunciados localizam-se em 

diferentes esferas da atividade humana. As reportagens de um jornal participam da 

esfera jornalística, uma comunicação em congresso, da esfera científica, assim como 

todas as práticas pedagógicas fazem parte da esfera pedagógica ou escolar.  

No âmbito de uma abordagem pedagógica discursiva bakhtiniana, trabalhamos 

não somente com língua e significação, mas também com enunciado e sentido. Por isso, 

julgamos necessário não somente fornecer bases linguísticas consistentes ao processo de 

aprendizagem dos aprendizes, mas também oferecer a eles situações de fala e escrita 

contextualizadas e ancoradas sócio-historicamente, para que se tornem sujeitos falantes 

e não meros expectadores ou reprodutores da língua-alvo. Devemos considerar tanto os 

aspectos linguísticos e extralinguísticos (sócio-históricos, econômicos, ideológicos) que 

compõem o enunciado. 

No que tange os processos de transmissão do PLE/PL2, consideramos que, além 

de apostar no ensino-aprendizagem das unidades mínimas da língua portuguesa – em 

seus aspectos fonológicos, morfológicos, lexicais e sintáticos –, seja necessário levar em 

conta condições de produção e recepção que ultrapassam a esfera escolar e que estejam 

ancoradas em fatores ideológicos, sociais, históricos e culturais.  
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Em sala de aula, seja ela presencial ou não, nosso intuito é formar falantes, 

produtores de enunciados complexos e dotados de sentido que vão transitar para além 

da esfera escolar. Os materiais que dispusemos, assim como o modelo de língua e 

consequentemente os enunciados produzidos na relação entre professor-aprendiz, são 

parte da esfera escolar, cujas práticas e funcionamento são bem diferentes da vida 

concretizada em outras esferas. O ciberespaço é um espaço que agrega diferentes 

esferas da atividade humana e que propicia maior e mais fácil interação entre 

enunciados e sujeitos. Como disse anteriormente, trata-se de um meio altamente 

responsivo. Por isso, consideramos que a internet pode servir como uma extensão ao 

trabalho que desenvolvemos na esfera escolar, projetando nossos aprendizes para outros 

domínios.  

Em nossa análise, apresentaremos dois projetos de blogues criados para e por 

aprendizes de PLE e PL2, intitulados “Expressão” (doravante ‘E’) e “Experiências de 

Portugal” (doravante ‘EP’).  

Figura (1) Página principal do blog “Expressão”
5 

 

                                                           
5
Disponível em: [https://projetoportugues.wordpress.com/]. 

https://projetoportugues.wordpress.com/
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         Figura (2) Página principal do blog “Experiências em Portugal”
6
 

 
 

Procuraremos observar de que forma os aprendizes constituem-se sujeitos na 

língua-alvo e como se dá a construção dos seus enunciados. Nosso objetivo específico é 

desenvolver uma breve análise em torno de enunciados digitais escritos e orais 

produzidos por aprendizes de PLE/PL2 nesses blogs, e verificar como o ciberespaço, 

mais especificamente a blogosfera, é capaz de promover o uso do português neste 

contexto e favorecer projetos voltados para alunos de PLE/PL2 em diferentes esferas da 

comunicação. 

 

                                                           
6
 Disponível em: [ http://experienciasdeportugal.blogspot.ca/?zx=89bc77691aea66d7]. 

 

http://experienciasdeportugal.blogspot.ca/?zx=89bc77691aea66d7
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3. Sujeito, esferas e sentidos em blogs de PLE/PL2 

Nesta análise, pretendemos observar três aspectos específicos de cada blog, 

relacionando-os às noções teóricas das quais discorremos anteriormente: (1) a 

constituição dos sujeitos, (2) a constituição dos enunciados e (3) as esferas nas quais 

sujeitos e seus enunciados estão inseridos.  

O PLE está presente em diversas formas no meio digital. Sem esgotar as 

possibilidades e formas de existência do PLE na internet, citamos alguns exemplos: 

materiais nativos digitais ou digitalizados, portais de armazenamento de aulas e 

experiências trocadas por professores, cursos de língua e trocas linguísticas entre 

professores, aprendizes e pessoas interessadas em praticar a língua-alvo com falantes 

nativos ou não nativos. O corpus escolhido para esta análise são blogs voltados para 

aprendizes do português LE ou L2, cujos objetivos são: proporcionar um espaço aberto 

para a produção de enunciados orais ou escritos e propiciar ao aprendiz a oportunidade 

de dividir opiniões e experiências com outros interlocutores que não somente o 

professor. 

Para analisar os sujeitos e suas funções em cada blog, precisamos entender 

alguns aspectos relativos às suas respectivas criações. ‘E’ é um blog colaborativo de 

leitura e escrita de português feito a partir de enunciados de diversos gêneros 

produzidos por aprendizes francófonos que vivem na França e por uma professora 

universitária de PLE, pesquisadora em análise do discurso e residente na França. O 

segundo blog ‘EP’ foi criado por um professor universitário em PLE e pesquisador de 

linguística brasileiro residente nos Estados Unidos, organizador de uma excursão de 

férias com seu alunos falantes nativos do inglês a Lisboa, Portugal.  

Apesar de terem sido incentivados por um motivo parecido, promover um 

espaço significativo para a aprendizagem do PLE para além da esfera escolar, e, 

baseado na experiência e posições ideológicas individuais dos alunos, o funcionamento 

dos blogs é bastante distinto. Observe o quadro
7
 abaixo: 

 

Aspectos EXPRESSÃO EXPERIÊNCIAS EM PORTUGAL 

Presença dos 

aprendizes 

- são presentificados por meio de sua 

assinatura no início de cada artigo.  

- possuem uma “página do autor” cada e 

ao longo das postagens são tratados pelo 

                                                           
7
 Nosso intuito não é estabelecer uma comparação qualitativa entre os dois blogs, mas sim, observar como 

cada um transforma o aluno em sujeito mais ou menos autônomo na língua-alvo. 
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primeiro nome ou apelido. 

Comentários - são muito pouco usados pelos leitores. 

- são parte ativa do processo responsivo 

de interação verbal entre os participantes 

do blog. 

Escolha dos 

assuntos  

- os alunos são livres para escolher os 

tópicos sobre os quais vão discorrer. 

- os alunos escrevem sobre o mesmo 

tema central, previamente selecionado 

pelo professor responsável: suas 

experiências na viagem para Portugal. 

 

No caso de ‘E’, o aprendiz se insere como sujeito criador e está posicionado na 

esfera de produção escrita e oral, onde possui autonomia na construção de seus 

enunciados. A função da professora é corrigir, editar e transmitir o enunciado, 

constituindo-se, assim, sujeito que atua na esfera de circulação. No que tange à esfera de 

recepção dos enunciados, vemos que há acessos e consultas de sujeitos internos ou 

externos ao projeto, mas há muito pouca interação entre eles.  

Já em ‘EP’, quase todas as postagens apresentam resposta ou comentários, 

majoritariamente, dos professores que compõem o grupo. A solução dada pelo professor 

responsável para a questão da não interação entre os sujeitos enunciadores foi formar 

uma rede heterogênea de sujeitos tanto da esfera de produção quanto de recepção, quer 

dizer, ele organizou um espaço em que autores e interlocutores interagissem de forma 

sistemática. Em nossa análise, resta-nos ainda observar o que o impacto da maior ou 

menor autonomia dos sujeitos-aprendizes acarreta para seu processo de aprendizado não 

somente no tocante à produção de sentidos, mas também na acuidade linguística, 

lembrando que a língua é uma das matérias-primas para o enunciado. Observe a tabela: 

 

Aspectos EXPRESSÃO EXPERIÊNCIAS EM PORTUGAL 

Edição e 

atualização 

do blog 

- a edição, organização e publicação dos 

textos são feitas pela professora 

responsável pelo projeto. O aluno é autor 

do manuscrito original. 

 -os próprios alunos alimentam o blog, 

sendo que cada um pode publicar postagens 

quando quiser. O aluno é autor dos 

enunciados digitais. 

Correção 

dos posts 

- a correção dos manuscritos é feita pela 

professora responsável, devolvida aos 

alunos que fazem uma versão final, 

digitalizada. O público-alvo não tem 

acesso aos desvios feitos pelo aluno, 

 

- não há correção direta nas postagens. Um 

grupo de professores convidados, 

juntamente com o professor responsável, dá 

esclarecimentos sobre usos da língua escrita 
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somente ao enunciado final.  nos próprios comentários e estimula os 

alunos a responderem questões específicas.  

