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A (DES)CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE: O PAPEL DA MEMÓRIA E DA 

LÍNGUA EM CONTEXTOS TRANSCULTURAIS INDÍGENAS 

 

Rita de Cássia Pacheco Limberti 1 

 
RESUMO 

Este trabalho consiste numa análise semiótica da percepção, por parte dos indígenas, da 

própria identidade em situação de transculturalidade. Será enfocada, sobretudo, a dimensão 

analítica, sobre a base do discurso, do inventário das manifestações culturais dos indígenas 

em língua portuguesa, passando dos problemas da percepção à descrição dos processos 

refratários da cultura. A semiótica, sendo uma teoria que trata das diferentes linguagens, 

estende seu interesse às formas de percepção e apreensão da realidade e seus efeitos na 

produção do significante sensível. Assim, serão considerados os planos de expressão, 

diferentes segundo suas modalidades socioculturais e ideológicas, como fonte da 

gramaticalização das relações sujeito-mundo. Enquanto estudo das relações entre o ser 

humano e seu meio, a percepção tem sido progressivamente uma fonte de inteligibilidade 

aos fenômenos da significação. A análise pretende suscitar um debate teórico a respeito do 

papel da memória e da auto-representação no discurso do indivíduo que se coloca em 

situação de crise identitária a partir de contato intercultural, enfocando fenômenos de 

percepção. O objetivo é discutir a transculturalidade pela perspectiva do horizonte de 

pensamento e da epistemologia que fundam a semiótica do mundo sensível. Tomando-se a 

diversidade como inerente à condição de existência e de significação e o discurso como 

suporte privilegiado da manifestação da identidade, a abordagem se dará a partir da 

problematização da manifestação cultural do indígena numa língua que não é a dele: o 

português. 

 

RESUMEN 

Este trabajo consiste en un análisis semiótico de la percepción por los nativos, de su propia 

identidad en una situación transcultural. Se centrará, sobre todo, la dimensión analítica, 

sobre la base del discurso, el inventario de las manifestaciones culturales de la lengua 

portuguesa indígenas, de los problemas de la percepción para describir los procesos de la 

cultura resistente al tratamiento. La semiótica, como una teoría sobre las lenguas  

diferentes, su interés se extiende a las formas de la percepción y la aprehensión de la 

realidad y sus efectos en la producción de sensibilidad importante. Por lo tanto, los planes 

se tendrán en cuenta la expresión, de acuerdo a sus diferentes términos socio-culturales e 

ideológicos, como una fuente de gramaticalización de las relaciones sujeto-mundo. 

Mientras estudiaba la relación entre el hombre y su entorno, la percepción ha sido cada vez 

más una fuente de la inteligibilidad de los fenómenos de sentido. El análisis trata de 

proponer un debate teórico sobre el papel de la memoria y la auto-representación en el 

discurso de la persona que pone en una crisis de identidad del contacto intercultural, 

centrándose en los fenómenos de la percepción. El objetivo es discutir la perspectiva 

transcultural del horizonte de pensamiento y de la epistemología que subyacen a la 

semiótica del mundo sensible. Tomando la diversidad como una condición inherente de la 

existencia y el significado y el discurso en apoyo de la expresión privilegiada de la 

identidad, que se acercará a partir del cuestionamiento de la expresión cultural indígena en 

un idioma no es el suyo: el portugués. 
 

 
1 Doutora em Semiótica e Linguística Geral pela USP, docente do Programa de Pós-Graduação em Letras 

- PPGL da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, em Dourados, MS. 
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O presente trabalho consiste numa análise semiótica da percepção, por parte dos 

indígenas, da própria identidade em situação de transculturalidade. Será enfocada, 

sobretudo, a dimensão analítica, sobre a base do discurso, do inventário das manifestações 

culturais dos indígenas em língua portuguesa, passando dos problemas da percepção à 

descrição dos processos refratários da cultura. A semiótica, sendo uma teoria que trata das 

diferentes linguagens, estende seu interesse às formas de percepção e apreensão da 

realidade e seus efeitos na produção do significante sensível. 

Enquanto estudo das relações entre o ser humano e seu meio, a percepção tem sido 

progressivamente uma fonte de inteligibilidade aos fenômenos da significação. A análise 

pretende observar o papel da memória e da auto-representação no discurso do índio, que se 

coloca em situação de crise identitária a partir de contato intercultural, enfocando 

fenômenos de percepção. 

O corpus consiste numa entrevista gravada e transcrita, que registra a fala  de 

Albino Nunes, um índio de 33 anos (à época da realização da entrevista, 1991), guarani- 

kaiowá da Reserva Indígena Francisco Horta Barbosa, situada no município de Dourados, 

Mato Grosso do Sul, estado brasileiro que conta com a segunda maior população indígena 

do país. 

A entrevista faz parte do livro Canto de morte kaiowá – história oral de vida, de 

autoria do Prof. José Carlos Sebe Bom Meihy, da Universidade de São Paulo, publicado 

pelas Edições Loyola, em 1991(São Paulo). 

A problematização consiste no fato de ser uma manifestação cultural do indígena 

numa língua que não é a dele: o português. 

Observemos o percurso narrativo de sentido que se configura pela fala de Albino, 

quando ele emite juízos de valor baseado em valores produzidos pela memória, cotejados 

com elementos observados no presente. 

Por isso, se os filhos forem contar só com a terra do pai, vão passar 

necessidade, com certeza... necessidade porque já não têm muito espaço 

para plantar, nem incentivos, e além do mais, a floresta acabou... nem tatu 

mais a gente encontra nesse mato, e daqui a pouco vai ser pior ainda... O 

índio que tiver uma profissão - mecânico, eletricista, pedreiro — vai ter 

mais segurança na vida e em vez de ficar passando dificuldades, tendo 

que ir trabalhar longe para se sustentar, pode ficar com a  família  em  

casa (MEIHY, 1991: p.60) 

 
Um arranjo de modalidades confluentes (“já não têm muito espaço para plantar, 

nem incentivos”, “a floresta acabou. nem tatu mais a gente encontra nesse mato, e  daqui 

a pouco vai ser pior ainda...”, “em vez de ficar passando dificuldades, tendo que ir 
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trabalhar longe para se sustentar”) sugere modificações no predicado do sujeito (“O índio 

que tiver uma profissão - mecânico, eletricista, pedreiro — vai ter mais segurança na 

vida”, “pode ficar com a família em casa...”). Um dever se esboça no sentido, incidindo 

sobre o fazer e o ser. Enquanto o fazer é um predicado de ação verbal (“O índio que tiver 

uma profissão”, “vai ter mais segurança na vida”), o ser é um predicado de estado 

nominal, que o índio busca atingir com sua ação. Tais predicados originam-se de duas 

funções básicas: a função de transformação e a função de junção. Na função de 

transformação, em que o fazer do sujeito transforma seu estado, tem-se o índio agindo em 

busca de ser um profissional, estar seguro, em companhia da família. Na função de junção, 

em que o sujeito busca a conjunção com o objeto, tem-se o índio trabalhando, lutando por 

trabalho e condições dignas de sobrevivência. 

Toda essa projeção que Albino faz das perspectivas do Kaiowá nada mais é do que 

a perfórmance desse programa narrativo. Partindo-se de que uma perfórmance é um ato, na 

narrativa tem-se o fazer do índio que pode transformar seu estado. É um fazer ser. Albino 

investe tanta atitude no índio porque é o fazer que rege o ser, porque a busca do Kaiowá é 

ser um profissional, ser digno, ser gente, ser índio. O fazer opera a transformação de que o 

índio tanto precisa, no entanto, as coisas não são tão simples quanto possam parecer. 

O sujeito do fazer-ser precisa ter competência, um estado anterior, uma  

qualificação modal, por isso Albino enfatiza tanto a necessidade e a importância do estudo 

e da qualificação profissional. É preciso antes ser para depois fazer-ser uma inversão é 

gerada para que se tenha o ser do fazer. 

O tempo verbal futuro do subjuntivo, empregado em sentido condicional (“se os 

filhos forem contar só com a terra do pai”, “O índio que tiver uma profissão”) dá um 

sentido alternativo, enquanto o tempo futuro (“vai ter mais segurança na vida”) adquire 

um tom profético, de solução. 

A competência revela-se no sujeito modalizado (“o índio que tiver uma profissão”) 

e omite-se no sujeito não modalizado (“se os filhos forem contar só com a terra dos  

pais”). As modalidades são translativas, ou seja, possuem translatividade entre um sujeito 

manipulador diferente de um sujeito manipulado. Como na narrativa não aparece apenas o 

sujeito índio, a interpretação que pode ser dada é de que ocorre uma automanipulação, 

explicável por Greimas, que considera não dois atores diferentes no texto, mas dois papéis 

diferentes. Então, tem-se um papel interpretativo, de análise e avaliação da situação e um 

papel de ação propriamente dita, em que o sujeito parte em busca dos valores, irrompendo 

entre um antes, quando esses papéis do sujeito estavam em latência, e um depois, em que o 
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sujeito se torna um agente. Nas palavras de Albino o antes se traduz por “já não têm muito 

espaço”, “nem tatu mais a gente encontra”: os advérbios “já” e “mais” dão a exata 

significação do que foi e não é mais, não pode mais ser. O depois se traduz em sua fala por 

“daqui a pouco” e “vai ter”. 

O sujeito competente deve pelo menos dirigir a ação, podendo delegar 

competências. Albino parece desempenhar esse papel, principalmente mais à frente, no 

parágrafo 50, quando ele fala sobre o mutirão que está tentando fazer. 

 
Hoje é mais complicado mudar, não é como no meu tempo de criança... 

Quando a gente veio para cá, foi só o trabalho de procurar o lugar, abrir o 

mato e construir a casa... agora já não pode ser mais desse jeito... e não 

pode porque tem pouca área para gente demais... É complicado porque 

quando um quer dividir seu lote com os filhos crescidos, tem que ser bem 

por perto ou pode até dar problema... sempre tem um que diz que é seu o 

lote... Daí, a roça vai ficando pequena, pequena... e nós não temos quase 

nenhum auxílio da FUNAI para plantar, não é... Ainda antes, as terras 

eram só dos Kaiowá... só Kaiowá vivia por aqui (MEIHY, 1991: p.60-  

61) 

 

Na situação do índio no período pré-contato, “Quando a gente veio para cá”, o 

sujeito do fazer queria, podia e sabia fazer, realizar a ação. Tanto que, ao referir-se à ação 

do índio, Albino diz: “foi só o trabalho de procurar o lugar, abrir o mato e construir a 

casa”, onde o vocábulo “só” imprime ao fazer do Kaiowá bastante facilidade. Por não 

haver contato com outra cultura, não existe o sujeito diferente, que realiza a modalização, 

nem o índio exerce outro papel diferente para realizá-la. 

A partir do contato e com o passar do tempo, o Kaiowá passou a sofrer 

modalizações, conforme o próprio Albino enuncia: “Hoje é mais complicado mudar, não é 

como no meu tempo de criança...”. A primeira forma de modalização incide sobre o 

próprio sujeito do fazer, que quer, sabe, mas não pode fazer: “agora já não pode ser mais 

desse jeito... e não pode porque tem pouca área para gente demais...”. A segunda 

modalização incide sobre o objeto, que é o lugar, o pedaço de terra, que agora é delimitado, 

limitado e deve ser dividido com os filhos. Portanto, não pode ser. E a  terceira 

modalização incide sobre a relação de junção, que é uma modalização veridictória, ou seja, 

existe um julgamento, uma verificação em torno da relação sujeito-objeto e do estado final 

que será atingido com a perfórmance. “Quando um quer dividir seu lote com os filhos 

crescidos”, o índio passa, então, a jogar com as categorias do ser e do parecer, pois 

“sempre tem um que diz que é seu o lote”. A situação mudou, como comprovam os  

tempos verbais no passado. A população indígena aumentou e esse aumento populacional 
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deve-se também ao afluxo de pessoas estranhas à Reserva como bem explica Schaden 

(1974), 

 
Mas em algumas aldeias a situação ecológica entre índios e civilizados se 

vai tornando tal que os primeiros não só não podem mais sustentar-se 

pelas atividades da caça, mas também deixam de possuir chão bastante 

para fazerem as suas modestas rocinhas. Haja vista o caso da aldeia de 

Panambi, onde, apesar dos protestos do Serviço de Proteção aos Índios e 

dos meus, o Ministério da Agricultura mandou, há poucos anos, lotear as 

terras dos Kayová, a fim de distribuí-las a colonos mandados para a 

região. (p. 56) 

 
Terena?... De Terena só tinham três famílias que vieram com o Rondon, 

trabalhando... Eles também ajudaram a fundar com a gente a Reserva e 

por isso têm direito de viver aqui... mas nesse tempo quem mandava eram 

só os índios Kaiowá... o capitão sempre era kaiowá... mas depois, 

começaram a vir os parentes dos Terena e o espaço foi apertando cada 

vez mais... até que o Ireno resolveu dividir a capitania... dividir para 

ajudar, para que cada um cuidasse dos próprios problemas, dizia ele... 

então, ficou um capitão para cada lado: um no Bororó, e outro no 

Jaguapiru. (MEIHY, 1991: p.61) 

 

 
Albino instala o interlocutor com a pergunta retórica “Terena?”, que também traça 

o curso da entrevista e pede a abordagem do entrevistado a respeito do assunto. Albino 

resolve traçar um panorama desde os primeiros contatos. O poder do Kaiowá sobre toda a 

Reserva manteve-se enquanto os Terena eram pouco numerosos. Quando “começaram a 

vir os parentes dos Terena e o espaço foi apertando cada vez mais”, “Ireno resolveu 

dividir a capitania...” porque, com o contingente maior, seu poder ficou abalado, sua 

capacidade de administração diminuiu como o território. 

Ao dizer “dividir para ajudar”, Albino demonstra essa necessidade de auxílio que 

Ireno sentiu diante da sobrecarga de problemas para resolver (“para que cada um cuidasse 

dos próprios problemas, dizia ele...”). Ao dividir a capitania, Ireno, sujeito competente, 

delegou competência a um terena, introduzindo na narrativa um sujeito diferente do Sujeito 

S1 (índio kaiowá). Por sua vez, Rondon, o homem branco, a despeito de suas próprias 

intenções, instalou no seio da nação Guarani-Kaiowá elementos de outro grupo, que, 

apesar de pertencer à mesma classificação cultura indígena, guarda especificidades e 

diferenças. 

Albino não demonstra ressentimento em relação a eles, entretanto revela ter 

consciência, sem deixar de mencionar a ajuda recebida deles no início, dos problemas que 

foram desencadeados a partir de sua chegada. Primeiro, “começaram a vir os parentes dos 
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terena”. Na narrativa de Albino, esse fato não foi mencionado como algo previamente 

anunciado e aprovado, o que imprime a essa migração lenta e gradual dos Terena um 

sentido de ação não autorizada. Segundo, “o espaço foi apertando cada vez mais...”. Esse 

surto migratório precipitou um problema que os Kaiowá enfrentariam mais tarde, com o 

aumento natural da população dentro de um território que, agora demarcado, não podia 

mais se expandir como antes. Terceiro, “Ireno resolveu dividir a capitania”, “então, ficou 

um capitão para cada lado: um no Bororó, e outro no Jaguapiru...”. Essa cisão que 

mutilou o território e dividiu o poder absoluto do capitão kaiowá é apresentada como 

solução. Contudo, uma atitude dessas não pode ser tomada senão a partir de problemas e, 

apesar de ser revestida de valores positivos, “dividir para ajudar, para que cada um 

cuidasse dos próprios problemas”, representa, inegavelmente, uma espoliação de pelo 

menos dois valores expressos na narrativa: o território e o poder. 

 
Os Guarani não têm problemas com a gente... quase não há diferença 

entre nós... conversamos na mesma língua, com pouca variação, fazemos 

visita quando dá... não tem problema mesmo... Com os Terena não é 

assim, não... se quiser falar com eles tem que ser em português... nem  

eles falam o Terena. (MEIHY, 1991: p.61) 

 

 
Ao referir-se aos Guarani, Albino emprega a terceira pessoa, quando deveria 

empregar a primeira, pois os Kaiowá pertencem à nação Guarani. Essa denominação 

“Guarani”, porém, designa os índios Guarani do Paraguai, que faz fronteira com o Brasil 

nessa região. Isso justifica as afirmativas de Albino. 

Ao falar dos Guarani e tendo já comentado suas relações com os Terena, Albino 

não pode deixar de estabelecer uma comparação e assim, sutilmente, tecer algumas  

críticas. Primeiramente ele reveste os Guarani de qualidades, enumerando valores 

positivos: primeiro, “os Guarani não têm problemas com a gente...”; segundo, “ quase 

não há diferenças entre nós...”; terceiro, “... conversamos na mesma língua, com pouca 

variação”; quarto, “fazemos visita quando dá...”; e quinto, ratificando o primeiro, “não 

tem problema mesmo. ”. 

Logo a seguir, ele enuncia “Com os Terena não é assim, não...”, o que significa 

que: primeiro, os Terena têm problemas com os Kaiowá; segundo, “há diferenças entre 

eles”; terceiro, não conversam na mesma língua; quarto, não fazem visita, coabitam 

involuntariamente um território; e quinto, ratificando o primeiro, tem problema mesmo. Ao 

dizer o que os guarani não são, ele diz o que os Terena são e, ao dizer o que os Guarani 
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são, diz o que os Terena não são, pois os sujeitos também se definem pelo seu contrário, 

pelo que não são. 

Na sequência, Albino emprega um procedimento de desqualificação dos Terena, 

apontando-os como desconhecedores do próprio idioma, o que é altamente negativo, posto 

ser a língua considerada pelos Kaiowá um patrimônio cultural e um instrumento de 

autodefesa e preservação. Da expressão “se quiser falar com eles”, depreende-se certa 

indisposição de ânimos entre os interlocutores em relação à comunicação, o que, se não 

chega às raias da hostilidade, denota, pelo menos, acentuada frieza. Há um certo tom de 

indignação na fala de Albino: “nem eles falam o terena”, pois há um pressuposto de que, 

enquanto houver descendentes dos falantes de uma língua, sua existência está assegurada. 

Talvez seja esse o ponto fundamental de divergências entre os Kaiowá e os Terena, pois a 

língua é um valor invertido para eles e, considerando-se que manter o próprio idioma vivo 

representa uma das formas fundamentais de resistência e preservação cultural, pode-se 

calcular a configuração absolutamente diferente da escala de valores de cada um em 

decorrência de maneiras diferentes de reagir ao processo de aculturação. 

 
Terena e Kaiowá são diferentes... mas na minha opinião isso não é ser 

inimigo... antes não era assim, mas depois foi piorando, piorando aos 

poucos A coisa foi ficando mais difícil quando começaram a chegar os 

parentes e morar para cá... a terenada foi chegando e aí as dificuldades 

começaram... mas não porque fossem inimigos acho que não, é que 

começou a haver muita gente na Reserva. (MEIHY, 1991: p.61) 

 

Albino conserva sua polidez no parágrafo acima, chama os problemas que 

enfrentam com a presença dos Terena eufemisticamente de “diferença”. Contudo ele se 

justifica, porque na realidade não existe uma inimizade deliberada, o que existe é uma 

convivência problemática. E da maneira como ela foi instaurada e evoluiu, fugiu ao 

controle de ambas as partes. Da parte kaiowá porque a percepção do problema só se deu 

quando ele já tinha tomado proporções irreversíveis, ou seja, somente depois que as 

dificuldades começaram é que eles se deram conta de que a presença dos Terena não era 

boa para eles. O verbo no gerúndio, as expressões repetidas e os advérbios expressam bem 

essa continuidade lenta que camufla as conseqüências: “foi piorando, piorando aos 

poucos”, “foi ficando mais difícil”, “começaram a chegar os parentes”, “a terenada foi 

chegando”. A expressão “terenada” possui um tom levemente pejorativo.  Da  parte 

terena, a falta de controle da situação ficou por conta da espontaneidade do sistema 

migratório. Albino faz uso do termo “dificuldades”, de sentido brando, que não define o 

grau nem a natureza dessas dificuldades. No entanto, com outros elementos da enunciação, 
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como, por exemplo, “divisão da capitania e do território”, pode-se ter uma ideia do 

quanto as coisas se agravaram para chegar a esse ponto. Albino nega que sejam 

“inimigos”, porém apresenta todo um panorama de indisposições e, como ele mesmo diz, 

dificuldades. 

A forma paulatina com que eles se foram indispondo mascarou esse antagonismo, 

que se escora na justificativa da superpopulação. Os Kaiowá sabem que os Terena 

precipitaram esse problema, entretanto detêm o olhar no problema em si, sem desviá-lo 

para as causas de que têm consciência. 

A alternância das vozes do índio e do branco no discurso aculturado representa a 

relação entre os sujeitos, imanente de suas diferenças e compatibilidades. Ao  mesmo 

tempo em que a voz do branco se insere no discurso do índio, mesclando-o, ela desponta 

como elemento exterior, colocado, capaz de distanciar-se. 

O discurso aculturado é capaz de representar dois estatutos de realidades diferentes. 

É evidente que essa representação não é fruto de relações simples, pois assimilações e 

projeções se entrecruzam, interditadas, eventualmente, pela resistência do sujeito, por sua 

interferência pessoal como enunciador, o que explica os diferentes graus de hibridismo 

entre os discursos de Ireno e de Albino. 

A presença do Outro emerge no discurso, com efeito, precisamente nos 

pontos em que se insiste em quebrar a continuidade, a homogeneidade 

fazendo vacilar o domínio do sujeito; voltando o peso permanente do 

Outro localmente designado; convertendo a ameaça do Outro — não 

dizível — no jogo reparador do ‘narcisismo das pequenas diferenças’ 

ditas, opera-se um retorno à segurança, um reforço do domínio do sujeito, 

da autonomia do discurso, mesmo em situações que lhes escapam. 

(AUTHIER-REVUZ, 1990: p. 33) 

 
As brechas não são as únicas responsáveis pela tangibilidade do discurso, afinal 

elas se abrem às estocadas da outra voz. Os ideários das duas realidades que se fundem na 

representação, travam um combate solidário que resulta em um sincretismo de valores. Por 

mais inteiro, porém, que o discurso possa aparentar ser, ainda com as brechas preenchidas, 

paira a imagem dos recortes alinhavados pelo fio invisível da adaptação. 

 
Referências 

 

AUTHIER-REVUZ, J. Cadernos de Estudos Lingüísticos 19. Campinas: Editora da 

Unicamp, jul./dez. 1990, p. 25-42. 

MEIHY, J. C. S. B. Canto de Morte Kaiowá . São Paulo: Edições Loyola, 1991. 

SCHADEN, E. Aspectos fundamentais da cultura Guarani. São Paulo: EDUSP, 1974. 



17 
 

A IMPORTÂNCIA DO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA NO 

CENÁRIO INTERNACIONAL: CONSTRUINDO UMA ABORDAGEM 

INTERCULTURAL NO UNIVERSO HISPANO-AMERICANO 

 
Carla Maria da Silva Diaz1

 

 
RESUMO 

O ensino do português brasileiro como língua estrangeira a cada dia vem ganhando mais 

destaque, resultado do avanço econômico e peso político internacional do Brasil no 

mundo. A demanda de alunos estrangeiros cresce não só dentro do país, como fora. E 

acolher e responder de forma qualitativa passa a ser essencial para a própria 

credibilidade da imagem do país. A fim de apresentar experiências da prática docente de 

PLE (português como língua estrangeira) no exterior, no caso particular em Lima, Peru, 

este trabalho pretende provocar a discussão quanto à necessidade de implantar ações de 

ensino/aprendizagem voltadas à abordagem intercultural no universo hispano- 

americano. 

 
RESUMEN 

El idioma portugués brasileño como lengua extranjera a cada día tiene más importancia, 

resultado del avance económico y del peso político internacional de Brasil en el mundo. 

La demanda de alumnos extranjeros crece no solo dentro del país, como fuera. En  

contra partida, responder de forma cualitativa tornase esencial para la credibilidad de la 

imagen del país. Con la finalidad de presentar experiencias de la práctica docente del 

PLE en el exterior, en el caso particular de Lima, Perú, este trabajo pretende provocar la 

discusión cuanto a la necesidad de implementar acciones de enseñanza/aprendizaje 

direccionadas a un abordaje intercultural en el universo hispano-americano. 

 

 
Introdução 

 
 

A dimensão econômica e a solidez institucional de América Latina continuarão 

ampliando-se. As políticas econômicas são eficazes na maioria dos países, os déficits 

fiscais menores e a regulação bancária melhor. Os mercados se diversificaram, 

aumentaram os TLC, e a expansão asiática está favorecendo as exportações de 

numerosos países com melhores preços de matérias-primas e novos investimentos. Essa 

gestão macroeconômica difere da situação ocorrida nos EUA e Europa: regulação 

insuficiente, quase colapso do sistema financeiro, enormes déficits e dívida fiscal. Além 

disso, há uma maior autonomia internacional da América Latina ao participar de temas 

1 Bacharel em Relações Internacionais. Possui capacitações em PLE, PROFIC I e II. Centro Cultural 

Brasil-Peru (Embaixada do Brasil). 
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globais como é o caso do Brasil que ganhou voz com o BRI; da postura contrária do 

Chile e México no Conselho de Segurança da ONU ao ignorar a pressão norte- 

americana na invasão ao Iraque, etc. (BITTAR, 2011) 

Este incremento do peso político de novos atores no cenário mundial permite o 

fomento de novas abordagens e perspectivas das relações internacionais, de modo que 

as relações culturais passam a ser consideradas fundamentais para explicar a 

complexidade do internacional. 

Para Steven Connor, o aumento exponencial do interesse por práticas culturais é 

um fenômeno contemporâneo que marca o enfraquecimento das fronteiras, efeito da 

explosão do campo da cultura descrita por Jameson, para quem o cultural, o social e o 

econômico deixam de ser facilmente distinguíveis entre si (1993, p.149). Nestor García 

Canclini considera que o período recente, no tocante à transnacionalização da economia 

e da cultura, nos torna “contemporâneos de todos os homens” (1990, p. 83). Segundo o 

autor, o crescente intercâmbio de informações movido pela globalização e pela 

integração econômica regional proporciona uma constante aproximação de diferentes 

sociedades. 

Estes teóricos das ciências sociais revelam sua maneira de ver as mudanças 

contemporâneas, caracterizando-as como latentes e reais, o que nos dá a justa medida do 

amadurecimento e da pertinência das questões culturais no estudo das ciências. 

Ainda assim, não se pode subestimar o fato de que o exame das relações 

culturais adquire cada vez mais importância em virtude de sua crescente associação com 

a esfera política. 

Para Estevão Rezende Martins é a cultura que enquadra e altera as relações 

sociais, na medida em que confere legitimidade ao poder político (2002, p.18), e 

segundo Relatório da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento da UNESCO: 

“A política cultural representa um forte pilar da política externa [...]” (CUÉLLAR, 

1997, p.327). 

Dada a associação entre política e cultura, bem como a projeção externa desta ao 

serviço daquela, o presente trabalho focaliza seu olhar sobre a dimensão internacional 

do português como língua estrangeira quanto a sua crescente demanda dentro e fora do 

país resultado do destaque internacional do Brasil como potência emergente nos últimos 

anos. Alicerçada a uma abordagem intercultural de ensino/aprendizagem como 

emergencial no que confere à necessidade de dinamizar uma política linguística, que 

seja empreendida pelas autoridades correspondentes, que contribua para a sua difusão 
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no mundo, como ressaltam muitos pesquisadores da área, como Azpiroz (1997) e 

Crispim (1997). (SANTOS, 2004, p. 15) 

 
A dimensão internacional do português como língua estrangeira na América 

Latina 

 
A crescente projeção externa do Brasil e o espaço que o país está conquistando 

no mundo é certamente um caminho sem volta. Resultado da estabilidade política e 

econômica alcançada ao longo dos últimos 16 anos, o Brasil cresceu a taxas mais 

elevadas, resultado da continuidade de políticas que mantiveram a inflação baixa e 

estável, a situação fiscal sob controle e o câmbio flutuante. 

A postura brasileira não pode mais ser ignorada nos temas globais de interesse 

dos países desenvolvidos, como comércio exterior, mudança de clima e meio ambiente, 

energia (biocombustível e petróleo), segurança alimentar, água e direitos humanos. O 

BRIC, que uniu o Brasil, a China, a Rússia e a Índia num só bloco, tornou-se uma das 

grandes novidades no cenário internacional nos últimos anos. 

O foco da política externa do governo Lula na América do Sul, na África e no 

Oriente Médio, em virtude da prioridade atribuída ao relacionamento com os países do 

Sul (relações Sul-Sul) resultou na crescente presença externa do Brasil como potência 

regional com capacidade de atuação regional e global. (CAMARGO, 2011) 

Considerando todo esse panorama de ascensão e projeção internacional do 

Brasil no mundo, é evidente que o interesse pelo português como língua estrangeira 

segue a mesma tendência. 

São variados os motivos que levam um estrangeiro a aprender o português e são 

muitas a perguntas que nós, professores de PLE, nos fazemos: seria um crescimento na 

procura do PLE devido à projeção econômica do Brasil? Porém ainda, independemente 

dos rumos das economias e das potências mundiais, a procura pelo PLE vai crescer por 

conta do maior número de brasileiros no exterior e do aumento de estrangeiros no 

Brasil? 

Segundo Edleise Mendes em alguns contextos fora do Brasil, sobretudo na 

América Latina, os interesses são distintos sendo que, com a aprendizagem da língua 

estrangeira, vem a possibilidade de conseguir ascender economicamente, novas 

oportunidades de emprego, etc. (2004, p. 15) 
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A realidade hispano-americana norteia essa análise desde o ponto de vista da 

realidade de Lima, Peru, considerando um detalhe que permite incrementar a procura 

do português brasileiro na região, a integração rodoviária pacífico-atlântica entre Peru e 

Brasil. Conhecida como a Rodovia Interoceânica vem criando muitas expectativas de 

negócios para os peruanos. 

Diante do incremento na demanda de alunos, diferentes centros de idiomas e 

universidades peruanas estão lançando-se na aventura de ensinar português aos 

peruanos e, muitas vezes, a importância dessas instituições é depositada 

prioritariamente no método a usar e material didático, deixando de lado o 

imprescindível valor da abordagem no ensino de um idioma. A abordagem  exige 

tempo, estudo e capacitação dos docentes, de forma que investimento por parte destas 

instituições é necessário e estes elementos não são uma prioridade para a política destas 

neste momento. 

Por mais que haja alguns obstáculos pelo caminho, isso não limita o professor a 

pensar de maneira mais profunda em questões como: qual abordagem ou quais 

abordagens utilizar em minhas aulas de PLE? Qual seria mais adequada levando em 

conta a realidade peruana? Em que momentos o material didático que uso me permite 

utilizar determinada abordagem? Identifico-me com essa abordagem? Por quê? 

Tratando de responder esses questionamentos internos no decorrer de minha 

experiência como professora de PLE em Lima, pretendo encontrar algumas respostas às 

minhas perguntas. 

 
Abordagem Intercultural como experiência na realidade peruano-limenha 

 
 

O processo de ensino e aprendizagem é amplo e envolve diferentes aspectos 

desde a seleção de materiais didáticos e técnicas de ensino até a avaliação de todos os 

procedimentos voltados a ensinar e aprender um idioma. Neste processo a abordagem 

tem um papel crucial por se tratar de uma força reguladora que orienta todos os aspectos 

de ensino/aprendizagem. (SANTOS, 2008, p. 60) 

Quanto à interculturalidade se entende como uma ação integradora, capaz de 

gerar comportamentos e atitudes orientados no respeito ao outro, às diferenças, à 

diversidade cultural (2008, p,61) permitindo criar um ambiente dialeticamente integrado 

e, portanto, de diálogo de culturas no processo de ensino/aprendizagem. 
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Tomando as palavras de Edleise Mendes, a Abordagem Intercultural se resume 

a: 
 

 

(...) uma força potencial que orienta um modo de ser e de agir, de 

ensinar e aprender, de produzir planejamentos e materiais 

culturalmente sensíveis aos sujeitos participantes do processo de 

aprendizagem, em busca da construção um diálogo intercultural 

(MENDES, 2008, p.61). 

 
Entre as várias características que se aplicam à AI consideramos conveniente 

destacar, nessa análise, três delas na descrição de alguma das experiências em sala de 

aula, de incursões a essa abordagem em temas propícios já trabalhados em sala de aula: 

a língua como cultura e lugar de interação, o foco no sentido e materiais como fonte. 

- Personagens do Folclore Brasileiro. Em diferentes materiais didáticos de 

ensino de português como língua estrangeira, disponíveis no mercado editorial limenho 

atualmente, se encontram seções pertinentes aos aspectos culturais da brasilidade 

proporcionando um ambiente contextualizado e, sobretudo, aconchegante ao aluno que  

é dono de outra bagagem cultural que não deve ser excluída, mas sim somada a esse 

cenário. No que se refere ao tema Personagens do Folclore Brasileiro, o professor busca 

mergulhar na natureza mitológica e do ethos brasileiro contido em suas lendas e mitos 

permitindo um autoconhecimento incrível que leva o aluno a inúmeras associações 

consigo mesmo, com sua cultura e com a nova através da língua-cultura. 

- Descrição da experiência. O material didático (o livro base: Tudo bem, vol. 1, 

pág. 62) contém apenas uma descrição pequena do saci-pererê como personagem 

folclórico. A partir da leitura de cada parágrafo por cada aluno, o professor faz pausas e 

pergunta aos alunos sobre o que foi lido a fim de criar uma mesma sintonia em todo o 

grupo e perder a atenção dos mesmos, permitindo assim criar um ambiente mágico e 

fantástico através de um personagem engraçado e brincalhão. Após a leitura e 

aproveitando o ambiente criado, o professor instiga a curiosidade dos alunos lançando 

muitos nomes de personagens fantásticos do nosso folclore na lousa e solicita a cada 

aluno que traga para a aula seguinte uma imagem do personagem e que busque a  

história por trás do mito, explicando ao aluno que ele deverá expor com suas próprias 

palavras quem é o personagem, suas características físicas principais e a história do 

mesmo. 

Na aula seguinte, cada aluno apresenta à turma o mito visualmente através da 

imagem, o caracteriza e conta sua história. Muitas vezes, os alunos associam os mitos 
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brasileiros com outros mitos peruanos similares e a partir disso se desenvolve um 

diálogo de culturas, uma rica troca intercultural entre professor-aluno-classe que rompe 

com o princípio tradicional de ensino. Nesse instante, entram em cena aspectos 

linguísticos e extralinguísticos. Este último corresponde aos aspectos socioculturais, 

cognitivos, afetivos e psicológicos que caracterizam o uso da linguagem. Além disso, o 

professor, sabendo da existência de mitos amazônicos comuns, resultado da fronteira 

comum- Amazônia- entre Brasil e Peru, já direciona a exploração da oralidade por parte 

do aluno nessa direção, podendo apoiar-se também nos variados vídeos no youtube 

sobre os mitos e lendas amazônicas brasileiras e ocasionar um diálogo rico, não só 

centrado em elementos linguísticos, mas sociolinguísticos que podem ser explorados em 

experiências texto-discursivas e gramático-formais de acordo com o foco que o 

professor deseje apresentar, proporcionando assim, uma experiência de 

ensino/aprendizagem mais enriquecedora não só para o aluno, mas, sobretudo para a 

turma. 

 
Considerações finais 

 
 

Muitas outras experiências com abordagem intercultural foram implementadas 

dentro do curso no Nível Básico, aproveitando elementos contidos no próprio material 

didático utilizado pela instituição, incluindo materiais que os mesmos alunos 

investigavam e vídeos disponíveis no youtube. De fato, cabe somente ao professor 

adotar uma postura dialógica e o ímpeto de aventurar-se nela através de uma abordagem 

intercultural que resulta motivadora, instigante e investigativa para o professor e para o 

aluno, provocadora do debate gostoso, agradável e livre permitindo ao aluno vivenciar 

sua aprendizagem de forma própria, estruturando suas orações tendo como objetivo 

“pensar em português”, para logo comunicar-se neste idioma. Cria, assim, uma 

autoconfiança no aluno que estimula a sede de conhecimento cultural que permite ao 

professor navegar pelas formas gramático-estruturais padrão, expressões idiomáticas e 

gírias, fonética, fluência e léxico, mais facilmente. Caberia comentar nesta análise 

outras experiências como essa, no entanto o limite de páginas deste trabalho não nos 

permite aprofundar mais. Os resultados positivos se veem no desempenho linguístico- 

comunicativo dos alunos e na sensibilidade cultural que se desenvolvem neles a partir 

do ensino língua-cultura. 
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O ensino da língua portuguesa no exterior exige muitos desafios que passam 

desde a implantação de planejamentos de cursos interculturais adequados a cada país, 

até a conscientização dos centros de idiomas e demais instituições de ensino quanto à 

necessidade de capacitação de qualidade e constante a fim de atualizar seu corpo 

docente no que se refere às novas linhas de pesquisa de PLE no Brasil. 

A emergência do cultural se dá na contemporaneidade não só no campo 

acadêmico, mas também na arena do poder. A atual política externa brasileira não está 

alheia a isso e a imagem do Brasil no mundo depende muito dos docentes de PLE que 

são embaixadores de sua língua-cultura. É contínua a importância que o professor vem 

ganhando hoje em terra estrangeira, em particular na América Latina, já que vem 

incrementando seu destaque no cenário internacional e ganhando peso político. É assim 

como a política externa brasileira dos últimos anos tem focalizado seus esforços em  

uma integração com os países Sul-americanos como se vê nos projetos de infraestrutura 

regional da IIRSA, iniciativa que pretende unir toda América de Sul. 

Particularmente, tratando-se das relações bilaterais Brasil - Peru, a política 

externa brasileira considera o Peru como sócio estratégico de peso na relação Sul-Sul, 

não só pela Interoceânica que permitirá uma saída ao Pacífico para os produtos 

brasileiros cujos destinos são asiáticos, bem como novos mercados latino-americanos a 

sua disposição. Por isso mesmo, consideramos o Peru um cenário propício para o 

desenvolvimento de um trabalho linguístico- intercultural cuja demanda de alunos é 

exponencial. 
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A LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA DO INSTITUTO 

SUPERIOR DE LÍNGUAS – UNA 

 

Luís Eduardo Wexell Machado1
 

 
RESUMO 

A Licenciatura em Língua Portuguesa no Paraguai é um projeto muito antigo que 

somente agora, depois de mais de dez anos de negociações, se concretizou. O projeto 

curricular foi concebido, a pedido da Capes, pela Professora Dra. Terumi Villalba, da 

Universidade Federal do Paraná, e foi revisado pela última vez no ano de 2010. O plano 

curricular da Licenciatura conta com uma estrutura ampla e instigante que permite a 

expansão da Língua, da Literatura e da Cultura do Brasil de forma sistemática, 

estruturada, continuada e em alto nível. Conformada por quatro eixos principais: 

comunicativo, linguístico, literário e metodológico, a Licenciatura permitirá a formação 

de profissionais paraguaios capazes de multiplicar as ações até agora desenvolvidas de 

forma institucional e particular em favor da aproximação e convivência entre paraguaios 

e brasileiros, criando um espaço de reflexão, aceitação e respeito, um entre-lugar comum 

que apoie e valorize as diferenças e que construa a convivência necessária entre povos 

amigos. Por isso, abordarei neste seminário o projeto de implantação e desenvolvimento 

da Licenciatura em Língua Portuguesa que já está em curso no Instituto Superior de 

Línguas, pertencente à Faculdade de Filosofia, da Universidade Nacional de Assunção. 

 

RESUMEN 

La Licenciatura en Lengua Portuguesa en el Paraguay es un proyecto muy antiguo que 

solamente ahora, después de más de diez años de negociaciones, se concretó. El proyecto 

curricular fue concebido, a pedido de Capes, por la Profesora Dra. Terumi Villalba, de la 

Universidade Federal do Paraná, y fue revisado por última vez en el año de 2010. El plan 

curricular de la Licenciatura cuenta con una estructura amplia y desafiante que permite la 

expansión de la Lengua, de la Literatura y de la Cultura de Brasil de manera sistemática, 

estructurada, continuada y de alto nivel. Conformada por cuatro ejes principales: 

comunicativo, lingüístico, literario y metodológico, la Licenciatura permitirá la 

formación de profesionales paraguayos capacitados a multiplicar las acciones hasta ahora 

desarrolladas de manera institucional y particular en favor del acercamiento y mejor 

convivio entre paraguayos y brasileños, creando un espacio de reflexión, aceptación y 

respeto, un “entre-lugar” común que apoye y valore las diferencias y que pueda construir 

el convivio necesario entre pueblos amigos. Por eso, trataré en este seminario del 

proyecto de la implantación y desarrollo de la Licenciatura en Lengua Portuguesa que ya 

está en progreso en el Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Nacional de Asunción. 

 

 

Parto de uma dupla reflexão para definir a importância da Licenciatura em 

Língua Portuguesa no Paraguai: a primeira, sobre o uso da língua como transporte de 

 
1 Luís Eduardo Wexell Machado é Leitor da CAPES/MRE na Universidade Nacional de Assunção, onde 

atua como Coordenador da Licenciatura em Língua Portuguesa e Professor de Literatura e Teoria da 

Tradução. É formado em Letras Inglês/Português e é Mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC- 

SP. 
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elementos culturais objetivos e subjetivos próprios de uma sociedade organizada – a 

identidade local; a segunda, sobre o uso da língua como relação permanente de contato 

com outras línguas, ou seja, uma língua sempre em presença de outras línguas em um 

contínuo processo de transferência cultural – a identidade global. 

A primeira parte desta reflexão leva-me necessariamente a avaliar a função da 

Licenciatura. Para aclarar o termo e evitar confusões, licenciatura nos países hispânicos 

não se refere apenas à obtenção de uma licença para o exercício do ensino. O termo 

licenciatura, em geral, corresponde ao título de bacharel obtido no Brasil e, muitas vezes, 

para permitir o exercício da função de professor, deve ser complementado com a 

formação didática e com a prática de ensino, quando estas não fazem parte da grade 

curricular. Assim, o termo Licenciatura não restringe o aluno formado pela Licenciatura 

à atividade de ensino, ele poderá participar de outras atividades professionais que 

também estão comtempladas no processo formativo como competências desejáveis. Por 

isso a Licenciatura em Português no Paraguai tem ambições mais amplas do que a 

formação de Professores de Português como Língua Estrangeira, ainda que esta se 

constitua como objetivo principal do curso. 

Por um lado, pretendemos que aqueles que queiram dedicar-se ao ensino possam 

discernir melhor e aprofundar mais os elementos socioculturais e as diversas formas do 

discurso, principalmente os transfronteiriços que envolvam Brasil e Paraguai, para um 

melhor ensino do português LE. Nossa ideia é formar profissionais preparados que atuem 

de forma consciente e ampla e que sejam capazes de reconhecer e utilizar as mais 

variadas manifestações culturais em benefício do processo de ensino-aprendizagem, 

ensinando não apenas elementos cognoscitivamente apreensíveis, mas também o 

sentimento da identidade brasileira – para utilizar um lugar-comum: a brasilidade. 

Em sua famosa entrevista concedida a Günter Lorenz, em janeiro de 1965, João 

Guimarães Rosa define a brasilidade dizendo que “Para nosso caráter, nossa maneira de 

pensar, de viver e de sentir: “brasilidade” é talvez um sentir-pensar.” Esse sentir-pensar, 

síntese do que Guimarães Rosa considera “brasilidade”, certamente está além das marcas 

estruturais fixadas na língua e, como também gostava de mencionar Rosa, não está preso 

a conceitos cartesianos que buscam definições exatas. Rosa tratava a língua como 

caminho para o infinito. 

Para cumprir essa meta, nosso currículo contempla de forma extensiva não  

apenas as variantes linguísticas, mas também as manifestações artísticas e culturais como 
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elementos estruturais do ensino da língua, destacando-se aí o ensino da literatura e da 

tradução literária. 

Por outro lado, preocupados com a volatilidade do mercado de trabalho e com a 

necessidade de formar profissionais com algum diferencial em relação à massa de 

profissionais, buscamos uma formação que possa dar aos nossos alunos uma melhor 

qualidade profissional e que os identifique como melhores capacitados e que, inclusive, 

lhes permita atuar em atividades profissionais correlacionadas: produção editorial, 

tradução, produção cultural, crítica literária, social e artística. Por isso definimos como 

função de nossa Licenciatura, de acordo com o Plano Curricular realizado pela 

Professora Terumi Koto Villalba e aprovado pela Universidade Nacional de Assunção, 

dentro de uma esfera político-educacional voltada para a integração latino-americana, 

uma atividade de ensino-aprendizagem que permite a formação de professores, 

tradutores, empreendedores culturais e críticos capazes de atuar em diversas áreas, tais 

como: 

 
• La docencia y la coordinación de áreas en instituciones educativas y 

organizaciones que incluyen en sus objetivos su tratamiento y atención: 

Cooperativas, Gobernaciones, Municipalidades, Organismos no 

Gubernamentales, Clubes Sociales, Consultoras, etcétera. 

 
• El diseño, producción y evaluación de materiales educativos en 

lengua portuguesa en el contexto de las nuevas tecnologías educativas. 

 
• La traducción castellano-portugués | portugués-castellano. 

 
• Realización de investigaciones diversas en el área de lengua, 

lingüística, literatura y cultura brasileña. 

 
Em síntese, profissionais de língua, literatura e cultura do Brasil capazes de 

refletir sobre a problemática latino-americana e trabalhar por uma política de integração 

regional descentralizada do eixo Europa-Estados Unidos e centrada nas questões locais. 

Como defende a Professora Terumi Koto Villalba em sua introdução ao Plano Curricular 

da Licenciatura em Língua Portuguesa ora em vigência na Universidade Nacional de 

Assunção: 

 
[…] los países componentes del MERCOSUR vienen esforzándose por 

lograr una política de integración regional, buscando cambiar la larga 

tradición latinoamericana de mirar hacia el norte (Europa y Estados 

Unidos) por un conocimiento recíproco entre los países del Cono Sur, 
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lo que nos llevaría a un intercambio sociopolítico, económico y 

cultural. La trayectoria ha sido dura, pero no se ha roto. Es este espíritu 

integracionista que subyace esta propuesta de plan curricular de 

licenciatura en portugués, claramente articulado con las acciones de la 

política educacional de fomento a la licenciatura en español en Brasil.” 

 

Villalba (2010), fazendo eco às declarações do Professor Pedro Câncio da Silva, 

também enfatiza que a língua é um objeto linguístico e uma prática de interação social e 

acrescenta que: 

 
La licenciatura en portugués ha sido, pues, pensada como un soporte 

lingüístico e ideológico para la nueva andadura en las relaciones 

bilaterales entre Paraguay y Brasil, así como un espacio de formación 

de profesionales capaces de responder a las necesidades de la sociedad 

paraguaya que exijan el uso de la lengua portuguesa. 

 

Com base nesses pressupostos, podemos partir para um segundo aspecto: a 

relação do português com o castelhano e com o guarani. 

Não tenho a pretensão de estabelecer um estudo contrastivo entre estes códigos, 

mas sim de enfatizar a importância dos elementos socioculturais no processo de tradução 

ou o campo teórico conhecido como tradução cultural que, de acordo com Rincón 

(1999), envolve uma dupla origem teórica: por um lado, Godfrey Lienhardt, de linha 

antropológica, especificamente a antropologia social britânica e, por outro lado, Walter 

Benjamin (2008) em A Tarefa do Tradutor. 

A tradução cultural enfatiza a necessidade de articular o próprio com o diverso, o 

local com o transfronteiriço, criando novos espaços nos quais o imaginário de uns e 

outros se conjugam para dar respostas às diversas necessidades que o ritmo e a 

intensidade da vida moderna demandam: comunicação de massa, internet, notícias em 

tempo real, publicações científicas e literárias, etc. 

Nossa Licenciatura em Língua Portuguesa busca formar um profissional 

“multicapacitado” que possa exercer a docência e que também possa se constituir em um 

“tradutor cultural” capaz de re(trans)criar os elementos da brasilidade, ainda que 

deslocados, no Paraguai. 

Esse deslocamento, perigoso como todo movimento, se dá como busca de um 

espaço comum no qual o de lá e o de cá se encontram na plenitude de suas identidades 

particulares e na máxima intenção de respeito e desprendimento para compartilhar e 

construir um “lugar-comum” que, de acordo com Glisant (2005), se caracteriza pela 

hibridização e pela evidência e consciência de que fazemos parte de culturas compósitas. 
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De acordo com Glissant (2005), quando um autor escreve em sua língua, o faz na 

presença de todas as demais línguas, mesmo que ele, autor, domine somente seu próprio 

idioma, já que em um mundo de relações no qual os fluxos de informação se espalham 

por todas as partes a uma velocidade quase instantânea, não é possível não ser 

“contaminado” pelo outro. A ideia da criação de um “lugar-comum” ou espaço de 

convivência requer a busca da opacidade que não é anulação do “eu”, mas um esforço 

para alcançar o “outro”: um jogo de identidades. 

O desenvolvimento do português no Paraguai passa necessariamente pela 

valorização das línguas locais: o castelhano e o guarani. O português somente poderá ser 

valorizado pela sociedade paraguaia na medida em que haja também a valorização, por 

parte dos falantes do português, das línguas oficiais do Paraguai. 

A partir de relações identitárias firmemente estabelecidas, brasileiros e  

paraguaios poderão, em igualdade de condições, buscar o esforço de opacidade, como 

propõem Glissant (2005), buscar “um” ao “outro” e juntos criar o “entre-lugar”, uma 

zona de fronteira, espaço comum de convivência para melhor expressão de humanidade e 

de convívio social. 

Nós, que trabalhamos no projeto da Licenciatura, professores e alunos, buscamos, 

por meio de nossa prática de ensino-aprendizagem, atingir esse objetivo, atuando como 

“tradutores culturais” e tratando de trazer o novo que representa o “outro” a cada um dos 

espaços culturais já estabelecidos, do Brasil e do Paraguai, cirando um espaço fronteiriço 

de convivência. 

Esse “entre-lugar”, relação entre o global e o nacional, molda uma terceiridade, 

um espaço terceiro no qual todas as diferenças têm que ser, agora, negociadas. É um 

espaço dialógico, de tensão e diálogo. 

A característica básica deste espaço fronteiriço é a migração e as relações inter- 

raciais: identidades híbridas nas quais o nacional se dilui no multinacional: 

 
Estas fantásticas redenominaciones de los sujetos de la diferencia 

cultural no derivan su autoridad discursiva de causas anteriores (ya sea 

la naturaleza humana o la necesidad histórica) que, en un movimiento 

secundario, articulan identidades esenciales y expresivas entre 

diferencias culturales en el mundo contemporáneo. El problema no es 

de moldes ontológicos, donde las diferencias son efectos de una 

identidad más totalizante y transcendente que se hallaría en el pasado o 

el futuro. Las hibridaciones unidas con guiones destacan los elementos 

inconmensurables (los trozos obstinados) como base de las 

identificaciones culturales. Lo que está en juego es la naturaleza 

performativa de las identidades diferenciales: la regulación y 
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negociación de esos espacios que se están "abriendo" continuamente y 

contingentemente, rehaciendo las fronteras, exponiendo los límites de 

cualquier reivindicación a un signo singular y autónomo de diferencia, 

sea éste de clase, género o raza. Esas asignaciones de diferencias 

sociales (donde la diferencia no es ni Uno ni Otro sino algo más, inter- 

medio), encuentran su agencia en una forma del "futuro" donde el 

pasado no es originario, donde el presente no es simplemente 

transitorio. Es, si se me permite destacarlo, un futuro intersticial, que 

emerge entre-medio [in-between] de las reivindicaciones del pasado y 

las necesidades del presente. (BHABHA, 2002. p. 264). 

 

É neste território do “entre-lugar”, do “intermeio”, que se constroi a opacidade do 

sujeito pela incorporação da “outredade”: a identidade é reconfigurada no processo de 

negociação pela alteridade do sujeito representado pela globalidade cultural com a qual 

um grupo ou individuo está em contato. Este contato, ou espaço plural, na perspectiva de 

Bhabha, já não mais se refere aos espaços da “pluralidade demográfica” e sim ao espaço 

“das negociações fronteiriças” da tradução cultural. (BHABHA, 2002. p. 268). 

Este trajeto de reposicionamento é comparado por Bhabha ao ato de blasfemar, 

blasfêmia como ato de ruptura de uma tradição que necessita ser substituída. Neste caso, 

por uma poética de reinscrição que é intermediada pelo ato da tradução cultural: 

 
Mi descripción teórica de la blasfemia como un acto transgresivo de 

traducción cultural es corroborada por la lectura que hace  Yunus 

Samad de la blasfemia en el contexto del hecho real de la fatwah." Lo 

que constituye el crimen es el medio que usa Rushdie para reinterpretar 

el Corán. En el mundo musulmán, afirma Samad, la poesía es el medio 

tradicional de censura. Dándole a su narrativa revisionista el formato de 

la novela (en gran medida desconocido para la literatura islámica 

tradicional) Rushdie viola la licencia poética permitida a los críticos del 

régimen islámico. En palabras de Samad, "el verdadero crimen de 

Salman Rushdie, a ojos del Clero, fue que habló de la historia islámica 

temprana en forma crítica, imaginativa e irreverente pero con profunda 

visión histórica". Podría decirse, creo, que lejos de malinterpretar 

simplemente el Corán, el pecado de Rushdie estuvo en abrir un espacio 

de cuestionamiento discursivo que coloca la autoridad del Corán dentro 
de una perspectiva de relativismo histórico y cultural. No se trata de 

que el "contenido" del Corán sea atacado directamente; más bien, 

revelando otras posiciones y posibilidades enunciatorias dentro del 

marco de la lectura coránica, Rushdie realiza la subversión de su 

autenticidad mediante el acto de la traducción cultural: reubica la 

"intencionalidad'' del Corán repitiendo y reinscribiéndola en el formato 

de la novela de migraciones y diásporas culturales de posguerra. 

(BHABHA, 2002. p. 271). 
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A tradução cultural aparece como a ferramenta redentora da sociedade pós- 

moderna, um sonho de “sobrevivência”, da capacidade de viver na fronteira, de entender 

“como o novo entra no mundo” (BHABHA 2002). 

Mas este novo não é uma enunciação e sim um ícone que promove a 

“estrangeiridade das linguagens”, como descrevia Walter Benjamin, que Bhabha utiliza 

para ampliar o conceito de Paul de Man sobre a tradução como um processo metonímico: 

texto que reinscrevem outros textos; em parte, espelhos uns de outros, cópias diminuídas 

ou ampliadas. 

Ampliando a reconfiguração metonímica da tradução, Bhabha propõe a  

relevância do intersticial que se evidencia pelo conceito de “estrangeiridade”, elemento 

fugaz característico do “entre-lugar” e determinador do processo pelo qual “o novo chega 

ao mundo”: um processo dialético de negação-negociação cultural próprio da 

comunicação cultural cujo fluxo performativo envolve os diferentes tempos e espaços 

entre a autoridade e a prática cultural em movimentos de errância, nomadismo constante, 

elementos fragmentados diaspóricos que exigem profissionais competentes que possam 

evidenciá-lo e intermediá-lo como facilitadores. 
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AS ESTRATÉGIAS DE INTERAÇÃO NA APRENDIZAGEM DE PLE ONLINE 

 
Vanessa Oliveira Tavares1

 

 
RESUMO 

A análise desta pesquisa será acerca das estratégias de interação utilizadas por 

aprendizes de português como LE, em fórum de discussão de um site especializado no 

ensino de línguas online. Buscaremos identificar quais as estratégias adotadas pelos 

interactantes para interagir no contexto online e para substituir os elementos 

extralingüísticos, de modo a obter efeitos semelhantes aos que estes recursos produzem 

durante a interação face a face, uma vez que se trata de um gênero que podemos 

denominar de intermediário, com base no entendimento da perspectiva defendida por 

Marcuschi (1997), que dispõem os gêneros textuais ao longo de um continuum 

tipológico entre fala e escrita. 

 
RESUMEN 

El análisis de esta investigación es acerca de las estrategias de interacción utilizadas por 

los estudiantes de portugués como LE en el foro de discusión de un sitio web 

especializado en la enseñanza de idiomas en línea. Vamos a tratar de identificar las 

estrategias adoptadas por los interactantes para interactuar en el contexto en línea y 

sustituir los elementos extralingüísticos, a fin de obtener efectos similares a los que 

producen estos recursos durante la interacción cara a cara, ya que es un género que 

puede ser llamado intermediario, basada en una comprensión de la tesis defendida por 

Marcuschi (1997), a disposición de los géneros textuales a lo largo de un continuo 

tipológico entre habla y escritura. 

 

 
Apresentação 

 
 

O presente artigo trata de analisar a interação entre aprendizes de português em 

contexto online, especificamente, em um grupo de discussão de um site de 

aprendizagem de línguas. O método baseia-se em um conjunto de lições com atividades 

que contemplam as quatro habilidades. As tarefas de produção oral e escrita são 

colocadas à disposição dos outros usuários que poderão fazer correções e sugestões, ou 

seja, todos aprendem uma ou mais língua e ensinam as que sabem. 

A interação em contexto online tem se mostrado um campo bastante profícuo 

para investigações no âmbito dos Estudos Linguísticos, principalmente, para áreas da 

Sociolinguística Interacional e da Análise da conversação, a qual tem como objeto de 

estudo a interação face a face, mas que naturalmente teve seu escopo ampliado também 

para interação por telefone e pela internet. 

 

 
1 Mestranda – Universidade de Brasília. 
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Os chats e os fóruns são gêneros textuais que têm como suporte a rede mundial 

de computadores, os quais possuem algumas sutis diferenças. No ambiente do chat a 

interação é simultânea, a troca de mensagens ocorre em tempo real, a conversação 

acontece em ‘sala’ de bate-papo, geralmente, divididas por temas, faixa etária, 

localização física do participante. Os fóruns são constituídos como espaços de 

discussão, no qual determinado grupo de interactantes postam suas opiniões, dúvidas 

sobre determinado assunto. O tópico discutido fica à disposição dos usuários que devem 

se registrar para ter acesso à troca de mensagens do grupo. 

Em ambos os gêneros, é comum a figura do moderador de grupo, responsável 

pela organização das interações, dentre suas atribuições estão: a aceitação do registro 

dos participantes, o controle da linguagem, o estímulo a interação, a atenuação dos mal- 

entendidos, proposta de novos temas. 

O fórum de discussão é caracterizado como gênero híbrido, porque apesar de 

ser um gênero que se constitui na modalidade escrita, possui também elementos 

característicos da oralidade. Para Marcuschi, o fórum seria denominado como gênero 

intermediário por se encontrar localizar entre os dois extremos de um continuum 

tipológico em que se dispõem os gêneros textuais: 

As diferenças entre fala e escrita se dão dentro de um continuum 

tipológico das práticas sociais de produção textual e não na relação 

dicotômica de dois pólos opostos [...] tanto a fala como a escrita se 

dão em um continuum de variações, surgindo daí semelhanças e 

diferenças ao longo de dois contínuos sobrepostos. (MARCUSCHI, 

1997, p. 136 e 137). 

 

Como também, ressalta Urbano (2000), há fenômenos que ocorrem com mais 

frequência na fala, mas que podem estar presentes na escrita como: repetições de 

palavras gramaticais, paráfrases, perguntas, vocativos, exclamações, frases feitas, 

retomadas e recorrências semânticas. Além dos elementos paralínguísticos (pausas, 

tempo da fala, hesitações), os quais segundo Gumperz (1984), constituem-se como 

pistas de contextualização, sendo que essas podem também ser ou prosódicas (entoação, 

acento, tom) ou lingüísticas (alternância de código, dialeto ou estilo). 

Outro aspecto relevante para esta pesquisa é a cinésica por considerarmos que 

principalmente os gestos e as expressões faciais são imprescindíveis numa interação 

entre falantes de língua distintas, podem servir para interpretações de significados que 

não são compreendidos por meio da manifestação lingüística. 
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Objetivos 

 
 

O objetivo desta análise é investigar quais são os recursos e/ou estratégias 

utilizados por esses aprendizes para interagir na língua alvo, no caso, tanto com falante 

nativo de português do Brasil, quanto com outros aprendizes de português como língua 

estrangeira – LE / segunda língua – L2. 

A interação online constitui um desafio, para o aprendiz, uma vez que é preciso 

tem de reinventar maneiras de interagir, pois sem o auxílio de elementos físicos como o 

corpo e os objetos faz-se necessário maior domínio dos recursos lingüísticos para 

alcançar seus objetivos, são maiores as chances de falhas na interação e de mal- 

entendidos e mais complicada a sua resolução. 

São justamente essas características que tornam a pesquisa neste tipo de contexto 

relevante para ensino/aprendizagem de línguas, as estratégias utilizadas neste tipo de 

interação podem contribuir para o desenvolvimento de atividades em sala de aula por 

meio da compreensão de como o conhecimento é construído. 

 
Análise dos dados 

 
 

As interações aqui analisadas foram retiradas de um grupo de discussão 

denominado “Aprenda Português! ;D ” o qual foi criado por um brasileiro e possui a 

seguinte descrição segundo seu criador: “ O grupo tem como objetivo esclarecer 

dúvidas, com explicações simples, porém compreensíveis, sem muitos termos técnicos 

para que todos possam entender com facilidade !”, cuja primeira postagem data de 

09/05/2011 e a última de 08/07/2011. 

Os grupos além de serem divididos por objetivos também o são por níveis, o 

grupo em questão é aberto a todos os níveis e possui 3.274 membros. Há 37 propostas 

de temas, o tema selecionado para está análise é “Conte-nos sobre seus interesses!”, 

apesar de a proposta inicial do autor do fórum ser: “Aqui você poderá contar o porquê 

do seu interesse em aprender Português, ou outros interesses no busuu.com em geral 

;D”, contudo, as postagens em geral tratam apenas do porquê do interesse em aprender 

língua portuguesa. 

A dinâmica da interação é de pares adjacentes, no entanto, não segue a sequencia 

pergunta e resposta. Após a postagem da proposta de discussão, mantem-se a seguinte 

sequência: o aprendiz posta seus comentários, o moderador do grupo (como é 
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denominado o criador) corrige e comenta a postagem anterior, apesar de a proposta do 

fórum ser que todos os participantes interajam entre si. 

A proposta do site é promover a interação entre os aprendizes e os fóruns servem 

para que as dúvidas e experiências sejam compartilhadas, no entanto, na prática não é 

exatamente o que ocorre, a troca de turnos ocorre somente entre o moderador e os 

aprendizes. 

Neste caso, o papel exercido pelo moderador não é de mediador das trocas de 

turno entre os aprendizes, pois não elas não existem, a sua função passa a ser 

simplesmente de corrigir e incentivar os aprendizes. Há apenas dois momentos que os 

turnos não são entre moderador e aprendiz, entre uma falante de português e um 

aprendiz de português: 

 
• (francesa) Meu namorado é brasilheiro, é uma boa razão de aprender 

Português, não??? Eu vou ao Brasil em julho. 

• (brasileira) Ótima razão. 

 

E entre um aprendiz espanhol e um argentino. 

 
 

• (argentino) Sou novo aqui e gostaría fazer amigos. Além de todo o meu 

comentário, como se faz para que as teclinhas de meu computador escrevam 

usando as letras pero em português??? 

• (espanhola)Oi! Bem-vindo! Eu não sou brasileira, então só vou responder à sua 

última pergunta: você pode escrever todos os acentos com o teclado "español 

internacional" 

 
Apesar de não ser comum a interação por meio de troca de turnos entre os 

aprendizes, há por meio de outras linguagens. As fotografias postadas nos perfis dos 

aprendizes são um dessas formas, pois ao selecionar uma fotografia para postar em seu 

perfil o aprendiz tem a intenção de ‘falar’ algo sobre si, isto é, construir ou reforçar uma 

identidade. 

Diversos elementos, como a expressão facial, as roupas, a pose, o cenário, que 

compõem as fotografias servem como pistas de contextualização. Consoante Gumperz 

(2002:152) “(...) as pistas de contextualização são todos os traços linguísticos que 
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contribuem para sinalização dos pressupostos contextuais.” Elas podem ser divididas  

em pistas lingüísticas, paralinguísticas, prosódicas, e as pistas não verbais. 

O moderador do grupo, por exemplo, usa de óculos escuros, aliás, esse é um 

elemento comum nas fotografias masculinas, ou estão no rosto, na cabeça ou pendurado 

na camiseta; o ângulo e de uma foto tirada de baixo para cima, o que dá certa altivez à 

sua figura ao mesmo tempo transmite informalidade e a sua face tem uma expressão 

neutra como se observasse o horizonte, estivesse pensativo. 

Quanto ao cenário são comuns os que retratam a natureza, principalmente, a 

praia. Há também aqueles que preferem permanecer anônimos quanto à imagem, não 

postam nada, outros postam figuras de desenhos animados ou animais. 

As expressões faciais e gestos são representados pelos emoticons, carinhas que 

representam expressões da face humana por meio dos caracteres disponíveis nos 

teclados. É possível traduzir vários gestos desde sorrir, mostrar a língua, piscar, entre 

outros. Como o próprio nome sugere os emoticons servem representar as emoções dos 

interagentes. 

O mediador faz uso a todo o momento desses recursos seja para amenizar o 

impacto de uma correção, para denotar que se trata de uma brincadeira, estabelecer uma 

relação de confiança, ou seja, são elementos utilizados como estratégias de 

envolvimento conversacional. Segundo Gumperz (1982;1) “ Uma vez envolvidos em 

uma conversa, ambos falante e ouvinte devem responder ativamente ao que é 

transparecido pela sinalização de envolvimento, tanto diretamente através de palavras 

ou indicado através de gestos ou sinais não verbais similares”. Conforme pode ser 

notado nos exemplos a seguir: 

 
• (espanhol) comecei a conhecer pela internet brasileiros muito legais (Joca, você 

está incluído aí ;-) ) 

• (mediador) É muito divertido ;DDD – A repetição da letra D e do parêntese 

que representa um sorriso indica ênfase 

• (mediador) Saiba que as portas da minha casa estarão abertas caso precise de 

abrigo, não se preocupe com hotéis ou outras estadias, você fica na minha casa! 

;D. 

 
 

• (mediador) Eu sou Brasileiro e não conheço Fortaleza nem o Rio... :( 
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• (mediador) Mauro, você será muito bem vindo! Só não te garanto que vá 

aprender a dançar samba haha! Pois nem eu que sou Brasileiro sei... :S  – 

indica frustração 

• Não acredito que você escuta Victor e Léo! :0 – indica surpresa 

 

Assim como os emoticons, a pontuação também ser como recurso de interação 

não apenas para organizar o texto, mas também para transmitir as emoções, a exemplo, 

a repetição dos pontos de interrogação denota surpresa, insistência, ênfase, hesitação. 

 
• (argentina) Meus avôs eram portugueses, e eu não entendia o que eles falavam. 

Era uma filha muito pequena!!!!!!!!!!! 

• (Francesa) Meu namorado é brasilheiro, é uma boa razão de aprender 

Português, não??? 

• (Hondurenho) !!Eu quero falar sua língua!! 

• (líder) Na verdade vocês vão visitar o Sul do Brasil... Pois Foz do Iguaçu fica 

na região sul do Brasil. 

 
As reticências representam uma hesitação em corrigir a fim de não ofender o 

aprendiz, exatamente como fazemos na interação face a face. 

As cores não são elementos lingüísticos, mas visual, são utilizadas didaticamente 

reforçam o sentido do feminino e masculino. No entanto, lembramos que tal definição 

se embasa num aspecto cultural em que o cor-de-rosa representa o feminino e o azul o 

masculino (o moderador escreve a letra a em cor-de-rosa e a letra e em azul), portanto, 

sua eficiência dependerá do conhecimento prévio e compartilhado do aprendiz e do 

professor. 

 
• Inspirada = Mulher ;D 

• Inspirado = Homem ;D 

 

Ressaltamos que mesmo a análise que aqui propusemos pode ser questionada, 

uma vez que o caráter cultural e o individual interferem no resultado a interpretação. 

Entendemos que o ideal seria fazer uma análise conjunta com os participantes sobre 

suas intenções, todavia por se tratar de uma análise inicial optamos por uma visão ética, 
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o que não prejudica sua validade, apenas a torna, menos ampla, conforme já 

mencionamos o que é compatível com seu caráter introdutório. 

 
Conclusão 

 
 

Nem sempre, as ferramentas modernas são usadas de maneira interativa,  

algumas vezes apenas reproduzem o que acontece no ambiente tradicional de ensino. 

Muda-se o meio, mas mantém-se a metodologia. Apesar de a proposta do ambiente de 

ensino de línguas é a interação entre os aprendizes o que se pode perceber foi a mesma 

dinâmica envolvida em sala de aula, tradicionalmente, em que os turnos são na maioria 

das vezes entre professor e aluno sob o par pergunta-resposta, e raramente a interação 

intencional entre os aprendizes. O instrutor é quem detém o conhecimento e o 

compartilha com os alunos que não o compartilham diretamente entre si. 

Por se tratar de um suporte em que as mensagens trocadas entre mediador e 

aprendiz são públicas, a interação acontece mesmo sem a troca de turnos entre os 

participantes. Apesar de não dirigirem a palavra uns aos outros os aprendizes interagem 

por meio das suas manifestações escritas, elementos que utilizam para se representar 

como imagens como fotos, caracteres especiais que representam imagens e emoções 

(emoticons). 

O Dialogismo, conceito postulado por Mikhail Bakhtin, que segundo Brait 

(1997:98): “diz respeito ao permanente diálogo nem sempre simétrico e harmonioso, 

existentes entre diferentes discursos que configura uma comunidade, uma cultura, uma 

sociedade” é essencial para a compreensão de como ocorre processo de interação na 

escrita. Brait atenta para o fato de que esse diálogo não ocorre necessariamente no 

mesmo tempo-espaço em que ocorre a ação, mas se trata de todo um conhecimento 

atualizado pela falante no momento da sua fala, a qual e construída e constituída dentro 

de um contexto sócio-histórico-cultural. 

E por fim, reforçamos que este artigo trata-se de uma proposta inicial para o 

estudo da interação e aprendizagem de línguas em contexto online, o qual tem se 

revelado como um campo a fértil para o desenvolvimento de pesquisas que muito tem a 

contribuir com a linguística, principalmente no âmbito do ensino e aprendizagem de 

línguas. 
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RESUMO 

ABORDAGEM COMUNICATIVA NO ENSINO DE PLE: 

UMA LÍNGUA VÁRIAS CULTURAS 

 

Samara de Oliveira Santos1 

Maria D’Ajuda Alomba Ribeiro2
 

Nos últimos anos houve um avanço no âmbito de pesquisas voltadas ao Ensino de 

Português como Língua Estrangeira no Brasil, fato esse que nos leva a buscar o 

aperfeiçoamento na prática pedagógica nessa área. Há de se esclarecer as dificuldades 

encontradas pelos profissionais e as inquietações dos alunos provenientes de culturas 

diferentes da nossa. O Brasil, assim como os outros países latinos, é rico em cultura e é 

em função dessa interface cultural entre o Brasil e os países que falam a Língua 

Espanhola que iremos mediar uma aprendizagem por meio de uma abordagem 

comunicativa a qual oferte aos aprendizes as diversas faces que o Brasil tem. Com esse 

propósito, este trabalho busca investigar uma abordagem comunicativa adequada ao 

processo de ensino-aprendizagem de Português como Língua Estrangeira, por meio do 

intercâmbio cultural entre a cultura dos falantes de Língua Portuguesa no Brasil e os 

aprendizes que têm como língua materna o espanhol. Essa abordagem será embasada 

nos teóricos Almeida Filho (2005) e Júdice (2005). 

 
RESUMEN 

En los últimos años há ocurrido um avanzo en el campo de investigación volvidas a la 

enseñanza de Português como Lengua Extranjera en el Brasil, un hecho que nos lleva a 

buscar La capacitación en la práctica pedagógica em esta área. Hay de aclarar las 

dificultades encontradas por los profisionales y las dudas de estudiantes de diferentes 

culturas a la nuestra. Brasil, al igual que otros países de América, es rico en cultura y es 

a través de esta relación cultural entre Brasil y los países que hablan la  Lengua 

Española que ofrecerá um aprendizaje a través de um enfoque comunicativo que llva a 

los estudiantes a las muchas caras que el Brasil tiene. Para ello, este trabajo busca um 

enfoque comunicativo adecuado a la enseñanza y el aprendizaje del Portugués como 

Lengua Extranjera a través del intercambio cultural entre la cultura de los hablantes de 

portugués en Brasil y los aprendices que tienen el español como su lengua materna. Este 

enfoque se basa en la teoria de Almeida Filho (2005), Júdice(2005) y Silveira (1988). 

 
Introdução 

 
 

A linguagem é um modo de ação individual que se realiza nas práticas sociais, 

nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos da sua história, 

possibilitando ao homem, conhecer o significado do mundo e da realidade. Partindo 
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desse pressuposto, percebe-se que aprender uma língua não é aprender somente as 

palavras, mas também os significados culturais contido em cada uma delas. 

Segundo Trouche e Júdice (s.d.), “O trabalho com a Língua Portuguesa como 

língua estrangeira é o de propiciar aos alunos a vivência de novos valores culturais 

veiculados lingüisticamente em contextos reais de uso concreto”, que facilitem a sua 

aprendizagem de maneira agradável e satisfatória. 

Para tal efeito, apresenta-se uma metodologia de ensino voltada a estrangeiras 

que buscam o conhecimento da língua portuguesa e da cultura brasileira como um todo, 

mas especificamente da cultura sul – baiana, com objetivo, também de valorizar os 

grandes autores baianos os quais representam, em suas obras, a história baiana, como 

Jorge Amado que retratou muito bem, nos seus romances a saga histórica do cacau no 

sul da Bahia. 

Esse trabalho aborda metodologias para o ensino de Português como Língua 

Estrangeira (PLE), através da cultura sul-baiana, os materiais disponíveis para a sua 

execução, uma pequena análise de como se encontra, atualmente, o ensino de PLE, a 

atuação profissional nessa área e as diferenças e dificuldades de aprendizagem da 

Língua Portuguesa por pessoas de culturas e línguas diferentes como, por exemplo, os 

espanhóis que têm certa facilidade por ter semelhanças com a língua portuguesa e os 

árabes que, ao contrário dos espanhóis, não tem em sua língua semelhanças com a 

língua portuguesa. 

 
1. Proposta pedagógica 

 
 

O estudo de uma língua, por mais singela que seja não é fácil. A princípio, é 

preciso se ter em mente que não se aprende uma língua, apenas, através de sua 

gramática, de seus métodos de aplicação. Prova disso, é que mesmo antes de conhecer 

as regras gramaticais, qualquer indivíduo consegue comunicar-se no ambiente no qual 

se encontra inserido. Logo, para se aprender uma língua, é necessário o contato com 

seus falantes e o conhecimento de sua cultura e de seu povo. 

Desse modo, a implantação de uma proposta pedagógica se faz pertinente, pois 

possibilita, tanto ao professor quanto ao aprendiz de PLE, um meio facilitador e 

inovador na prática educativa. 

As alternativas de ensino e inserção dos aprendizes na cultura brasileira, de 

forma específica na cultura sul-baiana, são inúmeras, até porque o Brasil é um país 
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multicultural e a Bahia é repleta de manifestações culturais. E é a partir dessas inúmeras 

possibilidades de inserção cultural, que são apresentados alguns procedimentos 

metodológicos comunicativos para o ensino de português como Língua Estrangeira. 

Segundo Rosely Perez Xavier (2011, p. 192), “o aprendiz lida com processo de 

inferência, dedução, raciocínio lógico entre outros para poder resolver a tarefa”, desse 

modo, propomos a seguir uma metodologia de ensino que envolva essas estratégias 

lógico-discursivas presentes nos alunos. 

 
• Desempenho de uma sequência de atos que se materializa na socialização casual, 

tais como cumprimentar, convidar, despedir-se, desculpar-se, recusar um 

convite, obter informações; 

• Apresentação de aspectos folclóricos baianos; 

• Apresentação de danças típicas da região como axé, o forró, a quadrilha, etc.; 

• Descrição e comentário de programas televisivos da região; 

• Receitas de comidas típicas baianas (acarajé, bacalhau com camarão, acarajé 

com quiabada, moqueca de camarão, etc.) e dos países dos estudantes 

estrangeiros, desenvolvendo a prática escrita, onde os alunos desenvolverão um 

texto, contendo os materiais e a preparação da receita; 

• Estudo de letras de músicas brasileiras, de preferência de músicas baianas de 

cantores como Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, etc.; 

• Calibragem de um início de conversa com um superior hierárquico ou um 

desconhecido na rua, para atuar no registro da fala; 

• Passeios culturais que revelem a história da região, como ao centro de Ilhéus, 

buscando retratar um pouco da história do autor Jorge Amado; 

• Trabalho com livros de autores da região como Adonias Filho, Cyro de Mattos, 

Ruy Póvoas, Jorge Araújo, Jorge Medauar, entre tantos outros, para o 

conhecimento da literatura regional. 

Os exemplos citados acima são formas de apresentar a cultura sul-baiana aos 

estrangeiros de maneira lúdica e envolvente, a nossa língua, promovendo uma 

verdadeira vivência lingüística, para que os aprendizes possam se interar da nossa 

cultura. 

Os materiais didáticos são fundamentais para a concretização da prática de 

ensino através da cultura sul-baiana, pois, são eles que vão dar suporte teórico ao 
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professor possibilitando assim, o desenvolvimento de sua prática pedagógica. Até 

porque, os livros voltados ao ensino de Português como Língua Estrangeira são 

diferentes dos livros utilizados por professores que ensinam português para alunos que 

já a tem como língua materna. Esses livros, voltados ao ensino de PLE, são elaborados 

por profissionais qualificados que sabem das dificuldades do professor atuante nessa 

área, claro que o livro não é tudo na sala de aula, pois, o professor tem que estar 

preparado para as diversas dificuldades e dúvidas de seus alunos e ter um grau de 

previsibilidade grande, já que nem sempre, os livros didáticos terão todas as respostas 

ou, simplesmente, não terão as respostas esperadas pelos alunos. 

Assim como os professores os alunos também possuem sua própria abordagem 

de aprender resultante de seus hábitos escolares, da tradição de ensino de sua cultura, de 

suas expectativas em relação a nova língua e, principalmente, a afinidade com a cultura 

que a língua estrangeira veicula. Sendo assim, para o início da aprendizagem, o 

professor deve fazer um levantamento básico da língua e cultura dos seus alunos a fim 

de perceber as características que podem aproximar uma da outra. 

Quando o aprendiz percebe que o professor conhece sua língua e um pouco do 

seu país passa a se interessar no mesmo grau que ele, porém pela nova língua. As 

afinidades culturais que as unem podem propiciar uma troca de informações e um 

diálogo mais espontâneo e prazeroso, fazendo com que a aprendizagem se dê de 

maneira mais satisfatório, tanto para o professor quanto para o aluno. 

 
2. A evolução do ensino de PLE e o seu quadro atual 

 
 

A prática voltada ao ensino de Português como Língua Estrangeira não é tão 

atual como parece, alguns estudos demonstram que o ensino de língua  portuguesa, 

como segunda língua, tem uma história de quase cinco séculos, desde quando os jesuítas 

portugueses ensinavam os índios que habitavam as terras brasileiras. 

No Brasil, a implantação do ensino de PLE iniciou-se por volta da década de 90 

em algumas universidades, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), a Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC - RJ), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade de Brasília (UNB), a 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC – RS), a Universidade Federal da 
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Bahia (UFBA), entre outras, que se destacam na área de ensino de Português como 

Língua Estrangeira (PLE). 

Essas universidades divulgaram e continuam divulgando essa área de ensino 

através de congressos, seminários, além dos cursos de formação para o ensino de PLE e 

outros eventos que levaram para novas universidades a ideia e, por consequência, a 

implantação dos cursos de ensino de PLE. 