Leitor 

presumido 

- os alunos não sabem para quem 

escrevem necessariamente, mas sim que 

seu artigo pode atingir um público maior. 

Os alunos mostraram-se motivados e 

cuidadosos em relação aos aspectos 

formais e linguísticos do texto, o que 

atribuiu mais segurança na apresentação 

de seus enunciados a interlocutores pares 

e não pares. 

- sabem que as postagens circulam entre os 

colegas e os professores somente, uma vez 

que o grupo é fechado. Isso pode atribuir 

mais confiança ao aprendiz, sujeito 

conhecido e reconhecido por seus pares, que 

vivem igualmente o processo de ensino-

aprendizagem do PLE, sob as mesmas 

condições. 

 

Em ‘E’, a constituição final dos enunciados passa pela intervenção da 

professora, mas não acreditamos que se trata de uma coautoria. As marcas autorais dos 

alunos são preservadas. Em ‘EP’, é interessante observar que as postagens dos alunos 

possuem mais características do texto escrito, enquanto a resposta das professoras 

apresentam mais marcas de oralidade. Nem sempre o enunciado ‘resposta’ possui o 

intuito de conduzir o aluno a uma correção. Muitas vezes, a reação das professoras 

revela seu interesse pessoal pelo tópico tratado pelo autor, como podemos verificar na 

imagem abaixo: 

 
Figura (3) Interação entre aprendiz e professora convidada, “Experiências em Portugal”
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As características que analisamos anteriormente nos levam a situar os blogs em 

diferentes gêneros e esferas da atividade humana. ‘E’ é formado por gêneros variados, 

mas há a predominância do gênero mais monitorado, artigo de opinião. Sua 

concretização dá-se de forma mais complexa devida à passagem do meio impresso ao 

meio digital e o texto passa por versões antes de ser publicado.  

Os artigos e outros enunciados produzidos são incorporados à postagem feita 

pela editora, o que configura um cenário de transposição e incorporação de um gênero 

em outro. Em ‘EP’, o gênero postagem produz enunciados nativos digitais que contem 

mais traços linguísticos e tecnológicos pertencentes ao meio digital.  

Ambos os blogs, situados no ciberespaço e na blogosfera – uma esfera cujos 

enunciados são mais autorais – emergem na fronteira da esfera escolar. No entanto, o 

que os difere são as outras esferas com as quais eles fazem a fronteira. ‘E’ pode 

apresentar traços das esferas jornalística, científica, literária ou até mesmo da ideologia 

do cotidiano. ‘EP’ parece constituir-se na fronteira com a esfera da ideologia do 

cotidiano e seus enunciados possuem características de relato, diário de viagem, diário 

de bordo. 

Figura (4) A relação dos blogs e suas respectivas esferas de atividade humana 

 

 

4. O blog de PLE/PL2: um cemitério de textos ou fonte viva de enunciados? 

Neste artigo, procuramos mostrar como o ciberespaço pode ser um meio 

significativo para o processo de aquisição e aprendizagem de PLE e PL2. Partimos de 
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uma abordagem discursiva bakhtiniana em que o enunciado é a unidade mínima de 

sentido e que só ocorre a partir de sua relação com outros enunciados e sujeitos situados 

sócio-historicamente. No caso específico de nossa análise, os dois professores 

utilizaram-se da blogosfera para estabelecer um espaço de significação interessante para 

a concretização dos enunciados de seus alunos, em um movimento que vai da esfera 

escolar em direção a outras esferas da atividade humana. 

Os blogs voltados para projetos pedagógico-discursivos no âmbito do ensino e 

aprendizagem de PLE e PL2 constituem objetos de sentido atemporais e que podem ser 

reutilizados em outros momentos e por outros sujeitos. Lembramos que além dos 

sentidos instituídos na relação entre os sujeitos (aprendizes, professores e leitores) e 

seus enunciados, novos sentidos podem ser instaurados. Por isso, sob uma perspectiva 

dialógica, combatemos a ideia de que o blog seja um cemitério de textos, mas 

preferimos pensá-lo como uma fonte de enunciados concretos, contextualizados sócio-

historicamente, dotados de autoria. Dessa forma, os enunciados produzidos no blog 

podem se tornar referência para novos projetos, respostas e enunciados. 
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Os manuais de ensino de Português Língua Estrangeira 
adotados na Galiza 
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(Universidade de Vigo) 
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Resumo 

Não basta andar a repetir que a língua portuguesa é uma grande língua de cultura; não é 

suficiente, para o (re)confirmar, confiar na dinâmica do sistema de ensino, quando, sobretudo no 

estrangeiro, não raro o ensino do português se vê colocado em posição desfavorável, quase no 

limiar da sobrevivência. Partindo da posição benquista do ensino do português como língua 

estrangeira, e sob a perspetiva de quem ensina o quê, bem como de que o aluno das escolas 

galegas já tem alguns saberes, relativamente aos conhecimentos que vai aprender, proceder-se-á 

à análise de vários manuais escolares adotados em escolas galegas. Neste sentido, ou talvez por 

isso, consignados a perspetivas didáticas e pedagógicas sempre em atualização, ou mutação, 

elaborar-se-á uma pequena introdução e faremos ligeiros excursos sobre a evolução da língua 

portuguesa, metodologias de ensino-aprendizagem de línguas não maternas e entendimentos 

sobre manuais escolares. Tendo em conta os contextos que a antecederam, a análise dos 

manuais assentará nos propósitos sustentados no Quadro Europeu Comum de Referência. 

Partindo da constituição do corpus, dar-se-á a conhecer a organização global de cada um dos 

manuais em estudo, com ênfase em tópicos referentes aos conteúdos comunicativos, conteúdos 

linguísticos, conteúdos culturais, e elementos gráficos e paratextos. Far-se-á, seguidamente, a 

avaliação geral, comparada, dos diferentes manuais, e, por fim, tirar-se-á, em súmula, a devida 

conclusão.  

A minha Pátria é a minha língua. 

Fernando Pessoa 

 

Língua-mãe no Brasil, língua veicular e/ou língua oficial nos países oriundos das 

ex-províncias ultramarinas de Portugal, seja, língua oficial em nove países espalhados 

por quatro continentes, bem como língua-uso dos imigrantes portugueses espalhados 

pelos mais diversos territórios do mundo, o mundo lusófono – que fala português – é 

avaliado, atualmente, entre 190 e 230 milhões de pessoas; o português é a oitava língua 

mais falada do planeta, terceira entre as línguas ocidentais, após o inglês e o castelhano. 

É, pois, esta universalidade da língua portuguesa que aproxima portugueses, brasileiros, 

muitos africanos e alguns asiáticos, assegurando-lhe um património cultural comum.  

Uma língua de cultura como o português, de farta riqueza vocabular, portadora 

de longa história, que serve de matéria-prima e é produto de diversas literaturas, 

instrumento de afirmação mundial de diversas sociedades, não se esgota na descrição do 

seu sistema linguístico: uma língua como esta vive na história, na sociedade e no 

mundo. Tem uma existência que é motivada e condicionada pelos grandes movimentos 

humanos e, imediatamente, pela existência dos grupos que a falam. Significa isto que o 
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português falado em todo o mundo continua a ser sentido como uma só língua, veículo 

de comunicação por excelência e, porventura, o mais poderoso dos laços que unem os 

povos que o utilizam.  

É esta língua, escrita e falada nos quatro cantos do mundo, que gostaríamos de 

ver a chamar a si a sua irmã afastada a que uns chamam galego e, outros, português da 

Galiza. 

Todavia, saber, saber fazer e saber dizer, só se atinge ensinando e aprendendo 

bem.  