Grande parte dos interessados no ensino de PLE são estrangeiros que buscam 

por meio da língua portuguesa a facilidade de fazer negócios com os brasileiros, porém 

esses empresários usam a língua portuguesa apenas para tratar de suas negociações. Os 

empresários que buscam cursos de línguas para aprenderem o português só o fazem por 

necessidade, diferente dos outros aprendizes que fazem uso contínuo da língua 

portuguesa e buscam não apenas uma nova língua, mas também uma nova cultura. 

É nesse contexto de imersão, que o aprendiz tem maior facilidade em aprender 

uma nova língua, pois nesse âmbito, ele aprende a língua de forma popular e mais fácil, 

até porque convive com pessoas que fazem uso da língua portuguesa constantemente e 

desse modo, o aprendiz não aprende só os aspectos gramaticais, da língua estudada, mas 

também os aspectos culturais, pois 

 
o ensino de uma língua não se realiza separadamente da cultura que 

ela representa, portanto, do modo e do jeito de fazer as coisas de 

ocupar espaços físicos e sociais, de interagir com diversos grupos 

sociais, visando, ao mesmo tempo, depreender a visão de nossos 

alunos estrangeiros sobre a realidade brasileira que começam a 

vivenciar (TROUCHE, 2002, p. 42). 

 

 
Hoje são muitas as universidades brasileiras que trabalham o ensino de PLE e 

fazem convênio com universidades estrangeiras, estimulando os intercâmbios para a 

ampliação do quadro de falantes da língua portuguesa e conhecedores da sua cultura. 

Embora, para que a prática de ensino de PLE seja desenvolvida com sucesso, 

tenha bons falantes de língua portuguesa e conhecedores da cultura brasileira, de forma 

específica a cultura baiana, são necessários profissionais preparados adequadamente, 

assunto esse apresentado no tópico seguinte. 

3. Preparação e atuação do profissional do ensino de PLE 
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O corpo docente na área de Português como Língua Estrangeira não é muito 

vasto, fato esse que leva muitas pessoas inexperientes e despreparadas a ensinarem o 

PLE de forma inadequada. 

O professor de PLE tem que ter uma preparação diferente do professor que 

ensina língua portuguesa para aqueles que a tem como língua materna. A princípio, o 

profissional de língua portuguesa para falantes que a tem como língua materna, não tem 

a tarefa de ensinar uma nova língua, pois os alunos a conhecem tanto que, mesmo antes 

de chegarem à escola conseguem se comunicar perfeitamente, por conta da convivência 

com os seus falantes e vão à escola em busca de aprender as estruturas gramaticais da 

língua que já conhecem. 

Em oposição ao profissional que ensina a língua portuguesa para aqueles que a 

tem como língua materna, o profissional de PLE tem que estar apto pedagogicamente e 

psicologicamente para a sua prática docente e para possíveis imprevistos, pois além de 

ter que ensinar as estruturas gramaticais, também tem que transmitir os aspectos 

culturais relevantes da língua portuguesa, pois essa aprendizagem se dá por meio da 

vivência em contextos reais de uso da língua. 

O professor de PLE tem que ter uma formação específica, voltada ao público 

estrangeiro que busca o conhecimento da língua portuguesa e como diz Trouche (2002), 

todo professor de língua estrangeira busca os meios que permitam ao aluno a aquisição 

de competência comunicativa, isto é, do conhecimento não só de regras gramaticais, 

mas também de regras contextuais ou pragmáticas indispensáveis à interação social. 

A formação específica do profissional em ensino de PLE é importante também 

porque ele tem que estar atento às origens de seus alunos, para que possa fazer um 

paralelo entre a cultura estrangeira e a sua cultura, bem como de criar possibilidades de 

facilitar a aprendizagem por meio das relações culturais comuns entre o país do aluno e 

Brasil. 

Desse modo, o professor precisa ter um conhecimento mais abrangente, não só 

da cultura brasileira, mas de outras também, pois, em alguns casos, a aproximação entre 

a língua do aprendiz e a língua portuguesa pode atrapalhar a aprendizagem, assunto do 

tópico seguinte. 

 

 

 

 
4. O ensino de PLE para espanhóis e falantes de outras línguas 
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Para a inserção em uma nova língua é necessário o abandono de parte da língua 

materna, pois para que o aluno aprenda de forma clara a língua estrangeira, tem que 

fazer uso constante dela, bem como inteirar-se da sua cultura. 

Embora, em muitos casos, a falta de organização dos cursos leva muitos alunos a 

um grande conflito, onde pessoas de diferentes países entram em uma única sala de aula 

e não conseguem fazer um paralelo entre a sua língua e língua portuguesa. 

A proposta metodológica de ensino deve ser voltada a públicos específicos, ou 

seja, falantes de uma língua que têm mais aproximação com a língua portuguesa, 

formariam um grupo e os outros alunos que a língua é totalmente diferente da língua 

portuguesa, formariam outro grupo. 

A língua espanhola, por exemplo, se aproxima muito da língua portuguesa, fato 

esse que, ao mesmo tempo em que facilita aprendizagem, também pode dificultá-la, 

pois, um aprendiz de PLE que tem como língua materna o espanhol, na maioria dos 

casos, aprende com mais agilidade a língua estrangeira do que um inglês, por exemplo, 

até porque assim como o português, o espanhol veio do latim e têm muitos vocábulos 

parecidos, os chamados “verdadeiros amigos”. Embora, essas semelhanças, muitas 

vezes, enganam e atrapalham o aprendizado, pois, se por um lado algumas palavras são 

parecidas e tem significados iguais, por outro, há também as palavras que são parecidas 

e têm significados totalmente diferentes, os chamados “falsos amigos” ou “falsos 

cognatos". 

Por conta das semelhanças existentes entre a língua portuguesa e a língua 

espanhola, muitos alunos de PLE não concluem seu curso e procuram meios 

“populares” de aprender a língua portuguesa, como o convívio como os falantes e a 

participação de eventos culturais que proporcionem ao aprendiz o conhecimento 

interativo da cultura dos brasileiros, de forma especial dos baianos, que têm como 

língua materna o português. 

Embora as semelhanças facilitem ao aprendiz de PLE, que tem como língua 

materna o espanhol, essa facilidade acaba atrapalhando o andamento do curso, pois 

alguns espanhóis acreditam ter mais vantagem em aprender o português do que os 

ingleses, alemães, árabes, entre outros. 

A conclusão acima é equivocada porque a aprendizagem de uma língua se dá 

pelo interesse do aluno e, em muitos casos, os alunos que têm sua língua materna mais 

distante da língua portuguesa buscam mais do que os alunos que têm sua língua materna 
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próxima ao português. Isso porque, os ingleses, os árabes e os alemães, por exemplo, 

vão aprender uma língua totalmente diferente da sua, o que requer mais esforço, 

concentração e uma entrega maior a aprendizagem de PLE, além de não ter como fazer 

relações interpretativas com a língua estudada, o que acaba facilitando a aprendizagem, 

pois o aprendiz desvincula-se da sua língua e passa a pensar na língua portuguesa. 

 
Conclusão 

 
 

O ensino de PLE ainda é uma prática um tanto recente, talvez por isso, não tenha 

tantos profissionais e universidades que trabalhem nessa área. As práticas 

metodológicas aqui apresentadas desempenham papel fundamental na formação de 

novos falantes de língua portuguesa e conhecedores da cultura da região sul-baiana. 

Desse modo, por a linguagem ser um modo de ação individual cabe a cada um 

desempenhar com qualidade o seu papel, desde o professor que deve ser preparado para 

atuar na área e atualizar-se frequentemente das novas técnicas e/ou métodos de ensino, 

até o aprendiz que deve se dedicar ao estudo da nova língua, buscando o enriquecimento 

cultural através da cultura sul-baiana. 

Em suma, o trabalho, aqui apresentado, é voltado a estrangeiros que têm 

interesse de estudar a Língua Portuguesa não só com interesses voltados à gramática, 

mas também de estudá-la no âmbito cultural da região sul - baiana, a fim de aprender 

uma das línguas mais faladas no mundo atualmente. 
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CELPE-BRAS SEM SEGREDOS 

Graziela Naclério Forte1
 

 
RESUMO 

Apresentação do livro digital desenvolvido com o objetivo de preparar os candidatos ao 

exame de proficiência Celpe-Bras e orientar os professores de PLE/L2. O material 

apresenta diversos exemplos de tarefas do Módulo Coletivo (produção escrita) e do 

Módulo Individual (produção oral), com perguntas relacionadas aos Elementos 

Provocadores. 

 
RESUMEN 

Presentación del libro digital desarrollado con el objetivo de preparar a los candidatos 

para someterse a la prueba de suficiencia lingüística Celpe-Bras y orientar a los 

profesores de PLE/L2. El material presenta diversos ejemplos de tareas del Módulo 

Colectivo (producción escrita) y del Módulo Individual (producción oral), con  

preguntas relacionadas a los Elementos Provocadores. 

 

 
 

O Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe- 

Bras) tem o propósito de analisar as competências de alunos e profissionais estrangeiros 

que desejam estudar ou trabalhar no Brasil, em determinadas áreas. É exigência das 

universidades para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação. 

Os graduados também precisam do exame para validar os diplomas emitidos no 

exterior. Os candidatos são os não lusófonos, maiores de 16 anos de idade e  que 

tenham, no mínimo, o ensino fundamental ou correspondente. 

De acordo com o desempenho do candidato no exame, os aprovados são 

classificados em um dos seguintes níveis: Intermediário – Domínio operacional parcial 

da língua portuguesa, demonstrando capacidade em compreender e produzir textos orais 

e escritos sobre assuntos limitados, em contextos conhecidos e situações do cotidiano. 

Intermediário Superior – Mesmas características do intermediário, porém as 

interferências da língua materna na pronúncia e na escrita são menores. Avançado - 

Domínio operacional amplo da língua portuguesa, demonstrando ser capaz de 

compreender e produzir textos orais e escritos de forma fluente de assuntos variados, em 

 

 
1 Autora do livro Celpe-Bras sem Segredos e professora com larga experiência no ensino de Português 

como Língua Estrangeira. Deu aulas para executivos em empresas multinacionais na cidade do México 

(2003) e atualmente trabalha na Torre de Babel Idiomas, em São Paulo. Ministra treinamentos virtuais 

para professores de PLE/L2, residentes no Brasil ou no exterior. Faz parte do grupo de discussão Fale 

Português. Dá aulas de Atualização e Reciclagem Gramatical para brasileiros além dos cursos de História 

da Arte e da Cultura Brasileira. Doutoranda pela UNICAMP e mestre pela USP (2008). 
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contextos conhecidos e desconhecidos. Avançado Superior – Todos os requisitos do 

nível avançado, porém as inadequações são menores. 

Atualmente, existem alguns exames de Proficiência em Língua Portuguesa do 

Brasil, mas o Celpe-Bras é o único oficial. Criado em 1993, pelo Ministério da 

Educação (MEC), foi avaliado nos dois primeiros anos, passando a ser aplicado 

sistematicamente, em 1998. A primeira edição contou com a participação de cinco 

universidades brasileiras (UFPE, UFRGS, UFRJ, UnB e Unicamp), além de postos 

aplicadores na Argentina, Paraguai e Uruguai, que juntos tiveram 127 candidatos 

inscritos. Em 1999 foram 703; em 2003, 3.020; em 2004, 3.431; e em 2005, 3.9212. Em 

2011, só na primeira edição do exame3, que aconteceu no mês de abril, havia 2.964 

inscritos nas 66 instituições do Brasil e outras distribuídas por 26 países da América, 

Europa, África e Ásia. 

Com mais pessoas interessadas pelo exame, devido a causas variadas como o 

bom momento econômico de nosso país, o que tem atraído cada vez mais estrangeiros 

ou a volta de muitos brasileiros que viviam no exterior trazendo os filhos que sabem 

pouco do idioma dos pais. A previsão é de um incremento nesses números, uma vez que 

vamos sediar a Copa das Confederações (2013), a Copa do Mundo (2014), a Olimpíada 

e as Paraolimpíadas (2016). Assim, os professores de Português como Língua 

Estrangeira (ou Professores de Português para Falantes de Outras Línguas) passaram a 

ser mais solicitados e já é possível notar, também, um aumento significativo na oferta  

de cursos preparatórios. Porém, não havia, até recentemente, nenhum material didático 

com este enfoque. 

Não havia, porque a HUB Editorial acaba de lançar um livro em formato digital 

voltado, totalmente, aos objetivos do exame, onde tudo é inovador. Para começar, a 

aquisição só é possível via cartão de crédito, no site da empresa, assim, candidatos e 

professores de qualquer parte do mundo têm acesso ao material. Ao concretizar a 

compra, é enviada por e-mail uma senha de acesso com validade de 6 meses. A 

tecnologia adotada para o armazenamento dos arquivos é a chamada nuvem ou Cloud 

computing, uma solução que se tornou popular em 2008. Na prática isso significa que o 

serviço remoto não ocupa espaço na máquina, podendo ser acessado de qualquer 

 

 

 
2 De acordo com o site Portal Aprendiz, “Cresce o Número de Candidatos ao Celpe-Bras”, de 17 de maio 

de 2005, endereço: http://aprendiz.uol.com.br/content/nushospene.mmp, consultado em 15 out. 2011. 
3 Desde 2002, o Celpe-Bras vem sendo realizado duas vezes ao ano, nos meses de abril e outubro. 

http://aprendiz.uol.com.br/content/nushospene.mmp
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computador ligado à internet, em qualquer parte do globo, porque não há necessidade de 

baixar ou instalar programas. 

Este tipo de solução tecnológica nos possibilitou fazer um material bastante 

interativo, com vídeos e áudios, além dos textos é claro. Vale ressaltar que o Celpe-Bras 

não é um teste com questões de múltipla escolha. Ele apresenta uma abordagem menos 

tradicional que outros exames de proficiência ao adotar métodos e técnicas baseadas em 

pressupostos atuais na área de ensino e aprendizagem de línguas. Por ser mais 

complexo, exige preparo específico. De natureza comunicativa, propõe tarefas que 

recriam situações reais de comunicação, integrando habilidades como compreensão de 

texto e produção escrita; compreensão oral e fala. Assim, através de uma tarefa pode-se 

avaliar mais de uma habilidade. Os conhecimentos gramaticais, bem como vocabulário, 

por exemplo, não são diretamente avaliados, embora sejam importantes na elaboração 

da atividade proposta (tarefa). Aspectos sociais e culturais dos brasileiros acabam, 

inevitavelmente, surgindo na maioria das questões. 

O livro utiliza a mesma nomenclatura da prova e está dividido em quatro partes: 

Introdução, Pré-Teste, Simulados e Conversação. Na Introdução estão as explicações 

sobre o exame, o livro e os dados biográficos da autora. O Pré-Teste é uma avaliação no 

formato múltipla escolha, com questões gramaticais e exercícios de compreensão oral e 

de texto, onde o candidato deve ter, no mínimo 50% de acertos para poder avançar. No 

item Simulado são apresentadas 16 provas que poderão ser feitas entre um período de 4 

a 6 meses conforme o nível de conhecimento e o tempo diário de dedicação aos estudos. 

Incluímos informações relevantes sobre comunicação, pronúncia e um quadro-resumo 

com as alterações propostas pelo Novo Acordo Ortográfico. Por fim, no módulo 

Conversação temos 16 elementos provocadores seguidos de perguntas que favorecem o 

diálogo entre candidato e professor, exatamente nos moldes da prova. 

Vale ressaltar que para se obter a certificação é necessário o equilíbrio entre os 

dois módulos (Coletivo e Individual). No Móldulo Coletivo quatro tarefas são 

solicitadas e devem ser realizadas em 3 horas. As tarefas têm sempre um propósito bem 

definido (escrever um texto para reclamar, relatar, elogiar, informar, opinar, argumentar, 

expor, instruir, agradecer, pedir, comentar, expressar atitudes, desculpar-se, justificar, 

persuadir, aconselhar, avisar, etc.) e um interlocutor que requer registros formais ou 

informais (jornal, revista, colega, amigo, chefe, autoridade, etc.). 

O texto produzido pelo candidato deve estar adequado à situação de 

comunicação. Em outros termos, no teste são levados em conta os vários gêneros 
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textuais: instrumentos de mensagens rápidas como e-mail, folheto, panfleto ou longos 

como a carta, o artigo, dentre muitos outros. Deve-se, ainda, observar o tipo textual 

sugerido (argumentativo, descritivo ou explicativo). Portanto, é importante ter de forma 

clara as principais características de cada um dos itens acima. As tarefas solicitadas, em 

geral, seguem um padrão, como por exemplo, escreva um(a): 

• Mensagem eletrônica a um amigo; 

• Carta apresentando sua opinião fundamentada nos pontos de vista expostos pelo 

autor; 

• Carta argumentando favorável ou contrariamente ao ponto de vista defendido; 

• Texto sobre uma manifestação cultural; 

• Texto de propaganda; 

• Texto narrando a sua versão dos fatos e posicionando-se a respeito; 

• Depoimento. 

 

Durante o exame Celpe-Bras, espera-se que o candidato adapte sua fala ou 

escrita de acordo com o interlocutor, ou seja, se for um diálogo ou a produção de uma 

carta ou e-mail a um parente, amigo ou colega deve-se usar a linguagem informal. 

Quando o interlocutor é o chefe ou autoridade, usar a linguagem formal. Assim, surgem 

inúmeras possibilidades de atividades (produção) aparentemente simples, cujo 

desenvolvimento deve ser cuidadosamente trabalhado. De maneira geral, podemos dizer 

que são 5 os objetivos: 

 
1 - Adequação lexical (refere-se ao uso adequado dos vocábulos); 

2 - Adequação gramatical (refere-se ao uso adequado das normas gramaticais); 

3 - Adequação ao interlocutor (linguagem formal ou informal); 

4 - Adequação discursiva (coesão e coerência, ou seja, a continuidade de sentido e não- 

contradição; paráfrase - discurso escrito, longo e difuso; operadores de junção; tempo; 

aspecto verbal e elipse - omissão de palavra ou palavras facilmente subentendíveis); 

5 - Destaque das informações relevantes. 

 
 

O material-base utilizado no livro é autêntico, todo original e segue as 

características do exame: bastante variado, podendo ser artigos de jornais, revistas, dicas 

de segurança, cartazes, anúncios, áudios e vídeos diversos como trechos de noticiários, 
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palestras, novelas, propagandas, etc. Alimentação, arte, ciência, comportamento, 

ecologia, educação, eventos, família, festas, habitação, saúde, tecnologia, transporte, 

viagens são alguns dos temas apresentados. 

As tarefas de compreensão escrita exigem que o candidato conheça uma 

combinação de itens, como: expressões idiomáticas; finalidade e objetivo do texto; 

grafia; gramática; ideia central; ideias relevantes; informações específicas; interpretação 

das imagens (fotos, desenhos, gráficos, planilhas, etc.); reconhecimento das atitudes, 

emoções e pontos de vista; e se o texto é baseado em fato, opinião ou pesquisa; além de 

ter que reescrever informações no mesmo estilo ou em estilo diferente; transferir 

informações para diagramas, gráficos ou tabelas; reconhecer a situação de comunicação 

(quem fala, para quem fala, contexto, veículo, objetivo, registro, etc.); reconhecer os 

diferentes gêneros do discurso e o vocabulário. 

Para a compreensão oral, o candidato deve demonstrar seu conhecimento no que 

se refere à ideia central; o vocabulário e as expressões idiomáticas. Nessa parte do 

exame, a correção baseia-se em critérios definidos previamente e que tomam por base 

uma amostragem (certo número de provas) representativa de cada tarefa. 

A parte individual ou conversação tem duração média de 20 minutos e está 

dividida da seguinte forma: 5 minutos discutindo informações pessoais do candidato 

com base na ficha de inscrição; outros 5 minutos para o primeiro elemento provocador; 

mais 5 minutos para o segundo elemento provocador; e 5 minutos finais para o terceiro 

e último elemento provocador. Para isto, são utilizados gêneros textuais os quais 

mesclam imagens e mensagens curtas, como fotos, cartuns, quadrinhos e propagandas. 

O candidato deve manter um fluxo natural na conversação, evitando as interrupções e os 

pedidos de repetição; apresentando flexibilidade e adequação ao vocabulário quando há 

mudança de tópico, além do uso da pronúncia adequada tanto em relação ao ritmo como 

à entonação. 

Antes do início da avaliação da parte individual, é elaborada uma grade com 6 

categorias (competência interacional, fluência, pronúncia, adequação gramatical, 

adequação lexical e compreensão); um segundo avaliador que participa desta etapa da 

prova tem como missão observar de forma mais detalhada a fluência, adequação e 

variedade lexical, além dos recursos interacionais e estratégicos. 

Como o material foi estruturado em total sintonia com os objetivos do Celpe- 

Bras, o maior benefício para o professor é a facilidade com que ele poderá preparar suas 

aulas; e para os candidatos destacamos o fim do fator surpresa ao proporcionar um 
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domínio do tempo, transformando as tarefas em algo rotineiro. Estratégias de 

comunicação oral e escrita poderão ser desenvolvidas previamente, tendo em vista as 

limitações versus o que se espera da produção do candidato. Desta forma, esperamos 

auxiliar todos os interessados. 
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ENSINO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS EM CONTEXTOS DE 

IMERSÃO E DE NÃO-IMERSÃO: PERCEPÇÕES INTERCULTURAIS DOS 

APRENDIZES E DO PROFESSOR 

 

Henrique Rodrigues Leroy1 

Jerônimo Coura Sobrinho2
 

 

RESUMO 

Vários são os estudos que abarcam o ensino da língua-cultura e de questões 

interculturais, no âmbito do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras (MORAN, 

1990; KRAMSCH, 1993; FONTES, 1997, 2002, 2003; FERREIRA, 1998, GIMENEZ, 
2002;  MENDES,  2003,  2004,  2008,  2010,  2011;  OLIVEIRA  &  FURTOSO  2009; 

ZANATTA,  2009;  BUSNARDO,  2010;  NIEDERAUER,  2010;  SANTOS,  Bell dos, 

2010; SANTOS, Torres dos, 2010). Esta pesquisa tem como objetivo apontar e discutir 

as percepções interculturais construídas por intermédio da competência intercultural de 

aprendizes e do professor no ensino de Português para estrangeiros em contexto de 

imersão, no Brasil, e em contexto de não-imersão, no Peru. Tais aspectos interculturais 

são advindos das percepções dos sujeitos da pesquisa sobre as suas próprias culturas, 

como também sobre as culturas dos outros. Os dados desta pesquisa apontam a 

relevância dos contextos de não-imersão e de imersão na construção da competência 

intercultural dos alunos e do professor no ensino de Português para estrangeiros, 

tomando-se por base as percepções de cultura abordadas por Kramsch (1993): C1 

(cultura nativa); C1’ (sua percepção de sua própria cultura nativa); C1’’ (sua percepção 

sobre a cultura estrangeira do outro); C2 (cultura estrangeira); C2’ (a percepção do 

estrangeiro sobre sua própria cultura), C2’’ (a percepção do estrangeiro sobre a cultura 

do outro). Tais percepções sobre o processo de ensino da variante brasileira da língua 

portuguesa para estrangeiros permitiram verificar que (i) o contexto de não-imersão foi 

mais relevante para a competência intercultural do professor estrangeiro enquanto o 

contexto de imersão foi mais relevante para a competência intercultural dos alunos 

estrangeiros; (ii) houve a criação de lugares interculturais, onde o aprendiz de PLE pôde 

se sensibilizar, por meio de um olhar crítico e cultural, para a sua própria visão de 

mundo, ao descobrir-se capaz de aceitar e respeitar o outro no espaço da 

interculturalidade. 
 

RESÚMEN 

Diferentes estudios discuten la ensenanza de la lengua-cultura y de las cuestiones 

interculturales en la enenanza-aprendizage de las lenguas extranjeras (MORAN, 1990; 

KRAMSCH, 1993; FONTES, 1997, 2002, 2003; FERREIRA, 1998, GIMENEZ, 2002; 
MENDES,    2003,   2004,   2008,   2010,   2011;    OLIVEIRA    &   FURTOSO  2009; 

ZANATTA,  2009;  BUSNARDO,  2010;  NIEDERAUER,  2010;  SANTOS,  Bell dos, 

2010; SANTOS, Torres dos, 2010). Esta investigación se objetiva a apuntar y discutir 

las percepciones interculturales construyedas por el intermedio de la competencia 

intercultural de los alumnos y del profesor en la ensenanza de Portugués para 

extranjeros en contexto de inmersión, en Brasil, así como en contexto de non-inmersión, 

 
1 Mestre em Estudos de Linguagens pelo CEFET-MG e professor de língua portuguesa para estrangeiros 

e de língua inglesa. 
 

2 Doutor em Estudos Linguísticos pela UFMG e professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos de 

Linguagens do CEFET-MG. 
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en Perú. Estos aspectos interculturales vienen de las percepciones de los sujetos de esta 

encuesta sobre sus propias culturas, así como sobre las culturas de los otros. Los datos 

de esta investigación apuntan para la importancia de los contextos de non-inmersión y 

de inmersión en la construcción de la competencia intercultural de los alumnos y del 

profesor en la ensenanza de portugués para extranjeros, basando las percepciones de la 

cultura contempladas por Kramsch (1993): C1 (cultura nativa); C1’ (su percepción de su 

propia cultura nativa); C1’’ (su percepción sobre la cultura extranjera del otro); C2 

(cultura extranjera); C2’ (la percepción del extranjero sobre su propia cultura), C2’’ (la 

percepción del extranjero sobre la cultura del otro). Estas percepciones sobre el proceso 

de la ensenanza de la variante brasilena de la lengua portuguesa para extranjeros 

permitieron verificar que (i) el contexto de non-inmersión fue más relevante para la 

competencia intercultural del profesor extranjero mientras el contexto de inmersión fue 

más relevante para la competencia intercultural de los alumnos extranjeros; (ii) hubo la 

creación de lugares interculturales, donde el aprendiz de PLE pudo se sensibilizar, por  

el medio de una mirada crítica y cultural, para su propia visión de mundo, 

descubriendose capable de aceptar y respetar el otro en el espacio de la  

interculturalidad. 

 
 

1. Considerações iniciais 

 
 

No escopo de interesse do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, diversos 

estudos abordam a cultura e as questões interculturais no processo de ensino- 

aprendizagem da variante brasileira da língua portuguesa como segunda língua ou como 

língua estrangeira (MORAN, 1990; KRAMSCH, 1993 e 1998; FONTES, 1997, 2002 e 

2003; FERREIRA, 1998, GIMENEZ, 2002; MENDES, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011; 

OLIVEIRA & FURTOSO, 2009; ZANATTA, 2009; BUSNARDO, 2010; 

NIEDERAUER, 2010; SANTOS, Bell dos, 2010; SANTOS, Torres dos, 2010). 

Este artigo tem como objetivo geral apontar e discutir os aspectos interculturais 

construídos por intermédio da competência intercultural de aprendizes e do professor no 

ensino-aprendizagem de português para estrangeiros em contextos de não-imersão e 

imersão. Tais aspectos interculturais são advindos das percepções que aprendizes e 

professor apresentam sobre as suas próprias culturas, como também sobre as culturas 

dos outros. Após as análises e discussões dos possíveis aspectos interculturais 

identificados, destacam-se a relevância dos contextos de não-imersão e imersão na 

construção da competência intercultural dos alunos e do professor no ensino- 

aprendizagem de português para estrangeiros. Três são os objetivos específicos: i) 

apontar as percepções interculturais dos aprendizes-informantes e do professor 

referentes às suas culturas e às culturas dos outros em contexto de imersão e não- 

imersão; ii) destacar a relevância dos contextos de imersão e não-imersão na construção 
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da competência intercultural dos aprendizes e do professor no ensino de português para 

estrangeiros e iii) analisar algumas características concernentes à aceitação dos 

professores aos estranhamentos culturais surgidos em sala de aula, deixando de 

considerá-los como empecilhos ao ensino de português para estrangeiros. 

 
2. Perguntas e categorias de análise: aspectos observados à luz dos contextos de 

imersão e de não-imersão 

 
Com base na abordagem intercultural, que remete ao pensamento de como 

ensinar língua e cultura (KRAMSCH, 1993) e no conceito de abordagem intercultural 

(MENDES, 2008), apresentam-se as análises das percepções interculturais nos dados 

coletados, de acordo com as seguintes categorias (Kramsch: 1993): se o contexto de 

produção e recepção do texto dentro da cultura estrangeira (C2 e percepções de C2) é 

reconstruído; se os alunos, juntamente com o professor, constroem seu próprio contexto 

de recepção, isto é, encontram um fenômeno equivalente em C1 e constroem o  

fenômeno na C1 com suas próprias redes de significado; se alunos e  professor 

examinam o modo como as percepções de C1 e C2 em parte determinam as percepções 

que estrangeiros têm delas, ou seja, o modo como cada cultura vê a outra; se há a 

preparação do terreno para um diálogo que poderia levar à mudança. 

 
2.1 Perguntas e categorias de análise em contexto de imersão 

 
 

Os aprendizes em contexto de imersão eram, em sua maioria, franceses. Eram 

cinco franceses, um australiano, uma alemã, um suíço e um peruano. Em razão de os 

alunos estarem imersos no contexto da língua-cultura-alvo, houve necessidade de 

adaptações nas perguntas de investigação: Que imagem vocês acham que os 

estrangeiros têm de seus países? Vocês gostariam que essa imagem fosse diferente? O 

que mudou em vocês ao terem contato com um estrangeiro ou com um país estrangeiro? 

Vocês mudaram suas opiniões sobre o seu país de origem e sobre o que visitaram? Os 

temas das perguntas variam entre as imagens que outros estrangeiros têm de seus países, 

das impressões que eles próprios apresentam sobre os seus países, das opiniões que eles 

têm dos países onde viveram por um tempo e do que mudou para eles depois do contato 

que eles tiveram com uma cultura estrangeira. 
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As categorias de análise utilizadas são as percepções das culturas nativa e 

estrangeira expostas por KRAMSCH (1993, p. 207-208). Entretanto, tais categorias 

mudam de perspectiva em razão da mudança de contexto, uma vez que os alunos estão 

imersos na cultura brasileira. Portanto, C1 é a cultura brasileira, C1’ é a percepção que o 

professor tem sobre sua própria cultura brasileira, C1’’ é a percepção que o professor 

apresenta sobre as culturas estrangeiras, C2 representa as culturas estrangeiras, C2’ são 

as percepções que os aprendizes têm de suas próprias culturas e C2” são os depoimentos 

que os estrangeiros apresentam sobre a cultura brasileira e sobre outras culturas 

estrangeiras, exceto as suas próprias culturas nativas. 

Em contexto de imersão, a pergunta “Que imagem vocês acham que os 

estrangeiros têm de seus países?”, envolve a cultura nativa brasileira (C1), a cultura 

estrangeira (C2) e a visão que o estrangeiro tem da cultura brasileira (C2’’). A partir da 

segunda pergunta “Vocês gostariam que essa imagem fosse diferente?”, espera-se que o 

aprendiz estrangeiro, em contexto de imersão, relate sua percepção sobre sua própria 

cultura (C2’) e construa seu próprio contexto de recepção a partir da C1 onde  está 

imerso, com o objetivo de encontrar um fenômeno equivalente em sua C2, com suas 

próprias redes de significado. As duas primeiras perguntas compõem a seção Bate-papo 

(p. 52) da lição 2 do livro didático Terra Brasil: curso de língua e cultura. As outras 

perguntas foram: “O que mudou em vocês ao terem contato com um estrangeiro ou com 

um país estrangeiro? Vocês mudaram suas opiniões sobre o seu país de origem e sobre o 

que visitaram?”. Em contexto de imersão, a visão que o estrangeiro tem da cultura 

brasileira somada à visão que o brasileiro tem da cultura estrangeira (C2’’ e C1’’) 

determinam as percepções que os próprios brasileiros têm da sua cultura (C1’), como 

também o que os estrangeiros acham de sua própria cultura (C2’). 

 
2.2 Perguntas e categorias de análise em contexto de não-imersão 

 
 

Uma vez que os alunos estavam em contexto exolíngue, ou de não-imersão, 

pôde-se constatar que dois alunos do grupo investigado já tinham algum conhecimento 

sobre o Brasil. Por outro lado, todos os outros aprendizes já haviam estado em países 

vizinhos ao Peru, como Chile e Bolívia, ou próximos, como Argentina, ou mais 

distantes como os Estados Unidos ou mesmo países da Europa. Assim, as seguintes 

perguntas foram feitas aos alunos. As duas primeiras perguntas compõem a seção Bate- 
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papo (p. 52) da lição 2 do livro didático Terra Brasil: curso de língua e cultura. As 

outras perguntas foram desenvolvidas para esta pesquisa. 

Que imagem vocês acham que os estrangeiros têm de seus países? Vocês 

gostariam que essa imagem fosse diferente? O que mudou em vocês ao terem contato 

com um estrangeiro ou com um país estrangeiro? Vocês mudaram suas opiniões sobre o 

seu país de origem e sobre o que visitaram? 

Com o intuito de analisar as respostas a essas perguntas, e considerando  a 

cultura um construto social, um produto das percepções de si e dos outros, destacam-se 

quatro categorias de análise que buscam na C1, a cultura real nativa, e na C2, a cultura 

real estrangeira, um senso de pertencimento de si mesmo e do outro nas comunidades 

imaginadas, que são componentes das culturas reais em questão (KRAMSCH, 1993). 

Tais comunidades imaginadas, pertencentes à maneira metafórica de ver a cultura 

(KRAMSCH, 1998), são formadas por imaginações mediadas pela linguagem, que 

relacionadas à vida da comunidade provocam reflexão, formatando e metaforizando 

uma dada realidade cultural. Essas categorias de análise advêm de diferentes reflexões 

de fatos e eventos que implicam em interações interpessoais concernentes às culturas 

reais e às culturas imaginadas. Tais culturas imaginadas são as opiniões e crenças que 

nativos e estrangeiros têm de si mesmos e dos outros. As categorias de análise utilizadas 

nesta investigação são: C1 (cultura nativa); C1’ (sua própria percepção sobre sua própria 

cultura nativa); C1’’ (sua própria percepção sobre a cultura estrangeira); C2 (cultura 

estrangeira); C2’ (percepção que o estrangeiro tem de sua própria cultura estrangeira); 

C2’’ (percepção que o estrangeiro tem sobre a cultura nativa do outro). Considerando os 

aprendizes peruanos de Português brasileiro imersos em cultura peruana, a cultura 

nativa é a cultura peruana (C1); a opinião que os peruanos têm sobre sua própria cultura 

é a C1’ e a opinião que os peruanos apresentam sobre a cultura estrangeira é a C1’’. As 

culturas estrangeiras são todas as culturas citadas e visitadas pelos aprendizes peruanos, 

como a brasileira, a chilena, a argentina, a boliviana, a estadunidense e a europeia (C2); 

a opinião que os estrangeiros têm sobre as suas próprias culturas corresponde à C2’ e as 

impressões que os estrangeiros apresentam sobre a cultura peruana, à C2’’. 

A partir da primeira pergunta, “Que imagem vocês acham que os estrangeiros 

têm de seus países?”, havia o pressuposto de que os alunos reconstruíssem o contexto de 

produção e recepção da pergunta dentro da cultura estrangeira, o que envolveria a 

cultura nativa peruana (C1), a cultura estrangeira real (C2) e a visão que o estrangeiro 

tem da cultura peruana (C2’’). A resposta para essa pergunta foi reconstruída por 
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intermédio da opinião que o aluno estrangeiro tem da cultura peruana (C2’’). A partir da 

pergunta seguinte “Vocês gostariam que essa imagem fosse diferente?”, o aprendiz 

peruano discorreu sua opinião sobre sua própria cultura (C1’). A resposta a essa 

pergunta contempla a construção que os alunos peruanos supostamente fazem de seu 

próprio contexto de recepção, encontrando um fenômeno equivalente em sua própria 

cultura peruana (C1), a partir da cultura estrangeira (C2), e construindo o fenômeno na 

C1 com suas próprias redes de significado (C1’). As próximas perguntas, cujo tema 

principal é a mudança, ou seja, aquilo que mudou após o contato com a cultura 

estrangeira, tiveram por objetivo incitar um exame do modo de como as percepções de 

C1 e C2 em parte determinam a consciência que estrangeiros têm delas, isto é, o modo 

como cada cultura vê a outra. Por exemplo, a visão que o estrangeiro tem da cultura 

peruana somada à que o peruano tem da cultura estrangeira (C1’’ e C2’’) determinam as 

percepções que os próprios peruanos têm de sua cultura (C1’) como também o que os 

próprios estrangeiros acham de sua própria cultura (C2’). Todo esse cenário pode ser 

estímulo para a criação de um diálogo crítico e intercultural, caracterizando o que 

Kramsch (1993) descreve como um terceiro lugar. Um lugar que não é peruano, nem 

estrangeiro, mas um lugar dialógico-crítico composto por falantes interculturais. Tal 

lugar pode estimular mudanças e/ou desconstruções de estereótipos, de pensamento, de 

comportamento, de sensos-comuns, de opiniões e de atitudes concernentes à própria 

cultura peruana e às culturas estrangeiras postas em contato com ela. A seguir, 

apresentam-se os dados, suas transcrições e as análises e descrições correspondentes,  

em contexto de imersão e de não-imersão. 

 
3. Aspectos interculturais no Brasil e no Peru: análises, comparações e discussões 

 
 

Nesta seção são apresentados os dados3, suas transcrições e as análises e 

descrições correspondentes em contexto de imersão e de não-imersão. 

 
3.1 Análise dos dados em contexto de imersão 

 

 

 

 

 
 

3 Os dados serão denominados e ordenados como E1 (enunciado 1), E2 (enunciado 2) e assim por diante. 

Utilizou-se, neste artigo, somente uma parte dos dados analisados, uma vez que o espaço não comportava 

a exposição de todos eles. 
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A seguir, são apresentados os dados coletados, suas transcrições e análises 

realizadas no Brasil, em contexto de imersão. 

 

E1. P - O que mudou em vocês ao terem contato com um estrangeiro ou com um país 

estrangeiro? Vocês mudaram suas opiniões sobre o seu país de origem e sobre o que 

visitaram? 

 
E2. Albert (francês) - ... Em Brasil, há cerca elétrica em casas porque têm pessoas ruins. 

As pessoas pode assalta, rouba. As pessoas na rua andam de cavalo, de charretes. (...) 

No Brasil tem muitas pessoas simpáticas. Não tem racismo. 

 
O aluno constrói a sua percepção sobre o Brasil (C2’’) com base naquilo que ele 

experienciou e viveu aqui. Por exemplo, ele observou que há cercas elétricas nas casas 

devido à possibilidade de furtos e roubos cometidos por pessoas ruins. Outro fato 

observado sobre a cultura brasileira (C2) foi a presença de charretes com seus cavalos 

nas ruas de Belo Horizonte. Para eles, é um fato curioso uma vez que não deve ser 

comum encontrar charretes pelas ruas de sua cidade, Grenoble, no sul da França. 

Ademais, ele ainda observou a simpatia dos brasileiros e opinou sobre o racismo, 

afirmando não existir essa prática no Brasil. Sabe-se que a diversidade étnico racial está 

na alma do Brasil, assim como na sala de aula de Português para estrangeiros. Pode-se 

falar aqui na democracia racial, uma generalização cultural sobre o Brasil que pode ser 

vivida por pessoas que estão aqui e nunca testemunharam uma atitude racista. O que o 

estudante quis dizer em não haver racismo no Brasil foi o fato de não o ter 

experienciado no Brasil4. Nota-se que o aprendiz diz não haver racismo no Brasil logo 

após sua fala sobre pessoas simpáticas. Ele associou a simpatia dos brasileiros à 

ausência de racismo no Brasil. Entretanto, sabe-se que um comportamento simpático em 

um determinado momento não exclui o fato de, em outra ocasião, essa mesma pessoa se 

transformar e proferir um comentário ou comportamento racista. 

 
E3. P - Por que vocês acham que não tem racismo no Brasil? 

 
 

E4. Albert (francês) - Tem muitos negros, tem muita pessoa com a mesma cor que eu, 

muito chinês. As pessoas não insulta. 

 
 
 

4 Entretanto, sabe-se que, no dia a dia em diferentes situações, várias são as notícias em que pessoas 

insultam umas às outras no que se refere à cor da pele ou à classe social, podendo gerar indignação por 

parte do insultado e, consequentemente, processo judicial. 
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Após a pergunta do professor, o aluno disse que não há racismo no Brasil pelo 

fato de haver muitos negros e pardos como ele, que é francês descendente de 

marroquinos muçulmanos. Assim, para ele, devido à forte presença negra e chinesa, não 

há insultos. Portanto, não há racismo. Mais uma vez, a C2’’ do aprendiz reflete aquilo 

que ele viveu no Brasil. 

 
E5. P - Olha só que interessante. Ele está tendo uma visão de fora, né? ... Claro, porque 

ele é estrangeiro, mas pra gente que mora aqui, que vive aqui, que é brasileiro, existe 

muito. Existe. 

 
Nesse momento, o professor tenta ajudar a desconstruir a visão idealizada (C2’’) 

do aluno sobre a não existência de racismo no Brasil. O professor é referência para o 

aluno no que se refere à cultura. Portanto, cabe ao professor uma reflexão maior 

concernente às culturas e história brasileiras. Tal reflexão se dará por meio de leituras 

mais profundas sobre o Brasil, sobre nossa sociedade, sobre nossos comportamentos. 

Não seria adequado que o aluno mantivesse somente o recorte de sua visão sobre a falta 

de racismo no Brasil. Mesmo estando imerso na cultura brasileira, é impossível de se ter 

uma visão global de toda a cultura ou de vivenciar todas as situações proporcionadas 

pelas interações sociais e culturais. Com o intuito de ampliar a visão do aluno 

estrangeiro (C2’’), espera-se que o professor leia a si próprio e à sua própria cultura 

(C1’) com o intuito de se descobrir aberto e desarmado para questionamentos dos seus 

alunos como também para as suas próprias perguntas a fim de gerar mudanças em sua 

identidade (C1’) e alteridade (C1’’). Assim, o professor reconstrói sua C1’ por meio da 

C2’’ do aprendiz. Tal C2’’ do aprendiz também é reconstruída pela C1’ do professor. 

Pode-se dizer, portanto, que a competência intercultural gera mudanças tanto no 

professor, como no aluno estrangeiro. 

 
E6. Jordy (francês) - Minha família aqui no Brasil disse que não existe racismo para o 

cor de pele, mas para dinheiro sim. 

 
O aluno afirma que, segundo a percepção de sua família (C1’), o racismo no 

Brasil só existe concernente à classe social. Nesse caso, não se utiliza o vocábulo 

racismo, mas sim a palavra preconceito. Cabe ao professor se abrir aos estranhamentos 

culturais, a fim de que esse momento seja produtivo tanto para sua própria C1’, quanto 

para a dos seus alunos (C2’’). Os estranhamentos culturais devem ser vistos como 
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naturais e não como empecilhos ao ensino-aprendizagem de português-língua 

estrangeira. 

 

 

 

 
3.2 Análise dos dados em contexto de não-imersão 

 
 

A seguir, são apresentados os dados coletados, suas transcrições e análises 

realizadas no Peru, em contexto de não-imersão. 

 
E69. P - Que imagem vocês acham que os estrangeiros têm de seus países? Vocês 

gostariam que essa imagem fosse diferente? 

 
E70. Jorge (peruano) – Eu creo que meu país hay muchos sitios turísticos a conocer, 

pero existem coisas que devem melhorar como os protestos, em nível nacional, para que 

os turistas tenham uma melhor image. 

 
Primeiramente, nota-se que o aprendiz peruano não respondeu a primeira 

pergunta, isto é, ele não fez menção direta às impressões que os estrangeiros têm sobre  

o Peru. Ao falar sobre os pontos turísticos que o seu país tem a oferecer, o aprendiz 

peruano apresenta uma visão sobre sua própria cultura (C1’), isto é, ele construiu, a 

partir da pergunta que lhe foi feita, seu próprio contexto de recepção construindo a 

situação de comunicação onde ele mesmo, sujeito receptor se encontra. Por outro lado, 

ele também sugere melhorias em nível nacional concernentes ao número excessivo de 

protestos no país. O aluno pode ter expressado isso pelo fato de perceber que os 

estrangeiros não devem ter uma imagem (C2’’) muito positiva do Peru por causa dos 

protestos. Ao mesmo tempo, os protestos podem representar um instrumento de luta e 

engajamento, sendo utilizado pela população peruana, a fim de reivindicar seus direitos 

de cidadãos junto aos representantes do governo. 

 
E71. P - Como o Oscar estava falando. O que acontece em Cusco? 

 
 

E72. Oscar (peruano): Acontece em Cusco que protestantes cierran los viajes de trem e 

impedem que elas aconteçam. Desta forma, seria una mala image. Creo que sempre hay 

cosas que mejorar, um país, uma nação enquanto cultura. 
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A fala desse aluno exemplifica a imagem negativa que os protestos podem trazer 

para o turismo no Peru e, consequentemente, para a impressão que o estrangeiro 

apresenta sobre ele (C2’’). O impedimento das viagens de trem pode ser uma forma de 

chamar a atenção dos governantes peruanos para aquilo que o povo está reivindicando. 

O problema é que cidadãos que não apresentam relação alguma com os protestos, como 

os turistas e os próprios peruanos, pagam pelas contendas entre os governantes e os 

governados. O aprendiz apresenta sua opinião (C1’) sobre sua cultura nativa, crendo que 

sempre há coisas para se melhorar em um país enquanto cultura. Para construir essa 

opinião (C1’), o aluno pode ter se ancorado nas opiniões positivas e, principalmente, 

negativas que os estrangeiros (C2’’) e os próprios peruanos (C1’) têm sobre a imagem 

que os protestos podem causar. 

 
E73. P – Mas você acha que estes protestos são feitos apenas para atrapalhar o turismo? 

 
 

O professor tenta incitar a C1’ do aluno, perguntando a ele se esses protestos não 

têm um lado positivo para os peruanos e para o próprio país. 

 
E74. Oscar (peruano): O turismo e também o país. 

 
 

Ao dizer o turismo e também o país, o aprendiz expressa que os protestos 

atrapalham o turismo, com todas as opiniões que estrangeiros têm sobre o Peru (C2’’) e 

o país, com as impressões que os próprios peruanos apresentam sobre o Peru (C1’’). 

 
E75. P - Eles acabam reivindicando coisas para eles, mas também atrapalham. Como 
isso poderia mudar? 

 
Quando o professor pergunta se essa situação dos protestos poderia mudar, faz 

menção à linha de pensamento para se ensinar língua e cultura que Kramsch (1993) 

aponta como sendo a preparação do terreno para a mudança, característica essencial do 

terceiro lugar intercultural. 

 
E76. Oscar (peruano): A passar a dialogar en vez de brigas. 
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Essa mudança de atitude é defendida pelo aluno, para quem o diálogo é uma 

alternativa às brigas provocadas pelos protestos. Isso pode enaltecer o fato de que a 

opinião do estrangeiro sobre o Peru (C2’’) determina as percepções e os modos de como 

os peruanos veem a si mesmos (C1’). Neste caso específico, a imagem que o estrangeiro 

tem do Peru (C2’’) determinou o diálogo em vez de brigas nos protestos, caracterizando 

um terceiro lugar intercultural de acordo com Kramsch (1993). 

 
E77. P - E qual a imagem que o estrangeiro tem do Peru? Já tiveram contato com outros 

estrangeiros? O que eles acham do Peru? Os que não conhecem o Peru, ou Arequipa? 

 
Mais uma vez, o professor tenta incitar nos alunos a C2’’. Tal aspecto C2’’ pode 

ser percebido por meio de um contato que o peruano teve com o estrangeiro. 

 
E78. Jorge (peruano) - “Los extranjeros perguntam donde quedan las calles, porque  

eles não se localizam. Entonces, por exemplo, en el cientro de la ciudad e perguntam 

donde queda el Monastério, la Igreja São Francisco. Também te perguntam os lugares 

turísticos de onde são os heróis.” 

 
Por meio da resposta do aluno, pode-se perceber que a C2’’ é caracterizada pela 

dificuldade que o estrangeiro apresenta no que concerne à localização dos pontos 

turísticos de Arequipa, cidade onde o aluno vive. Localizar esses pontos turísticos em 

Arequipa é simples para um nativo ou para um estrangeiro que vive na cidade há algum 

tempo, pois esses dois pontos turísticos se localizam na região central justamente na 

principal praça do município, denominada Plaza de Armas. Por essa razão, o estrangeiro 

enfatiza o centro da cidade em seu exemplo. Por intermédio desse depoimento, pode-se 

notar que, para um estrangeiro que não conhece a cidade, fica difícil a localização dos 

pontos turísticos da cidade, mesmo que estejam localizados na principal praça da  

cidade. Percebe-se aqui que as constantes perguntas dos estrangeiros pela direção 

correta em Arequipa (C2’’) podem determinar a opinião do nativo peruano (C1’) com 

relação à sinalização mais eficiente destinada a turistas que visitam sua cidade natal. 

Isso pode gerar mudança, no que concerne às melhorias do setor turístico de sua cidade. 

 
4. Perguntas do procedimento de coleta: análises 

 
 

Com o objetivo de cotejar os aspectos interculturais elencados em função dos 

contextos a partir dos quais eles surgiram, faz-se necessário recapitular os principais 
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instrumentos de coleta utilizados: as perguntas que foram utilizadas em sala de aula em 

contexto de imersão, no Brasil e de não-imersão, no Peru. A partir da primeira pergunta, 

“Que imagem vocês acham que os estrangeiros têm de seus países?”, pressupõe-se que 

os alunos tenham reconstruído o contexto de produção e de recepção da pergunta dentro 

da cultura estrangeira. Em contexto de não-imersão, isso envolve a cultura nativa 

peruana (C1), a cultura estrangeira real (C2) e a visão que o estrangeiro tem da cultura 

peruana (C2’’). Em contexto de imersão, essa pergunta envolve a cultura nativa 

brasileira (C1), a cultura estrangeira real (C2) e a visão que o estrangeiro tem da cultura 

brasileira (C2’’). 

Vários foram os dados que contemplaram a visão que o estrangeiro tem do Peru 

ou do Brasil. Por exemplo, em contexto de não-imersão, quando os alunos peruanos 

falam sobre os constantes protestos que acontecem em seu país, a falta de coleta 

organizada do lixo e a necessidade de um trânsito mais organizado, eles estão refletindo 

as imagens que os estrangeiros têm, quando vão ao Peru. Em razão disso, eles 

reivindicam mudanças, a fim de melhorar as percepções dos estrangeiros sobre o Peru 

(C2’’). Tais reivindicações até mesmo passaram ao largo da forte rivalidade histórica e 

cultural entre o Peru e o Chile, fortalecendo a educação intercultural. Tal educação pode 

ensinar as fronteiras, mas não as pontes. Tais pontes ou soluções só podem partir dos 

próprios envolvidos nos conflitos. Nesse caso, os peruanos buscaram um aspecto 

positivo (C1’’) do Chile a fim de melhorar as imagens dos estrangeiros sobre o Peru 

(C2’’) e as suas próprias imagens também (C2’). Já no contexto de imersão, os franceses 

demonstram imagens (C2’’) sobre o Brasil que, indiretamente, eles mesmos parecem 

transferir aos estrangeiros, quando afirmam não serem livres ou tão abertos como os 

brasileiros. Com isso, a percepção de si próprios (C2’) acaba por fortalecer as imagens 

que os estrangeiros têm da França (C2’’). 

A partir da pergunta seguinte “Vocês gostariam que essa imagem fosse 

diferente?”, em contexto de não-imersão, o aprendiz peruano discorreu sua opinião 

sobre sua própria cultura (C1’). A resposta a essa pergunta contempla a construção que 

os alunos peruanos fizeram de seu próprio contexto de recepção, encontrando um 

fenômeno equivalente em sua própria cultura peruana (C1) a partir de uma C2 e 

construindo o fenômeno na C1 com suas próprias redes de significado (C1’). Em 

contexto de imersão, o aprendiz estrangeiro emitiu sua percepção sobre sua própria 

cultura (C2’). Ele construiu seu próprio contexto de recepção a partir da C1 onde está 

imerso com o objetivo de encontrar um fenômeno equivalente em sua C2 com suas 
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próprias redes de significado. Por exemplo, em contexto de não-imersão, vários foram 

os dados em que o professor ressignificou aspectos de sua cultura brasileira quando ele 

mudou sua visão sobre a cultura peruana (C2’’), como também sobre a sua própria 

cultura brasileira, valorizando as manifestações culturais brasileiras. Já em contexto de 

imersão, um exemplo é quando o professor ressignifica sua percepção de cultura (C1’) 

quando o aluno suíço afirma que ficou perdido no Brasil (C2’’) devido à falta de 

sinalização. 

As próximas perguntas cujo tema principal é a mudança, ou seja, aquilo que 

mudou após o contato com a cultura estrangeira, incitaram a um exame do modo como 

as percepções de C1 e C2 em parte determinam as percepções que  estrangeiros têm 

delas, isto é, o modo como cada cultura vê a outra. Por exemplo, em contexto de não- 

imersão, a visão que o professor estrangeiro tem da cultura peruana somada à visão que 

o peruano tem da cultura estrangeira (C1’’ e C2’’) determinam as percepções que os 

próprios peruanos têm de sua cultura (C1’), como também o que os próprios  

estrangeiros acham de sua própria cultura (C2’). Já em contexto de imersão, a visão que 

o estrangeiro tem da cultura brasileira somada à visão que o brasileiro tem da cultura 

estrangeira (C2’’ e C1’’) determinam as percepções que os próprios brasileiros têm da 

sua cultura (C1’), como também o que os estrangeiros acham de sua própria cultura 

(C2’). Essas perguntas finais englobam todos os aspectos interculturais retirados dos 

dois tipos de contexto, uma vez que envolvem mudanças, desconstruções, reconstruções 

e ressignificações das culturas estrangeiras e das próprias culturas nativas dos 

informantes. 

 
Considerações finais 

 
 

O contexto de não-imersão foi relevante para a competência intercultural do 

professor no ensino-aprendizagem de português para estrangeiros. Entretanto, apesar de 

o contexto de imersão ter sido decisivo para a competência intercultural do aprendiz 

também o foi para o professor, embora em menor intensidade. Assim, alcança-se mais 

um objetivo desta pesquisa, que é apontar algumas características concernentes à 

abertura dos professores aos estranhamentos culturais surgidos em sala de aula, 

deixando de considerá-los como empecilhos ao ensino de Português para estrangeiros. 

Daí, a importância do papel do professor no ensino-aprendizagem da variante brasileira 

da língua portuguesa para estrangeiros em contextos de imersão e não-imersão. A 
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seguir, os aspectos que revelam a importância do papel do professor nesta pesquisa são 

destacados de acordo com os dados já discutidos e analisados. 

Primeiramente, o professor pôde incitar a desconstrução da C1’ ou da C1’’ dos 

seus alunos e também da sua própria C2’ em contexto de não-imersão, como no caso da 

valorização do peruano como o melhor do Peru em semelhança à máxima em que o 

melhor do Brasil é o brasileiro. O professor também pôde desconstruir a C2’ ou a C2’’ 

dos alunos estrangeiros e a sua própria C1’ em contexto de imersão, como no caso em 

que o aluno francês discorreu sobre a inexistência de racismo no Brasil, mas salientou 

existir somente o preconceito social. Segundo, o professor também pode estimular no 

aluno a desconstrução de sua C2’’ em contexto de imersão, no que se refere aos hábitos 

cotidianos culturais brasileiros como o fato de chegar atrasado aos compromissos. 

Parece ser conveniente que o professor explique para o aprendiz onde e em que tipo de 

situação o estrangeiro pode ou não pode chegar atrasado, evitando assim  a 

generalização estereotipada desse aspecto cultural do cotidiano brasileiro. Tal 

desconstrução leva o professor a se abrir para os questionamentos de sua  própria 

cultura, aceitando a opinião diferente do outro. Assim, ele percebe uma oportunidade 

contínua para a reflexão sobre o que se fez, o que se está fazendo e o que se poderá  

fazer a si mesmos. Terceiro, o professor também pôde transmitir as culturas brasileira e 

peruana para os alunos estrangeiros, a fim de desconstruir os muitos estigmas que 

envolvem as duas culturas. Finalmente, para tanto, os professores precisam se interessar 

mais por obras que pensam o Brasil. Mais uma vez, retoma-se a ideia da necessidade de 

encorajar os professores de PLE a expandirem seus horizontes de leituras para além da 

literatura e da linguística aplicada ao ensino de Português para estrangeiros, lendo 

estudos de cientistas sociais, etnógrafos e sociolinguistas tanto sobre sua sociedade, 

quanto das sociedades que falam a língua que ensinam.5 Assim, este trabalho pode ser 

relevante no que concerne à formação de professores interculturalistas de Português  

para estrangeiros no país e no exterior, estando ou não em processo de sensibilização 

(inter) cultural. 

5 
Vários são os livros que pensam o Brasil e que continuam a ser referência para os estudos nessas áreas 

do conhecimento humano, como “O povo brasileiro”, de Darcy Ribeiro (1964), “Casa Grande e Senzala”, 

de Gilberto Freyre (1933), “O que faz o Brasil, Brasil?”, de Roberto DaMatta (1984), “História 

Econômica do Brasil”, de Caio Prado Junior (1942), “Formação do Brasil contemporâneo”, de Celso 

Furtado (1942), “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de Holanda (1976), “Formação da Literatura 

Brasileira”, de Antônio Cândido (1959), “Retrato do Brasil”, de Paulo Prado (1928), “Tristes Trópicos”, 

de Claude Lévi-Strauss (1955), “Dialética da Colonização”, de Alfredo Bosi (1992), dentre outros. 
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Esta pesquisa aponta para outras possibilidades de investigações envolvendo as 

competências interculturais advindas das percepções de professores e aprendizes no 

processo de ensino de língua portuguesa para estrangeiros em contextos de imersão e 

não-imersão, já que inúmeros contatos entre as culturas existentes em todo o mundo 

podem surgir em sala de aula de Português para estrangeiros, possibilitando variadas 

construções, reconstruções e desconstruções interculturais. Também se pode realizar 

pesquisas relacionando a interculturalidade ao Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), uma vez que os aspectos interculturais 

podem ser identificados e/ou elaborados nas perguntas que compõem os elementos 

provocadores da parte oral do exame, estimulando os candidatos a expressarem suas 

percepções interculturais em suas falas. A interculturalidade também pode estar  

presente nos enunciados que compõem as tarefas da parte coletiva do exame, 

estimulando o candidato a redigir textos com propósitos comunicativos reais e 

interculturais. 

Por fim, os aspectos interculturais originários da produção dos aprendizes 

estrangeiros em função das variáveis contexto de imersão e contexto de não-imersão 

puderam apontar as referências culturais postas em perspectiva interacional e/ou 

intercultural valorizadora de outras culturas e da cultura da língua materna dos 

aprendizes. Ao considerar a variável contexto no ensino de PLE, esta pesquisa também 

apontou resultados sobre o que concerne às percepções dos aspectos culturais e 

interculturais apreendidos pelos aprendizes e professor, como também o que muda para 

o professor na preparação de suas aulas. 

Ademais, foram apontadas maneiras de se evitar que uma língua estrangeira 

reforce estereótipos dificultadores do entendimento entre culturas. Assim, tenta-se 

mostrar que a cultura incita o aprendiz a galgar caminhos além daqueles limitados pela 

comparação entre suas experiências culturais. Pode-se dizer, portanto, que houve a 

criação de um lugar intercultural ou entre-lugar, no qual o aprendiz e o professor de  

PLE se sensibilizam por meio de um olhar crítico e cultural, para as suas próprias visões 

de mundo, ao descobrirem-se capazes de aceitarem e respeitarem a eles mesmos e ao 

outro no espaço da interculturalidade. 
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IMAGENS DO PORTUGUÊS EM SEU PROCESSO DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO1
 

 

Leandro Rodrigues Alves Diniz2
 

RESUMO 

Este trabalho objetiva analisar algumas das imagens do português em discursos sobre 

sua “internacionalização”. Nota-se, em primeiro lugar, que a imagem projetada em 

relação ao português do Brasil é diferente da do português europeu: aquele se significa 

em um horizonte prospectivo, como uma “língua do Mercado globalizado”; este, em um 

horizonte retrospectivo. Observa-se, ainda, que a “variante” brasileira, estigmatizada em 

outros espaços-tempos, aparece, por vezes, como mais adequada à internacionalização 

do que a europeia, dando indícios de um processo de descolonização linguística. 

Conclui-se, assim, que o português brasileiro se “reinventa” em seu processo de 

internacionalização, não correspondendo, discursivamente, à língua do Estado brasileiro 

e seus aparelhos ideológicos. 

 
RESUMEN 

Este trabajo objetiva analizar algunas de las imágenes del portugués en discursos sobre 

su “internacionalización”. Se nota, en primer lugar, que la imagen proyectada respecto 

al portugués de Brasil es diferente de la del portugués europeo: aquél se significa en un 

horizonte prospectivo, como una “lengua del Mercado globalizado”; éste, en un 

horizonte retrospectivo. Se observa, además, que la “variante” brasileña, estigmatizada 

en otros espacios-tiempos, aparece, a veces, como más adecuada a la 

internacionalización que la europea, dando indicios de un proceso de descolonización 

lingüística. Se concluye, así, que el portugués brasileño se “reinventa” en su proceso de 

internacionalización, no correspondiendo, discursivamente, a la lengua del Estado 

brasileño y sus aparatos ideológicos. 

 

 
Considerações iniciais 

 
 

Segundo Orlandi (1996, p. 64), “A interpretação é uma injunção. Face a  

qualquer objeto simbólico, o sujeito se encontra na necessidade de ‘dar’ sentido”. As 

línguas, objetos simbólicos por excelência, não escapam a esse fato. Submetemo-las a 

nossos gestos de interpretação, que, do ponto de vista da História das Ideias 

Linguísticas, estão materialmente ligados a processos que as instrumentalizam e 

institucionalizam. Neste trabalho, objetivamos analisar alguns elementos que passam a 

 
1 Agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pela bolsa concedida 

entre setembro de 2008 e agosto de 2010 (processo no. 07/59045-2). Agradeço, ainda, à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que me possibilitou realizar um estágio de 

doutorado na Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, entre setembro de 2010 e março de  2011 

(processo no. 2026-10-4). 
 

2 UNILA. 
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significar o português em seu processo de “internacionalização”, deslocando sentidos 

que o definem como língua do Estado brasileiro. 

Conforme lembra Celada (2002), as línguas aparecem, em uma formação social, 

vinculadas a filiações de memória. A fim de refletir sobre as imagens do português 

produzidas em seu processo de promoção como língua estrangeira, recorreremos, 

inicialmente, ao modelo tetralinguístico, proposto por Gobard (1976)3. A primeira 

língua desse modelo é a vernácula, materna ou territorial, de comunidade rural ou de 

origem rural, antes feita para “communier” que para “communiquer” (ibidem, p. 34), 

estando ligada à figura de l’instituteur. A segunda língua – veicular, urbana, estatal ou 

mesmo mundial – é aquela aprendida por necessidade e destinada à comunicação entre 

as cidades. Trata-se da língua da sociedade, de transmissão burocrática, de troca 

comercial, estando ligada à figura do professor. A terceira língua é a referencial, da 

cultura, do sentido, da inteligência, ligando-se à figura do acadêmico. Por fim, a língua 

mítica é aquela que se encontra no horizonte das culturas, associando-se à figura do 

poeta. Trata-se de uma língua de reterritorialização espiritual ou religiosa. Gobard 

propõe diferentes dimensões espaço-temporais para cada uma dessas línguas: a 

vernácula está aqui; a veicular, em toda parte; a referencial, lá; a mítica, além (cf. 

Gobard, ibidem; Deleuze e Guattari, 1977). 

Um ponto fundamental no funcionamento do modelo diz respeito ao fato de que 

“a distribuição dessas línguas varia de um grupo para outro, e, para um mesmo grupo, 

de uma época para outra” (Deleuze e Guattari, ibidem). Em uma perspectiva discursiva, 

diríamos que mudanças nas condições de produção podem acarretar uma redistribuição 

dessas línguas em uma determinada formação social. Colocamo-nos, assim, as seguintes 

perguntas: os discursos sobre a “internacionalização” do português trabalham no sentido 

de formular um novo lugar para essa língua? Que lugar seria esse? De que maneira a 

entrada em cena do Mercado afetaria o imaginário da língua portuguesa? 

 
Uma língua com valor de Mercado, ideal para a internacionalização 

 
 

A fim de dar início à discussão do imaginário que se constitui em relação ao 

português contemporaneamente, traremos, a seguir, algumas matérias recentemente da 

mídia que tematizam essa questão. 

 
 

3 Retomamos aqui algumas análises feitas em nossa pesquisa de mestrado (DINIZ, 2010). 
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Detenhamo-nos em uma reportagem publicada na edição 2025 da revista Veja 

(TEIXEIRA, 2007), que discute, dentre outros temas, o acordo que, posteriormente, 

unificaria a ortografia nos países que adotam o português como língua oficial. O que 

gostaríamos de destacar é o fato de que as línguas aparecem, nessa matéria, significadas 

pela instância do Mercado, conforme observamos no recorte abaixo: 

 
A internet é, além de tudo, um campo essencial na disputa pelo 

mercado dos idiomas. O estudo da economia da língua é um 

campo promissor. A Fundação Telefónica, da Espanha, está 

promovendo um projeto de pesquisa que deve durar quatro anos e 

pretende aferir o peso econômico do idioma espanhol no mundo. “O 

valor de uma língua se relaciona com sua capacidade  de 

incentivar os intercâmbios econômicos”, explica o economista José 
Luis García Delgado, coordenador do projeto. Embora não seja 

possível atribuir uma cifra monetária a uma língua, faz pleno sentido 

falar no valor relativo que ela tem na comparação com outras 

línguas [grifos nossos]. 

 
 

Se, em outras condições de produção, o “valor” de uma língua se dava de acordo 

com o saber que lhe era suposto, a partir de referências culturais legitimadas em uma 

dada comunidade, nas atuais condições sócio-históricas, esse valor é construído  

segundo o potencial econômico a que – real ou imaginariamente – ela está associada. 

Há, assim, conforme observa Celada (2002), um rearranjo no funcionamento do modelo 

tetralinguístico, caracterizado pela passagem de uma formação social em que a língua 

referencial ocupa uma posição de destaque, para uma formação social em que é 

preponderante a língua veicular – um veicular específico, associado à expansão do 

“capitalismo mundial integrado” (GUATTARI, 1987). 

Nessa mesma reportagem, além de ser considerado uma “ferramenta 

fundamental na carreira e no crescimento pessoal” – ou, em outras palavras, um 

instrumento para o “sucesso”, para lembrar a máxima da Contemporaneidade de que 

fala Payer (2005) –, o português é apresentado como uma língua “vencedora da 

globalização”: 

 
O português está entre os vencedores da globalização. É uma 

língua que vem crescendo na internet: nos últimos sete anos, o número 

de falantes da língua portuguesa que navegam na rede aumentou em 

525% (embora ainda represente apenas 4% dos usuários). O acordo 

ortográfico tem a intenção manifesta de incrementar o "valor de 

mercado" do português. 
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É, porém, ao Brasil que se atribuem, em geral, os “louros da vitória” – e não a 

Portugal, ou a outros países de língua oficial portuguesa. É possível perceber, a esse 

respeito, imaginários diferentes que passam a significar o português brasileiro e o 

europeu. É isso o que podemos observar na edição de outubro de 2007 da Revista 

Língua Portugesa (BONINO, 2007), especificamente, na matéria “I love português”, 

que aborda o crescimento da procura pelo aprendizado de português – em especial, pelo 

português do Brasil – nas universidades estadunidenses. Segundo a reportagem, o 

número de brasileiros que hoje vivem nos EUA quintuplicou em vinte e cinco anos, 

chegando a quase 250 mil, de acordo com o Censo de 2000. Pesquisas mais recentes 

indicam, entretanto, que o número de brasileiros que vivem nesse país já passou dos 

500.000, incluindo os que estão em situação ilegal. Considerando-se que cerca de 1,5 

milhão de imigrantes portugueses vivem nos EUA – além dos falantes de português 

vindos de outros países –, chega-se à conclusão de que a língua portuguesa já ocupa 

uma posição considerável nesse país. 

Ainda de acordo com essa reportagem, novas cátedras de português foram 

abertas nas universidades de Harvard, Princeton, Emory e Dartmouth College. A 

Michigan State University, por sua vez, estava, naquele momento, em fase de 

estruturação de seu bacharelado duplo em português e espanhol. Um relatório publicado 

pela Modern Language Association of America, citado na matéria, aponta para um 

crescimento de 21% no número de alunos inscritos em cursos de língua portuguesa no 

ensino superior – o que, proporcionalmente, supera o aumento no número de 

matriculados nos cursos de espanhol (13,7%), alemão (12,3%) e francês (1,5%). O 

aumento na procura do português se dá, segundo a reportagem, sobretudo, pelo 

crescente interesse no Brasil, de forma que a preferência é, em geral, pelo aprendizado 

do português brasileiro. Vejamos alguns recortes dessa matéria (ibidem): 

 
Preferência nacional 

As proporções continentais, a importância do mercado econômico 

e produtivo e a cultura têm conquistado admiradores entre os 

alunos norte-americanos do português do Brasil. Das oito  

entidades de ensino norte-americanas consultadas por Língua, seis 

responderam priorizar o ensino da variante brasileira do português. A 

demanda, alegam eles, partiu dos próprios alunos norte-americanos. 

[...] 

 

Horizontes 

A procura teria muito de motivação financeira. 
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– Economicamente, o Brasil é muito mais importante que 

Portugal. Os alunos sabem desse potencial, das possibilidades de 

emprego para quem seja especializado em alguma área de 

pesquisa relacionada ao Brasil – aponta o professor Saulo Gouveia, 

mineiro, professor de português da Michigan State University. 

Há também o meio-termo: estudantes que optam por uma variante de 

acordo com o estágio de estudo em que se encontram. 

– Há mais estudantes universitários de graduação e pós-graduação que 

se interessam pelo português do Brasil do que pelo europeu. No  

ensino médio, há os falantes “de herança” em algumas áreas dos 

Estados Unidos e eles estão mais relacionados com o português 

europeu. De um modo geral, o português brasileiro predomina - 

pontua Maria Luci De Biaji Moreira, paranaense, professora de 

português no College of Charleston [grifos nossos]. 

 

Nos recortes acima, bem como em outros textos do nosso corpus de pesquisa, 

aprender o português do Brasil é significado como uma “promessa de sucesso” no 

âmbito profissional, devido ao aclamado potencial econômico desse país. Em 

contrapartida, segundo a reportagem, a maior procura pelo português de Portugal, em 

alguns poucos lugares, está relacionada à concentração de imigrantes portugueses em 

determinadas regiões. Assim, a imagem do português do Brasil se aproxima da de uma 

língua veicular4, em contraposição à do português de Portugal, significado de maneira 

semelhante a uma língua referencial (GOBARD, 1976, p. 37), na medida em que 

funciona como um “elemento de coesão étnica” (cf. “falantes de herança”). Podemos 

pensar, portanto, que o português do Brasil se projeta em um horizonte prospectivo, e 

o português de Portugal, em um horizonte retrospectivo. A esse respeito, chama a 

atenção o fato de que o título da seção que aborda o crescimento na procura pelo 

português do Brasil nos EUA é “horizontes”, enquanto o que ressalta a maior procura 

pelo português de Portugal em determinas regiões estadunidenses é “imigração 

portuguesa”, conforme observamos a seguir: 

 

Imigração portuguesa 

Embora haja uma maioria interessada na variante brasileira, existem 

instituições que focam o português de Camões muito por conta da 

concentração de imigrantes portugueses. É o caso das universidades 

Massachusetts (campus Dartmouth) e Havaí. 

– Temos 40 mil portugueses no Havaí, vindos principalmente da Ilha 

da Madeira, de Lisboa e de várias ilhas açoreanas - explica o professor 

de português, Paul Chandler, que é norte-americano. 

 
 

4 Cabe ressaltar, entretanto, que a imagem projetada para o português do Brasil não corresponde 
exatamente à de uma língua veicular, devido ao “discurso de brasilidade” sobre o qual se sustenta o 

processo de instrumentalização e institucionalização do português como língua estrangeira (cf. DINIZ, 
2010). 
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Já em Dartmouth, é a população estudantil, em sua maioria 

descendentes de portugueses, que solicita um estudo mais 

direcionado da variante européia do português. 

– Na nossa universidade, e em algumas outras que também se situam 

nas áreas com uma concentração maior de descendentes, como 

New Jersey e algumas áreas da Califórnia, existe a preferência pelo 

português de Portugal - conta a professora Anna M. Klobucka, 

polonesa que estuda a língua há mais de 20 anos [grifos nossos]. 

 
Mais do que ser significada em um horizonte diferente do português de Portugal, 

a “variante” brasileira, outrora estigmatizada e vista como um desvio da “língua de 

Camões”, aparece como mais propícia à internacionalização do que o português 

europeu. É o que observamos nos recortes a seguir, indicativos de um forte processo de 

“descolonização linguística” (Orlandi, 2009): 

 
O apelo do português brasileiro num país geograficamente mais 

próximo de Portugal [França] é motivado, diz Jacqueline, pela  

imagem de simpatia do Brasil. Somos vistos pelos franceses, garantem 

as pesquisas imagológicas, como um país que, longínquo, é mais 

exótico e onírico. O incentivo aumentou desde o ano passado, com o 

“Ano do Brasil na França”. Segundo a Federação Internacional dos 

Professores de Francês (FDLM), a procura pelo português aumentou 

20% depois do ano “Ano do Brasil”, o que veio acompanhado por um 

progresso do turismo de 27% e pela escolha do Brasil como o  

primeiro alvo dos investimentos franceses na América Latina. Mas o 

avanço do português na França, diz Jacqueline Penjon, se deve ao 

próprio idioma. 

- O português do Brasil é bem mais vocálico (ouvem-se mais as 

vogais), o que é mais fácil e agradável aos ouvidos do francês, 

enquanto o de Portugal não, pois as vogais quase não são 

pronunciadas (CORRÊA, 2006) [grifo nosso]. 

 
Declarações semelhantes podem ser observadas até mesmo na fala de 

pesquisadores portugueses. Em uma entrevista a Meireles (2008), Carlos Reis, professor 

catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e coordenador de 

projetos sobre a internacionalização do português, afirma: 

 
Há aspectos do português do Brasil em que leva vantagem sobre 

nós. Um deles é a articulação: um filme português passado no Brasil 

precisa de ser legendado e um brasileiro em Portugal não. Tão simples 

como isto. Porque os portugueses tendem a obscurecer a língua do 

ponto de vista articulatório, fonológico, de pronúncia. Engolem as 

palavras. O português do Brasil valoriza mais as vogais, os 

fonemas vocálicos, o que é uma vantagem para o bom 

entendimento. Temos de fazer um esforço de recuperar coisas que se 

perderam e isso só pode ser feito na escola, lendo expressivamente, 

obrigando a pronunciar bem as palavras todas. Mas a importância do 

Brasil neste cenário é evidente desde algum tempo. O Brasil 
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apercebeu-se que a língua é um instrumento estratégico muito 

importante e o seu anúncio de criação de uma universidade para os 

países da CPLP no Nordeste não é inocente nem destituída de sentido 

político [grifo nosso]. 

 

Por fim, gostaríamos de analisar brevemente um recorte de uma entrevista feita 

com a Profa. Dra. Jacqueline Penjon, catedrática de língua, literatura e civilização 

brasileira na Université Sorbonne Nouvelle (Paris III)5. Ao discorrer sobre a presença de 

leitores franceses no Brasil, e de leitores brasileiros na França, a entrevista afirma: 

 
há uma instituição... que é a Aliança Francesa... que na realidade... 

mantém a língua mas... bom... mas que... pro português não existe 

nada parecido... tem... o Instituto Göethe pro alemão... o Instituto 
italiano... mas falta pro português... se o português tivesse esse 

recurso... ia ser interessante... 

 
Chamamos a atenção para um deslize metafórico no recorte acima, pelo qual 

português brasileiro / português do Brasil são substituídos por português. Tal 

designação sinaliza um processo discursivo que significa o português brasileiro – e não 

o europeu – como o “verdadeiro” português. É esse processo que permite compreender 

por que a entrevistada lamenta, no recorte acima, a falta de uma instituição semelhante à 

Aliança Francesa ou ao Instituto Göethe, que seja responsável pelo português. Não se 

trata, evidentemente, de um desconhecimento da existência e atuação do Instituto 

Camões, que é mencionado em outros momentos da entrevista. Trata-se de um 

esquecimento que indica que, da posição discursiva a partir da qual a entrevistada 

enuncia, esse último instituto é representativo do português europeu, e não do brasileiro, 

este sim o “verdadeiro” português. Daí a necessidade da criação de um instituto para a 

língua nacional brasileira. 

 

Considerações finais 

 
 

O percurso analítico aqui feito permite perceber que o português (do Brasil) 

passa, nos discursos sobre sua “internacionalização”, a ser significado como uma 

“língua de Mercado”, capaz de favorecer intercâmbios econômicos no chamado mundo 

globalizado. Nesses discursos, estão marcados os efeitos dos processos de colonização e 

 
 

5 Entrevista realizada em Paris, em 19 de janeiro de 2011, como parte de nosso estágio de doutorado na 

Université Sorbonne Nouvelle. Agradecemos à Profa. Dra. Jacqueline Penjon pela gentileza com que nos 

concedeu esta entrevista. 
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descolonização linguísticas, já que, conforme afirma Orlandi (2002c, p. 23), o português 

do Brasil se encontra em “um ponto de disjunção obrigada”, recobrindo-se com o 

português de Portugal, ainda que essas línguas se filiem a distintas interdiscursividades. 

O fato de que a relação entre essas línguas apareça, em nosso corpus de pesquisa, na 

iminência de uma “inversão”, parece dar indícios de que as perguntas feitas por Zoppi- 

Fontana (2009) podem ser respondidas assertivamente: 

 
Colonização linguísticas às avessas, em que a antiga colônia disputa 

com a metrópole colonizadora sua posição de epicentro cultural e 

político? Revanche histórica e simbólica, em que a língua estigmatizada 

como desvio da norma imposta se torna variedade de prestígio, objeto 

de desejo de consumidores ávidos de línguas? 
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RESUMO 

A aplicação do exame Celpe-Bras na cidade de Resistencia (UNNE) desde 2006, representa uma 

possibilidade para os alunos de português dos cursos de extensão ministrados em nossas 

universidades locais e para outros estudantes da nossa região, de demonstrar o nível de 

compreensão e produção conseguido. Os interessados em preparar-se para o exame permitiram a 

criação do âmbito que se oferece nas extensões das universidades (UNNE e FRReUTN) para o 

curso preparatório destinado a adolescentes e adultos com conhecimentos intermediários e 

avançados do idioma. O curso se desenvolve em 3 meses com a modalidade presencial de 2hr 

semanais e apoio virtual via e-mail. O objetivo geral é aprimorar a compreensão e expressão oral 

e escrita de aquelas pessoas que adquiriram de forma sistemática ou assistemática conhecimentos 

do idioma, sem a possibilidade de praticas para afiançá-los, possibilitando a aprovação do exame. 

Nesta oportunidade abordaremos somente a escrita, já que o exame requer a elaboração de quatro 

tarefas escritas baseadas na compreensão auditiva, visual e leitora, fazendo com que a produção 

seja a etapa mais complexa. Por isso, o objetivo específico é a elaboração de textos de diferente 

índole e complexidade respeitando convenções ortográficas e discursivas da língua e instruções 

específicas do exame. Destacamos que os resultados alcançados por estes cursos que se 

desenvolvem desde 2007 são os melhores, já que ao basearmos nas estatísticas, 90% dos 

participantes dos cursos foram aprovados e muitos deles com intermediário superior. 