Convenhamos: se, sob um ângulo, ou ponto de vista, estritamente linguístico e 

funcional, não há variantes ou dialetos melhores ou piores, é bem verdade que são mais 

que evidentes as prenoções da sociedade em geral, relativamente a variedades 

linguísticas não padronizadas, só porque associadas a grupos social, cultural e 

economicamente menos prestigiados. Na verdade, queiramos ou não, a língua 

apresenta-se como um dos fatores determinantes para a hierarquização da sociedade, 

para a estratificação social. Torna-se, assim, necessário, digamos até, indispensável, que 

a escola forneça aos alunos socialmente mais desfavorecidos a possibilidade, talvez até 

a oportunidade, de acederem ao paradigma, de modo a encontrarem meios e caminhos 

para a libertação de estigmas herdados, tendo em vista a sua ascensão a outros universos 

socioculturais, e, no futuro, ao mundo do trabalho qualificado. Bem assim, é igualmente 

importante que os discentes sejam sensibilizados para a questão dos registos de língua a 

adequar às diferentes situações de comunicação, aos diferentes interlocutores, e à 

necessidade de se tornarem orto e polifónicos. Neste sentido, é da máxima importância 

que os educadores se questionem quanto à relação entre prestígio linguístico e prestígio 

social, e tragam o problema a cotejo na sala de aula, para que os alunos percebam que, 

ao serem levados a dominar a norma-padrão e a exercer o seu saber polifónico, não 

estão a ser pressionados a recusar o seu grupo social de referência e a gramática que lhe 

está associada: estão, sim, a adir um novo bem linguístico ao bem linguístico de que já 

dispunham.  

Se, presumimos, isto é totalmente verdadeiro e fundamental em relação à língua 

materna, não deixa de o ser também em relação a uma língua segunda ou a uma língua 

estrangeira.  
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Se a definição de língua materna produz controvérsia entre os estudiosos, por 

colação, as definições de língua segunda e de língua estrangeira também não deixam de 

fazer parte do problema.  

O português, ou língua portuguesa, é uma das línguas estrangeiras que está a ser 

aprendida pelos estudantes galegos em vários estabelecimentos de ensino da região, 

assentando o percurso académico dos aprendentes em níveis de proficiência, sendo-lhes 

adequados os muitos livros editados para o efeito, tanto em Portugal como na Galiza.  

O livro, ou manual, tem sido, até ao presente, o principal auxiliar do professor 

na sua missão de ensinar. 

Quem se dispõe a aprender uma língua estrangeira, numa escola ou noutro 

ambiente formal, conta, de antemão, com uma ampla formação [glótica] em língua 

materna, pese embora o facto de, em muitos casos, talvez na sua maioria, não ser 

enquadrável nos saberes metalinguísticos apreendidos em contínuo num contexto 

escolar apropriado: o aprendente interiorizou, no mínimo, a gramática da sua língua e, 

outrossim, adquiriu saberes múltiplos em resultado da sua pertença a uma comunidade 

alargada, por vezes heterogénea. Sabe, também, que, tal como a sua, a língua 

estrangeira é um instrumento privilegiado de comunicação. 

Rigor deve ser a palavra de ordem no ensino-aprendizagem. Escolher o manual 

escolar a adotar num estabelecimento de ensino para a lecionação do português como 

língua estrangeira pode ser – ou é mesmo – uma das tarefas mais importantes de um 

professor. Se as suas atividades passarem pelo uso quase sistemático do livro como 

instrumento do trabalho docente, é premente que não vacile nas suas análises: a sua 

escolha será sempre uma referência significativa no seu trabalho quotidiano.  

Para poder analisar coerente e conscientemente um manual, além de dominar 

bem cientificamente a língua a ensinar, o professor deve observar, preferencialmente, 

além de outros que pense úteis, os conteúdos comunicativos e linguísticos, os elementos 

culturais, e os elementos gráficos e paratextos. Ainda que resumidamente, expliquemos. 

Sob a pendência dos parâmetros definidos no QECR, e a experiência pedagógica 

de quase três décadas em vários níveis de ensino, vamos proceder agora à análise 

individualizada de três manuais, escolhidos aleatoriamente entre os adotados em escolas 

da Galiza, cujos programas e materiais de apoio encontrámos na web. 
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Vamos começar pelo Português XXI, de Ana Tavares, da editora Lidel, nível 

A1 do QECR. 

Logo no prefácio, a autora afirma que o manual se destina a principiantes ou 

falsos principiantes (…) preparando gradualmente o aluno para se expressar de forma 

eficaz no presente, no passado e no futuro. (…) É um material que tem uma 

preocupação especial pelo desenvolvimento da compreensão e da expressão oral do 

aluno (…). Todavia, ao analisarmos os textos, questões, e outros escritos, que, não 

indicando outra fonte, pressupõem serem criação da autora, notamos, de imediato, um 

conjunto elevado de erros morfossintáticos graves. Aplica com demasiada frequência o 

você. Esta palavra, usada com alguma regularidade na linguagem falada a nível popular, 

é considerada ofensiva nas camadas que usam os níveis de língua corrente (norma ou 

padrão) ou superiores. Usa e abusa do é que (Como é que…, Onde é que…, …) e do é 

sozinho ou em conjugação com preposições simples e/ou advérbios nas mais diversas 

situações coloquiais (Saiam é cedo de casa; estou é cheio de fome, etc.), o que indicia, 

também, falta de cultura linguística do português europeu ou até do português do Brasil, 

tal como utiliza de forma inusitada o olhe/ olha como bordão linguístico. Escreve tenho 

a certeza que o Rui vem em vez de tenho a certeza de que o Rui vem.  

Sabemos que a utilização ou a não utilização da preposição mais o artigo 

definido, contraídos ou não, antes dos topónimos é de difícil aplicação, e, mais ainda, de 

difícil explicitação. No português (de Portugal) diz-se, e escreve-se, Sou de Espanha, de 

França, de Itália, mas o livro apresenta ela é da Espanha, da França, da Itália, da 

Inglaterra. O manual, logo na capa, informa que está “segundo o novo acordo 

ortográfico”, mas, no interior, encontramos dossier (francês) em vez de dossiê. 

Outrossim, os textos estão pessimamente pontuados.  

Perante estas anomalias, pergunta-se como é que se pode conceber que, com 

tantas irregularidades, um aluno consiga desenvolver as suas qualidades comunicativas 

que são a base da aprendizagem de uma língua não materna. 

Não obstante, para praticar os conteúdos comunicativos, os exercícios e as 

atividades propostas são de tipologia diversa, procurando-se a participação dos 

estudantes para uma aprendizagem ativa.  

No mesmo sentido, as caixas que aparecem no fim de cada unidade, e que 

sistematizam as diversas situações de comunicação trabalhadas, são paupérrimas. 



Anais Simpósio SIPLE 2015 
ISBN 978-85-7846-416-5 

 
 

 
 

  

Santiago de Compostela – Galiza  (outubro/2015) 
  50 

Relativamente aos conteúdos linguísticos/gramaticais, o que nos causou maior 

perplexidade foi o da conjugação verbal, que a autora do manual reduziu para cinco em 

vez de seis pessoas; devido ao uso indevido de você/ vocês, induziu-a para esta situação.  

Expliquemos. É do conhecimento comum que, na gramática portuguesa, tal 

como na sua mãe latina, há três pessoas (1.ª, 2.ª e 3.ª), que são designadas pelos 

pronomes pessoais, e tomam forma no número singular ou no número plural: a primeira 

é a que fala, e corresponde aos pronomes pessoais eu, no singular, e nós, no plural; a 

segunda é aquela para quem se fala e corresponde aos pronomes pessoais tu, no 

singular, e vós, no plural; a terceira é aquela de quem se fala, e corresponde aos 

pronomes pessoais ele, ela, no singular, e eles, elas, no plural. Todavia, uma 

característica marcante no sistema pronominal português é a possibilidade de, em certos 

casos, se usar uma flexão de pessoa com valor de outra. O caso mais perfeito dessa 

peculiaridade ocorre quando nos dirigimos à segunda pessoa do discurso, usando os 

pronomes da terceira, o que pode ser explicado historicamente: os pronomes de 

tratamento eram formas cerimoniais de se dirigir às autoridades. Pela etiqueta da época, 

não se considerava apropriado dirigir-se à autoridade diretamente, usando pronomes de 

segunda pessoa. Os pronomes de tratamento (nós majestático, Vossa Mercê e Vossa 

Senhoria), na verdade, citavam a pessoa a quem se fala de uma forma indireta, 

referindo-se aos seus atributos. E como tudo evolui, a forma de tratamento Vossa Mercê 

evoluiu para o pronome vossemecê e, posteriormente, para o atual você. Este modo de 

nos podermos dirigir à pessoa para quem se fala em terceira pessoa consolidou-se na 

língua portuguesa do Brasil, e hoje, também já em Portugal, não se limitando aos 

pronomes de tratamento e às situações formais. Mais: já há, no português 

contemporâneo, regras que indicam como usar flexões pronominais de terceira pessoa 

em função de segunda. 