 
 

RESUMEN 

La aplicación del examen Celpe-Bras en la ciudad de Resistencia (UNNE) desde 2006,  

representa una posibilidad para los alumnos de portugués de los cursos de extensión dictados en 

nuestras universidades locales y para otros estudiantes de nuestra región, de demostrar el nivel de 

comprensión y producción conseguido. Los interesados en prepararse para rendir dicho examen 

permitieron la creación del ámbito que se ofrece desde la extensión de las Universidades (UNNE 

y FRReUTN) para el curso preparatorio destinado a adolescentes y adultos con conocimientos 

intermedios y avanzados del idioma. El curso se desarrolla en tres meses con la modalidad 

presencial de 2hs semanales y apoyo virtual vía e-mail. El objetivo general es optimizar la 

comprensión y la expresión oral y escrita de aquellas personas que adquirieron en forma 

sistemática o asistemática conocimientos del idioma, sin la posibilidad de prácticas para 

afianzarlos, posibilitando la aprobación del examen. En esta oportunidad abordaremos solamente 
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la escrita, ya que el examen requiere la elaboración de cuatro tareas escritas basadas en la 

comprensión auditiva, visual y lectora, haciendo que dicha producción sea la etapa más compleja. 

Por ello, el objetivo específico es la elaboración de textos de diferente índole y complejidad 

respetando convenciones ortográficas y discursivas de la lengua y consignas específicas del 

examen. Destacamos que los resultados alcanzados por estos cursos que se desarrollan desde 

2007, son los mejores ya que si nos basamos en estadísticas, un 90% de los asistentes a los cursos 

resultaron aprobados y muchos de ellos con intermediario superior. 

 
 

1. Introdução 

 
 

O curso de preparação para o exame se propõe a desenvolver ações com afim de aplicar  

os conhecimentos já conseguidos na língua portuguesa nas peculiaridades do Exame CELPE- 

BRAS e de contribuir para o aprimoramento da competência de produção escrita no português 

como língua estrangeira. 

Objetivo geral é aprimorar a compreensão e expressão oral e escrita daquelas pessoas que 

adquiriram de forma sistemática ou assistemática conhecimentos do idioma, sem a possibilidade 

de praticas para afiançá-los, possibilitando a aprovação do exame. 

Objetivo específico é a elaboração de textos de diferente índole e complexidade 

respeitando convenções ortográficas e discursivas da língua e instruções específicas do exame. 

 
2. Considerações iniciais 

 
 

2.1 Proficiência 

 
 

Segundo um dicionário de termos chaves para Línguas estrangeiras do Instituto  

Cervantes, o conceito de proficiência (ingl. Proficiency) remite à capacidade que una pessoa 

demonstra no uso de uma língua estrangeira. Pode se aplicar tanto ao uso global quanto à de uma 

só habilidade lingüística em particular. 

O termo começa a se usar no Canadá e nos EE.UU. a meados do século XX, nos estudos 

sobre o ensino bilíngüe, para se referir ao domínio da língua inglesa que os alunos demonstravam 

na escola. Em um primeiro momento utilizava-se exclusivamente no âmbito acadêmico. J. 

Cummins (1979), da Universidade de Toronto, distingue entre as «destrezas básicas da 

comunicação interpessoal» (BICS: basic interpersonal communicative skills) e a «proficiência 
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cognitiva nos usos acadêmicos da língua» (CALP: cognitive academic language proficiency); 

baseia esta distinção no fato de que os filhos de imigrantes que chegam à escola necessitam um 

período muito mais longo para alcançar as destrezas acadêmicas CALP (uns cinco anos) que para 

as destrezas orais conversacionais BICS (uns dois anos). 

Posteriormente, nos anos 80, o conceito de proficiência é assumido pela associação de 

professores de línguas estrangeiras dos EE.UU. (ACTFL), que publica o documento «ACTFL 

Proficiency Guidelines»; trata-se de umas escalas descritivas dos distintos níveis de domínio de 

uma língua estrangeira. O documento teve uma grande aceitação e serviu de base para numerosas 

iniciativas tanto no desenho de programas quanto na elaboração de exames, a publicação de 

materiais didáticos ou a formação do professorado. Destacando-se entre todas elas um modelo de 

exame para testar a proficiência oral baseada em uma entrevista (OPI, oral proficieny interview). 

Este conceito distingue-se da competência comunicativa por quanto faz referencia 

exclusivamente ao domínio de una língua segunda ou estrangeira, enquanto que a competência 

comunicativa diz respeito da capacidade de uso da linguagem, seja na primeira quanto em outras 

línguas. (adaptação e tradução nossa) 

 
2.2 Exames de proficiência 

 
 

Entende-se por exame de proficiência o que tem como finalidade determinar os 

conhecimentos lingüísticos de um candidato e as possibilidades que tem de se desenvolver no 

mundo real, aplicando o que sabe. É dizer, um exame que procura avaliar, a partir da atuação do 

candidato, as competências que ele tem desenvolvido. 

O exame de proficiência não é baseado nos padrões fixados pelo próprio exame e 

conhecidos por todos (instituições, candidatos e a sociedade em geral) a partir das especificidades 

do exame. 

Os exames de proficiência representam uma avaliação do domínio lingüístico dos 

candidatos desde uma perspectiva externa. É por isso que representa um grande interesse das 

empresas, das instituições educativas, dos estudantes adultos e da sociedade em geral já que os 

resultados são transparentes, mostrando a situação dos candidatos no que diz respeito do nível de 

língua exigido pelo exame. 
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Os exames de proficiência socialmente estabelecidos, como o CELPE-BRAS, produzem 

em geral, um grande impacto no processo de ensino-aprendizagem de línguas, já que a concepção 

de língua na que se baseiam esses exames determinam a criação de programas, cursos e livros de 

texto destinado aos candidatos que irão se preparar. 

Este tipo de exames é formado por tarefas de correção objetiva e tarefas de correção 

subjetiva nas que o candidato deve demonstrar não só seus conhecimentos lingüísticos, mas 

também a capacidade de se desenvolver em situações da vida real utilizando a língua de estudo. 

Então, um exame de proficiência é aquele que tem objetivos de avaliação e conteúdo definidos 

com base nas necessidades de uso da língua-alvo. No caso do Celpe-Bras, essas necessidades 

incluem as habilidades exigidas para realizar estudos ou desempenhar funções de trabalho no 

Brasil ou no exterior, quando o uso do português se fizer necessário. Essas habilidades incluem 

comunicar-se em situações do dia-a-dia: ler e redigir textos, interagir oralmente ou por escrito em 

atividades do contexto escolar (esclarecer dúvidas com o professor, fazer provas, apresentar 

seminários etc.) e externas a ele (fazer relatos, fazer compras, obter informações, reclamar, ir ao 

médico etc.). Por ser um exame de proficiência, o Celpe-Bras não é elaborado com o objetivo de 

avaliar a aprendizagem em um determinado curso, mas o que o examinando consegue fazer na 

língua-alvo, independentemente de onde, quando ou como essa língua foi adquirida. Essa 

aprendizagem pode ter ocorrido pela convivência com falantes dessa língua ou em situação 

formal de ensino. 

 
2.3 Celpe-Bras em nossa cidade 

 
 

A criação deste curso de preparação para o exame a partir de agosto de 2007 foi como 

conseqüência da designação no ano 2006 da Universidade Nacional do Nordeste como Posto 

Aplicador do Exame de Proficiência de Português para Estrangeiros, Celpe-Bras, que é realizado 

duas vezes ao ano, em abril e em outubro, em várias instituições nacionais e estrangeiras, nas 

quais há (ou haverá em futuro próximo) ensino de PLE e conforme calendário definido pela 

Coordenação Geral do Exame em Brasília. 

O exame é aplicado no Departamento de Idiomas Modernos na cidade de Resistencia. 

Esta possibilidade levou ao aumento da demanda de orientações para a preparação para o exame, 

criando-se na cidade alguns cursos específicos para isso. No inicio foi só umas aulas de simulacro 
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do exame, mas aos poucos a demanda pelos cursos mais intensivos foi crescendo, por isso, a 

criação deste curso. 

 
3. Desenvolvimento do curso 

 
 

3.1 Preparação para o exame 

 
 

Consideramos que há inúmeras maneiras de se preparar para o exame, neste caso, o 

examinando que assiste a nosso curso é estimulado a ler jornais e revistas, posicionando-se a 

respeito dos assuntos encontrados, escrevendo textos, a assistir filmes e programas de televisão, 

interagindo com outros falantes de português que promovam a discussão de aspectos textuais e 

discursivos que poderão auxiliar a compreensão e a produção textual. 

Por outro lado, o Exame Celpe-Bras, avalia conhecimentos práticos da língua, é por isso 

que o examinando não deve se preparar apenas nos aspectos gramaticais da língua. Os exemplos 

de tarefas dados no curso são analisados detalhadamente, sendo importante entender o nível e 

tipos de textos nas tarefas. 

Além disso, os assuntos das tarefas variam a cada edição do Exame, levando em conta o 

listado dos tópicos nas especificações do Exame 

 
3.1.1 Tópicos e tipos de discurso. 

 
 

Outro dos aspectos chave neste curso tem a ver com o reconhecimento e identificação dos 

tipos de discurso e de textos para sua posterior aplicação, analise e compreensão que, por outro 

lado, são apresentados na própria pagina do exame como sendo: 

 
•Textos escritos: de periódicos (jornais e revistas) – editorial, notícia, entrevista, reportagem, 

anúncio classificado, publicidade, cartas de leitores, horóscopo, cartuns, quadrinhos, etc.; de 

livros – crônica, conto, poema, texto didático, receita etc.; de panfletos, cartazes, avisos, placas  

de trânsito; de telegramas, cartas, bilhetes, e-mails, cartões-postais; de diários, agendas, notas, 

listagens, resenhas, relatórios, currículos, biografias; de documentos, formulários, questionários, 
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instruções; de mapas, roteiros, quadro de horários, calendários, programas, cardápios, recibos; de 

dicionários, catálogos, listas telefônicas, letras de música, legendas de filme etc. 

•Textos orais: entrevistas, depoimentos, noticiários, debates, reportagens, documentários, 

anúncios de produtos ou endereços úteis, programa musical, programa de auditório ou de 

variedades, previsão do tempo, receita, palestra, aula, instruções, informes de trânsito e de 

situação nas estradas, mensagens na secretária eletrônica, conversas ao telefone, filmes, seriados, 

novelas, peças de teatro etc. 

Todos eles, baseados nos tópicos do exame, apresentados no mesmo site: 

• Indivíduo: dados pessoais (profissão, características, preferências, etc.); vida familiar e social 

(relações entre gerações, aspectos relativos à divisão de responsabilidades, ao trabalho doméstico, 

à amizade, à vizinhança etc.). 

•Habitação: (tipo de habitação e de hospedagem, localização, cômodos, móveis, utensílios, 

eletrodomésticos, ferramentas, serviços domésticos, consertos, compra e aluguel de imóvel etc.). 

Trabalho e estudo (características, local, instalações, deveres, direitos, horário, salário, relações 

entre superiores e subordinados, qualificação profissional, mercado de trabalho, entrevistas, 

reuniões, viagens de negócios, férias e aposentadoria, escola, universidade, bolsa de estudos, 

exames, estágios, profissões, perspectivas de trabalho, informatização, globalização etc.). 

•Comunicação e transporte: (conversa, postura e gestos, Internet, jornal, televisão, rádio, 

correspondência pessoal e profissional, trânsito, veículos privados e transporte público, compra 

de passagens, gorjeta, alfândega, bagagem, aluguel de carro etc.). 

•Serviços: (banco, correios, telefone público, polícia, hospital, bombeiros, informação turística 

etc.). 

•Compras: (imóveis, carros, alimentos, roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos, 

medicamentos, artigos de papelaria, livros, discos, entradas para espetáculos, presentes, preços, 

moeda, formas de pagamento, pesos, medidas, embalagens, anúncios publicitários e classificados, 

compras pela Internet, entregas etc.). 

•Alimentação: (compra e preparo de comidas e bebidas, espaços, ocasiões e comportamentos ao 

se comer e beber etc.). 

•Corpo e saúde: (exercícios, higiene, estética, moda, partes do corpo, percepções, doenças, 

consulta médica e odontológica, exames, plano de saúde, emergência, acidentes, medicamentos, 

drogas etc.). 
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•Lazer, viagens e arte: (atividades de lazer, esportes, praia, leitura, música, filmes, artes plásticas, 

rádio, televisão, estádios, bibliotecas, Internet, teatros, concertos, museus, exposições etc.). 

•Ciência e tecnologia: (temas atuais da área biomédica, de comunicações, de transportes, de 

energia, de alimentos etc.). 

•Clima e ecologia: (tipos de clima, fenômenos atmosféricos, previsão do tempo, poluição e 

preservação da natureza etc.). 

 
3.1.2 Produção escrita 

 
 

Sem esquecer que o ensino-aprendizado de uma língua estrangeira implica o 

desenvolvimento integral das quatro macro habilidades, nesta oportunidade, desenvolveremos o 

nosso trabalho do curso referido ao aprimoramento da expressão escrita. 

Apresentamos a seguir um resumo da proposta de Cassany (1991:350-420) sobre diferenças e 

conteúdos do código oral e escrito: 

Produzir eficazmente 

um texto significa 

conhecer: 

CÓDIGO ORAL CÓDIGO ESCRITO 

• A gramática • Fonética 

• Formas morfológicas pouco 

formais 

• Estruturas sintáticas mais 

simples 
• Léxico menor, não marcado 

formalmente, maior usa de 

estratégias léxicas 

• Ortografia 

• Formas morfológicas mais 

formais 

•Estruturas sintáticas mais 

complexas 
• Maior léxico, mais formal, de 

maior precisão: sinonímia, 

polissemia 

• A coerencia • Maior liberdade de estrutura 

• Mais redundante 

• Continuas voltas para trás, 

digressões. 

• Estrutura mais rígida 

• Menos redundante 

•Existência de determinados 

esquemas segundo tipo de escrito 

e de discurso 

• A coesão • Conectores marcados pouco 

formais 
• Pausas e entonações 

• Paralinguagem e comunicação 

não verbal 

• Conectores marcados mais 

formais 
• Maior uso de conectores 

• A adequação • Uso de idioletos e dialetos 

• Maior uso do registro informal 

e subjetividade 

• Variedade standard 

• Maior uso do registro formal e 

objetividade 

• As convenções formais • Menor rigidez • Maior rigidez 
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As diferenças entre a linguagem falada e a escrita se baseiam na concepção, 

inevitável, de que ambas as formas são o produto de tipos de situação comunicativa 

radicalmente diferentes. 

A fim de completar o esquema anterior, comentaremos os conteúdos 

indispensáveis para nossos alunos aprenderem e as estratégias que poderão utilizar 

como escritores no momento da criação de um texto. 

Recolhemos a seguinte classificação de estratégias de Cassany (1991): 

A) Estratégias de composição 

* Selecionar a situação comunicativa que especifica: autor e ponto de vista, leitor ao que 

vai dirigido, a intenção, tipo de texto e discurso, o propósito do tema, a situação 

espacio-temporal que cada um deles ocupa... 

* Planejar a estrutura global do texto levando em conta todo o anterior. 

* Reler o texto continuamente como estratégia para ajudar a manter o significado global 

do discurso. 

* Corrigir em um continuo "feed back"; não só variações de forma, mas também de 

significado e inclusive de estrutura. 

* Reformular conteúdos, propósitos, esquemas. 

B) Estratégias de apoio: São os recursos que pomos em andamento quando na 

fase de redação nos encontramos com carências gramaticais ou lexicais, textuais e de 

limitação de conteúdo: utilização de circunlóquios ou perífrases, uso de gramáticas e 

dicionários e, logicamente, as estratégias de memória do código e regras aprendidas. 

C) Estratégias de dados complementários: têm origem nas destrezas que 

funcionam com a compreensão leitora: leitura e esquemas, leitura resumos. 

 
Sabemos que cada uma dessas habilidades faz parte do mecanismo da escrita e 

que todas elas conformam uma complexa atividade intelectual. A fim de conseguir 

nossos objetivos, criamos na sala de aula espaços e exercícios que possam permitir ao 

aluno refletir e desenvolver todas as fases e estratégias. 

A lista a seguir representa os conteúdos ensinados no curso a fim de desenvolver 

a expressão/produção escrita: 

1. Descrição e esquematização de tipos de discurso (nomeados acima) 

2. Descrição dos tipos de textos (nomeados acima). 

3. Os recursos lingüísticos e estratégicos utilizados em cada um dos tipos de texto nas 

diferentes estruturas argumentais do discurso. Coerência e coesão: conjunções. 
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4. As regras de coerência textual ou de textualização: regras de recorrência 

(repetições, procedimentos anafóricos, substituições léxicas), regras de progressão, 

regra de relação ou de não contradição. 

5. Regras ortográficas. 

6. Técnicas para gerar idéias. 

7. Técnicas para hierarquizar idéias. 

8. Técnicas para organizar idéias. 

9. Delimitar e definir a situação comunicativa do escrito. 

10. Elaborar esquemas de pré - redação. 

11. Corrigir rascunhos. 

12. Desenvolver estratégias de apoio. 

13. Uso de dicionários e gramáticas. 

 
 

3.2 Material do curso 

 
 

Em se tratando de ensino de línguas, o material didático tem um papel 

importante já que é uma das pontes para que o aluno entre em contato com a língua, 

especialmente no caso do ensino de PLE, área ainda em desenvolvimento no nosso país 

e particularmente na nossa região. Em vista disso, é oportuna a avaliação e análise dos 

materiais encontrados no mercado como ponto de partida para sua seleção. 

Com esta perspectiva, reunimos alguns materiais de livros de PLE, de jornais, 

revistas, internet, rádios brasileiras, exames de aplicações anteriores, entre outras fontes, 

a fim de proceder a sua análise/avaliação. 

Fez-se necessário ainda fazer o levantamento de alguns critérios importantes  

para a avaliação e análise do material apropriado ao caso em questão. Vale salientar que 

os critérios considerados também levaram em conta as diretrizes do Celpe-Bras. Assim, 

foram definidos os seguintes critérios: 

• Autenticidade (material autentico) 

• Contexto cultural: atualização temporal; relação língua/cultura. 

• Priorização de abordagem comunicativa: 

• Aspecto situacional: 

• Gradação de conteúdos: completude; nível de complexidade. 

• Tópicos segundo as diretrizes do exame. 
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• Exploração das 4 habilidades 

• Oferta de mecanismos para a autonomia do aluno 

• Assuntos concebidos em habilidades (não em conteúdos gramaticais) 

• Clareza quanto ao contexto, propósito e interlocutores 

 

3.3 Atividades 

 
 

As primeiras atividades do grupo se fazem acerca do conhecimento da estrutura 

do Exame Celpe-Bras. Tais orientações – estão contidas no Manual de Aplicação do 

Exame, depois dessa introdução e no decorrer do curso se desenvolvem variadas 

atividades relacionadas com: 

Tipos de linguagem; Como escolher as palavras; Tema e título; Os momentos da 

produção textual; As partes de uma redação; Como iniciar o texto; O desenvolvimento; 

Concluindo o texto 

Tipos de texto - como escrevê-los: Narração; Descrição; Dissertação; Cartas; Ofícios; 

Relatórios; Redações empresariais; etc. 

Técnicas de redação; Formatação e estrutura do parágrafo; Objetividade e concisão; 

Coesão e coerência; Elementos gramaticais importantes; Os períodos; a Pontuação; A 

estrutura da frase 

Erros mais comuns; Análise de redações - Dicas e comentários do professor. 

 
 

4. Considerações finais 

 
 

Ainda continuamos nos fazendo inúmeras perguntas no decorrer dos cursos o que 

significa que ainda temos muito por desenvolver e aperfeiçoar. Por exemplo: 

Será conveniente ensinar todos os tipos de textos e discursos que estão 

classificados? Ou podemos fazer uma seleção deles? Que critérios utilizar para tomar 

uma decisão?Como seqüenciar e racionar os conteúdos exigidos pelo exame? Ao 

mesmo tempo, Que conteúdos correspondem ou se consideram más convenientes de 

ensinar segundo o texto ou discurso? 

A resposta a todas estas perguntas é uma tarefa complicada. No entanto, é 

verdade que todas elas são imprescindíveis se pretendermos ser sérios com o nosso 

trabalho. 
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Esperamos que o exposto até aqui fosse só o começo de um campo aberto a mais 

pesquisas. 

O trabalho do curso continua se desenvolvendo. Entende-se, entretanto, que cada 

vez é maior o incentivo e o envolvimento das instituições universitárias locais nas 

atividades de ensino e extensão da área de PLE. 

Destacamos que os resultados alcançados por estes cursos que se desenvolvem 

desde 2007 são os melhores, já que ao basearmos nas estatísticas, 90% dos participantes 

dos cursos foram aprovados e muitos deles com intermediário superior. 
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O ENSINO DE PORTUGUÊS E ESPANHOL COMO SEGUNDA LÍNGUA: 
UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES ENTRE 

BRASIL E ARGENTINA1
 

 
Cássia Cristina Furlan Marin2

 

 

RESUMO 

O Brasil, ao longo das últimas décadas, vem assumindo uma posição de destaque no 

cenário político-econômico mundial o que levou a um deslocamento quanto à circulação 

da língua portuguesa no que diz respeito a limites e fronteiras. O início dessa maior 

projeção do Brasil e da língua portuguesa no cenário internacional é marcado, segundo 

Zoppi-Fontana (2009), pela formação do Mercado Comum do Sul (Mercosul) através da 

assinatura, no Paraguai, em 1991, do Tratado do Assunção. Desde então, inúmeros 

protocolos e outros documentos foram assinados com vistas a difundir o ensino do 

português em diferentes níveis de ensino nos países do bloco. Em 2004, Brasil e 

Argentina assinam a “Declaração Conjunta dos Ministros de Educação” com o objetivo 

de desenvolver um programa de educação intercultural com ênfase no ensino de 

português e espanhol em escolas de zonas de fronteira. No ano seguinte, em 2005, os 

mesmos países assinam o mais recente “Protocolo entre o Ministério da Educação, 

Ciência e Tecnologia da República Argentina e o Ministério de Educação da República 

Federativa do Brasil para a promoção do ensino do espanhol e do português como 

segundas línguas”. Com base nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso de 

perspectiva materialista, analisamos o funcionamento discursivo deste documento 

emitido em parceria por esses dois governos e discutimos os efeitos de sentidos 

produzidos, as relações estabelecidas entre os países que assinam o Protocolo e o lugar 

que a língua ocupa nessa relação atentando para a ligação entre o econômico e o 

linguístico. 

 
RESUMEN 

A lo largo de las últimas décadas, Brasil ha adquirido una posición de destaque en el 

escenario político-económico mundial lo que lo ha llevado a un cambio en lo que se 

refiere a la lengua portuguesa con respecto a límites fronterizos. El inicio de esta mayor 

proyección de Brasil y de la lengua portuguesa en el escenario Internacional es 

marcado, según Zoppi-Fontana (2009), por la creación de Mercado Común del SUR 

(MERCOSUR) a través de la unión y firma, en Paraguay, en 1991, del Tratado de 

Asunción. Desde entonces, innúmeros protocolos y otros documentos fueron firmados 

con el propósito de difundir la enseñanza del portugués en diferentes niveles de enseño 

en los países del bloque. En 2004, Brasil y Argentina firman la “Declaración Conjunta 

de los Ministerios de la Educación” con el objetivo de desarrollar un programa de 

educación Intercultural con énfasis en la enseñanza del portugués en escuelas de áreas 

fronterizas. Al año siguiente, en 2005, los mismos países firman el mas reciente 

“Protocolo entre el Ministerio de Educación de la República Federativa de Brasil para 

promover la enseñanza de español y portugués como segundas lenguas”. Con base en 
 

1 Este artigo se baseia no trabalho de qualificação de área desenvolvido como requisito parcial para a 

obtenção do título de doutorado na área de Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas. 

O trabalho foi desenvolvido sob a orientação da Profa. Dra.Suzy Lagazzi e com co-orientação da Profa. 

Dra. Carmen Zink Bolonhini. 
 

2Doutoranda em Linguística Aplicada/IEL/UNICAMP. 
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los presupuestos teóricos de Análisis de Discurso de perspectiva materialista, 

analizamos el funcionamiento discursivo de este documento emitido en conjunto por 

estos dos gobiernos y discutimos los efectos de sentidos producidos, las relaciones 

establecidas entre los países que firmaron el Protocolo y el lugar que la lengua ocupa en 

esa relación considerando el vínculo entre lo económico y lo lingüístico. 

 
O marco da segunda metade do século XX 

 
 

A história da língua portuguesa, segundo Orlandi & Guimarães (2001), pode ser 

caracterizada em quatro grandes períodos, sendo que o primeiro deles vai desde o início 

da colonização até a expulsão dos Holandeses em 1654. Nessa época, coexistiam dentro 

do território de domínio português, três línguas: o latim, a língua geral e o português. O 

segundo momento se iniciou em 1654 e findou em 1808 com a chegada da família real 

portuguesa ao Brasil, sendo marcado pelo decreto de Marquês de Pombal, o Diretório 

dos Índios, que vigorou entre 1757 a 1789 e proibiu o uso de qualquer língua que não 

fosse a língua portuguesa e a tornou a língua do Estado, portanto, a língua dominante. O 

terceiro período da história do português no Brasil começou, de acordo com os autores, 

com a chegada da família real portuguesa e teve seu fim em 1826. Foi caracterizado 

pelo início dos debates acerca da presença da língua portuguesa nas terras brasileiras. O 

quarto período começou em 1826, já marcado pelas discussões acerca do que seria a 

língua nacional do Brasil e que culminou em movimentos que reivindicavam uma 

língua, uma escrita, uma literatura que legitimasse uma cidadania brasileira. 

A partir dessa cronologia, Zoppi-Fontana (2009) dá sequência à história do 

português e propõe a existência de um quinto período que se inicia na segunda metade 

do século XX com a assinatura do Tratado de Assunção3, em 1991, que levou à 

constituição do bloco econômico Mercado Comum do Sul (Mercosul) abrangendo os 

seguintes países-membros: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. 

Como o próprio nome já indica, o objetivo da assinatura deste documento era a 

formação de um mercado comum, ou seja, de um bloco econômico que visava ao 

desenvolvimento econômico de todos os envolvidos desde que, segundo descrito no 

próprio   documento,   aproveitando    de   maneira    eficaz    os   recursos   disponíveis, 

 

 

 
3 BRASIL. Decreto n. 350, de 21 de novembro de 1991. Promulga o Tratado para a Constituição de um 
Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai 

e      a      República      Oriental      do      Uruguai      (Tratado      de      Assunção).      Disponível      em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/trassuncao.htm>. Acesso em 28 out. 2009. 

http://www2.mre.gov.br/dai/trassuncao.htm
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preservando o meio ambiente e melhorando as conexões físicas entre os países- 

membros. Mas, e a língua? 

A língua aparece citada no Capítulo II do documento que, além de definir a 

estrutura de trabalho e a frequência dos encontros, explicita, no artigo 17, que “os 

idiomas oficiais do Mercado Comum serão o português e o espanhol e a versão oficial 

dos documentos de trabalho será a do idioma do país sede de cada reunião”. 

Neste primeiro momento, através da utilização do artigo definido plural “os”, 

são selecionados e aprovados os dois idiomas que passam a representar os povos do 

Mercosul. Além disso, a utilização desse artigo aponta também para o reconhecimento 

da existência de 

outras línguas possíveis e em circulação nesse espaço e, ao mesmo tempo, o seu 

silenciamento. Os estados-membros ao reconhecerem somente essas duas línguas como 

línguas oficiais do Mercosul silenciam e excluem, por exemplo, o guarani e muitas 

outras línguas indígenas. 

Definidas as línguas oficiais do bloco econômico, em dezembro de 1991, 

entretanto, os países-membros do Mercosul elaboram o primeiro Protocolo de 

Intenções4 no qual definem, em seu artigo 4, “o interesse de difundir o aprendizado dos 

idiomas oficiais do MERCOSUL - Espanhol e Português - através dos Sistemas 

Educacionais formais, não formais e informais” já que, dentre outros fatores, “a 

melhoria dos fatores de produção requer necessariamente a elevação dos níveis de 

educação” e, principalmente, por considerarem “a Educação como elemento 

dinamizador que permitirá acelerar os processos de desenvolvimento econômico”. 

Os estados-membros acordam neste documento “que para facilitar a consecução 

dos objetivos do MERCOSUL, considera-se imprescindível o desenvolvimento de 

programas educacionais...”. Eles elaboram o documento “considerando que a Educação 

tem um papel fundamental para que esta integração se consolide e se desenvolva”, ou 

seja, para que os fins econômicos propostos pelo Tratado do Mercosul sejam alcançados 

é preciso investir na educação uma vez que “a melhoria dos fatores de produção requer 

necessariamente a elevação dos níveis de educação e de formação integral das pessoas”. 

 

 

 

4 BRASIL. Protocolo de Intenções assinado entre os Ministros da Educação da Argentina, do Brasil, do 

Paraguai e do Uruguai, tendo em vista os princípios e objetivos do Tratado de Assunção, firmado em 26 

de março de 1991. Disponível em: <http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task... 

>. Acesso em 04 nov. 2010. 

http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;amp%3Btask...%20
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Desta maneira, notamos que a educação é posta, pela primeira vez em um 

documento oficial decorrente do Tratado de Assunção, como meio de se alcançar os 

objetivos econômicos previamente estabelecidos no ato da constituição do Mercosul. 

Em 1992, é preparado, também em decorrência do Mercosul, o primeiro “Plano 

trienal para o setor educação no contexto do Mercosul” 5 que tem, dentre outras 

finalidades, a de “promover o conhecimento do impacto da integração e difundir esta 

informação nos diferentes níveis do sistema educativo e implementar o ensino do 

Espanhol e do Português em instituições dos diferentes níveis e modalidades do sistema 

educativo”. 

Querendo garantir a “compatilização e harmonização dos sistemas educativos” 

que levaria à consolidação do Mercosul, é composto, então, em 1997, o “Grupo de 

Trabalho sobre Políticas Linguísticas do MERCOSUL Educativo (GTPL)”, segundo 

Savendra (2009, p.179), com o objetivo de elaborar propostas de políticas de língua  

para a região. Neste mesmo ano, Brasil e Argentina assinam o “Convênio de 

Cooperação Educacional entre a República Argentina e a República Federativa do 

Brasil” 6, no qual afirmam, mais uma vez, a necessidade de promover “a cooperação 

educacional em todos os níveis e modalidade, entre seus órgãos competentes, no âmbito 

do processo de integração”, a fim de “dinamizar e atualizar a relação bilateral em 

matéria educacional por meio da reformulação dos instrumentos convencionais”. 

Em 2004, esses dois países assinam a “Declaração Conjunta dos Ministros de 

Educação” 7 com o objetivo de desenvolver um programa que é, segundo o então 

Ministro da Educação do Brasil, Tarso Genro, “uma forma de integração concreta que 

vai afirmar os idiomas nacionais e facilitar as relações culturais, econômicas e políticas 

entre os países sul-americanos”. 

No ano seguinte, em 2005, o “Protocolo entre o Ministério da Educação, Ciência 

e Tecnologia da República Argentina e o Ministério de Educação da República 

 
5 MERCOSUL/CMC/DEC N°07/1992. Plano Trienal para o Setor de Educação no Contexto do Mercosul. 

Disponível em: < 

http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/PT/CMC_1992_Dec_007_PT_PlanoTr 

ienalEduca%C3%A7%C3%A3o.PDF >. Acesso em 10 out. 2010. 
 

6 BRASIL; ARGENTINA. Convênio de Cooperação Educativa entre a República Federativa do Brasil e a 

República Argentina, assinado em 10 de novembro de 1997. Disponível em: 
< http://www2.mre.gov.br/dai/b_argt_357_4518.htm>. Acesso em 10 nov. 2010. 

 
7 BRASIL/MEC. Escolas bilíngües do Brasil e da Argentina iniciam as aulas na quinta-feira. Disponível 

em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2010&catid=202.> . 

Acesso em 4 nov. 2010. 

http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/PT/CMC_1992_Dec_007_PT_PlanoTrienalEduca%C3%A7%C3%A3o.PDF
http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/PT/CMC_1992_Dec_007_PT_PlanoTrienalEduca%C3%A7%C3%A3o.PDF
http://www2.mre.gov.br/dai/b_argt_357_4518.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&amp;amp%3Bview=article&amp;amp%3Bid=2010&amp;amp%3Bcatid=202
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Federativa do Brasil para a promoção do ensino do espanhol e do português como 

segundas línguas”8 é assinado como o documento mais recente que propõe a 

obrigatoriedade da oferta de ensino de português e espanhol nos países envolvidos. É 

sobre esse documento que discutiremos um pouco mais detalhadamente neste artigo. 

 
O documento 

 
 

O “Protocolo entre o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia da 

República Argentina e o Ministério de Educação da República Federativa do Brasil para 

a promoção do ensino do espanhol e do português como segundas línguas” foi assinado 

em novembro de 2005 e prevê diretrizes para a realização de investimentos necessários 

para a efetivação do ensino de português e espanhol nos dois países, para a 

concretização de diferentes formas de intercâmbio estudantil e profissional, cursos de 

formação de professores e publicações na área de ensino. 

Visando a compreender os sentidos de integração a que se refere o protocolo, 

bem como a relação entre o âmbito educacional e econômico, focalizamos a 

consideranda9 do documento e chamamos a atenção para a palavra integração. 

 

Convencidos que a educação deve ser o espaço a partir de onde se 

promove e constrói uma consciência favorável para a integração10, 

valorizando a diversidade e a importância dos códigos interculturais e 

linguísticos; 

Reafirmando o compromisso que as áreas educacionais de ambos 

países continuarão trabalhando conjuntamente no sentido de fortalecer 

as ações de cooperação e integração educacional, tendo em conta, em 

particular, o Convênio de Cooperação Educacional entre a República 

Argentina e a República Federativa do Brasil, assinado em 10 de 

novembro de 1997; e a Declaração Conjunta dos Ministros de 

Educação, assinado em 9 de junho de 2004. 

Considerando que a educação, o conhecimento e a ciência são 
elementos fundamentais para o desenvolvimento, que permitem ao 

mesmo tempo o crescimento econômico baseado na competitividade 

genuína e o acesso a maiores níveis de qualidade de vida, de cidadania 
e da igualdade entre as pessoas; 

 

 
 

8 BRASIL; ARGENTINA. Protocolo entre o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia da República 

Argentina e o Ministério de Educação da República Federativa do Brasil para a promoção do ensino do 

espanhol e do português como segundas línguas. Disponível em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/b_argt_413_5650.htm> . Acesso em 7 out. 2009. 
9 É a parte que explicita os motivos pelos quais o ato internacional está sendo realizado. 

10 Grifo nosso. 

http://www2.mre.gov.br/dai/b_argt_413_5650.htm
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Conscientes que para fortalecer o intercâmbio educacional, de 

trabalho e profissional de nossos povos, é importante garantir as 

possibilidades de conhecimento recíproco dos idiomas oficiais; 

Seguros de que o ensino do espanhol no Brasil e do português na 

Argentina consolidará a integração regional no âmbito da 

diversidade; 

Com o objetivo de promover o ensino do espanhol no Brasil e do 

português na Argentina, e considerando que o Presidente da República 

Federativa do Brasil promulgou a Lei Nº 11.161, em 5 de agosto de 

2005, pela qual é obrigatória a oferta do ensino da língua espanhola 

nas escolas brasileiras de ensino médio. 

 

Em todos esses trechos, notamos que o objetivo da parceria entre Brasil e 

Argentina é ‘promover’, ‘fortalecer’ e ‘consolidar’ a integração entre os brasileiros e os 

argentinos. As formulações que estruturam o texto nos autorizam a dizer que os 

governos já estão trabalhando nessa integração entre os povos e que, a partir deste 

momento, almejam ao fortalecimento e à consolidação de um processo já legitimado. 

Não é o início de um processo como sugere a assinatura de um protocolo, mas sim, a  

sua reafirmação através da inserção da língua no território alheio como forma de marcar 

a sua presença e forçar a integração. 

A importância de solidificar o processo de integração é marcada em quase 

todas as partes do documento, no entanto, o que se está entendendo por integração não é 

definido no primeiro parágrafo do texto. Ali, a palavra integração é utilizada como se 

prescindisse de explicações por ter sido definida ao longo do texto do Tratado de 

Assunção. 

No documento de 1991, como dissemos anteriormente, a proposta de 

integração significava a união de diferentes mercados nacionais que, ‘integrados’, 

pudessem ser mais competitivos frente a outros espaços econômicos. O foco da 

constituição do Mercosul, como o próprio nome indica, era estabelecer um Mercado em 

comum entre os países sul-americanos para que estes se beneficiassem 

economicamente. 

A proposta no momento da institucionalização do Mercosul se referia 

exclusivamente à integração econômica dos países envolvidos. Esta integração é 

reafirmada no documento de 2005, mas sem a utilização do adjetivo “econômica” como 

se esse sentido da palavra integração fosse algo já sabido e compartilhado por todos  

uma vez definido no ato da firmação do Mercosul. 

No terceiro e no quinto parágrafo, a palavra é seguida dos adjetivos 

“educacional” e “regional”, respectivamente, como uma espécie de desmembramento de 
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uma integração mais ampla e central que se daria no âmbito econômico. As integrações 

educacional e regional são apresentadas como meio de concretização da integração 

econômica, definida em 1991, uma vez que a educação é concebida como um ‘espaço’ 

de promoção da “consciência favorável” à integração. A educação e, mais precisamente, 

a língua passam a ser a garantia da efetivação da integração entre os países que não 

ocorreu somente com a definição de questões políticas e econômicas tratadas no 

primeiro documento. 

O processo educativo é posto em cena, assim como nos documentos 

anteriormente assinados, como um fator que viabiliza a integração desde que feito de 

maneira específica, ou seja, valorizando “a diversidade e a importância dos códigos 

interculturais e linguísticos” e garantindo o “conhecimento recíproco dos idiomas 

oficiais”. 

Esse processo educativo valorizado no documento por promover a integração 

aponta para a diversidade e a reciprocidade. Ao sugerir o reconhecimento e a 

preservação da ‘diversidade’ entre os povos, constroem-se efeitos de sentidos que 

apontam para o ‘diverso’ e para a ‘variedade’, para o ‘reconhecimento’ do outro e a 

‘convivência’ com o mesmo. Os aspectos “interculturais e linguísticos” que distinguem 

os povos são significados como parte de uma ‘diversidade’ constitutiva. 

Ao significar a integração pela diversidade se garante o silenciamento de 

muitos outros sentidos, dentre eles, o de ‘desigualdade’, ‘divergência’, ‘desacordo’ ou 

‘discordância’, que são negativos, ou, até mesmo, impeditivos para o processo de 

integração. Silenciar esses sentidos possíveis implica em eliminar o efeito de barreira 

que a diferença entre os povos, principalmente entre as línguas, possa impor e passa-se a 

construir um efeito de união entre os povos que reconhece e convive com a variedade. 

Ao reafirmar a necessidade do “conhecimento recíproco dos idiomas”, coloca- 

se em cena a ideia de somatória dos povos (seu povo e o outro), de trabalho mútuo, de 

funcionamento em conjunto. Instaura-se o sentido de união e de comunhão do desejo de 

saber sobre a língua do outro e do desejo de se integrar ao outro. Estabelece-se, segundo 

Orlandi (2002), uma unidade imaginária que promove a identificação dos sujeitos e, 

neste caso, garante o funcionamento do bloco econômico. 

Ocorre, em outras palavras, o silenciamento das diferenças em função da 

imagem de unidade que se faz a partir do reconhecimento da diversidade. Instaura-se, 

como afirma Orlandi (2002:96), o jogo contraditório “entre a igualdade juridicamente 

autorizada e a absorção politicamente negociada da diversidade”. 
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Esse funcionamento é típico e necessário em nossa sociedade atual, cujo 

princípio ético, segundo a autora acima citada, está em trabalhar com a ‘contradição’, a 

‘unidade’ e a ‘diversidade’ sem apagá-las. Dessa maneira, a integração entre os Estados 

membros indica a existência de uma diversidade marcada textualmente, ao mesmo 

tempo em que se esforça para construir uma unidade imaginária que silencia os sentidos 

de diferença, que permite a identificação dos sujeitos, garantindo a relação entre os 

povos e, consequentemente, viabilizando “o intercâmbio educacional, de trabalho e 

profissional”, que assegura o cumprimento das proposições do Mercosul. 

 
Finalizando 

 
 

Verificamos ao longo deste pequeno percurso histórico e com base na análise do 

documento de 2005 que a integração sugerida é marcada pelo viés econômico e, neste 

momento, tem seus sentidos rememorados e o seu meio de consolidação atribuído à 

educação. Esta, como elemento viabilizador da integração, é significada a partir da 

diversidade que implica em conceber o reconhecimento e o convívio com a variedade, 

neste caso, das línguas. 

Ao significar a integração pela diversidade, não se aponta para a existência de 

possíveis divergências, nem da supremacia de um sobre o outro, mas, ao contrário, 

coloca-se em cena a ideia de reconhecimento e do convívio entre os dois povos e, mais 

do que isso, de uma unidade imaginária que possibilita a identificação entre os sujeitos 

e, por conseguinte, o fortalecimento do Mercosul. Forma-se, ao explorar a preservação 

da diversidade, uma unidade e homogeneidade imaginárias que são essenciais para a 

identificação dos sujeitos e imprescindíveis para uma sociedade ‘moderna’ e ‘ética’ que 

precisa contemplar placidamente a diversidade, sem apagá-la. 
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RESUMO 

A formação do aprendiz (futuro docente) deve traçar um perfil identitário para que esse 

profissional possa reconhecer sua missão e reconhecer-se como colaborador partícipe da 

transformação social, bem como mediador para implementação de novas posturas 

históricas e sociais. Isto é, faz-se preciso que ao professor seja dada a visibilidade do 

que realmente é a educação, com todos os seus problemas, com todos seus dilemas, 

teorias e práticas distanciadas. Por isso, esse artigo tem por objetivo geral analisar como 

o fomento de ações autorais e autônomas contribui para a formação do professor de 

PLE/L2. Será apresentando também o TELETANDEM como exemplo bem sucedido de 

autoria e autonomia nas aulas de LE. A metodologia esta embasada na pesquisa 

bibliográfica fundamentada por autores como SILVA (2010), TELLES (2009), 

ALMEIDA FILHO (1997), dentre outros. 

 
RESUMEN 

La formación del aprendiente (futuro profesor) debe trazar un perfil identitário para que 

ese profesional pueda reconocer su misión e reconociéndose como colaborador partícipe 

de la transformación social, así como para fundamentar nuevas posturas históricas e 

sociales. O sea, es necesario que al profesor sea dada la visibilidad de lo que realmente 

es la educación, con todos sus problemas, con todos sus dilemas, teorías e prácticas 

alejadas. Por eso, ese artículo tiene por objetivo general analizar como el fomento de 

acciones atoráis e autónomas contribuye para la formación del docente de PLE/L2. Será 

presentando también el TELETANDEM como ejemplo bien sucedido de autoría y 

autonomía en las clases de LE. La metodología esta embasada en la pesquisa 

bibliográfica fundamentada por autores como SILVA (2010), TELLES (2009), 

ALMEIDA FILHO (1997), entre otros. 

 

 
Introdução 

 

As condições para a formação docente ainda enfrentam sérios problemas na 

formulação desse processo. Para isso, Almeida Filho (1997, p.2) legitima ao dizer que 

“o papel preponderante que exerce o professor é traduzível em seu contínuo esforço por 
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criar caminhos de aprender e de adquirir para os alunos, de prever obstáculos, de 

premeditar experiências...”. É o professor que deve mediar as condições adequadas para 

a aprendizagem da língua. Todavia, em um processo de imersão3, é a troca de 

experiências com o outro, que o docente também se faz mediador do conhecimento que 

se consubstancia, favorecendo um processo muito mais compartilhado e descentralizado 

em apenas um lado. Assim sendo, ensinar e aprender uma língua estrangeira tem sido 

objeto de muitos estudos, posto que a necessidade de domínio de outra língua se torna 

fundamental e preciso no mundo globalizado, cujas fronteiras ideológicas perpassam 

por todas as questões identitárias, sob a égide do multiculturalismo e das novas 

tecnologias. Porém, a utilização destes novos recursos tecnológicos nas escolas devem 

ser práticas inseridas nos cursos de formação docente nas Instituições de Ensino 

Superior (doravante IES), sendo devidamente apresentadas e minuciosamente 

exploradas (PAIVA, 2005). 

Para isso, esse artigo tem por objetivo geral analisar como o fomento de ações 

autorais e autônomas contribui para a formação do professor de PLE/L2. Não obstante, 

será apresentando também o TELETANDEM como exemplo bem sucedido de autoria e 

autonomia nas aulas de LE. 

Destarte, a metodologia esta embasada na pesquisa bibliográfica, observando o 

que alguns teóricos abordam sobre a autoria e autonomia no desenvolvimento da 

formação docente e no estudo do processo de Teletandem como instrumento auxiliador 

para tal processo, fundamentado por autores como SILVA (2010), TELLES (2009), 

ALMEIDA FILHO (1997), dentre outros. O presente artigo pretende contribuir para 

investigações no âmbito da formação do professor de Português como Língua 

Estrangeira (doravante PLE) e a importância da percepção da autonomia e a autoria, 

fomentando uma parceria que contribui para uma prática educativa muito mais centrada 

na construção de um conhecimento mais pragmático e próximo da realidade, dando ao 

saber um contorno mais palpável. Dessa forma, o professor assume a função de 

observador dos alunos, seus objetivos e metas, e a partir da reflexão elabora e concebe 

os pontos que deverão ser elencados no ensino/aprendizagem teórico-prática em 

interface com os objetivos propostos pelo curso. É a prática docente que permite a 

 
3 

Vale ressaltar que o termo “imersão”, durante o decorrer desse artigo, não estará diretamente ligado ao 

fato de o aprendiz está fisicamente no território estrangeiro, para adquirir a LE alvo, como assevera 

Krashen (1973), pois com o advento das TICs, essa imersão pode se dar de outras formas, sem 

necessariamente haver esse deslocamento físico. 
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transformação do sujeito social, uma vez que tende a contribuir para o processo de 

solidificação da identidade do eu e do outro estrangeiro. 

 
1. Formação docente: a autonomia nas aulas de LE 

 

A formação do professor de Língua Estrangeira (doravante LE) tem passado por 

muitas transformações ao longo do tempo, haja vista a necessidade de adaptação às 

mudanças sociais e paradigmáticas pelas quais a sociedade atual passa. No entanto, 

explorar o campo da formação docente, seja de qualquer área do conhecimento, fomenta 

muitas investigações, pois a partir de cada peculiaridade morfológica dessas ciências, as 

buscas pela resolução de problemas recorrentes e emergentes tendem a ser constantes e 

contextuais, dados os fatores heterogêneos impostos a cada situação de troca de 

conhecimento. “O importante, de início, é reconhecer que as práticas educativas supõem 

processos comunicativos e, quero acentuar, intencionais, visando alcançar objetivos de 

formação humana” (LIBÂNEO 1998, p.25). 

De sobremodo, o processo de formação do professor deve perpassar pela sua 

práxis de aprendiz, a qual objetiva um contínuo esforço por aperfeiçoamento, ou seja, 

partindo do pressuposto básico de que a formação docente é de cunho subjetivo e ao 

mesmo tempo coletivo, o educador deve constantemente estar imerso em um 

ininterrupto ciclo de formação. “A palavra formação em português, utilizado assim 

como substantivo, indica corretamente o processo dinâmico que se desenvolve ao longo 

do tempo” (ALMEIDA FILHO 1997, p. 2). 

Faz-se primordial qualificar os formadores para que possam adentrar em um 

universo bem mais aberto às inovações, bem como contínuas ressignificações do 

conhecimento. Não se podem descartar todos os conhecimentos prévios dos aprendizes 

em detrimento de práticas engessadas e distantes da realidade que compõe o contexto 

sócio-histórico que este aprendiz está inserido. Segundo Barbosa & Ramos (2007, p.3): 

 
Mesmo ciente de que o indivíduo, na qualidade se ser histórico e 

social, nasce num meio determinado, portanto, sua estrutura, sua 

consciência, é determinada pela sua vida. Destarte, o modo de 

organização e produção deste sistema reflete e é refletido na vida dos 

trabalhadores como um todo, ou seja, os indivíduos são tais como 

manifestam sua vida (...). 

 

Realidade esta que, por vezes, se mantém distante dos institutos e centros de 

formação, bem como de universidades, uma vez que a teoria se assenta longe dos 
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heterogêneos contextos sociais, reproduzindo ideologias de classes que são 

supostamente reconhecidas como dominantes em detrimento da cultura expressiva da 

massa proletária que sustenta a maior camada social, ou seja, a camada mais popular. 

A formação do aprendiz (futuro docente) tende, antes de qualquer coisa, buscar 

traçar um perfil identitário para que esse profissional possa reconhecer sua missão e 

reconhecer-se como sujeito partícipe da transformação social, bem como mediador para 

implementação de novas posturas históricas e sociais. Isto é, faz-se preciso que ao 

professor seja dada a visibilidade do que realmente é a educação, com todos os seus 

problemas, com todos os seus dilemas, teorias e práticas distanciadas, porém se deve 

acentuar a “necessidade de movimento constante” (ALMEIDA FILHO 1997, p.2) que 

deverá ser uma prática absolutamente continuada. 

Nesse percurso dialético, o aprendiz/professor se torna mais confuso e perdido 

no distanciamento entre teoria X prática, e tende a sentir-se em meio a um turbilhão de 

dúvidas e questionamentos. “O professor, por exemplo, pode entrar em conflito consigo 

mesmo porque sente que se dedica, considera-se reflexivo, mas não vê mudanças 

ocorrerem em sua sala de aula” (SILVA 2010, p.39). Talvez, como aponta Silva (2010) 

seja esse não enxergar as mudanças que provoca a angústia no professor, o que o faz 

sentir-se perdido, sobretudo, no processo de autonomia na construção de estratégias e 

métodos de se lograr êxito em suas aulas. 

Nas aulas de LE, se o docente se põe distante de uma dessas duas e  

fundamentais bases (teoria e prática), prática aqui se configura também como o 

compromisso com a dinamicidade e mutabilidade da língua-meta, o processo de 

aprendizagem tende a se tornar mais engessado, de maneira que o docente ao não 

refletir sua práxis, somente repete situações, a fim de que o aprendiz compreenda 

fórmulas prontas, seja no aspecto prático de repetição da língua, seja no distanciamento 

do real que o conhecimento teórico se estagna. 

Corroborando com a ideia do professor Kleber Silva (2010), a efetivação da 

autonomia docente se dá em vias de reflexão. Não se pode pensar em um processo de 

aprendizagem de LE desvinculado das novas exigências do mundo contemporâneo. “O 

ser humano é fundado neste movimento contínuo, permanente e duradouro de pensar 

fazendo-se e ao fazer-se pensante fundamentar-se historicamente no tempo...” 

(GHEDIN 2002, p.130). É na experiência da aprendizagem, que o sujeito levanta 

hipóteses acerca de como e por que se faz importante ao aprendiz (futuro docente) a 
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autonomia para concreta e efetivamente saber ser e posicionar-se como sujeito- 

reflexivo. 

Acrescentamos a esta visão a importância da reflexão por parte do 

aluno sobre como e por que todo esse processo ocorre ao longo de sua 

experiência de aprendizagem, a fim de que sua autonomia se 

desenvolva mais concreta e efetivamente (SILVA 2010, p.42). 

 

Todavia, o processo de autonomia não se configura somente como uma simples 

liberdade que confere ao professor o poder de ser e fazer o que quer, sem o seguimento 

de regras e/ou estratégias. Não podemos pensar em autonomia como um ato 

irresponsável, sobretudo nas aulas de LE. A nenhum professor de LE deve ser conferido 

tal título somente porque esse indivíduo é nativo ou viveu um processo de imersão em 

uma determinada cultura. Enfatizaremos que é necessário, para um processo de 

aprendizagem de uma língua-meta, a formação profissional, a qual tem sua sustentação 

na interface entre teoria e prática. “Vale ressaltar que o conhecimento de técnicas e 

métodos de ensino é crucial, mas não são os únicos instrumentos para o completo 

desenvolvimento da prática pedagógica” (SILVA 2010, p. 37), ou seja, é preciso que 

haja reflexão em equilíbrio com a ação (ibidem, 2010) para que a aprendizagem se 

consubstancie em uma prática pensada e analisada e mais ainda motivadora e 

estrategicamente ligada aos interesses dos aprendizes. 

A autonomia do professor crítico-reflexivo contribui de forma sine qua non para 

uma prática docente de competência técnica e reflexiva. O docente se torna “capaz de 

repensar as situações ainda não resolvidas pela técnica” (COITINHO 2007, p. 4). É a 

prática reflexiva que sugere ao professor um processo contínuo de formação, a fim de 

uma constante reformulação dos modelos educacionais imputados pelas instituições que 

engendram o sistema educacional. Assim, faz-se importante ressaltar que língua e 

cultura são faces de um mesmo aprendizado, aqui especificamente de LE, portanto, 

quando o docente assume a postura crítica/reflexiva, sua visibilidade acerca da 

importância desta interface se faz bem maior, assegurando-o com mais nitidez o 

significado do termo autonomia, assumindo assim o papel de artífice ativo do saber, de 

modo que, quando se tem autonomia, as vias de acesso à autoria se tornam mais 

acessíveis. 

 
2. Formação docente: a autoria nas aulas de LE 
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O mundo contemporâneo tem passado por significativas transformações ao 

longo da história, sobretudo no que concerne a estratégias educacionais, haja vista a 

grande necessidade de integrar essas mudanças ao espaço escolar, e nada mais justo, 

pois é na escola que se “forma” o indivíduo para o convívio social, considerando-se a 

mutabilidade constante do ser humano e do ambiente em que se está inserido. 

Imerso neste turbilhão de câmbios, o professor se vê impelido a buscar novos 

caminhos, com a finalidade de alcançar seus objetivos, sobretudo, chamar a atenção dos 

alunos, através da linguagem, postura e criação autoral de suas aulas. Talvez, nesse 

momento, lança-se mão de muitos artifícios para burlar o marasmo, a apatia e o suposto 

desinteresse dos discentes nas salas de aula. “Talvez fosse mais produtivo realizar uma 

ensino mais pragmático, com objetivos mais simples e mais possíveis de serem 

alcançados” (MOITA LOPES 1996, p. 39). 

Enquanto sujeito – ativo na construção do conhecimento, o professor assume a 

postura de “oleiro” do saber, uma vez que, a partir de sua própria formulação, vai 

direcionando, modelando e re-criando, de forma mais pragmática o objeto de estudo. Ou 

seja, é a maneira como se apresenta o saber que poderá suscitar o desejo de 

desvelamento e busca ao desconhecido. Partimos, então, do pressuposto de uma prática 

reflexiva. “O professor praticamente reflexivo não repete rotinas, mas desenvolve seus 

próprios direcionamentos, baseados no seu conhecimento teórico associados à sua 

prática docente” (DUTRA 2010, p.23). Com a prática reflexiva, o decente tende a 

assumir uma postura crítica frente ao universo de possibilidades que lhe são 

apresentadas. Sendo assim, como corrobora Coitinho: 

 
Desta forma, uma atitude reflexiva requer um sujeito crítico e 

consciente, capaz de construir sua metodologia ou atividades 

metodológicas para implementar sua prática e, com isso, buscar  

atingir seus objetivos e os objetivos do aluno, conduzindo-o à 

autonomia (COITINHO 2007, p. 4). 

 

Desta forma, a autonomia e a autoria caminham juntas, fomentando  uma 

parceria que contribui para uma prática educativa, a qual parta da busca de uma práxis 

muito mais centrada na construção de um conhecimento mais pragmático e próximo da 

realidade, dando ao saber um contorno mais palpável. 

 
2.1  Teletandem: um exemplo de sucesso da autoria e da autonomia no processo 

ensino/aprendizagem de LE através das TICs 
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Quando bem aproveitadas as TICs podem favorecer de sobremaneira o processo 

de ensino aprendizagem de uma língua estrangeira. Neste contexto a autonomia e 

autoria do aprendiz (futuro docente), têm como exemplo muito marcante, desde o final 

da década de 60, o processo de aprendizagem de línguas estrangeiras através do 

TANDEM, em que nativos ou pessoas competentes em uma determinada LE teciam 

uma troca comunicativa de língua e cultura com diferentes indivíduos de outras 

nacionalidades. Isto é, “a aprendizagem de línguas in-tandem envolve pares de falantes 

nativos de diferentes línguas trabalhando, de forma colaborativa, para aprenderem a 

língua do outro” (BENEDETTI 2010, p.9). 

 
O (tele) tandem seria como quatro pessoas em um barco e/ou canoa, 

tendo como objetivo, chegar em determinado lugar. Para tal intento, é 

imprescindível cooperação e a colaboração entre todos. Isto implica 

definir prioridades/metas e negociar com o(s) parceiro(s) as maneiras 

para atingí-la(s) (SILVA 2010, p.28). 

 

O objetivo primeiro do Tandem estava centrado na aprendizagem de uma  

LE/L2, partindo da conversação com o estrangeiro, o aprendiz além de estar em contato 

direto com um falante nativo ou competente, ainda tinha a possibilidade de reconhecer 

as idiossincrasias linguísticas, as quais não estão presentes nos materiais didáticos de 

cursos institucionais. “Os participantes do Tandem nunca estão sozinhos em seus 

processos” (TELLES 2009, p.25). 

Deste modo, em um quase processo de imersão que é defendido por Krashen 

(1970), com a quebra das barreiras geográficas, o aprendiz de uma LE é posto em 

contato direto com a língua-meta, por estar “imerso” na cultura e na língua do cotidiano. 

“Na verdade, nenhum deles ensinará língua, mas irá usá-la para compartilhar ideias, 

pensamentos, informações culturais... Cada um tentará aprender de modo autônomo, 

utilizando as línguas na interação...” (VASSALO & TELLES 2009, p.21). 

Muitos estudos acerca do processo de ensino e aprendizagem do Teletandem 

demonstram que este é um método bastante eficiente, dada a troca de informações de 

todos os contextos sociais (cultura, religião, economia, turismo, dentre outros), na 

aprendizagem ou aquisição de uma LE. Faz-se relevante considerar que a autonomia  

dos sujeitos envolvidos nesse processo é sumamente importante, pois ao professor cabe 

o papel de mediador, mas os sujeitos partícipes são os aprendizes da língua meta. 
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Considerações finais 

 
 

Considera-se importante, os objetivos que são os eixos motivadores da língua- 

meta, ou seja, é a partir daquilo que se deseja conhecer, que o aprendiz se coloca em 

posição de interlocutor e ao mesmo tempo de professor, interagindo de forma autêntica 

e ativa na construção do conhecimento da língua estrangeira. Portanto, a interação entre 

a autonomia e a autoria provoca grandes benefícios aos aprendizes de uma LE, pois são 

grandes os fatores de ordem pessoal, bem como da necessidade de compreender aquilo 

que o outro, que está noutro lugar do mundo, tem a compartilhar. Por isso, considera-se 

o Teletandem como um método bastante inovador, cujas experiências são de grande 

valia para quem quer conhecer o outro e, mesmo distante, partilhar e compartilhar da 

língua e da cultura. 
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ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL E DISTRIBUIÇÃO 

DA REDE BRASILEIRA DE ENSINO NO EXTERIOR (RBEx)1
 

 

Leandro Rodrigues Alves Diniz2
 

RESUMO 

Filiando-se à Análise do Discurso pêcheutiana e à História das Ideias Linguísticas, este 

trabalho analisa as iniciativas do Ministério das Relações Exteriores brasileiro para a 

promoção do português no exterior, especificamente, aquelas levadas a cabo pela 

Divisão de Promoção da Língua Portuguesa. Estudamos, particularmente, aspectos 

relativos à organização, ao funcionamento e à distribuição dos Centros Culturais 

Brasileiros, Institutos Culturais Bilaterais e leitorados em universidades estrangeiras, 

que, em conjunto com o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (Celpe-Bras), constituem os principais mecanismos da política linguística 

exterior do Estado brasileiro. 

 
RESUMEN 

Filiándose al Análisis del Discurso pêcheutiano y a la Historia de las Ideas Lingüísticas, 

este trabajo analiza las iniciativas del Ministerio de las Relaciones Exteriores brasileño 

para la promoción del portugués en el exterior, específicamente, aquellas llevadas a 

cabo por la División de Promoción de la Lengua Portuguesa. Estudiamos, 

particularmente, aspectos relativos a la organización, al funcionamiento y a la 

distribución de los Centros Culturales Brasileños, Institutos Culturales Bilaterales y 

lectorados en universidades extranjeras, que, conjuntamente con el Certificado de 

Suficiencia en Lengua Portuguesa para Extranjeros (Celpe-Bras), constituyen los 

principales mecanismos de la política lingüística exterior del Estado brasileño. 

 
Considerações iniciais 

 
 

Este trabalho objetiva fazer um panorama das ações levadas a cabo pelo Estado 

brasileiro para a divulgação do português no exterior, especificamente, pelo 

Departamento Cultural (DC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE)3. Tal 

departamento é formado pela Divisão de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP), 

Divisão de Operações de Difusão Cultural (DODC), Divisão de Acordos e Assuntos 

 
1 Agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pela bolsa concedida 

entre setembro de 2008 e agosto de 2010 (processo no. 07/59045-2). Agradeço, ainda, à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que me possibilitou realizar um estágio de 
doutorado na Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, entre setembro de 2010 e março de  2011 

(processo no. 2026-10-4). 
 

2 UNILA. 

3 Em nossa pesquisa de mestrado (DINIZ, 2010), analisamos uma outra instância da instrumentalização 

brasileira do português como língua estrangeira, que também desempenha seus efeitos em termos de 

política linguística: o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras). 

Trata-se de um exame desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação e aplicado no Brasil e no 

exterior com o apoio do MRE. 
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Multilaterais (DAMC), Divisão de Temas Educacionais (DCE), Coordenação de 

Divulgação (DIVULG) e Divisão de Promoção do Audiovisual (DAV). Concentramo- 

nos, neste artigo, no estudo da DPLP, entidade fundada em 2003 com o objetivo de 

“orientar, coordenar e executar a política cultural externa do Brasil sob a vertente da 

difusão da língua portuguesa e da literatura e cultura brasileiras”4, por intermédio da 

Rede Brasileira de Ensino no Exterior (RBEx). Tal rede é atualmente composta pelos 

Centros Culturais Brasileiros (CCBs) – anteriormente denominados Centros de Estudos 

Brasileiros (CEBs) –, Institutos Culturais Bilaterais (ICs) e leitorados brasileiros. 

Considerando que a instituição se configura por uma textualidade 

(PFEIFFER, 2007), com a qual mantém uma relação de inter-sustentação, deter-nos- 

emos, inicialmente, em textos oficiais relativos à RBEx, apreendendo alguns vestígios 

que nos permitem melhor compreender o seu funcionamento. 

 
1. A organização institucional da RBEx 

 
 

Visando à discussão de algumas características da organização institucional da 

DPLP, trazemos, a seguir, as apresentações dos Centros Culturais Brasileiros, dos 

Institutos Culturais Bilaterais e dos leitorados, disponíveis no site do Departamento 

Cultural do Itamaraty5. 

 
 

Centros Culturais Brasileiros 

Os Centros Culturais Brasileiros são instituições diretamente subordinadas ao Chefe da 

Missão Diplomática ou repartição consular do Brasil em cada país, constituindo o principal 

instrumento de execução da nossa política cultural no exterior. 

Suas atividades estão relacionadas ao ensino sistemático da Língua Portuguesa falada no 

Brasil; à difusão da Literatura Brasileira; à distribuição de material informativo sobre o 

Brasil; à organização de exposições de artes visuais e espetáculos teatrais; à co-edição e 

distribuição de textos de autores nacionais; à difusão de nossa música erudita e popular; à 

divulgação da cinematografia brasileira; além de outras formas de expressão cultural 
brasileira, como palestras, seminários e outros. 

Institutos Culturais Bilaterais 

Os Institutos Culturais Bilaterais são entidades sem fins lucrativos de direito privado e, 

embora autônomas, cumprem missão cultural em coordenação com as Missões diplomáticas 
e consulares da jurisdição em que estão sediadas. 

Leitorados 

A Rede de Leitorados reúne professores especialistas em língua portuguesa, literatura e 

 
 

4 Informações disponíveis no site da DPLP, no site <http://www.dc.mre.gov.br/brasil/page3.asp>, em 
julho de 2008, mas que foram retiradas do ar. 
5 Cf. <http://www.dc.mre.gov.br/lingua-e-literatura>. Acesso em 25 out. 2011. 

http://www.dc.mre.gov.br/brasil/page3.asp
http://www.dc.mre.gov.br/brasil/page3.asp
http://www.dc.mre.gov.br/lingua-e-literatura
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Gostaríamos, inicialmente, de destacar que, no site do Itamaraty, os CCBs e os 

ICs são apresentados por meio de uma estrutura típica de definição, através do uso do 

verbo “ser”: “X é Y”. Por outro lado, os leitorados não chegam a ser definidos, mas 

caracterizados através do uso do verbo “reunir”. Uma paráfrase com o uso verbo “ser” 

(ex: “A Rede de Leitorado é uma reunião de professores...”) produziria efeitos de 

sentido bastante diferentes, na medida em que conferiria à rede um maior grau de 

coesão, como se todos os leitorados fossem subordinados a uma entidade superior. Tal 

formulação nos dá indícios de que há antes uma relação de subordinação entre cada 

leitorado e a universidade estrangeira em que ele se localiza do que entre todos os 

leitorados e o Itamaraty, em que pese o fato de que esse último coordene e subsidie as 

atividades em questão. De fato, conforme fica claro na portaria que atualmente regula o 

programa de leitorado (BRASIL, 2006), é à universidade estrangeira que compete a 

decisão final quanto à escolha do leitor, ainda que a CAPES realize a análise dos 

currículos dos candidatos aos postos de leitorado e faça uma pré-seleção dos candidatos. 

Além disso, é a universidade que estabelece o perfil do leitor a ser pré-selecionado pela 

CAPES. É possível, inclusive, que a universidade rejeite os candidatos pré-selecionados 

à vaga – caso em que o auxílio financeiro oferecido pelo Itamaraty é cancelado até nova 

seleção. 

Ademais, enquanto os CCBs e os ICs são, respectivamente, definidos como 

“instituições” e “entidades”, os leitorados são caracterizados como uma “modalidade 

de promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira” [grifo nosso]. A distinção 

entre as designações “instituições”, “entidades” e “modalidades” parece apontar para 

um desnível na organização institucional da DPLP, em que os CCBs ocupam uma 

posição de maior destaque que os ICs, que, por sua vez, desempenham um papel mais 

importante aos olhos do Itamaraty do que os leitorados. Tal desnível é explicitado na 

cultura brasileiras, que atuam em conceituadas universidades estrangeiras, selecionados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação 

(CAPES/MEC) e pelas instituições acadêmicas no exterior. 

Atualmente, o Departamento Cultural do Itamaraty coordena e subsidia as atividades de 64 

leitorados (eram 40 em 2006 e 45 em 2008) em 41 países (eram 30 em 2006), distribuídos 

em universidades de reconhecido prestígio. A expansão da Rede de Leitorados revela o 

êxito dessa modalidade de promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira, que 

atinge uma parcela qualitativa das populações locais, no âmbito das comunidades 

acadêmicas formadoras de opinião. 

[grifos nossos] 
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apresentação dos CCBs, considerados “o principal instrumento de execução da nossa 

política cultural no exterior”. Apesar disso, é importante atentar para o fato de que os 

leitorados, conforme definição apresentada no quadro acima, atingem “uma parcela 

qualitativa das populações locais, no âmbito das comunidades acadêmicas 

formadoras de opinião” [grifos nossos]. Estão, portanto, voltados, essencialmente,  

para o público universitário, e não para as comunidades locais de uma maneira mais 

geral – como é o caso dos CCBs e dos ICs. Ainda que represente, quantitativamente, 

uma parcela pequena, esse público acadêmico é significado como qualitativamente 

importante, por, supostamente, ser “formador de opinião”. 

Observemos, ainda, que as designações compostas dos CCBs – a exemplo de 

“Centro Cultural Brasil-Bolívia”, “Centro Cultural Brasil-Haiti” e “Centro Cultural 

Brasil-México” –, bem como de alguns ICs, como “Instituto Cultural Brasil-Colômbia”, 

“Instituto Cultural Brasil-Venezuela” e “Instituto Cultural Brasil-Itália”, dão indícios de 

que esses espaços dizem respeito à relação entre o Estado brasileiro e outros Estados. 

Por outro lado, de maneira bastante diferente do observado na definição dos CCBs e dos 

ICs, os leitorados são caracterizados, inicialmente, não pela sua relação com o Estado 

brasileiro, mas pelos indivíduos que desenvolvem suas atividades e pelo seu local de 

atuação: “A rede de Leitorados reúne professores especialistas em língua portuguesa, 

literatura e cultura brasileiras, que atuam em conceituadas universidades 

estrangeiras” [grifos nossos]. Não se trata, portanto, de uma relação entre o Estado 

brasileiro e outros Estados, mas sim entre um indivíduo – mais precisamente, um 

cidadão brasileiro – e uma universidade estrangeira6. 

Há, entretanto, uma importante diferença no funcionamento semântico dos 

nomes Centros Culturais Brasileiros e Institutos Culturais Bilaterais. Enquanto aquele 

vincula o centro exclusivamente ao Brasil, não fazendo alusão alguma a outros países, 

este produz um efeito de simetria, ao caracterizar os institutos como bilaterais7. Tal 

diferença aponta para os distintos estatutos jurídicos dos CCBs e dos ICs, que podemos 

 

6 Isso não significa que o leitorado não seja significado como um cargo de representação (cultural). Em 

nossa pesquisa de doutorado (DINIZ, no prelo), defendemos a hipótese de que há uma polêmica acerca de 

quem / o que o leitor representa, não sendo consensual a ideia de que ele seja um representante do Estado 

brasileiro. 
 

7 Cabe observar que, embora a maior parte dos nomes de ICs tenha um funcionamento semântico 

semelhante ao dos CCBs, alguns o subvertem. Este é o caso dos nomes Instituto Cultural Uruguaio- 

Brasileiro (ICUB) e Instituto Brasileiro Equatoriano de Cultura (IBEQ), já que o emprego dos adjetivos 

“uruguaio” e “equatoriano” em seus nomes, em conjunto com “brasileiro”, produz o efeito de que o 

instituto em questão não é apenas brasileiro. No caso do ICUB, esse efeito é ainda mais forte, na medida 

em que o adjetivo “uruguaio” precede “brasileiro”. 
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perceber pelas próprias apresentações do quadro anterior. Os CCBs são, pois, definidos 

em função de sua relação de subordinação ao Chefe da Missão Diplomática ou 

repartição consular do Brasil em cada país, enquanto os ICs são caracterizados como 

entidades autônomas e de direito privado. 

Em que pesem essas diferenças, o vínculo dos ICs com o Estado brasileiro está 

posto, como indica o seguinte enunciado: “embora autônomas, cumprem  missão 

cultural em coordenação com as Missões diplomáticas e consulares da jurisdição em  

que estão sediadas”. Segundo Guimarães (1987), em um enunciado do tipo "A, embora 

B", o operador “embora” indica que o locutor, apesar de reconhecer a possibilidade da 

utilização do argumento B a favor da conclusão r, invalida-o, indicando ao alocutário 

que é o argumento A que irá prevalecer. Prevalece, assim, o argumento que caracteriza 

os ICs a partir da sua relação com o Estado brasileiro, ainda que se reconheça que se 

trata de uma relação mais fraca, por serem entidades autônomas. 

Uma vez analisados os textos de apresentação da RBEx, deter-nos-emos, na 

próxima seção, em alguns elementos da história dos CCBs, ICs e leitorados. 

Apresentaremos, ainda, dados sobre a presença dessa rede nas diversas partes do mundo 

 
2. História e distribuição da RBEx 

 

Segundo Silva e Gunnewiek (1992), foram fundadas, na década de 1940, as 

primeiras instituições que serviram como núcleos para o subsequente desenvolvimento 

dos Centros de Estudos Brasileiros (CEBs), conhecidos como CCBs desde 2008: 

Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro (Montevidéu), Instituto de Cultura Argentino- 

Brasileiro (Buenos Aires), Instituto de Cultura Paraguaio-Brasileiro (Assunção) e 

Instituto de Cultura Boliviano-Brasileiro (La Paz). Até então, afirmam os autores, a 

política brasileira de difusão da língua portuguesa era restrita à tradução de livros. De 

acordo com Lopes (2008), ex-diretora do CCB de Santiago (Chile), a criação dos CEBs 

e Institutos Culturais atendia, inicialmente, uma política de aproximação cultural com 

países limítrofes. Tais instituições foram, assim, criadas “com o propósito de integrar o 

país ao universo dos países de fala hispânica da região”. “Neste contexto”, afirma 

Lopes, “o Brasil permanecia então rodeado não apenas por uma fronteira territorial de 

imensos espaços pouco povoados, como também por outra fronteira, a do idioma”. Ao 

longo dos anos, os CEBs – atualmente conhecidos como Centros Culturais Brasileiros 
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– se estenderam para outros países da América Latina e, hoje, estão presentes em outras 

partes do mundo. 

A criação da maior parte dos ICs, por sua vez, remonta à privatização de antigos 

CEBs. Segundo Pinto (2008), o MRE promoveu, em 1995, o gradativo desligamento 

jurídico e administrativo dos 24 CEBs então existentes, que estavam, até aquele 

momento, diretamente vinculados às Embaixadas. O IC em Buenos Aires, por exemplo, 

conhecido como Fundação Centro de Estudos Brasileiros de Buenos Aires (FUNCEB), 

originou-se de um CEB prévio, e hoje desfruta de autonomia financeira, tendo aberto 

filiais em Córdoba (1996) e em San Isidro (1998). A história do Instituto Cultural 

Brasil-Itália segue um percurso semelhante, como mostram Lima et al. (2008). 

Em relação à história dos leitorados brasileiros, Silva e Gunnewiek (1992) 

afirmam que os primeiros foram criados na França e Inglaterra, na década de 1960. Em 

dezembro de 2011, estavam em funcionamento 68 postos de leitorado, distribuídos por 

64 universidades de 41 países, atendendo a mais de 3600 alunos8. 

Posto isso, apresentamos, abaixo, um gráfico relativo à distribuição da RBEx 

pelo mundo em dezembro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

O gráfico indica que quase 55% dos CCBs estão no continente americano, 

sobretudo, na América do Sul e na América Central e Caribe, onde se situam, 

 
8 Cf.: <http://www.dc.mre.gov.br/lingua-e-literatura/leitorados>. Acesso em: 01 dez. 2011. 
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respectivamente, 27,27% e 22,72% dos CCBs. Além disso, 71,43% dos ICs estão na 

América do Sul e 14,28%, na América Central. Por outro lado, localizam-se no 

continente americano apenas 36,76% dos leitorados, dos quais 23,53% estão na  

América do Sul e 10,29% na América Central e Caribe. De maneira bastante diferente 

estão distribuídas as diferentes instituições da RBEx na Europa, em que estão apenas 

13,63% dos CCBs e 14,28% dos ICs, mas 32,35% dos leitorados. Tais observações nos 

permitem concluir que, historicamente, tem-se privilegiado a divulgação da língua 

portuguesa e cultura brasileira fora do espaço acadêmico na América, em contraposição 

à Europa. 

 
Considerações finais 

 
 

Antes de finalizarmos este artigo, gostaríamos de chamar a atenção para algumas 

mudanças importantes na configuração da RBEx, que observamos ao comparar os 

dados anteriormente apresentados, relativos a 2011, com informações constantes na 

circular nº 6751 da antiga Divisão de Instituições de Ensino e Projetos Especiais (DIEP) 

do MRE, datada de 18 de janeiro de 1991 (apud MENEZES, 1993). Uma delas consiste 

na diminuição na proporção de leitorados existentes na Europa, devido a uma maior 

abertura de leitorados em outras regiões, em especial, na América do Sul e na África. 

Outra mudança significativa é o aumento dos CCBs na África: dos seis centros 

existentes nesse continente, apenas dois datam da década de 1980. Em um único ano – o 

de 2008 –, foram fundados CCBs em São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e África do Sul. 

Tais fatos são indicativos de modificações na política linguística externa brasileira, na 

esteira de mudanças na política externa brasileira com vistas a um maior diálogo sul-sul. 

As iniciativas do Estado brasileiro para a promoção do português no exterior podem, 

portanto, ser consideradas uma tentativa de ampliação de seu “poder suave” (soft 

power), para recuperar o conceito de Nye (2002). Trata-se de uma forma de poder 

baseada na “capacidade de sedução e atração” (ibidem, p. 29) advinda, em grande parte, 

do poder cultural e dos valores políticos defendidos por um Estado. Nesse sentido, 

conforme temos defendido em nossa pesquisa de doutorado (DINIZ, no prelo), a 

distribuição da RBEx – e, particularmente, mudanças nessa distribuição – podem dar 

indícios interessantes da relação entre a política linguística exterior e a política externa 

brasileira, evidenciando novos sentidos que passam, contemporaneamente, a significar a 

língua portuguesa. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta como o ensino de Português - Língua Estrangeira (PLE) é 

desenvolvido em nossa instituição – UFSM - Universidade Federal de Santa Maria. As 

aulas de PLE são organizadas e promovidas por meio de um projeto de extensão e de 

pesquisa, em andamento – Entrelínguas – Centro de Estudos sobre Práticas Linguísticas 

e Culturais, vinculado ao Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFSM. 

Além de representar essa universidade enquanto um posto aplicador do exame Celpe- 

Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros), trata-se de 

um espaço institucional no qual alunos de graduação e pós-graduação em Letras 

desenvolvem estudos e investigações sobre as relações entre as línguas portuguesa e 

espanhola, suas interfaces, fronteira e circulação. Sobre as aulas de PLE, há dois cursos 

que são ofertados semestralmente pelo projeto: o de Português Língua Estrangeira – 

Preparatório para o Celpe-Bras e o de Português Língua Estrangeira para intercambistas 

da AUGM (Associação de Universidades Grupo Montevideu) que é ministrado a eles por 

meio de um convênio realizado entre o Entrelínguas e a SAI (Secretaria de Assuntos 

Internacionais). As aulas são elaboradas e ministradas pela equipe de alunos participantes 

do Entrelínguas. Essas atividades didáticas são organizadas de acordo com as 

especificidades dos cursos ofertados e são supervisionadas pelos professores 

coordenadores do projeto. Desse modo, o Entrelínguas destaca-se como um projeto bem 

sucedido que atua na ação e planejamento linguístico sobre o PLE na UFSM que pode 

ser caracterizado como política linguística explícita (HAMEL, 1999), pois contribui 

para consolidar a institucionalização do Português - Língua Estrangeira. 

 
RESUMEN 

Este trabajo presenta como la enseñanza de Portugués - Lengua Extranjera (PLE) está 

desarrollada en nuestra institución – UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. Las 

clases de PLE son organizadas y promovidas por medio de un proyecto de extensión y 

de investigación, en actividad – Entrelínguas – Centro de Estudos sobre Práticas 

Linguísticas e Culturais, vinculado al Departamento de Letras Extranjeras Modernas de 

la UFSM. Además de representar esa universidad como un centro de aplicación del 

examen Celpe-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros), es un espacio institucional los alumnos de grado y posgrado en Letras 

desarrollan investigaciones sobre las relaciones entre las lenguas portuguesa y española, 

sus interfaces, frontera y circulación. Sobre las clases de PLE, hay dos cursos que son 

ofrecidos semestralmente por el proyecto: Portugués Lengua Extranjera – de 

preparación para el Celpe-Bras y de Portugués Lengua Extranjera para intercambistas  

de la AUGM (Associación de Universidades Grupo Montevideo) este es ministrado a  

ellos por medio de un convenio firmado entre Entrelínguas y Secretaría de Asuntos 

Internacionales de la UFSM. Las clases son elaboradas y ministradas por el equipo de 

alumnos becarios que participan y actúan en el Entrelínguas. Esas actividades didácticas 
 

1 UFSM. 

2 UFSM. 
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son organizadas de acuerdo con las especificidades de los cursos y son supervisionadas 

por los profesores coordinadores del proyecto. De ese modo, el desarrollo del 

Entrelínguas se destaca como un proyecto muy exitoso que actúa en la acción y el 

planeamiento lingüístico sobre el PLE en la UFSM que puede ser caracterizado como 

una política lingüística explícita (HAMEL, 1999), pues contribuye para consolidar la 

institucionalización del Portugués - Lengua Extranjera. 