Na língua portuguesa, a pessoa mais difícil de conjugar nos verbos é a segunda 

do plural. Daí, não estranhar que os falantes tenham a propensão para usar, no plural, a 

terceira pessoa em vez da segunda. Isso, contudo, não significa que tenha de se acabar 

com ela. Sabemos que há, no Brasil, uma corrente que, na conjugação verbal, pretende 

eliminar a 2.ª pessoa (singular e plural), ficando os tempos dos verbos a serem 

conjugados em apenas duas (1.ª e 3.ª, singular e plural). Isto seria uma aberração total. 

Eliminar só a 2.ª do plural não deixa de ser, também, uma aberração imperdoável. Aliás, 
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a Nova Terminologia Linguística da língua portuguesa nem a essa possibilidade se 

refere. 

Outro erro é o da conjunção do imperativo que, contra as regras tradicionais de 

se usar apenas nas segundas pessoas (singular e plural), ensina que se faça em tu, você e 

vocês. Além disso, ainda solicita muitos exercícios com a forma imperativa de você/ 

vocês (fala, fale, falem), desprezando, de novo, o vós. Esta forma hibrida de imperativo 

mais presente do conjuntivo, usada por alguns falantes do português contemporâneo, 

tem um nome: injuntivo e não imperativo. 

Ainda no campo gramatical, na parte referente aos graus dos adjetivos, indica 

como superlativo absoluto sintético irregular de grande o adjetivo enorme, quando 

deveria ser máximo. Mas o que mais nos perturbou, para não dizer escandalizou, foram 

os quadros dos pronomes possessivos com a inclusão de dele/ dela e deles/ delas.  

Num outro quadro, que intitula “Preposição com + pronome pessoal”, indica que 

“com + eu” é comigo, e “com + tu” é contigo; “com + nós” é connosco, e “com + os 

senhores/ as senhoras” é convosco; “com + ele” é com ele, e “com + ela” é com ela; e, 

finalmente, “com + vocês” é com vocês. Confessamos: em nenhuma das inúmeras 

gramáticas que constam da nossa biblioteca, algumas delas recentíssimas, notámos tão 

grande atrevimento na “revolução” da gramática, com vista ao uso no século cuja 

primeira década já lá vai há dois anos. Mas, como nem tudo no livro, a nível gramatical, 

é mau, notamos que os exercícios dispersos pelas unidades, em grande quantidade e 

espalhados por espaços de páginas, apesar da sua semelhança e rotineiros, são mais bem 

conseguidos do que as informações de gramática. 

Quanto aos aspetos socioculturais, a autora parece não lhes dar grande 

importância porquanto não os menciona na grelha do índice. Todavia, ao ler com 

atenção o manual, apercebemo-nos da sua existência. Referem os hábitos dos 

portugueses e dos seus tempos livres, do Natal, das touradas, e de cidades (Lisboa e 

Évora), arquipélago da Madeira e Serra da Estrela. 

Reportando-nos aos paratextos, começamos, obviamente, pela capa. Tem um 

visual atrativo. Sobre as três cores apelativas, que recreiam o olhar, em tom branco 

aparecem escritos o nome do manual, PORTUGUÊS XXI, em caracteres maiúsculos; a 

indicação do nome da autora e de que se trata do Livro do Aluno; bem como a indicação 

de QECR Nível A1. Em azul, observamos o logotipo da editora, Lidel, e a informação de 



Anais Simpósio SIPLE 2015 
ISBN 978-85-7846-416-5 

 
 

 
 

  

Santiago de Compostela – Galiza  (outubro/2015) 
  52 

segundo o Novo Acordo Ortográfico. Há, também, a exibição de cinco fotos, uma 

grande e quatro pequenas. Na capa inferior, além do título do manual em caracteres de 

tipo menor, também se lê a indicação de livro do aluno, e um pequeno texto explicativo 

do direcionamento e das componentes do método. No canto inferior esquerdo, 

novamente o logotipo da editora; no canto do lado direito, o ISBN e o preço, e, a meio, 

a referência, mais uma vez, de que está editado de acordo com o Novo Acordo 

Ortográfico. Na lombada, encontramos o título do livro, a indicação ser o livro do 

aluno, o nome da autora, o logotipo da editora, e o algarismo 1. Na folha de frontispício, 

além dos elementos constantes na capa, aparece a informação ser uma edição revista e 

atualizada, e também o nome do responsável pela direção e os contactos relativos à 

editora. 

Na parte par da folha de frontispício, encontramos um quadro com as 

componentes do método divididas por três níveis, e, também, os elementos obrigatórios 

de registo editorial. Além disso, uma nota em fim da página com o slogan A fotocópia 

mata o livro, e a proibição de, no todo ou em parte, ser reproduzido. Nas folhas 

seguintes, aparecem novas indicações sobre o manual e os seus conteúdos e o índice 

geral. O livro propriamente dito começa na página nove. No final, e antes do índice do 

CD áudio, preso à contracapa, aparecem os agradecimentos. Sobre as ilustrações, 

parece-nos haver inadequação entre as fotografias, com ar de antigas, e as ilustrações 

desenhadas, atuais. A cor é um aspeto positivo no livro. De modo a estabelecer uma 

separação coerente entre os vários assuntos apresentados ao longo do compêndio, os 

editores recorreram a diversos tons. Cada uma das unidades tem uma cor diferente das 

demais, perfeita e rapidamente identificável caso olhemos para o topo da página: 

encontramos, aí, não só o tema do capítulo, mas também a cor escolhida para o 

demarcar. É de notar, também, o uso de diversas cores que se mantêm constantes ao 

longo das doze unidades, seja num quadro lexical, seja em exercícios de preenchimentos 

de espaços, seja em exercícios de convite à simulação da oralidade, seja em exemplos 

de destaque. 

Relativamente aos anexos sobre fonética, no final de cada unidade, ou aos que 

tratam de aspetos gramaticais, também aparecem sobre fundos de cores distintas. 

Encontra-se, ainda, a reprodução de alguns folhetos publicitários, destinados a 

contextualizar ou a introduzir um determinado tema. Parece assim, pois, ter havido 
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alguma preocupação em apresentar alguns elementos tradicionais da cultura portuguesa, 

não só através do texto, mas também da imagem, na elaboração do manual. 

Em relação à conceção física, é um livro fácil de manusear, em formato A4 e 

com capa semidura. 

Concluindo: o livro Português XXI (nível A1) procura possibilitar todos os 

leitores/adquirentes/aprendentes a terem acesso aos elementos socioculturais que 

definem a língua portuguesa. Pena, todavia, que não siga os ditames da língua 

portuguesa ao seguir por caminhos morfológicos e de sintaxe arrevesados da sua norma 

culta. 

Outro livro que escolhemos, para análise, foi o Português XXI, de Ana Tavares, 

da editora Lidel, todavia referente ao nível B1 do QECR.  

Além dos intervenientes na edição para o QECR A1 (autora e direção), tem este 

QECR B1 a indicação expressa da colaboração de quatro coautores, o que, logo numa 

análise superficial, nos evidencia maior cuidado na elaboração de certas questões, na 

escolha de textos e na sua pontuação. Contudo, os erros assinalados na edição 

respeitante ao QECR A1 continuam a imperar: o abuso do é que, olhe, certeza que, 

mantendo-se, igualmente, o modo errado de formular questões.  

Percorrendo as páginas referentes aos conteúdos comunicativos, verifica-se que 

a autora é repetitiva no desenvolvimento da expressão escrita e interação oral, repisando 

sempre o modo de demandar para obter, a partir de textos, as respostas convenientes: os 

seus questionamentos giram sempre à volta da técnica de pergunta-resposta. Não se 

conhecem as fontes da maioria dos documentos a trabalhar, ou, conhecendo-as, não se 

sabe a sua data, ou, quando esta é mencionada, vemos que são textos já bem antigos, 

datados quase todos de 2004. Porque tudo se reitera, e não há atividades de motivação a 

elogiar, não vale a pena insistir na crítica deste ponto. 