 

Entrelínguas 
 

As atividades no Projeto Entrelínguas (Centro de Práticas Lingüísticas e 

Culturais) iniciaram no mês de setembro do ano de 2007 sob a coordenação da profª.  

Dr. Eliana Rosa Sturza. Neste projeto vinculado ao Departamento de Letras  

Estrangeiras Modernas, da UFSM, são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão que se referem à Língua Portuguesa e Língua Espanhola como línguas 

estrangeiras, assim como suas relações de interface lingüística e cultural e as  políticas 

de promoção e certificação delas. Há cursos de: PLE – português língua estrangeira para 

alunos do intercâmbio estudantil da AUGM, preparatório para a prova do CELPE-Bras 

– Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa, espanhol preparatório para o 

CELU – Certificado de Lengua y Uso (exame de proficiência argentino de domínio do 

espanhol como língua estrangeira), espanhol preparatório para o teste de suficiência. 

Além dessas atividades de extensão, os alunos cadastrados nesse projeto têm a 

oportunidade de participar de programas de mobilidade acadêmica para desenvolver 

seus projetos de estudos em outras universidades. Um deles refere-se ao Programa de 

Assistente de Idioma que é viabilizado pela AUGM (Associação de Universidades 

Grupo Montevidéu) da qual a UFSM é participante, e promove a integração regional 

entre os alunos das universidades conveniadas ao estabelecer redes de pesquisa e 

comunicação sobre estudos das línguas espanhola, guarani e portuguesa como línguas 

estrangeiras. Logo, esta mobilidade acadêmica estabelece semestralmente uma rede de 

assistente de idioma dessas línguas. No período do estágio, o assistente de idioma 

participante trabalha como colaborador honorário e cumpre um plano de trabalho 

estabelecido entre a universidade anfitriã e de origem deste assistente. 

 

 
O PLE no Brasil 

 
Conforme Almeida Filho (2008), o primeiro livro didático voltado para o ensino 

de PLE foi produzido no Rio Grande do Sul em 1956, porém as seguintes décadas, de 
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60 e 70, não revelam iniciativas do Brasil quanto ao ensino de PLE e sim de países 

estrangeiros. Essas décadas são marcadas por ações desenvolvidas em Universidades 

dos Estados Unidos que promoviam o ensino do Português e a produção de manuais na 

língua. Somente no final da década de 70 que será publicada, no Brasil, uma nova série 

de importantes obras voltadas para o ensino de PLE, contudo é só a partir dos anos 80 

que, de fato, este contexto irá mudar. 

Para Almeida Filho (2008) a década de 80 e 90 serão as mais marcantes em 

relação a iniciativas voltadas para o ensino de PLE no Brasil. Nos anos 80, ocorre uma 

considerável expansão na oferta de livros didáticos e aliado a isso, nos 90, se  

desenvolve uma nova consciência profissional quanto ao ensino de PLE, crescem os 

estudos teóricos a respeito do assunto e os cursos de Letras começam a ofertar 

disciplinas direcionadas ao ensino de PLE. 

Segundo Zoppi-Fontana (2008), nesta época, o ensino de PLE no Brasil começa, 

finalmente, a ganhar espaço, percebe-se nos anos 90 um maior incentivo à formação de 

profissionais na área e o aumento de projetos, trabalhos e pesquisas sobre o assunto. É 

nesta época inclusive, que é criada a Sociedade Internacional de Português Língua 

Estrangeira, a SIPLE. 

Tudo isso se deve, de acordo com a autora, à criação de novos espaços para a 

circulação da língua nacional através do MERCOSUL e da maior visibilidade e 

participação do Brasil no cenário político-econômico mundial. Com estes novos 

acontecimentos fica evidente então, a necessidade do desenvolvimento de um saber 

metalingüístico e de instrumentos lingüísticos em língua portuguesa que fossem 

devidamente legitimados. 

De acordo com Almeida Filho (2008), o Brasil não só passava por um ciclo de 

desenvolvimento econômico como também de desenvolvimento cultural impulsionado 

pelo grande otimismo em relação ao futuro, pela aceleração da vida urbana e pela ampla 

divulgação de uma imagem de Brasil, como um país de pessoas alegres e criativas e de 

lugares belos e exóticos, que passou a alimentar o imaginário mundial. 

É dentro de toda esta conjuntura, que na década de 1990, o Ministério da 

Educação do Brasil (MEC) desenvolve e outorga o CELPE-BRAS (Certificado de 

Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros), um instrumento linguístico que 

irá colaborar não só com a criação de uma identidade do provo brasileiro a partir do que 

se entende por brasilidade, como também legitimará a língua nacional. 
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Dessa forma, percebe-se que ao longo desses anos, o ensino de PLE como área 

de conhecimento vem se desenvolvendo gradativamente, porém através de ações 

promovidas pelas instituições de ensino. Necessitaria hoje, de maior incentivo a partir 

de políticas governamentais em favor do fortalecimento do ensino e da oferta de 

Português LE. Quanto a isso, Almeida Filho afirma: 

Dada a sua condição de país pós-colonial economicamente emergente, a 

responsabilidade brasileira pela língua e seu ensino numa circulação 

global tem demorado a se converter em políticas deliberadas e 

concertadas, entre elas a do ensino do Português como língua segunda 

e/ou estrangeira (...) (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 13) 

 

 

Aulas de PLE no Entrelínguas 
 

As aulas são ministradas por alunos do curso de Letras, com a orientação e 

acompanhemento dos professores pesquisadores, também são desenvolvidas pesquisas 

sobre aspectos de ensino e aprendizagem, como também de aquisição do português- 

língua estrangeira. Semestralmente são ofertadas duas turmas – uma para hispano- 

falantes e outra para estrangeiros de outras línguas. 

No que se refere ao planejamento do material didático para um curso de PLE, há 

uma variedade de insumos. Pode-se escolher dentre revistas, jornais, folhetos que se 

queira usar. Há, no entanto, que se tomar cuidado quando se trata de planejar a aula. Se 

por um lado a facilidade de acesso ao material beneficia a variedade; por outro lado, 

exige que o professor não se acomode apenas adotando um livro, pensando em aulas 

distantes da realidade dos alunos, “esquecendo-se” de recursos didáticos que 

potencialmente dinamizam um período de aula. Como podemos manter a motivação, a 

atenção, o interesse do aluno pelo curso se a dinâmica das aulas não reproduz a 

realidade que ele vive, se não propicia prazer? A sala de aula deve ser, um lugar em que 

o aluno participe num contexto de bem-estar. 

Na elaboração de um planejamento das aulas mostramos os elementos culturais 

do Brasil, selecionando cuidadosamente tópicos relativos aos aspectos sociais, políticos, 

econômicos e históricos, pois consideramos que um programa de PLE deve contemplar 

aspectos da cultura genuinamente brasileira. 

Os tópicos ou temas exploram a pluralidade em relação às produções culturais  

da história sul-riograndense e brasileira: da literatura, da arte, da música, da dança, das 
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manifestações populares, da tradição, do folclore, da política, das questões do cotidiano, 

da propaganda, atendendo a diversos propósitos e situações comunicativas. 

Os temas de cunho popular também são desenvolvidos tais como as canções, as 

tradições e o humor que retratando a identidade do povo brasileiro, sempre levando em 

conta os traços culturais predominantes em cada região do país. 

A fim de tornar uma aula prazerosa e motivadora, as atividades propostas são 

desenvolvidas contemplando a diversidade étnica e cultural de diferentes grupos sociais 

do país, fazendo com que o aluno conheça melhor o povo e a identidade brasileiros além 

das diferentes características regionais. Desse modo, trabalharmos a língua portuguesa, 

dando ênfase aos aspectos da cultura local, regional e brasileira. 

Em relação à preparação e elaboração do programa de PLE, sempre alguns 

aspectos contextuais específicos da UFSM são considerados, por exemplo, o público- 

alvo que é composto de adultos falantes de espanhol e outras línguas estrangeiras em 

situação formal de ensino em imersão no contexto sociopolítico do país. 

Para que os alunos aprendam o português a partir dos valores culturais do povo 

brasileiro, procura-se aprimorar o desenvolvimento da competência comunicativa deles 

por meio de habilidades de leitura e compreensão de textos do cotidiano: jornais, 

revistas, cartas, manuais, etc. veiculados linguisticamente em situações e contextos 

relevantes e diversificados de uso. Procura-se por meio das aulas, motivar o aluno a 

comunicar-se, eficientemente, tanto na forma escrita como oral, desenvolvendo as 

competências lingüística, gramatical, estratégica que se integram à competência 

comunicativa. Eis algumas das atividades que são realizadas durante a aula: produção  

de textos como, por exemplo, escrever ou responder uma carta, e-mail, preencher 

formulários ou responder questionários; ver, ouvir e compreender um programa de 

rádio, noticiário, documentário ou programa de televisão; 

 

 

 

 
Aulas preparatórias para o exame CELPE-BRAS 

 
O curso é destinado para estrangeiros que prestarão o Celpe-Bras (Certificado de 

Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros), exame desenvolvido pelo 

Ministério da Educação. As aulas preparam o aluno para realizar a prova, que explora a 

compreensão auditiva, a escrita e a comunicação em língua portuguesa. Como o exame 
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aborda temáticas relativas à cultura, história e costumes, as aulas são produzidas com 

conteúdos voltados ao país. O material didático é produzido por acadêmicos e 

integrantes do Projeto Entrelínguas e os conteúdos são abordados a partir de diversos 

gêneros textuais. Durante as aulas, o aluno toma conhecimento de um exemplar de 

determinado gênero textual, reconhece suas características e a partir disso, elabora 

textos de variados gêneros. A prática das habilidades de compreensão oral, leitura e 

produção escrita são de forma integrada, através de compreensão e produção de 

diferentes gêneros textuais, bem como a compreensão e prática de estruturas gramaticais 

da língua portuguesa visando a obtenção do Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras) que é outorgado pelo Ministério da 

Educação com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, realizado semestralmente 

no projeto Entrelínguas já que é um posto aplicador na UFSM. 

Segundo portaria do Ministério da Educação (Brasil, 2010), o público-alvo são 

estrangeiros que precisam comprovar a sua competência em língua estrangeira. 

Esse certificado é expedido mediante o resultado da mensuração efetuada pelas 

instituições devidamente credenciadas com validade em todo o território brasileiro, 

sendo requisito indispensável ao ingresso de estudantes-convênio em instituições de 

ensino superior brasileiras. 

O exame compõe-se de duas partes: Módulo 1 – Parte Coletiva – avalia as 

habilidades de compreensão oral, leitura e produção escrita de forma integrada. Desse 

modo, duas tarefas integram a compreensão oral e produção escrita e duas tarefas 

contemplam a leitura e produção escrita, com duração de 2 horas; O segundo módulo 

(Parte Individual) avalia a compreensão oral, leitura e produção oral, também de forma 

integrada. Os candidatos são testados individualmente por dois avaliadores a partir de 

atividades e interesses mencionados pelo candidato na ficha de inscrição e conversa 

sobre tópicos do cotidiano, de interesse geral, com base em elementos provocadores 

(foto, cartum, material em áudio ou vídeo, etc.), com duração de 20 minutos. 

Por intermédio desse exame, são avaliados três níveis de proficiência: 

Certificado Intermediário – Intermediário Avançado - conferido ao candidato que 

evidencia um domínio operacional parcial da língua portuguesa, demonstrando 

compreensão e produção de estruturas relativamente complexas da língua, 

especialmente em contextos conhecidos, podendo apresentar algumas imprecisões, 

inadequações e interferências na comunicação; Certificado Avançado (conferido ao 

candidato que evidencia um domínio operacional amplo da língua portuguesa, 
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demonstrando compreensão e produção fluente de estruturas complexas da língua, 

podendo apresentar imprecisões e inadequações ocasionais na comunicação, 

especialmente em contextos desconhecidos. 

Também são exploradas a oralidade por meio de conversas e questionamentos 

do professor e, a compreensão auditiva a partir de vídeos e áudios de músicas, 

reportagens, anúncios, propagandas. O curso é oferecido a cada semestre. 

Além disso, o CELPE-Bras é o único certificado brasileiro de proficiência em 

português como língua estrangeira reconhecido oficialmente. Internacionalmente, é 

aceito em firmas e instituições de ensino como comprovação de competência na língua 

portuguesa e, no Brasil, é exigido pelas universidades para ingresso em cursos de 

graduação e em programas de pós-graduação. 

 

 
Aula para alunos intercambistas do grupo AUGM 

 
A Universidade Federal de Santa Maria firmou uma parceria com a AUGM 

(Associação de Universidades Grupo Montevidéu), que é formada por universidades do 

Brasil e de outros países do Mercosul) e, através deste, a UFSM recebe a cada semestre 

um grupo de estudantes intercambistas das universidades participantes da AUGM. O 

curso de Português Língua Estrangeira é ministrado gratuitamente aos intercambistas 

por meio de um convênio realizado pela SAI (Secretaria de Assuntos Internacionais) 

com o Entrelínguas. As aulas têm o objetivo de inserir o aluno no novo contexto social 

através de uma prática de ensino de língua portuguesa voltada para a interculturalidade, 

pois como afirma Serrani (2005) o professor deve ser capacitado para não conceber a 

língua como mero instrumento a ser dominado pelo aluno, mas deve considerar, em sua 

prática, os processos de produção-compreensão do discurso, relacionados diretamente à 

identidade sócio-cultural. 

Partindo desse pressuposto, as aulas são elaboradas com o objetivo de 

familiarizar o aluno com a realidade deste novo espaço. Elas acontecem uma vez por 

semana e têm duração de duas horas, sendo focadas as quatro habilidades, leitura, 

compreensão oral e auditiva, escrita e oralidade. As atividades realizadas em aula 

incluem questões de compreensão textual, noções de gramática, prática de oralidade e 

aquisição de vocabulário. Os textos trabalhados abordam diversas temáticas  e 

pertencem a diferentes gêneros, como: lenda, música, crônica, poema, e-mail, entre 

outros. Quantos aos temas são trabalhados os relacionados à identidade brasileira, 
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como: o samba, lendas indígenas, festas típicas, datas comemorativas, costumes, 

cidades turísticas. 

Percebe-se um bom rendimento na aprendizagem dos alunos devido à 

curiosidade e o interesse em relação às temáticas trabalhadas em aula, pois se tratam de 

experiências que estão sendo vivenciadas neste novo contexto social do qual estão 

fazendo parte. Sendo assim, a sala de aula torna-se um espaço onde interagem 

conhecimentos lingüísticos e culturais. 

Desta forma, podem-se destacar alguns benefícios resultantes desta prática de 

ensino de PLE. Ao iniciarem as aulas, grande parte dos alunos traz consigo uma 

imagem pré-estabelecida sobre o aprendizado de língua. Concebem-na como uma 

estrutura formal e fechada. Durante as aulas, parte dos alunos modifica esta concepção 

de língua e passam a vê-la como indissociável de questões culturais e identitárias. Não 

sendo a língua vista de maneira isolada, o aluno utiliza o conhecimento desta para 

facilitar suas relações e, dessa forma, sente-se mais seguro para desempenhar um papel 

mais significativo dentro da sociedade, pois no decorrer das aulas lhe foram oferecidas 

as bases para a construção deste saber. Além disso, o aluno toma conhecimento de 

outros aspectos relevantes que fazem parte da identidade cultural do Brasil, re- 

significando a imagem do país e ultrapassando estereótipos. 

 

Referências 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. O ensino de português como língua não-materna: 

concepções e contextos de ensino. Universidade de Brasília. 2008. Disponível em: 

www.estacaodaluz.org.br. 
 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Dispõe sobre o exame para Certificação de 

Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras. Portaria nº 1.350, 

25 de novembro de 2010. 

 

HAMEL, Rainer Enrique. Hacia una política plurilingüe y multicultural. In Políticas 

lingüísticas para América Latina, Narvaja de Arnoux, Elvira et al. Buenos Aires: 

Universidad de Buenos Aires, 1999, p. 289-295. 

 
SERRANI, Silvana. Discurso e cultura na aula de língua: Currículo, Leitura e Escrita. 

São Paulo: Pontes, 2005. 

 

ZOPPI- FONTANA, Mônica G.; DINIZ, Leandro R. A. Declinando a língua pelas 

injunções do mercado: Institucionalização do Português Língua Estrangeira (PLE). 

Estudos Linguísticos (São Paulo), v.37, pg. 89-119, 2008. 

http://www.estacaodaluz.org.br/
http://www.hamel.com.mx/Archivos-Publicaciones/1999c%20Hacia%20una%20politica%20plurilingue%20y%20multicultural.pdf
http://www.hamel.com.mx/Archivos-Publicaciones/1999c%20Hacia%20una%20politica%20plurilingue%20y%20multicultural.pdf
http://www.hamel.com.mx/Archivos-Publicaciones/1999c%20Hacia%20una%20politica%20plurilingue%20y%20multicultural.pdf


130 
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RESUMO 

O crescente interesse de estrangeiros das mais diversas áreas (acadêmica, comercial, 

empresarial) em desenvolver atividades na Região Amazônica é um fato. Diante deste 

contexto o domínio da Língua Portuguesa torna-se, portanto, fundamental para o 

sucesso de seus interesses. No âmbito da Universidade Federal do Pará (UFPA), 

percebeu-se que muitas possibilidades de intercâmbio internacional eram frustradas pelo 

fato de que a UFPA não oferecia o ensino de Português Língua Estrangeira (PLE). 

Desta forma, em 2006, formou-se na UFPA, o Projeto Piloto de Extensão de Ensino de 

PLE-UFPA visando ao desenvolvimento da área de ensino e pesquisa da língua 

portuguesa para estrangeiros, capacitando alunos da graduação de Letras (habilitações 

em alemão, espanhol, francês, inglês e português) desta universidade para atuarem  

como professores dos estudantes de intercâmbio dos programas PEC-G, Capes/Brafitec 

e Cooperação Brasil-EUA e também para atender a demanda de profissionais 

estrangeiros que residem no Pará e necessitam aprender o idioma. A UFPA foi 

credenciada como posto aplicador do exame CELPE-Bras em 2006, o curso presencial 

de PLE (PECG/Cursos Livres) foi institucionalizado em 2008, também foi realizado o 

primeiro Curso de Especialização de Ensino-Aprendizagem de Português Língua 

Estrangeira/Língua Segunda/UFPA, entre 2008 e 2009. Houve a elaboração de 

produções acadêmicas como dissertações de Mestrado e monografias de cursos de 

graduação e pós-graduação (lato sensu). Além da publicação de artigos e apresentação 

de comunicações em eventos voltados para a área de PLE. Atualmente, o Projeto PLE- 

UFPA busca a consolidação e expansão da área de PLE na Amazônia. 

 

RESUMEN: El creciente interés de los extranjeros procedentes de distintos ámbitos 

(académico, comercial, de negocios) para desarrollar actividades en la región amazónica 

es un hecho. En este contexto, el campo de la lengua portuguesa se convierte, por tanto, 

fundamental para el éxito de sus intereses. En la Universidad Federal de Pará (UFPA), 

se dio cuenta de que muchas oportunidades para el intercambio internacional se vieron 

frustrados por el hecho de que la UFPA no ofreció la enseñanza del portugués como 

Lengua Extranjera (PLE). Así, en 2006, se graduó de la UFPA, el piloto de Extensión  

de la Educación PLE-UFPA destinado a desarrollar el área de la investigación y la 

enseñanza de portugués para extranjeros, permitiendo a los estudiantes de pregrado en 

Artes (especialidad en alemán, español francés, Inglés y Portugués) de esta universidad 

para actuar como tutores de alumnos de intercambio de programas PEC-G, la Capes / 

Brafitec y Brasil-Estados Unidos la cooperación y también para satisfacer la demanda 

de profesionales extranjeros que residían en Pará y la necesidad de aprender el idioma. 

La UFPA recibió la acreditación como un aplicador después del examen CELPE-Bras 

en 2006, la presencia continua de PLE (PECG / Cursos Libres) fue institucionalizado en 

2008, se llevó a cabo el Curso de Especialización primera enseñanza-aprendizaje de la 
 
 

1  Mestranda em Letras – Linguística (Universidade Federal do Pará). 

2  Mestranda em Letras – Linguística (Universidade Federal do Pará). 
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Lengua Portuguesa / Segundo Idioma / UFPA, entre 2008 y 2009. No fue el desarrollo 

de producciones académicas como tesis de maestría y monografías en pregrado y 

postgrado (sensu lato). Además de la publicación de artículos y documentos que 

presentan en los eventos se centraron en el área de PLE. Actualmente, el Proyecto PLE- 

UFPA busca consolidar y ampliar el área de PLE en la Amazonía. 

 

 
1. O projeto Português Língua Estrangeira: curso de extensão e Celpe-Bras 

 
O crescente interesse de estrangeiros das mais diversas áreas (acadêmica, 

comercial, empresarial) em desenvolver atividades na Região Amazônica é um fato. 

Diante deste contexto o domínio da Língua Portuguesa torna-se, portanto, fundamental 

para o sucesso de seus interesses. No ano de 2005, a professora Cláudia Silveira – hoje 

aposentada –propôs o Projeto Português Língua Estrangeira (Projeto PLE) ao 

Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras, assim como ao Conselho do  

Centro de Letras e Artes3. 

Com a aprovação do referido projeto em ambas as instâncias, criou-se na UFPA, 

em 2006, o Grupo de Estudos de Português Língua Estrangeira que, além de buscar 

capacitação, objetivava construir competências necessárias à criação de um curso básico 

de PLE on line. A partir da implementação desse grupo, a UFPA tornou-se Posto 

Aplicador do Exame CELPE-Bras que começou a funcionar em agosto do mesmo ano 

(BATISTA, 2010). 

O Projeto PLE em 2008 passou a ser coordenado pelo professor José Carlos 

Chaves da Cunha, da Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas da UFPA. 

Infelizmente, abandonou-se o projeto de curso on line e foi oferecido pela primeira vez 

um curso de PLE presencial a alunos do Programa de Estudante Convênio de  

Graduação (PEC-G) que é 

 
é uma atividade de cooperação, cujo objetivo é a formação de recursos 

humanos, a fim de possibilitar aos cidadãos de países em 

desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais 
ou culturais realizarem estudos universitários no país, em nível de 

graduação, nas Instituições de Ensino Superior(IES) brasileiras 

participantes do PEC-G. (SESu/MEC) 

 
 

Via Ministério da Educação e Cultura e Ministério das Relações Internacionais, 

estes alunos chegam ao Brasil entre o fim do mês de fevereiro e o início do mês de 

 
 

3 Atualmente Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas e Instituto de Letras e Comunicação 
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março. Começaram a frequentar o curso de PLE na segunda metade de março, com o 

objetivo de aprender a língua portuguesa para se submeterem ao exame de proficiência 

no mês de outubro do mesmo ano, isto é, oito meses após sua chegada. 

Com a finalidade de propiciar uma boa preparação a estes alunos, a coordenação 

do Projeto PLE planejou um curso intensivo com aulas de 2ª a 6ª feira de 14:50h até as 

18:10h. O trabalho é dividido entre estagiários do Projeto PLE que atuam como 

professores do curso. Nos dois primeiros meses, eles utilizam o manual didático Novo 

Avenida Brasil 1 (NAB1). O livro usado é publicado pela Editora EPU em 2008 e é 

destinado a estudantes iniciantes. Ele reúne em um só volume o livro do aluno, o livro 

de exercícios e um CD. Os outros dois volumes têm a mesma composição. 

O NAB1 é a versão atualizada do manual Avenida Brasil 1, editado na década de 

1980. Segundo os autores deste manual, houve a atualização “para colocar nosso 

material mais próximo das diretrizes do Quadro Comum Europeu de Referência” 

(LIMA et al, 2008, p. III). 

A partir do terceiro mês de curso (maio), utiliza-se o volume 2 – e 

posteriormente o terceiro – deste conjunto pedagógico. Neste mês, também há uma 

redistribuição do trabalho entre os professores estagiários. Pelo menos um deles fica 

responsável pelas atividades com livro, um segundo é encarregado de trabalhar a 

modalidade oral e um terceiro estagiário se ocupa da modalidade escrita. 

O trabalho dos professores responsáveis pelas modalidades oral e escrita tem 

como suporte o trabalho do estagiário que desenvolve as atividades do manual, pois as 

lições por ele ministradas fornecem as temáticas e os conteúdos necessários para as 

tarefas desenvolvidas para os outros dois professores. Cabe ressaltar que essa divisão 

não impede a mobilidade entre os estagiários. 

Durante o mês de julho, o curso de português funcionou normalmente, não há 

intervalo para férias, já que os alunos participam da segunda aplicação do exame de 

proficiência (CELPE-Bras) e a coordenação do curso pondera que uma pausa pode 

prejudicar a preparação dos estudantes. Nesse período, somente o manual didático é 

usado. Em agosto, retoma-se a mesma escala de trabalho que fora estabelecida para os 

meses de maio e junho. O quadro abaixo mostra melhor a organização do trabalho dos 

estagiários do Projeto PLE: 

 

 

Quadro 1. Divisão do Trabalho 
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Meses Trabalho com Manual Trabalho sem Manual 

Março – Abril 3 estagiários - 

Maio – Junho 1 estagiários 2 estagiários 
Modalidades Oral e Escrita 

Julho 3 estagiários - 

Agosto – 
Outubro 

1estagiários 2 estagiários 
Modalidades Oral e Escrita 

 

Até hoje, já foram estagiários do projeto graduandos de Letras com habilitação 

em língua portuguesa (três), língua francesa (quatro), língua alemã (um) e língua inglesa 

(dois) que são selecionados por meio de avaliação do Curriculum Lattes, desempenho 

acadêmico (histórico escolar) e carta de motivação. Posteriormente, é feita uma 

entrevista. Após ter sido escolhido, o estagiário passa por um treinamento que consiste 

na observação de aulas, discussão e preparação de curso com outros professores mais 

experientes. 

Em relação ao Celpe-Bras, o posto aplicador UFPA atende a candidatos dos 

estados do norte e nordeste. Desde 2006 foram aplicadas treze edições do exame e até a 

segunda aplicação de 2001 já se submeteram ao exame na UFPA por volta de 150 

candidatos. Dos quais 30 alunos do Programa PEC-G que foram preparados pelo curso 

do projeto de extensão, e dentre eles apenas três não obtiveram certificação. 

 
2. Panorama geral dos cursos livres PLE/ UFPA 

 
 

O curso presencial de PLE dos Cursos Livres de Línguas Estrangeiras (CLLE) 

da UFPA foi institucionalizado em 2008. Uma das peculiaridades deste curso, desde o 

início, é formar turmas com um público de nacionalidades diferentes, ou seja, são 

turmas bastante heterogêneas do ponto de vista linguístico e cultural. A faixa etária é de 

adultos entre 20 e 60 anos, em geral, com formação acadêmica. Ainda não tivemos a 

experiência com um público adolescente ou infantil. 

Por conta da demanda ainda ser pequena, mas crescente a cada ano, tem sido 

ofertados dois níveis de PLE, um para iniciantes completos e outro para quem já possui 

algum conhecimento da língua. Neste último caso, geralmente, são profissionais que já 

residem no Brasil há algum tempo ou tiveram alguma experiência de aprendizado de 

português antes de vir para o Brasil. Desta forma, os estudantes são separados por níveis 

de conhecimento de português e não pela nacionalidade. Este fato é bastante desafiador 
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para o professor, uma vez que, terá que lidar com falantes de espanhol, francês e inglês 

em uma mesma classe. 

Além disso, o curso oferece aulas duas vezes por semana com atividades 

complementares como sessão de filmes brasileiros e aulas vivenciais em pontos 

turísiticos da cidade de Belém para permitir que os estudantes vivenciem situações reais 

de comunicação em português. As aulas são realizadas de acordo com o calendário 

acadêmico do semestre da universidade. Em janeiro/fevereiro de 2009, foi ofertado um 

curso intensivo de férias, porém não tem sido uma prática constante por conta da baixa 

demanda de procura nos meses de julho e janeiro. 

O curso também passou por mudanças no âmbito da avaliação da aprendizagem 

dos estudantes, pois nas primeiras turmas não havia uma avaliação com notas e 

conceitos durante o semestre com a finalidade de certificação no final porque os 

próprios estudantes não exigiam, na verdade, eles apenas queriam ter aulas de 

português. No entanto, esta realidade mudou, uma vez que, o público passou a solicitar 

um documento para comprovar que frequentou o curso de português com determinada 

carga/horária para fins profissionais ou mesmo acadêmico. Assim, desde 2010, passou- 

se a realizar três avaliações de compreensão e produção oral e escrita durante o 

semestre. Ao término do curso é possível emitir uma declaração com o conceito regular, 

bom ou excelente referente ao nível que o estudante cursou durante o semestre. Vale 

ressaltar que este documento não substitui de forma alguma o Exame Celpe-bras, trata- 

se apenas de uma comprovação de que o estudante frequentou um curso de português 

com determinada carga horária tendo concluído o curso com o conceito de 

aproveitamento regular, bom ou excelente. Abaixo apresentamos um quadro com o 

panorama geral do PLE nos CLLE/UFPA referente aos anos de 2008 a 2011. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Quadro 2. Panorama Geral Do Ple/Clle/Ufpa 
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Ano Nacionalidade 

dos alunos 

Origem dos 

alunos 

 

Níveis 

 

Material 

Atividades 

Desenvolvidas 

2008 

2009 

2010 

2011 

Peru 

Equador 

Bolívia 

Colômbia 

Venezuela 

Alemanha 

Itália 

França 

EUA 

Polônia 

Japão 
Guiana Inglesa 

 

CÁTEDRA/ 

UNESCO 

EMBRAPA/ 

UFPA/UFR 

A 

BRAFITEC 

Fulbright 

Profissional 

liberal 

 

Básico 

Intermediário 

Livro 

didático 

Recursos 

didáticos 

on-line 

 

Aula presencial 

Aula vivencial 

Sessão de filmes 

brasileiros 

Troca de Cd de 
música brasileira 

Avaliação 

3. Curso de especialização em ensino-aprendizagem em PLE/PLE2 

 
 

No intuito de capacitar profissionais com formação em Letras que pudessem 

lidar com o ensino de PLE em nossa região por conta de uma demanda crescente de 

estudantes e profissionais liberais estrangeiros que buscam aulas de português foi criado 

o primeiro Curso de Especialização de Ensino-Aprendizagem de Português Língua 

Estrangeira/Língua Segunda entre 2008 e 2009. Este curso foi realizado na modalidade 

presencial, na Universidade Federal do Pará / UFPA, sob a coordenação do professor 

José Carlos Chaves da Cunha, na época também responsável pelo Projeto de Ensino de 

Português para Estrangeiros da UFPA e pelo posto aplicador do exame Celpe-bras desta 

instituição. 

O curso contou com a participação de profissionais atuantes tanto no ensino de 

Línguas Estrangeiras quanto de Português Língua Materna. No decorrer das aulas, 

foram trabalhadas questões referentes a saberes Culturais, Literários, Linguageiros, 

Didáticos e Profissionais envolvidos no ensino-aprendizagem de PLE. Procurou-se dar 

ao professor de PLE uma formação ampla por meio de disciplinas que abordaram a 

língua e cultura brasileira, metodologias de ensino, avaliação e elaboração de material 

didático dentre outros aspectos relevantes para esta formação específica que foram 

trabalhados no decorrer do curso. Ao final do curso os estudantes vivenciaram a prática 

de ensino de PLE frequentando/observando as aulas de uma turma PEC-G/UFPA. Por 

fim, como exigência para a conclusão do curso, coube a cada estudante elaborar e 

defender uma monografia elaborada sob a orientação de um professor participante do 

quadro de docentes desta especialização4. 

 

4 Estrutura do curso em anexo. 
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4. Considerações 

 
 

Este artigo nos fez repensar de forma bastante especial a respeito desses anos de 

trabalho que temos dedicado ao PLE na UFPA. Por isso, podemos apresentar algumas 

considerações a respeito dos resultados desta maravilhosa experiência de formação 

acadêmica e profissional. Começamos nossas considerações afirmando que ainda não 

foi possível oferecer um curso de PLE na modalidade a distância conforme almejamos, 

iniciamente, por conta das mais diversas razões mas, pricinpalmente, por termos uma 

exigência e urgência em oferecer aulas presenciais aos alunos PEC-G. Este público 

marca a nossa trajetória inicial rumo a institucionalização do PLE na UFPA. 

Além disso, conforme vimos, houve mudança na estrutura do curso de 

PLE/UFPA (PEC-G/CLLE) porque ao longo destes anos o público atendido também 

mudou, há uma heterogeneidade de nacionalidades bem maior, uma vez que, 

começamos com estudantes em maioria africanos voltados especificamente para a 

preparação ao exame Celpe-bras. Agora, temos estudantes com outros interesses 

acadêmicos e profissionais. Um fator relevante para o crescimento da procura por aulas 

de PLE é a implementação de novos programas de intercâmbio na UFPA que vem 

ocorrendo nos últimos anos por conta da política de internacionalização da instituição. 

Isto acaba gerando a necessidade de investimento na formação dos monitores do projeto 

PLE/UFPA, embora na cidade de Belém ainda seja pequena a procura por profissionais 

especialistas no ensino de PLE. De qualquer forma, acreditamos que há razões para 

pensarmos positivamente na expansão desta área de ensino e pesquisa, pois é cada vez 

maior o interesse e destaque que a região amazônica recebe no cenário político e 

econômico mundial o que certamente pode contribuir para a divulgação e expansão da 

Língua e Cultura brasileira. 
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ANEXO 

 

Quadro 3. Estrutura do Curso de Especialização 

MÓDULOS DISCIPLINAS CH P/ 

DISCIPLINA 

CH P/ 

MÓDULO 

1- Saberes 

Culturais e 
Literários 

O Mundo Lusófono 30 60 

A Literatura Lusófona 30 

2- Saberes 

Linguageiros 

Interação Verbal: oral e escrita 30 90 

As gramáticas no ensino/aprendizagem de 
LE 

30 

Características gerais da LP 30 

3- Saberes 

Didáticos 

Problemática do ensino/aprendizagem de 
PLE 

60 90 

Metodologias do ensino de LE 30 

4- Saberes 

Profissionais 

Compreensão e produção oral em PLE 30 120 

Compreensão e produção escrita em PLE 30 

Avaliação em ensino/aprendizagem de LE 15 

Análise e elaboração de materiais didáticos 
em LE 

15 

Técnicas de correção fonética 15 

Observação e análise de aulas 15 

Carga Horária Total do Curso – 360 h 
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RECURSOS DIDÁTICOS EM AMBIENTES 

AUTÊNTICOS PARA O ENSINO DE PLE 

 
Aparecida Regina Borges Sellan1

 

 

RESUMO 

Esta comunicação se insere na pedagogia de ensino de línguas e focaliza o ensino de 

português brasileiro para estrangeiros. Entre as diversas práticas desenvolvidas pelos 

professores do Núcleo de Pesquisa Português Língua Estrangeira - NUPPLE - está a que 

denominamos visitas guiadas. Por uma perspectiva interculturalista, as visitas guiadas 

objetivam apresentar ao aprendiz estrangeiros espaços exteriores representativos da 

história, da ideologia e da cultura do grupo social cuja língua busca aprender. Assim, o 

tema proposto versa sobre a validade de aulas destinadas a levar o aluno a 

conhecer/reconhecer os marcos físicos históricos desse grupo social como forma de 

apreender seus valores, sua cultura, sua ideologia. Para tal tarefa, o professor de PLE é 

levado a ampliar seus conhecimentos para além daqueles relativos à língua em si, já que 

saberes sobre história, geografia, artes, arquitetura, antropologia, música, entre outros, 

são continuamente requisitados desse professor. Temos por objetivo apresentar uma 

discussão acerca de atividades que complementam o aprendizado do aluno de forma que 

ele possa identificar e expressar, em língua e no seu comportamento, a assimilação com 

a nova língua e, consequentemente, com valores e ideologias da identidade e cultura do 

grupo social brasileiro. Objetiva, ainda, discutir a necessidade de o professor de PLE ser 

um especialista, pois necessita ter outros domínios além daqueles próprios do professor 

de língua materna. Resultados obtidos enfatiza que os alunos tendem a se tornar mais 

produtivos e entusiasmados para as aulas após serem inseridos em práticas que 

materializam conceitos oferecidos, antes, de forma abstrata e distante. 

 
 

RESUMEN 

Esta comunicación se insiere en la pedagogía de enseñanza de lenguas y focaliza la 

enseñanza de portugués brasileño para extranjeros. Entre las diversas prácticas 

desarrolladas por los profesores del Núcleo de Pesquisa Português Língua Estrangeira - 

NUPPLE - está la que denominamos visitas guiadas. Por una perspectiva 

interculturalista, las visitas guiadas tienen como objetivo presentar a los aprendices 

extranjeros espacios exteriores representativos de la historia, de la ideología y de la 

cultura del grupo social cuya lengua buscan aprender. Así, el tema propuesto es la 

validad de las clases destinadas a llevar el alumno a conocer/reconocer los marcos 

físicos históricos de ese grupo social como forma de aprender sus valores, su cultura, su 

ideología. Para tal tarea, el profesor de PLE es llevado a ampliar sus conocimientos  

para más allá de los relativos a la lengua en sí, ya que saberes sobre historia, geografía, 

artes, arquitectura, antropología, música, entre otros, son continuamente requeridos de 

ese profesor. Tenemos por objetivo presentar una discusión acerca de actividades que 

complementan el aprendizaje del alumno de forma que él pueda identificar y expresar  

en lengua y en su comportamiento la identificación con la nueva lengua y, 

consecuentemente, con valores e ideologías de la identidad y cultura del grupo social 

brasileño. Tiene la finalidad, además, de discutir la necesidad de que el profesor de PLE 
 
 

1 (IP- PUC/SP). 
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sea un especialista, pues necesita tener otros dominios además de aquellos propios del 

profesor de lengua materna. Resultados obtenidos enfatizan que los alumnos tienden a 

tornarse más productivos e entusiasmados para las clases después de inseridos en 

prácticas que materializan conceptos ofrecidos, antes, de forma abstracta y distante. 

 

Apresentação 

 

A situação política e econômica do Brasil nas últimas duas décadas e, 

consequentemente, as relações comerciais estabelecidas não só com os demais países da 

América Latina, mas, ainda, com países da América do Norte, da Europa e da Ásia, 

especificamente, têm propiciado uma mudança na área do ensino de línguas. O Brasil, 

de algum modo, deixa de ser aquele que aprende línguas estrangeiras, como o inglês, o 

francês e o espanhol, a fim de se inserir no contexto mundial, para se tornar aquele que 

ensina português, na modalidade brasileira, aos inúmeros e variados estrangeiros que 

têm elegido nosso país também com interesses de estabelecer residência em razão de 

trabalho ou de estudo. Isto é, antes os estrangeiros visitavam o Brasil na condição de 

turistas, com o objetivo de desfrutar da cultura, das maravilhas naturais de um país 

tropical, das festas sempre muito alegres e animadas pela música e pela dança, da 

comida etc, atividades para as quais não precisavam necessariamente conhecer ou 

dominar a língua local. Assim, conhecer e saber português não eram seu interesse. 

Como anfitrião, o brasileiro é mundialmente reconhecido como facilitador para a feliz 

estada das pessoas que para cá vêm, pois ele se esforça por compreendê-las mediante 

uma comunicação dificultada pela diferença das línguas, facilitada pelo gestual e pelo 

improviso, mesmo quando não têm nenhum conhecimento sobre o idioma falado pelo 

estrangeiro. 

Atualmente há uma mudança considerável. Tem havido uma grande demanda de 

estrangeiros interessados na aprendizagem formal do português brasileiro - PB, razão 

pela qual surge a necessidade de se rever a pedagogia do ensino de português. 

Tradicionalmente, tem-se refletido muito sobre o ensino de português língua materna, 

para o qual as diferentes pedagogias, ainda que originárias de experiências fora de nosso 

contexto, têm se comprovado coerentes, embora recebam, com razão, muitas críticas. 

Em relação ao ensino de português língua estrangeira - PLE, algumas experiências de 

transposição de uma pedagogia de ensino de língua materna para uma outra de língua 

estrangeira, como é o caso daquele que vem aprender português brasileiro, tem se 

provado pouco eficiente. 
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É nesse sentido que colocamos em questão a formação e o preparo do professor 

para atuar na especificidade que o ensino de PLE exige. Temos afirmado que ensinar 

português brasileiro como língua estrangeira requer que o professor tenha formação 

ampla, sólida e diversificada (Sellan, 2006). Nesse sentido, os conhecimentos 

linguísticos relativos ao sistema da língua, à sua gramática, ao seu léxico, à sua 

fonologia e pronúncia são parte de um conjunto de outros saberes muito solicitados na 

sala de aula de PLE. 

Mendes e Castro (2008, p. 09), ao apresentarem a coletânea que organizaram 

sobre o ensino e a formação docente, assim se manifestam sobre essa questão: 

 
Ensinar língua materna exige saberes diversos. A começar por saber 

que língua é essa que se pretende ensinar, a quem e como se deseja 

ensinar. Exige também o conhecimento do que se constrói fora da 

língua e a partir dela, em um contínuo exercício de integrar os saberes 

da língua e os construídos na experiência da vida que se vive. Língua 

heterogênea, sujeitos diversos, múltiplos saberes. 

 

O posicionamento das autoras confirma nossa proposta, pois diante desse 

contexto, o professor de PLE, por um lado, é levado a ampliar seus conhecimentos para 

além daqueles relativos à língua em si, já que outros saberes, por exemplo, sobre 

história, geografia, artes, arquitetura, antropologia, música, entre outros, são 

continuamente requisitados desse professor. Por outro lado, lidar com tais saberes 

pressupõe uma abordagem interculturalista, considerando que essa abordagem propicia 

planejar instrumentos e materiais didáticos voltados para a dimensão cultural, de modo  

a inserir os sujeitos envolvidos numa interação produtiva e construtora de um diálogo 

intercultural. 

Há importantes considerações sobre a abordagem interculturalista. De modo 

geral, a abordagem intercultural surge como um modo de valorizar as diferenças; por 

essa razão, as práticas pedagógicas devem favorecer a uma comunicação mais global, 

sem fronteiras restritivas, de modo a realçar o diálogo entre culturas. Nesse sentido, 

Silveira, em pesquisa que tem realizado sob esse prisma, desde 1998, vem postulando 

que dar um tratamento intercultural à prática pedagógica do ensino de português língua 

estrangeira não significa cancelar a cultura do aluno para sobrepor a cultura que deriva 

da nova língua aprendida; pelo contrário, significa fazer com que o aluno perceba 

parâmetros para compreender e avaliar sua própria cultura na medida em que é levado a 

perceber, assimilar e respeitar a cultura do outro – o da língua nova (Silveira, 1998, 
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2000). Isso significa dar-lhe consciência de sua própria cultura. Já Mendes (2008, p. 61) 

atribui ao que chama qualificação intercultural (do ensino de PLE) 

 
como um esforço, uma ação integradora, capaz de suscitar 

comportamentos e atitudes comprometidas com princípios orientados 

para o respeito ao outro, às diferenças, à diversidade cultural que 

caracteriza todo o processo de ensino/aprendizagem, seja ele de 

línguas ou de qualquer outro conteúdo escolar. É o esforço para a 

promoção da interação, da integração e cooperação entre os 

indivíduos de diferentes mundos culturais. 

 
 

Nesse sentido, de acordo com resultados obtidos na prática de sala de aula de 

PLE, segundo orientação de pesquisas realizadas pelos membros de NUPPLE – Núcleo 

de Pesquisa Português Língua Estrangeira do IP-PUC/SP, objetivamos neste trabalho 

tratar de atividades realizadas com alunos em nível intermediário, anglo, franco e 

hispanofalantes, num curso intensivo de 60 horas, ministrado durante o mês de julho de 

2011, na PUC-SP. 

 
Uma proposta de atividade 

 
 

Temos por pressuposto que, no processo de ensinar/aprender uma nova língua, 

faz-se, também, necessário propiciar ao aluno diferentes contextos, a fim de que ele 

possa adquirir o saber para, enfim, reconhecer e compreender os patrimônios materiais, 

considerados marcos históricos que, de algum modo, são concebidos como registros da 

história vivida e experienciada pelo grupo social que detém a nova língua que está 

sendo aprendida. Além do mais, esses marcos são representativos da ideologia e da 

cultura desse grupo social. 

Desse modo, faz parte do planejamento de uma pedagogia baseada numa 

abordagem intercultural uma atividade, desenvolvida em espaços exteriores à sala de 

aula, a que denominamos visitas guiadas. Para viabilizá-la, numa análise prévia, 

procuramos identificar os locais, a nosso ver, mais representativos da história, da 

cultura, da ideologia do brasileiro, cada qual por uma característica específica, ainda  

que o espaço geográfico esteja restrito à cidade de São Paulo – local onde o curso 

acontece – conforme se pode verificar na seguinte relação, sem que se pretenda  

esgotada e somente como exemplificação: Memorial da America Latina, Centro Velho 

de São Paulo - onde se localiza o Pátio do Colégio - , Museu do Futebol, Mercado 
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Municipal, Museu da Língua Portuguesa, festas religiosas, culturais ou comemorativas, 

como festa junina, carnaval, entre outros. 

Nessa atividade, o professor acumula outras funções, por exemplo, de guia, de 

historiador, de crítico, sem perder de vista a pedagógica. É o momento de fazer seu 

aluno conhecer para saber sobre o todo que envolve cada patrimônio e, posteriormente, 

compreender que aquele monumento é uma representação dos valores nacionais que 

serão percebidos fora da língua, mas a partir da apreensão que se tem dela, pela 

integração dos diferentes saberes – os da língua e os construídos na experiência vivida. 

É nesse sentido que colocamos em evidência a necessidade de formação específica do 

professor que se dispõe a atuar com PLE. 

A título de exemplificação, apresentamos atividade realizada no Memorial da 

America Latina - MAL, a fim de verificar, numa breve menção, que saberes (áreas do 

saber) o professor de PLE deve ter domínio para favorecer o aprendizado real do aluno. 

 

Memorial da América Latina2
 

 

Figura 1 

 

A visita foi programada e discutida, num primeiro momento, em sala de aula. 

Essa primeira etapa tem por função estimular, provocar a curiosidade e o interesse do 

aluno para a visita. O segundo momento é o da visita em si, quando o professor deve 

saber explorar todos os espaços disponíveis, neste caso, no Memorial. É nessa etapa que 

conhecimentos mais amplos, diversificados, são exigidos do professor, pois o aluno 

estimulado tem oportunidade de questionar sobre diversos assuntos relacionados ao que 

já conhece de outras experiências e ao que neste instante vivencia. 

 

2http://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=ptBR&source=hp&biw=1247&bih=680&q=memorial+ 

da+america+latina&gbv=2&oq=memorial+da+america+latina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=22 

66l13828l0l16016l26l26l0l14l14l0l297l2174l0.4.6l10l0 – Acesso em: 29 abril 2011. 

http://www.google.com.br/search?tbm=isch&amp;amp%3Bhl=ptBR&amp;amp%3Bsource=hp&amp;amp%3Bbiw=1247&amp;amp%3Bbih=680&amp;amp%3Bq=memorial%2Bda%2Bamerica%2Blatina&amp;amp%3Bgbv=2&amp;amp%3Boq=memorial%2Bda%2Bamerica%2Blatina&amp;amp%3Baq=f&amp;amp%3Baqi&amp;amp%3Baql&amp;amp%3Bgs_sm=e&amp;amp%3Bgs_upl=2266l13828l0l16016l26l26l0l14l14l0l297l2174l0.4.6l10l0
http://www.google.com.br/search?tbm=isch&amp;amp%3Bhl=ptBR&amp;amp%3Bsource=hp&amp;amp%3Bbiw=1247&amp;amp%3Bbih=680&amp;amp%3Bq=memorial%2Bda%2Bamerica%2Blatina&amp;amp%3Bgbv=2&amp;amp%3Boq=memorial%2Bda%2Bamerica%2Blatina&amp;amp%3Baq=f&amp;amp%3Baqi&amp;amp%3Baql&amp;amp%3Bgs_sm=e&amp;amp%3Bgs_upl=2266l13828l0l16016l26l26l0l14l14l0l297l2174l0.4.6l10l0
http://www.google.com.br/search?tbm=isch&amp;amp%3Bhl=ptBR&amp;amp%3Bsource=hp&amp;amp%3Bbiw=1247&amp;amp%3Bbih=680&amp;amp%3Bq=memorial%2Bda%2Bamerica%2Blatina&amp;amp%3Bgbv=2&amp;amp%3Boq=memorial%2Bda%2Bamerica%2Blatina&amp;amp%3Baq=f&amp;amp%3Baqi&amp;amp%3Baql&amp;amp%3Bgs_sm=e&amp;amp%3Bgs_upl=2266l13828l0l16016l26l26l0l14l14l0l297l2174l0.4.6l10l0
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Assim, elencamos alguns pontos obrigatórios a serem tratados durante a visita, 

por exemplo: 

 

• O que representa a criação e a existência do Memorial para o Brasil? 
Com que objetivo ele foi idealizado? 

 

• De quem é a responsabilidade pelo projeto de seu conjunto arquitetônico 
e o que representa essa arquitetura de Oscar Niemeyer? 

 

• De quem a responsabilidade pela criação do conjunto cultural presente  

no Memorial; o papel antropológico de seu criador – Darcy Ribeiro – e 
dos artistas que dele participaram cujas obras são um marco identitário 

dos mais valiosos para a história e cultura latino-americana – Cândido 
Portinari e Carybé. 

 

Ao professor compete explicitar o propósito que levou seus idealizadores a 

buscar uma manifestação da integração cultural, econômica e social da América Latina, 

pelos países que se encontram aí representados. Do mesmo modo, deve saber expor as 

questões históricas e ideológicas que provocaram e provocam essa busca de integração 

entre esses países. 

Deve, ainda, dominar aspectos da vida e do trabalho de Niemeyer para explicar o 

valor de seu trabalho na arquitetura vista, sentida, tocada nos espaços do Memorial. Se o 

arquiteto é reconhecido e respeitado mundialmente por seu trabalho, faz-se necessário 

enfatizar seu importante papel na criação desse complexo arquitetônico e cultural, como 

uma síntese dos marcos da identidade do povo latino-americano, tendo como ponto de 

intersecção o Brasil. 

Compete também ao professor saber e tratar com os alunos aspectos sobre a 

concepção antropológica de Darcy Ribeiro que o orientou na projeção artística que 

ilustra e figurativiza os diferentes ambientes do Memorial, especialmente, o Salão dos 

Atos, com trabalhos de dois importantes artistas brasileiros – Portinari e Carybé – cujas 

obras compõem, por um processo metonímico, um painel integrador, histórico e 

cultural, da America Latina, com valor inestimável. Por esse painel, é possível 

recuperar, para o aluno, a história do Brasil - e dos países vizinhos – pelos quadros que 

representam, por exemplo, os processos de colonização, de produção econômica ao 

longo dos tempos, pela extração mineral e vegetal, as lutas pela dominação ou defesa 

dos territórios, entre outros de igual importância. 

Ainda em relação ao MAL, explorar a Praça Cívica é procedimento obrigatório. 

Nela encontramos uma mão aberta, em cujo centro está o mapa da América Latina, 
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colorido em vermelho, buscando significar o sangue do povo latino-americano 

derramado nas lutas empreendidas ao longo dos séculos em busa de liberdade. Fatores 

históricos e ideológicos podem ser discutidos com base nessa representação; é um 

momento importante para se buscar trazer à tona uma reflexão sobre os marcos fisicos 

históricos nos países de origem dos alunos e sobre o modo como tais marcos são 

compreendidos por eles e em que medida são representativos de suas cultura, ideologia 

e história nacional. 

Considerando que o Memorial disponibiliza espaços diversificados em razão de 

objetivos e representatividade também diversificados, cada espaço aberto para visitação 

deve ser explorado. Nesse sentido, o preparo do professor deve ser amplo, abrangendo 

outras áreas do conhecimento, tais como as já citadas geografia, história, política, 

arquitetura, antropologia, bem como a cultura e as ideologias que perpassam por todo o 

processo que originou e mantém o monumento material. 

Posteriormente à visita, nas aulas seguintes, todo o trabalho realizado no local 

pode ser recuperado na forma de discussão que permita aos alunos expressarem-se 

oralmente, oportunidade em que o professor pode observar e fazer as devidas 

orientações sobre seus “modos de dizer”; que lhes permita estabelecer paralelos entre o 

que presenciaram e experienciaram e o que sabem e conhecem sobre seu marcos 

históricos e cultuais e sobre as representações ideológicas que subjazem a tais 

representações; enfim, são inúmeras as atividades que podem ser aplicadas como 

conseqüência da visita guiada com propósito didático-pedagógico. Nesse sentido, é 

tarefa do professor preparar-se para saber aproveitar as várias situações criadas e 

surgidas durante a aula de PLE. 

 
À guisa de conclusão 

 

O exemplo apresentados neste texto é uma síntese do muito que podemos 

explorar nas aulas de português brasileiro para estrangeiros. No caso da experiência 

relatada, contamos com alunos adultos, de nacionalidades diferentes, com formação 

acadêmica ampla, alguns com mais de uma graduação e até pós-graduação, o que 

significa dizer que há um grau alto de exigências. Conhecem outros países e, 

consequentemente, outras realidades. No entanto, essa atividade, conduzida, 

didaticamente, de forma a atender aos objetivos propostos pelo curso e pelo professor, 

segundo depoimentos dos próprios alunos, torna-se um momento de revelação para eles, 
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porque lhes possibilita rever seus conhecimentos e valores a respeito das representações 

que têm de seus países. É um momento de reflexão que permite uma interação, uma 

integração, entre os diferentes e as diferenças, da qual decorre a possibilidade de uma 

conscientização de suas próprias histórias, culturas e ideologias. 

O resultado desse processo é percebido na sala de aula, pois se torna visível a 

mudança de comportamento desses alunos pelo respeito que manifestam entre si, pelo 

outro e pelas diferenças. 

O sucesso de uma ação integradora, realizada segundo uma orientação 

interculturalista e de acordo com uma pedagogia voltada para os interesses e 

necessidades do aluno, se deve ao bom desempenho do professor, não como guia 

turísticos, uma vez que tenha claros os objetivos e procedimentos pedagógicos; para 

tanto, é primordial que ele tenha domínio de conhecimentos diversos, abrangendo, pelo 

menos, as áreas já apresentadas neste texto. 
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REDES DE INTERCÂMBIO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

PARA O PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 
 

Laura Masello1
 

 

RESUMO 

Pensar a língua portuguesa como língua de diálogo e de integração envolve 

necessariamente três dimensões que entram em jogo em qualquer tipo de integração dos 

povos: a dimensão continental, a dimensão regional e a dimensão nacional. Nessa linha, 

deveriamos interrogar a relação do Brasil e do português do Brasil com sua latino- 

americanidade e com o bloco regional no qual esse país está inserido. Na medida em que a 

participação em projetos integradores traz consigo inevitavelmente uma revisão dos 

projetos nacionais, as línguas majoritárias como o espanhol e o português não deveriam ser 

consideradas como línguas “estrangeiras” mas como agentes determinantes em uma 

perspectiva de plurilingüismo e de diversidade cultural que potencia as possibilidades de 

cada uma dessas línguas junto às línguas minoritárias. Nesta ocasião gostaria de colocar o 

acento em alguns avanços na área de PLE que constatei na região nestes dois últimos anos  

e que ilustram essa visão integracionista. Para tanto, vou apresentar, em primeiro lugar, três 

recortes de experiências de planejamento de formação de recursos humanos localizadas em 

três áreas representativas do cone sul; e, em segundo lugar, os avanços de um projeto de 

rede acadêmica de intercâmbio de assistentes de idiomas com participação de dez 

universidades da região. 

 
RESUMEN 

Pensar la lengua portuguesa como lengua de diálogo y de integración implica 

necesariamente tres dimensiones que entran en juego en cualquier tipo de integración de los 

pueblos: la dimensión continental, la dimensión regional y la dimensión nacional. En esa 

línea, deberíamos interrogar la relación de Brasil y del portugués de Brasil con su 

latinoamericanidad y con el bloque regional en el cual este país está inserto. En la medida 

en que la participación en proyectos integradores conlleva inevitablemente una revisión de 

los proyectos nacionales, las lenguas mayoritarias como el español y el portugués no 

deberían ser consideradas como lenguas “extranjeras” sino como agentes determinantes en 

una perspectiva de plurilingüismo y de diversidad cultural que potencia las posibilidades de 

cada una de esas lenguas junto a las lenguas minoritarias. En esta ocasión quisiera destacar 

algunos avances en el área de PLE que constaté en la región en estos dos últimos años y 

que ilustran esa visión integracionista. Para ello, presentaré, en primer lugar, tres recortes 

de experiencias de planificación de formación de recursos humanos provenientes de tres 

áreas representativas del cono sur; y, en segundo lugar, los avances de un proyecto de red 

académica de intercambio de asistentes de idiomas con participación de diez universidades 

de la región. 

 

 
Agradeço à Comissão organizadora do CONSIPLE o convite para participar deste 

evento na cidade de Asunción. Quando recebi os títulos do congresso e da mesa, pensei nas 

implicações dessa afirmação, que pareceria conter uma dúvida. Ou seja, a necessidade de 

postular a língua portuguesa como vetor de diálogo e de integração estaria significando que 

1 Universidad de la República. 



148 
 

ela ainda não está cumprindo esse papel ou que está iniciando esse caminho? Seria um 

processo em construção marcado pelas tensões implicadas nos termos e nas noções de 

diálogo, de integração e de América Latina propostos no título? 

Com que associamos esses conceitos? Quais as alternativas implícitas ou inclusive 

os vazios que supõem? Integrar o que está desintegrado? A resposta poderia abranger 

questões de identidade histórica comum, de força política diante de outros blocos 

internacionais. Integrar aquilo que nunca foi integrado? Na verdade, é sabido que, apesar 

dos documentos assinados pelos organismos supraregionais, subsistem assimetrias no 

tratamento dos interesses econômicos e na implementação de condições reais de 

intercâmbio em todas as áreas entre os países. 

Intercâmbio e integração implicam diálogo. Quando falamos de diálogo, a questão 

que se coloca é a do dialógico por oposição ao monológico? Se estamos na busca  de 

línguas de ou para o diálogo, entre elas o português, é porque o correlato seria a 

permanência do monolingüismo como ideologia que, por sua vez, pode acarretar tanto a 

falta de diálogo (com outras línguas ou variedades de líguas) ou diretamente o 

silenciamento destas. 

Finalmente, o que acontece com o conceito de América Latina? Se estamos 

pensando na necessidade de integrar esse espaço maior (no sentido de participar dele mas 

também de agir para unir as partes dispersas), deve ser porque na realidade ainda funciona 

como um mosaico de “ilhas sociológicas” (Freyre 2003: 48) decorrentes em parte das 

diferentes colonizações (espanhola e portuguesa, mas também inglesa, francesa, 

holandesa), portanto com suas semelhanças e também com suas divergências. 

 

Do continente à região 

 
 

Para abordar o tópico que nos convoca a partir destas pistas de reflexão, vou 

começar por adoptar a noção de integração como “espaços de interseção das diferenças,  

que em muitos casos se transformam em complementares” (CITRINOVITZ, 1997, 61). 

Como já foi dito, muitas dessas divergências remetem à história e à constituição de nossas 

nações bem como às três dimensões que entram em jogo e enquadram qualquer tipo de 

integração dos povos: continental, regional e nacional. 

Na dimensão continental, não é por acaso que esse macro-território denominado 

América Latina está comemorando em um mesmo período os bicentenários das 

independências dos países hispanofalantes, muitos dos quais elaboraram diversos projetos 
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nacionais que convergiam no desejo de unidade continental, como se se tratasse de uma 

grande nação fragmentada que deve ser reestabelecida (ARNOUX, 2008, 13). 

Nesse contexto, deveriamos interrogar a relação do Brasil e do português do Brasil 

com a latinidade, mais especificamente com a latinidade da América Latina. Como coloca 

Harmut Becher (2000, 77), “Os habitantes dos demais países da América do Sul são 

considerados latino-americanos enquanto os brasileiros hesitavam, até bem recentemente, 

em incluir-se nesta categoria”. O Brasil e seus vizinhos viviam até há pouco de costas uns 

para os outros. Esse isolamento, ligado no caso do Brasil a uma construção identitária 

contra-hegemônica com relação à área hispanofalante, revela a rejeição do Brasil a ser 

incluido no construto América Latina por motivos tanto históricos e geopolíticos quanto 

lingüístico-culturais. 

No entanto, várias experiências de integração iniciadas no século passado retomaram 

esses impulsos de unificação do continente incluindo esta vez o Brasil, como por exemplo  

o panamericanismo projetado pela Alca ou a atualização do latinoamericanismo proposta 

pela Comunidade Sudamericana de Nações (VARELA, 2008, 34). Freyre (2003, 45) dizia 

em 1941 que o Brasil de hoje (...) bem pode tornar-se o animador de uma política de  

cultura interamericana que seja ao mesmo tempo um movimento unionista e pluralista, 

ecologista e universalista, continentalista e regionalista; uma combinação, em suma, das 

vantagens da unidade e da integração do homem no meio com as vantagens da diversidade 

e da variedade. 

Já na dimensão regional, o Uruguai e o Brasil participam desde sua criação no 

grande espaço do Mercosul. Varela (2008, 38) coloca que a própria evolução do Mercosul 

determinou dois tipos de projeto de integração, relacionados com duas grandes etapas: o 

modelo do livre comércio e o modelo político-cultural. Por sua vez, essas orientações 

dominantes têm seus correlatos nas políticas lingüísticas, até por omissão. O modelo de 

projeto comercial não se preocupa com estas questões enquanto o projeto político-cultural 

vem acompanhado do interesse pelos aspectos ligados à cidadania e à construção de uma 

identidade regional: educação, língua, cultura. 

Ora, a integração vem questionar a relação regional-nacional, com particularidades 

em cada caso: o Uruguai se descobre como nação não homogênea ao passo que o Brasil 

lida com a tensão entre, por um lado, seu projeto nacional, por outro sua arquipelaguidade 

(regionalização  interna)  e finalmente sua  inserção no continente. Segundo Arnoux (2008, 

12) assim como as nações se constituiram a partir de um entrelaçamento simbólico, os 

blocos  regionais  devem  construir  sua  própria  trama  num  processo  que  traz  consigo 
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inevitavelmente a revisão dos projetos nacionais. Nesta nova malha, as línguas majoritárias 

como o espanhol e o português não podem ser consideradas como línguas estrangeiras, mas 

como línguas de integração regional (BARRIOS 1996 apud HAMEL 2008: 72): elas 

formam um binômio contrário ao ideologema do monolingüismo e legitimado pelo caráter 

oficial que já lhes foi conferido. Aliás, esse binômio deve ser pensado em uma perspectiva 

de plurilingüismo e de diversidade cultural em que a integração potencia as possibilidades 

de cada uma. 

Um aspecto ineludível nesta reflexão é a questão da Fronteira, dos estudos 

fronteiriços e do português como língua de contato. De acordo com Behares (2007, 99), 

para o caso do Uruguai com o Brasil “o que chamamos Fronteira é um ámbito 

sociogeográfico amplo. (…) o fronteiriço não está circunscrito aos limites imediatos com o 

Brasil”2 e inclui duas dimensões: a socio-histórica (a região situada ao Norte do Rio Negro) 

e a discursiva, relacionada com a construção de identidades. Apesar da longa tradição de 

pesquisas feitas tanto no Uruguai quanto no Brasil sobre o espaço fronteiriço e voltadas 

para aspectos educacionais e sociolingüísticos como o estudo dos dialetos do português do 

Uruguai, hoje conhecidos sob a denominação comum de português do Uruguai, alguns 

autores questionam justamente o recorte fundamentalmente nacional com que essas 

pesquisas têm sido orientadas. 

Em um trabalho recente, Irala e Álvarez, pesquisadoras provenientes dessa área de 

fronteira, reclamam um lugar central para o sujeito fronteiriço e sua realidade, com 

independência das políticas educacionais e lingüísticas que o invocam mas que muitas 

vezes dão soluções parciais. Essa dicotomia relaciona-se também com a falta de 

cruzamento entre os trabalhos dos acadêmicos, o que viria a ser mais um componente 

básico da tão desejada integração: “para uma compreensão geral da ‘educação lingüística 

fronteiriça’ atual seria necessário abranger um leque muito mais amplo de ações, com uma 

pesquisa integrada e coordenada bilateralmente”3 (IRALA e ÁLVAREZ, 2001, 67). 

Elizaincín também chamava a atenção em 1997 (ELIZAINCÍN, 1997, 76-77) sobre 

a necessidade de se pensar a integração em termos de dimensões acadêmicas: ensino e 

pesquisa. Segundo este autor, a fronteira oferece o que ele denomina uma situação de pre- 

integração (onde existem desde há muito tempo matrimônios mixtos, práticas de consumo 

no país vizinho, estudantes de um país em escolas do outro país), que deve ir acompanhada 

 
2  Nossa tradução. 

3  Nossa tradução. 



151 
 

de uma política de integração acadêmica através de projetos de pesquisa conjuntos onde o 

português, junto às outras línguas de contato, tem um papel determinante como instrumento 

e como objeto de estudo. 

 

O nível nacional: ações nos países 

 
Como foi dito, várias ações foram realizadas nos países com relação à promoção e 

ao ensino do português. Segundo a diferenciação colocada por Alderson entre os níveis 

macropolítico e micropolítico (ALDERSON 2009 apud ALTENHOFEN e BROCH, 2011, 

18), as decisões e intervenções exercidas pelos governos conformam o nível macropolítico 

no que tange a educação lingüística. 

No entanto, no Uruguai, contrariamente ao que acontece na Argentina e no Brasil, 

ainda não foram adotadas leis sobre o ensino obrigatório do português. Em conseqüência, 

não temos documentos que fundamentem e justifiquem especificamente a implantação do 

português no sistema público de educação, com exceção dos trabalhos publicados em 2008 

pela Comissão de Políticas Lingüísticas da ANEP4 e a Lei Geral de Educação também de 

2008, que reconhecem em primeiro lugar a existência do português como língua materna  

de uma parte da população do Uruguai. Em segundo lugar, a inclusão desta língua no 

curriculo do ensino primário e médio é baseada, mais do que na assinatura de um Tratado, 

em argumentos de natureza histórica e sociolingüística já mencionados neste trabalho. 

Em un trabalho anterior publicado na primeira edição da Revista Siple (MASELLO 

2010), analisei a lenta evolução da formação docente na área de português nos países que 

formam nosso bloco regional em um contexto marcado pela inadequação entre as decisões 

tomadas no âmbito das políticas lingüísticas e sua tradução no planejamento linguístico. 

Nesta ocasião, porém, gostaria de colocar o acento em alguns avanços que constatei 

na região nestes dois últimos anos. Para tanto, vou apresentar brevemente três recortes de 

experiências de planejamento de formação de recursos humanos localizadas em três áreas 

representativas no cone sul: um país (o Uruguai), uma capital de província (La Plata, 

provincia de Buenos Aires, Argentina); e uma cidade fronteiriça (Bagé, Rio Grande do Sul, 

Brasil). Nos três casos, trata-se de programas de formação de professores de português que 

levam em conta os aspectos colocados e contribuem para uma visão integracionista 

inovadora, na medida em que, a diferença do que acontece nos próprios programas de 

formação de professores da língua local (de tradição monolíngüe), estes incluem disciplinas 

 
4 Administración Nacional de Educación Pública. 
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orientadas à construção de uma consciência regional e ao diálogo intercultural. Veja-se, por 

exemplo, o caso da reforma curricular da carreira de Letras (professorado de 

português/espanhol) da Unipampa (Bagé) encaminhada por Irala e Álvarez (2011, 69), 

consistente na inserção de três disciplinas que discutem e integram a língua portuguesa na 

dimensão fronteiriça: Históira e fronteira; Pesquisa e fronteira; Ensino e fronteira. 

Uma decisão parecida pode ser analisada na presença de cursos de orientação 

sociolingüística que focalizam a contextualização do ensino da língua e de suas variedades 

no caso do Professorado de Português do IPA (Uruguai), em andamento desde 2009: 

MORFOLOGÍA Y SINTAXIS DEL 

PORTUGUÉS 

 

5 
SOCIOLINGÜÍSTICA DEL 
PORTUGUÉS Y PORTUGUÉS DEL 
URUGUAY 

 
5 

 

CONTEXTOS EDUCATIVOS DE 
ENSEÑANZA DEL PORTUGUÉS I 

 
2 

 
CONTEXTOS EDUCATIVOS DE 
ENSEÑANZA DEL PORTUGUÉS II 

 
3 

  TALLER DE REFLEXIÓN 
DIDÁCTICA 2 

 
Por outro lado, temos também no Uruguai uma proposta de pós-graduação que está 

sendo estudada para sua aprovação. Trata-se do Diploma de Especialización en Enseñanza 

de lenguas Mención Español Lengua Extranjera y Mención Portugués Lengua Extranjera 

que vai reunir os professores das duas especializações em disciplinas comuns (Área 

comum)I, que poderão ser oferecidas em uma ou outra língua, tais como Metodologia da 

pesquisa no ensino de linguas, por exemplo: 

 

Aspectos teóricos y metodológicos Investigación- 

acción 

 

 

 

 

 
Práctica 

docente 

 

 

 

 

 
Cursos o 

seminarios 

optativos 

Área común Área común 

Lingüística, didáctica y lenguas extranjeras  

 

 
Metodología de 

la 

investigación en 

enseñanza de 

lenguas 

Estudios contrastivos portugués-español 

Área Português 

Metodologia do PLE 

Área Español 

Metodología del ELE 

Descrição e 

funcionamento do 

português 

Descripción y 

funcionamiento del 

español 

Variedades do 

português 

Variedades del español 

Literatura e cultura 

brasileiras 

Literatura y cultura 

uruguayas 
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A terceira experiência é bem recente e envolve a criação do Professorado de 

Português na Universidad Nacional de La Plata. Esse plano de estudos foi apresentado 

apenas dois meses atrás, em agosto, e constitui, ao meu ver, um modelo a seguir na medida 

em que leva em conta a dimensão ideológica da língua através da inclusão de cursos e 

seminários que abrangem as ciências sociais, a antropologia social e as relações 

internacionais. As perspectivas assim introduzidas permitem o estudo da emergência das 

mudanças sociais na área da linguagem e dos ideologemas da identidade social, como por 

exemplo, a imagem dos “trópicos” associada ao Brasil ou a arqueologia do termo “favela” 

e sua metaforização para representar amplas formas de marginalidade social. 

 
Ciclo de formación cultural 

Cultura y sociedad 

Historia sociocultural del mundo luso-brasileño 1 

Historia sociocultural del mundo luso-brasileño 2 

Literaturas lusófonas 1 

Literaturas lusófonas 2 

Historia de las ideas del mundo luso 

Relaciones internacionales e integración regional 

Seminario de cultura 

 
Estas iniciativas, baseadas no respeito e a incorporação do campo sociocultural 

contribuem sem dúvida para a construção de uma visão de regionalidade a partir de um 

vivenciamento real de vizinhança, no sentido não apenas de países limítrofes mas de 

proximidade, cercania, empatia cultural e sociolingüística. 

No entanto, estou convencida de que, na realidade, estas concretizações de 

reconfiguração do lugar da língua portuguesa e de seu ensino numa perspectiva 

integracionista, aliás ainda não implementadas para o caso do ELE, se tornam tangíveis e 

possíveis em grande parte devido ao esforço individual ou coletivo no nível micropolítico 

mais do que na escala macropolítica. Na medida em que no nível macro não existem 

decisões ou estas são insuficientes (caso do Uruguai) ou que estas existem mas são recentes 

e podem ser encaminhadas apenas parcialmente por falta de recursos humanos formados 

(caso da Argentina), somos os atores do nível micro que devemos ir preenchendo espaços 

na grande malha da integração. 
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Esses microagentes, promotores de mudanças e de ações que confluem em atividades 

de planejamento, foram por exemplo no caso de La Plata professores e pesquisadores dos 

dptos. de Línguas, de Letras e de História da Faculdade de Humanidades dessa 

universidade, todos Doutores ou doutorandos com teses sobre o Brasil que, junto a 

assessores externos, formaram uma equipe responsável dessa ação de planejamento 

lingüístico-educacional. Da mesma maneira, tanto as duas professoras da Unipampa quanto 

a equipe interinstitucional que reuniu pesquisadores e professores da universidade e da 

ANEP no Uruguai são os verdadeiros autores que impulsam estas decisões pioneiras e 

fundacionais no tecido da área de ensino de português. 

 
Da malha dos microagentes às redes integradoras 

 
 

Falar de tecido é falar de redes acadêmicas e científicas. Para essas redes existirem, 

precisam de instituições locais/regionais/continentais e de organismos multinacionais que 

possam cooperar no seu financiamento. Na área de integração científica e acadêmica, 

temos na América Latina duas grandes redes ligadas às questões do ensino de português 

com projetos multilaterais. Por um lado, a ALFAL (Associação de Lingüística e Filologia 

da América Latina), criada em Viña del Mar em 1964, com sócios de quase todos os países 

das Américas, se apresenta como um espaço associativo organizado em Comissões de 

Pesquisa. 

Por outro, vou me deter mais especificamente na AUGM (Asssociação de 

Universidades Grupo Montevidéu), na medida em que é neste espaço interuniversitário que 

estamos desenvolvendo um programas que vou comentar. Esta associação reúne 

universidades públicas de 5 países que põem a disposição das outras seus docentes e 

científicos num processo de integração regional per se, independente de outros processos 

político-comerciais simultâneos. 

O Núcleo Disciplinar de Ensino do Espanhol e do Português como Línguas Segundas 

e Estrangeiras surge a raíz da necessidade de desenvolver de forma específica essa área em 

diálogo e integração com as culturas locais e regionais. Hoje 16 universidades têm seus 

representantes no Núcleo PELSE. 

O Núcleo nasceu a partir da experiência acumulada pelas universidades da região no 

ensino de ambas as línguas e tem como objetivo apoiar as universidades em seu 

crescimento nesta área numa perspectiva de cooperação solidária que respeite as 

particularidades regionais. 
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O Projeto IPOB 

 
 

Foi a sólida experiência acumulada no trabalho conjunto das universidades do 

Núcelo PELSE nestes 5 anos desde sua criação que nos permitiu apresentar um projeto  

para o edital PMM, Projeto de Mobilidade do Mercosul, financiado pela União Europeia. 

Nosso projeto foi aprovado e tem como título “Identidade plurilingüe, operatividade 

bilingüe” (IPOB). 

O foco está na construção de uma identidade regional compartilhada. Entendemos a 

identidade como um construto político além das denominadas identidades primárias (etnia, 

religião, língua materna). Nesse cenário, por um lado consideramos o bilingüismo como 

uma estratégia privilegiada para reforçar a conformação de um espaço cultural partilhado, 

que potencie interesses, objetivos e projetos conjuntos. 

Por outro lado, o desenvolvimento do bilingüismo deve ir acompanhado por gestos 

políticos que viabilizem os sentidos abertos e flexíveis de nossas identidades enriquecendo 

os laços que ligam tradicionalmente nossos países. Por estes motivos, entendemos que 

promover o bilingüismo regional, quer espanhol-portugués-espanhol, espanhol-guarani ou 

português-guarani por se tratar das três línguas oficiais do Mercosul, favorecerá a 

construção de uma identidade ampla compartilhada e de uma cidadania democrática 

regional no respeito de todas as línguas locais. 

A proposta contribui para a formação de recursos humanos em áreas identificadas 

como estratégicas nos países do Mercosul, através das possibilidades que oferecem a 

mobilidade educativa e a conformação de redes acadêmicas. De modo mais específico, o 

projeto se propõe instalar e consolidar uma estrutura de intercâmbio permanente para 

expandir o ensino do espanhol, do guarani e do português. 

Dentre as ações previstas no projeto, destaca-se o PAI, Programa de Assistentes de 

Idioma, que promove o diálogo intercultural com pleno respeito do pluralismo e do 

plurilinguismo e o estabelecimento de redes de pesquisa e comunicação entre estudantes de 

espanhol, guarani e português como línguas segundas e estrangeiras. 

O objetivo do Programa é estabelecer uma rede de assistentes de idioma nas áreas 

dessas três línguas em instituições de educação superior, sob a coordenação dos diretores 

das unidades de ensino e de um professor tutor. Durante seu estágio, os participantes 

trabalham como colaboradores não remunerados e cumprem o plano de trabalho aprovado 

por ambas as instituições, beneficiando os estudantes e a comunidade universitária em 
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geral. Nesse sentido, o Programa atende de forma indireta uma população de 

aproximadamente 900 estudantes dessas línguas. 

O impacto da cooperação é imediato, na medida em que as atividades abrangem 

intervenções como a participação na sala de aula e em pesquisas sobre ensino; elaboração 

de material didático e de documentos de intercâmbio e de difusão, atividades de extensão. 

Como ação de formação de recursos humanos, os Assistentes vivem uma 

experiência insustituível em sua preparaçãon acadêmica e profissional como professroes de 

PLE numa perspectiva em que ensinar e aprender uma LE o L2 vai além do domínio do 

código lingüístico e envolve identidades, diversidades, imaginários individuais e coletivos, 

subjetividades e alteridades. 

A inclusão de um estágio no país da língua e da cultura de ensino nos programas de 

formação docente de línguas contribui para o aprofundamento do conhecimento 

intercultural e acadêmico bem como para o crescimento profissional do futuro especialista. 

A conformação final da rede decorrente do edital 2011 e as mobilidades 

realcionadas com o protuguês podem ser apreciadas no quadro a seguir: 
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Uma segunda ação do Projeto envolve a área de intercâmbio docente, mediante a 

implementação de um programa de Mobilidades de especialistas, determinadas de 

acordo com a agenda de prioridades e de interesses de cada universidade. Esta proposta 

prevê atividades de cooperação que permitam a participação de professores visitantes 

em cursos de pos-graduação, com o enriquecimiento que estas intervenções significam 

desde uma perspectiva internacional para os cursos em andamento. Este tipo de 

intercâmbio contribui para a internacionalização das ações acadêmicas. 

Uma terceira ação diz respeito à necessidade de vinculação entre as 

universidades e os organismos dos países responsáveis pela implementação do ensino 

das línguas (ministérios, secretarias de educação, de cultura e de relações 

internacionais). Cada universidade de cada país estabelece os meios de comunicação 

com as autoridades para a organização de Reuniões com autoridades. Em 2011 tivemos 

nossa primeira reunião conjunta, com representantes de cada um dos quatro países, com 

a Comissão de Educação Superior do Mercosul Educacional, encontro que se 

desenvolveu tanto em espanhol quanto em português e que teve como resultado a 

inclusão nas atas oficiais do apoio a nosso trabalho e o compromisso dessa Comissão a 

convocar nossa rede como assessora para o próximo edital do Programa de Intercâmbio 

Espanhol-Português. 
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Finalmente, no plano político, o Programa poderá incidir nos níveis de decisões 

governamentais, promovendo a instrumentação de ações permanentes e estáveis 

enquadradas em políticas lingüísticas pensadas como “políticas de sistemas e  

repertórios comunicativos e identitários”5 (HAMEL, 2008, 74) em que o português está 

chamado a ter um papel protagonista. 

Gostaria de encerrar esta palestra com mais um trecho de Gilberto Freyre (2003, 

57), que conhecia muito bem esta região em que estamos tecendo integração e cujas 

imagens localizadas nestas margens do continente podem ser associadas 

metaforicamente a uma visão de nossas línguas como rios confluentes no mapeamento 

da integração: 

Das águas do Prata propriamente ditas pode-se passar com a maior facilidade às 

águas do Paraná ou do Paraguai (...) Tanto o Paraná como o Paraguai são rios cheios de 

sugestões profundamente brasileiras. Vêm de dentro do Brasil (...) Ao mesmo tempo  

são rios interamericanos, cujas águas como que se deliciam em fazer obra de 

aproximação entre as repúblicas do sul da America meridional. 
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