Entrando nos conteúdos gramaticais, embora contextualizados, são igualmente 

repetitivos na estratégia implementada, evitando ou não conseguindo colocar o 

aprendente ante desafios diversificados. Nota-se que continuam os mesmos erros de 

conjugação verbal sem mencionar a segunda pessoa do plural. Gravíssima é a 

informação que presta aos alunos sobre a formação do presente do conjuntivo, como se 

pode ler numa das notas gramaticais: O presente do conjuntivo forma-se exatamente 

como a forma você do imperativo. Como se vê, além da teima na designação de 
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imperativo por injuntivo – também um erro nas gramáticas do português do Brasil – o 

presente do conjuntivo forma-se a partir do tema do presente. Continua a errar na 

aplicação de preposições simples, como por exemplo, “mas estás a pensar viajar para 

outro país?, quando, neste caso, o verbo pede a preposição em (correto: pensar em 

viajar). O texto em que esta frase se encontra é, aliás, o de que a autora parte para o 

ensino das preposições simples. Tirando estas noções erradas da língua portuguesa, os 

apêndices gramaticais estão suficientemente completos, e a maioria elaborada com 

rigor.  

Nos conteúdos culturais, e porque se trata de um estágio já mais avançado, foca 

aspetos referentes a Portugal e às ilhas, em que aborda temas como a educação, a 

população, o clima, a saúde, a cronologia histórica e outros relativamente menos 

interessantes; aborda, também, temas como a noite em Portugal, e especialidades 

gastronómicas; aborda temas relativos à imprensa escrita, e nomeia os jornais e revistas 

de distribuição gratuita: revista Cais, da Associação Cais (apoio aos sem-abrigo), e 

jornais como a Dica, o Destak, e o Metro. Outrossim, refere aspetos culturais do Brasil, 

dos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola e Timor. 

Quanto aos elementos gráficos e paratextos, afora a cor da capa e a indicação do 

novo nível de ensino (QECR B1), é em tudo semelhante à estrutura e cores do manual 

Portugal XXI (QECR A1), pelo que nos dispensamos de o repetir, mesmo fazendo cópia 

e colagem. 

O seguinte é Falas Português? (B2), de Ana Paula Dias e Paulo Militão, da 

Porta Editora. 

Sabendo que um manual escolar, regra geral, reflete a perspetiva que um autor, 

ou um conjunto de autores, tem do modo como um programa deve ser lecionado, e 

sabendo, igualmente, que, relativamente à docência da língua portuguesa, isso se torna 

mais significativo devido aos programas apresentarem um grau de maleabilidade 

permissor de diversas seleções de textos e atividades, podemos adiantar, todavia e desde 

já, que a abordagem do programa, neste manual, comtempla o seu essencial, tanto a 

nível das competências pedidas como da sua adequação ao público discente. 

Respeitante aos conteúdos comunicativos, observamos que a seleção dos textos, 

cujas fontes estão sempre presentes, e de autores, se pautou por critérios de 

representatividade, de qualidade, e de diversidade, tal como as propostas que os 
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acompanham. Para introduzir estes conteúdos, as estratégias/atividades são 

diversificadas e motivadoras de modo a despertarem a expressão e a interação orais, 

bem como a valoração da expressão escrita, havendo sempre breves atividades de pré-

leitura que preparam o trabalho com a maioria dos textos, com o intuito de estimular a 

curiosidade do aprendente. Ainda relativamente a estes conteúdos, o manual apresenta-

se como um auxiliar de qualidade, estimulando a autonomia e a criatividade, motiva 

para o saber, estimula o recurso a outras fontes de conhecimento, por meio de uma 

metodologia enriquecedora das aprendizagens. 

Analisando os conteúdos gramaticais, ou seja, o conhecimento explícito da 

íngua, verifica-se que estão muito bem explicados e esquematizados, e sempre seguidos 

de exercícios, alguns lúdicos, diversificados, obstando, assim, a um ensino-

aprendizagem estéril, antes pelo contrário proporcionando o seu progressivo domínio; 

partem sempre de situações comunicativas contextualizadas: são sempre criados 

momentos de organização de conhecimentos que auxiliam o aluno a consolidar as suas 

aprendizagens. É de assinalar, também, e fazemo-lo com ênfase, que os conteúdos 

linguísticos trabalhados neste manual estão de acordo com o Dicionário Terminológico.  

No entanto, num exemplo de conjugação verbal – mais-que-perfeito simples do 

indicativo –, neste livro, também não aparece a segunda pessoa do plural, o vós. Porém, 

quando trata dos pronomes pessoais (formas sujeito e complementos), são apresentadas 

o vós, vos, vosso.  

Relativamente aos conteúdos culturais, apresentam-se sucintos; todavia há uma 

boa escolha de forma a torná-los claros e suficientes. As propostas de trabalho são 

variadas, despertam o interesse, e há sempre, de modo original, um pedido tendente a 

que o aluno pesquise mais informação. Ainda neste capítulo, é de sublinhar a referência, 

para além do português, às outras línguas oficiais portuguesas, o mirandês, e a língua 

gestual portuguesa (LGP), havendo desta alguns exercícios. 

De realçar também que, para consolidar, exercitar e testar os conhecimentos 

adquiridos dos vários conteúdos, e como motivação e apoio para e nas aulas, o manual 

disponibiliza uma ligação à escola virtual (www.escolavirtual.pt). 

Os paratextos não fogem muito aos dos demais compêndios escolares. De notar 

que o destino – Ensino Português no Estrangeiro – é a informação que recebe maior 
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destaque, bem como a indicação, muito importante, de que este livro respeita as regras 

do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.  

Entrando na análise dos elementos gráficos, sem olvidar personagens mais 

antigas, que tanto enobreceram o nome do país em que foram nados, encontramos uma 

grande profusão de fotos, fortemente coloridas, de personagens que marcam a 

atualidade, além de outras fotos trabalhadas e misturas em conjuntos altamente 

atrativas, em que, parece-nos, foram utilizadas técnicas recentes de ilustração digital: a 

infografia, como recurso pedagógico, está incorporada de forma coerente e racional, e é 

garante do equilíbrio entre o rigor científico e a qualidade artística. Revelando-se língua 

e cultura inseparáveis, quando o aluno observa as imagens, (re)entra no aprofundar da 

cultura e da língua, aprendendo a entender e a comunicar melhor.  

Criticar é fácil. Se a crítica é justa já não se pode dizer o mesmo, principalmente 

quando os autores dos manuais não estão em sintonia metodológica e, principalmente, 

quando divergem em teorias linguísticas e gramaticais. 

A língua portuguesa, a viver hoje em dia um período cinzento de terminologia 

linguística entre a manutenção da tradicional e aceitação, obrigatória, da nova, é 

multifacetada e plural. Todavia, o seu ensino não pode afastar-se da norma-padrão, 

salvo se quiser perder-se por caminhos ínvios conducentes à sua destruição. Ora, os 

manuais são materiais preciosos para auxiliarem – ou vigiarem – os docentes na sua 

missão, devendo, por isso, ser cada vez mais atraentes, nomeadamente a nível gráfico. 

Além disso, quando se trata de língua portuguesa, e é a PLE que aqui nos interessa, 

mais exigentes se tem de ser quanto à organização e seleção de textos e suportes 

escritos, sem pôr de parte, também, a qualidade das imagens e do som se o houver. 

Outros aspetos há a observar e não são poucos. Sublinharemos apenas os erros, 

científicos e não só, que não podem ter; seguir o essencial dos programas e os tipos de 

abordagem possíveis; e possibilitar, adequadamente, o desenvolvimento das 

competências dos aprendentes. 

Ponderados todos estes conceitos e afirmações – e nas análises acima 

denunciámos os erros – dos manuais examinados, escolheríamos, sem qualquer margens 

para dúvidas, o Falas Português?, e repudiaríamos o Português XXI, sobretudo pelas 

inverosimilhança e incorreção gramatical.  E, no entanto, este é o que tem merecido a 

preferência de muitas escolas da Galiza.  
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Resumo 

O artigo Português na Rússia e sua projeção nos BRICS trata da história do ensino de Português 

na União Soviética e na Rússia, fala dos fundadores das escolas de ensino em várias 

universidades e apresenta os primeiros manuais de Português da época soviética.  Descreve-se o 

impacto de acontecimentos históricos sobre o ensino de Português: depois de 1974, na URSS 

foram abertos cursos de Português de 3, 6 meses ou um ano de duração, e os professores que 

antes falavam a variante brasileira, se viram obrigados a aprender a variante ibérica. A 

dissolução da URSS desatualizou os manuais antigos, enquanto a difícil situação econômica 

obrigou muitas pessoas a emigrar da URSS, em particular, para Portugal.  Agora o Português é 

ministrado em 12 universidades do País. O artigo trata do aspecto profissionalizante do seu 

ensino na Universidade de Relações Internacionais de Moscou e fala das novas tendências que 

se revelam nesta área devido às relações existentes entre a Rússia e o Brasil dentro do grupo 

BRICS.  

 

Introdução 

O Português é ministrado na Rússia desde os anos 60. A prioridade no ensino de 

Português pertence à Faculdade de Letras da Universidade de Leningrado (hoje São 

Petersburgo), onde a primeira turma foi aberta em 1962. Os primeiros professores de 

português em Leningrado foram a Dra. Helena Gólubeva, autora do livro Introdução à 

fonética da língua portuguesa (Gólubeva, 1981), que falava uma impecável variante 

coimbrã, e Anatóly Gah, um ucraniano nascido no Brasil que voltou à URSS aos 15 

anos de idade. A história da língua portuguesa na Universidade Estatal de Leningrado 

foi ministrada por uma notável linguista, Olga Vassiliéva-Chvede. 

Em Moscou, o ensino de Português começou praticamente simultaneamente, nos 

inícios dos anos 60, no Instituto de Relações Internacionais (hoje em dia Universidade 

de Relações Internacionais, a MGIMO), e no Instituto Linguístico (agora Universidade 

Linguística). As fundadoras destas duas escolas de estudos portugueses foram, 

respectivamente, Natália Vóinova, uma bilingue e filha de emigrantes que voltou do 

Brasil aos 30 anos de idade e começou a dar aulas no Instituto Linguístico, e Margarita 

Rodiónova, professora de Espanhol que tinha se casado com um brasileiro e tinha 

aprendido Português no Brasil. Esta regressou à Rússia e começou a ensinar Português 

no Instituto de Relações Internacionais. Na Universidade Estatal Lomonóssov, ainda 

durante a II Guerra mundial, na evacuação, o Português era ensinado como curso 
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optativo pela eminente linguista Ernestina I. Lévintova, e, a partir de 1965, pela sua 

aluna e amiga, uma brilhante erudita, linguista e historiadora da língua, Helena Wolf, 

que em 1985 foi eleita sócia correspondente do Instituto de Coimbra.  

Na União Soviética, a escola linguística iberoromânica sempre foi bem forte. 

Ainda em 1964, foi publicada a Antologia da literatura portuguesa e brasileira (séculos 

XIX-XX) (Vassiliéva-Chvede e Gah, 1964). Em 1971, Helena Wolf publicou o seu 

Dicionário Inverso da Língua Portuguesa (Wolf, 1971) (que não existe sequer nos 

países de expressão portuguesa), em 1983, a Formação das Línguas Românicas 

Literárias (Língua Portuguesa) (Wolf, 1983) e em 1988, a História da Língua 

Portuguesa (Wolf, 1988). Muitas destas obras foram criadas antes da Revolução dos 

Cravos, e o interesse dos autores pela língua portuguesa não foi condicionado por 

razões conjunturais.  

Vamos descrever o quadro histórico e a situação com o ensino das línguas 

estrangeiras na URSS nos anos 70. Entrei na Universidade Estatal Lomonóssov em 

1971 e formei-me em 1976. O país viveria ainda muitos anos atrás de uma cortina de 

ferro, em plena guerra fria. Para nós, era praticamente impossível ir ao estrangeiro, 

visitar os países capitalistas. As línguas vivas estudavam-se para trabalhar na URSS 

com as delegações estrangeiras e mostrar a realidade soviética aos turistas. A maioria 

dos textos dos manuais eram politizados.  

Com Portugal, as relações diplomáticas estavam cortadas. Portugal era um 

estado com regime autoritário e ditatorial, primeiro de Antônio de Oliveira Salazar, 

depois de Marcelo Caetano. Antes do 25 de Abril, na URSS não se vendiam livros, 

revistas nem jornais portugueses. Os contatos com o Brasil, no entanto, eram bastante 

intensos. O Brasil manifestava um grande interesse pelo nosso país por ocasião do 

primeiro voo espacial de Yúri Gagárin e devido à primeira exposição industrial da 

URSS no continente latino-americano. Por isso, a maioria dos lusitanistas, que ainda 

eram poucos, falava a variante brasileira.  

Depois da Revolução dos Cravos, começaram a desenvolver-se impetuosamente 

os contatos com Portugal, anteriormente fechado. Os lusitanistas que existiam naquele 

período, requisitados para o trabalho de professores e intérpretes, viram-se obrigados a 

aprender a variante ibérica que tem suas peculiaridades e diferenças lexicais e sintáticas, 

sem falar da pronúncia. Nas universidades, abriram-se inúmeros cursos de Português de 
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seis meses, de um ano, de três anos. Os que completavam esses cursos iam para Angola 

como intérpretes, trabalhavam na África lusófona como cooperantes ou começavam a 

dar aulas e aprendiam, ensinando (como se diz, “Docendi disces”).   

Quanto à literatura nas línguas estrangeiras, no país vendiam-se edições dos 

países do campo socialista, havia muitas traduções para várias línguas de materiais 

informativos sobre a URSS e das obras de autores soviéticos feitas pelos tradutores 

russos da editora “Progress”. Quanto aos países capitalistas, vendiam-se jornais e 

revistas de partidos comunistas estrangeiros: L’Humanité, Daily Worker, Morning Star, 

L’Unitá, Avante!, Les Lettres Françaises. Os textos de fiçcão na versão original não 

estavam à venda. Nosso professor de Português usava nas aulas excertos de livros de 

autores portugueses que tinha trazido das suas viagens, e nós copiávamo-los à máquina 

ou à mão, porque não havia fotocopiadoras.  

O primeiro manual de Português apareceu ainda em 1963: foi o Manual para 

audodidactas do diplomata Piotr Ievsiukov (Ievsiukov, 1963, 2.ª ed. 1972) que fez o 

primeiro compêndio gramatical de língua portuguesa e assim deu uma grande 

contribuição para o ensino da primeira geração de lusitanistas no nosso país. Depois, 

durante quase vinte anos. não foi publicado nenhum manual na área de ensino da língua 

portugesa. A seleção de textos e a sua aprovação nas aulas levava décadas, e o período 

de publicação, dois ou três anos. Em 1981, foi editado o Livro de Português para o 3° e 

4° anos (hoje em dia níveis B2 – C1) de Margarita Rodiónova (Rodiónova, 1981). Era 

um manual tradicional, baseado no princípio temático. Os textos representavam excertos 

de textos de bons autores brasileiros e portugueses dos finais do século XIX – 1ª metade 

do século XX. As unidades tratavam do caráter humano, variantes da língua portuguesa, 

história do Brasil e de Portugal, educação, segurança social, sistema de saúde pública, 

desporto e arquitetura portuguesa. A par destes temas socio-culturais, existiam os temas 

políticos, segundo o imperativo da época soviética: História dos partidos comunistas 

português e  brasileiro; O movimento democrático em Portugal nos anos de fascismo; 

Eleições; Condições de vida dos trabalhadores nos países capitalistas etc. Este manual 

lançou os alicerces da metodologia do ensino de Português no País (textos originais, 

princípio temático das unidades, glossário para cada tema, exercícios de gramática e de 

vocabulário baseados nos exemplos originais). 
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O Livro de Português de Natália Vóinova (Vóinova, 1983), que era bilingue, 

fundadora da escola de estudos portugueses na Universidade Linguística e coautora do 

melhor dicionário russo-português existente até agora, baseava-se nos textos 

especialmente escritos pela autora para esta edição. No entanto, sendo que muitas 

unidades tinham um caráter ideológico (por exemplo, O socialismo e a luta pela paz, A 

União das Repúblicas Socalistas Sоviéticas – nova forma de organização estatal), 

depois da dissolução da União Soviética estes textos ficaram desatualizados.  

Os manuais de Margarita Rodiónova e de Natália Vóinova deram início a uma 

série de materiais didáticos publicados na Rússia. O tempo foi passando e exigindo 

outros livros de Português que tivessem uma orientação comunicativa, que dessem a 

conhecer a cultura e a realidade dos países de expressão portuguesa. No novo milênio já 

não se podia ensinar os alunos usando os manuais da época soviética.  

Como já foi dito, o ciclo de publicação era muito longo, e o trabalho se 

prolongava por muitos anos e até décadas. Aconteceu que o primeiro manual Curso 

Básico de Português para o 1° e 2° Anos das Universidades, oficialmente autorizado 

como tal pelo Ministério da Educação russo para o ensino superior, apareceu em 1991, 

no ano da dissolução da URSS (Rodiónova, Petrova, 1991). Eu participei na criação da 

sua segunda parte, o nível B1, e fiz a primeira descrição completa do uso do modo 

subjuntivo, que representa para nós, os russo-falantes, uma grande dificuldade. As 

gramáticas originais não davam lista de conjunções que exigem o emprego obrigatório 

do presente ou do futuro do subjuntivo, e eu tive que deduzir as regras do seu uso de 

inúmeros exemplos, tirados dos textos de bons autores portugueses e brasileiros. Este 

manual teve uma vida longa e foi reeditado ilegalmente, pelas editoras anônimas, para 

os emigrantes da ex-URSS.  

Portugal, depois de entrar na União Europeia em 1986, vivia um período de 

estabilidade e expansão econômica, por isso, o nível de vida melhorou. Construíam-se 

estradas, edifícios públicos e privados. Nas obras de construção, faltava mão de obra. 

No espaço pós-soviético, os salários eram baixos. Um grande fluxo de emigrantes afluiu 

para Portugal; parte deles eram ilegais, oriundos dos países da ex-União Soviética. 

Eram ucranianos e moldavos, por vezes com diplomas universitários, que trabalhavam 

como pessoal de limpeza, operários de construção etc. Os ucranianos representavam a 

terceira comunidade de emigrantes em Portugal, depois dos brasileiros e cabo-
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verdianos.  Portugal legalizou a maioria dos emigrantes clandestinos, desde que 

tivessem um contrato de trabalho com uma empresa portuguesa. Eram 30 mil, segundo 

as estatísticas oficiais, e 300 mil, segundo as estimativas não oficiais (Zditovetskyi, 

2001), (Kitchíguina, 2008).  Eles tinham que aprender Português, e compravam o nosso 

manual que descrevia em Russo – língua franca na URSS – a gramática portuguesa. 

Não podiam usar os autênticos livros portugueses – não sabiam ler nem compreender 

em Português.  

Estes processos históricos foram descritos, em particular, numa edição 

impressionante Lusofonística na URSS e na Rússia (Tókarev, 2014). É um livro 

concebido pelo historiador e lusitanista André Tókarev que escreveu a história de todos 

os estudos referentes a Portugal, Brasil, África e Ásia de expressão portuguesa 

publicados no nosso país. É um compêndio completo que inclui a informação 

bibliográfica sobre os livros de caráter científico, didático ou literário, dicionários, guias 

de conversação, prontuários, teses de doutoramento e memórias que se referem aos 

países lusófonos. O livro contém também dados biográficos de cientistas, professores, 

tradutores, jornalistas e diplomatas que dedicaram as suas vidas à CPLP, tendo muitas 

ilustrações, fotografias  e imagens.  

Agora o Português é ensinado em 12 universidades e escolas superiores da 

Rússia. Não há ensino de Português na escola secundária. Nós, os lusitanistas, ainda não 

somos muito numerosos.  

Disponiilizamos aqui um quadro que representa o estado atual do ensino de 

Português: 

 
Moscou 

 
Escolas públicas: 
 

• Universidade de Relações Internacionais – mais de 100 pessoas, 12 turmas de PLE-1, 6 
turmas de PLE-2, 5 turmas de PLE-3 
 

• Universidade Linguística – 60 pessoas  
 

• Universidade Lomonóssov - 19 pessoas (12 de licenciatura, 4 de mestrado, 3 de 
doutoramento) 

 
• Universidade Militar – 5 turmas, cerca de 40 pessoas. Cursos de 5-6 meses para oficiais 

intérpretes – 25 pessoas 
 

• Escola Superior de Economia – turmas de PLE-2 e PLE-3  
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• Universidade Social Estatal – 2 turmas de PLE-2 (11 pessoas) 
 

• Escola Superior do FSB (não há dados) 
 
 
Escolas particulares:  
 

• Português.ru (cerca de 200 pessoas) – variante portuguesa 
 

• Portugalist – variante brasileira 
 

São Petersburgo:  
 

 Universidade Estatal de São Petersburgo - 7 pessoas (PLE-1), 5 de licenciatura, 2 de 

mestrado 

 

• Universidade Pedagógica Herzen: 9 pessoas (PLE-2) 

 

• Piatigorsk (Cáucaso): Universidade Estatal de Piatigorsk – duas turmas de PLE-2 

 

• Rostov: Universidade Estatal do Don – 18 pessoas (PLE-2) 

 

• Kazan (Tartaristão): Universidade Federal de Kazan – 7 pessoas (PLE-2) 

 

• Igevsk (Udmúrtia): Universidade Estatal da Udmúrtia - 7 pessoas (PLE-2) 

 

• Novossibirsk (Sibéria): Universidade Estatal de Novossibirsk -  28 pessoas 

 

A Universidade Autônoma de Relações Internacionais de Moscou (a MGIMO) 

em que eu trabalho é a mais antiga Escola Superior de ciências políticas na Rússia: em 

2014 completou 70 anos. Tem 7 faculdades e 6 institutos:  

Faculdades: 

• Relações Internacionais 

• Direito Internacional  

• Relações Econômicas Internacionais 

• Ciências Políticas 

• Jornalismo Internacional 

• Negócios e Administração Pública  

• Economia Aplicada e Comércio 

 

Institutos:  

• Gestão 



Anais Simpósio SIPLE 2015 
ISBN 978-85-7846-416-5 

 
 

 
 

  

Santiago de Compostela – Galiza  (outubro/2015) 
  64 

• Direito Europeu  

• Política energética e diplomacia 

• Escola de negócios e competências internacionais 

• Instituto Europeu 

• School of Government and International Affairs 

 

Em negrito, estão as faculdades em que se ensina Português. Há 12 anos eu fiz 

um relatório sobre o ensino de Português na Rússia para o Instituto Camões. Naquela 

época, o departamento de Português da Universidade MGIMO tinha 5 professores e 44 

alunos,  hoje tem 9,  inclusive um leitor português, e mais de cem alunos. Então havia 6 

turmas de PLE-1, e uma turma de PLE-2. Hoje em dia temos 12 turmas de PLE 1, 6 

turmas de PLE-2, 3 turmas no mestrado, duas nas Relações Internacionais e uma nas 

Relações Públicas e Jornalismo.   

Na Universidade MGIMO, de acordo com as diretivas e necessidades do 

Ministério das Relações Exteriores, ministram-se 52 línguas estrangeiras, inclusive as 

línguas orientais e línguas das ex-Repúblicas Federadas da União Soviética. A MGIMO 

já entrou no Livro Guiness dos recordes como a universidade em que se ensina o maior 

número de línguas estrangeiras no mundo. A Universidade forma diplomatas, 

economistas, especialistas em Relações Internacionais e Relações Públicas, jornalistas e 

juristas, todos eles vocacionados para carreiras internacionais. Daí o Português não ser 

para os nossos alunos um objeto de pesquisa, mas um instrumento de trabalho. Os 

alunos estudam Português para fins específicos, e cada faculdade tem o seu próprio 

curso de língua profissional, curso de tradução específica e de correspondência 

diplomática, econômica, jurídica etc.  

O cartão de visita da nossa universidade sempre foi o ramo professionalizante do 

ensino. Com a pauta de 340 horas anuais, 10 horas semanais, 5 vezes por semana, e as 

turmas de 6-8 alunos, os estudos são muito intensivos. Os alunos começam a aprender 

português a partir do ciclo zero. Nos primeiros dois anos aprende-se toda a gramática 

normativa. Das 10 horas semanais ao menos duas são dedicadas ao trabalho no 

laboratório, onde os alunos aprendem a compreender a língua coloquial e a traduzir os 

noticiários em linha. No 3o ano começa a profissionalização: os juristas começam a 

estudar a terminologia e a problemática jurídica, os economistas, a terminologia 

econômica, os jornalistas – os textos que dizem respeito aos problemas de meios de 
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comunicação social e relações públicas, etc. No quarto ano de licenciatura, a 

profissionalização torna-se ainda mais profunda. Das 10 aulas semanais, 6 são de língua 

profissional e tradução.  

Outra especifidade da nossa Universidade é que os professores estão formados, 

na sua maioria, em Letras, enquanto os alunos estão orientados para outras áreas. Para 

dar a matéria, é preciso entender de ciências políticas, econômicas, jurídicas etc., 

aprender mais uma (ou duas, três) disciplina. Para falar Português de igual para igual 

com o aluno da conjuntura internacional, relações econômicas entre os nossos países, 

vários processos jurídicos, para traduzir, por exemplo, a Convenção da ONU sobre os 

contratos de compra e venda internacional de mercadorias, é preciso não só falar 

Português, mas entender sobre Direito. O professor nunca para de estudar, de aprender, 

nunca deixa de produzir novos materiais. Para nós, é um permanente curso de 

reciclagem. Eu, por exemplo, estou agora empenhada no Direito Internacional. Com os 

meus alunos juristas, acabamos de traduzir a Convenção de Viena sobre Relações 

Consulares. Discutimos os casos do direito internacional: o caso de WikiLeaks и Julian 

Assange, o caso da sentença consultiva da Corte Internacional de Justiça sobre a 

autoproclamação da independência do Kosovo, o caso de Edward Snowden etc.  

Deste trabalho resulta o material didático que diz respeito tanto ao Português 

para fins específicos, como ao Português coloquial. Já podemos dizer que, ao cabo de 

39 anos do meu trabalho, a nossa equipe de professores criou livros e manuais para o 

ensino de Português a russo-falantes de todos os níveis, e em quase todas as faculdades: 

1. Para o primeiro ano: Galina Petrova, João Carlos Mendonça João. Português para 

Principiantes. Níveis A1-A2. (Petrova, Mendonça, 2011) 

2. Para o segundo ano: Galina Petrova, João Carlos Mendonça João. 

Português. Curso intermediário. Nível B2. (Petrova, Mendonça, 2014). 

3. Para o terceiro e o quarto anos: Galina Petrova, Helena Gavrílova, Irina Tolmatchova. 

Português. Curso avançado. (Petrova, Gavrílova, Tolmatchova, 2003) 

4. Para PLE-2: Helena Gavrílova, Irina Tolmatchova. O ABC da língua portuguesa. 

Partes 1-2. (Gavrílova, Tolmatchova, 2010) 

5. Leitura de casa: Galina Petrova, Helena Gavrílova. Leituras em português. 

(Petrova, Gavrílova, 2004) 
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6. Tradução econômica: Marina Konoválova. Português para economistas: Níveis В2-

С1. (Konoválova, 2010) 

7. Tradução jurídica: Galina Petrova, Sergei Selivérstov. Português de negócios. 

(Petrova, Selivérstov, 2014) 

 

Se na época soviética os linguistas e professores de Português produziam os seus 

próprios materiais didáticos, porque no País não se vendiam os livros originais, na 

época pós-soviética, continuamos a criar o materal didático por vários motivos: já que o 

Russo é uma língua eslava e tem uma estrutura gramatical bem distinta, os principiantes 

que nunca antes estudaram línguas românicas têm muitas dificuldades em compreender 

uma estrutura diferente da sua língua materna. Na etapa inicial do ensino-aprendizagem 

de línguas tipologicamente distintas, não podemos rejeitar radicalmente a explicação 

gramatical, porque as diferenças estruturais entre a língua materna e o Português 

dificultam a produção oral e escrita e geram erros provenientes de mentalidade 

linguística diferente. Por isso, tentamos aproveitar na aprendizagem as afinidades 

existentes entre a língua materna e o Português e procuramos explicar e salientar as 

diferenças estruturais.  

Outra razão pela qual temos que produzir os nossos próprios manuais é que em 

nenhum país do mundo há cursos de tradução política (jurídica, econômica) de Russo 

para Português e vice-versa.  

Mas ainda falta muito; todos os anos aparecem novos cursos específicos. Falta 

também o manual de tradução política que estamos a conceber agora. O problema está 

também na rapidez com que os materiais didáticos ficam desatualizados, mas, como 

nosso público-alvo é pouco numeroso, são raramente reeditados.  

O ensino da língua é diretamente relacionado com o conhecimento do país, sua 

história e cultura. Na MGIMO, há um curso curricular de História do Brasil e um curso 

opcional de Cultura portuguesa, ministrado pelo leitor português. O conhecimento da 

cultura faz-se também nas aulas de Português, por meio de textos originais dos 

melhores autores portugueses e brasileiros, textos tirados dos jornais e revistas, filmes, 

internet e programas televisivos. No fim da licenciatura, enviamos o melhor aluno do 

Departamento para Portugal como bolsista do Instituto Camões, e esta bolsa é um 

grande incentivo para o estudo da nossa língua.  
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A nova geração é talentosa e desinibida. Sabe trabalhar, mas também sabe 

divertir-se. Quase todos dançam e cantam, muitos tocam instrumentos musicais, todos 

têm dom artístico. Os estudantes têm a oportunidade de mostrar estes dons e talentos na 

nossa tradicional festa da língua portuguesa, que se realiza todos os anos em abril por 

ocasião da Revolução dos Cravos em Portugal. Convidamos para participar e assistir a 

ela alunos e professores das outras Universidades e funcionários de embaixadas dos 

países lusófonos. 

O Centro BRICS do Instituto das Pesquisas Internacionais da MGIMO foi 

inaugurado em 2011 e é encabeçado pela Professora Doutora Ludmila Ókuneva, 

historiadora e pesquisadora de grande projeção internacional, autora de uma obra 

histórica monumental: (Ókuneva, 2008). 

Em Novembro de 2011, o Centro BRICS realizou uma grandiosa conferência 

sob o lema:  

“Os BRICS como países-gigantes com mercados emergentes: novo papel no 

sistema das relações internacionais, projeção global das políticas externas, análise 

comparativa dos modelos nacionais de modernização. Experiências para a Rússia”. A 

Conferência contou com a participação dos eminentes peritos em problemas de 

geopolítica, teoria das relações internacionais, especialistas em cada país dos BRICS, 

diplomatas. Estavam presentes pesquisadores da Universidade MGIMO, dos institutos 

pertencentes à Academia das Ciências russa, da Universidade Lomonossov de Moscou, 

da Escola dos Estudos Superiores em Economia, da Universidade Russa de Amizade 

dos Povos. Ao mesmo tempo, participaram da conferência os embaixadores do Brasil, 

da China, da África do Sul e o ministro plenipotenciário da embaixada da Índia em 

Moscou. As Atas da Conferência foram publicadas sob o título Estados emergentes. 

BRICS: o seu papel na política global e na estratégia de modernização (Estados 

emergentes 2012). 

Em 2013 e 2014, foram realizadas as conferências estudantis sobre os problemas 

dos BRICS e as suas atas foram intituladas, respetivamente, BRICS: Tendências e 

perspetivas do desenvolvimento (BRICS: Tendências e perspetivas 2013) e BRICS na 

etapa atual (BRICS na etapa atual 2014).  

Entre os autores estão, evidentemente, os nossos alunos que se dedicam aos 

problemas dos países BRICS. Eles escrevem os seus trabalhos de fim de curso e teses 
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de mestrado sobre os temas relacionados com o Brasil;  por exemplo, um mestrando 

escreve sobre A parceria estratégica entre o Brasil e a China nos finais do sec. XX – 

inícios do sec. XXI, outra investiga Os contatos culturais entre os países BRICS, o 

terceiro, As perspetivas do desenvolvimento do complexo militar industrial do Brasil. 

Todos os anos aos melhores trabalhos estudantis são atribuídos prêmios do Centro 

Iberolatinoamericano da MGIMO.  

Em 26-28 de outubro passado, no palco da Universidade MGIMO, a Agência 

Federal da Juventude realizou um Fórum das Universidades dos BRICS que reuniu os 

representantes de mais de 400 universidades dos BRICS, com a participação do 

Ministro das relações exteriores russo e titulares de ciência e educação dos países 

BRICS. Foi um certame oficial nos quadros da presidência da Rússia nos BRICS. Os 

nossos alunos  participaram nele como organizadores e voluntários.  

Neste trabalho de pesquisa, os alunos aproveitam as habilitações adquiridas nas 

aulas de Português. Vimos que, depois da Revolução dos Cravos em Portugal de 1975, 

no ensino e na prática da língua se deu uma viragem para a variante portuguesa, 

enquanto hoje em dia observamos uma nova viragem: no cenário político-econômico 

difícil para a Rússia, o futuro dos nossos alunos passa a estar ligado à cooperação entre 

a Rússia e o Brasil no quadro dos BRICS, o que os leva a optar pela variante brasileira.  
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