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NOTA PRÉVIA 

 

Nas últimas décadas tem surgido um manifesto interesse pelo 

ensino do Português enquanto lı́ngua não materna. Destacamos, 

deste modo, o surgimento de múltiplas teorias ligadas à aquisição 

de segunda e de terceira lı́nguas, bem como outros contributos num 

plano mais descritivo das lı́nguas não maternas. Contudo, embora 

muitos relatos pedagógicos tenham vindo a lume, parece-nos que a 

Academia ainda necessita de mais estudos com vista a uma maior e 

mais profı́cua sistematização de metodologias e de estratégias que 

contribuam decisivamente para abordagens de sucesso na ação 

didática. 

 Quando pensámos responder positivamente ao desafio 

lançado pela AILP (Associação Internacional de Linguı́stica do 

Português) para uma publicação deste teor, tivemos como 

pensamento norteador a construção de um livro que 

compreendesse diferentes abordagens metodológicas, 

provenientes de diferentes latitudes geográficas e, também, com 

diferentes enquadramentos epistemológicos. O amplo conjunto de 

textos aqui reunidos vai, efetivamente, ao encontro desse 

desiderato. 



 Trata-se, em nosso entender, de uma obra que reúne práticas 

diferenciadas, com campos de trabalho complementares e atitudes 

perante o ensino do português como lı́ngua não materna que se 

solidificam em experiências pedagógicas realizadas pelos próprios 

autores. De notar que a aposta num caráter mais pragmático das 

investigações aqui apresentadas não diminuem os investimentos 

múltiplos sob o ponto de vista teórico aqui delineados. 

Resta-nos, assim, agradecer aos autores dos capı́tulos o 

valioso contributo e desejarmos aos leitores uma boa receção do 

trabalho que agora vem a público. 

Os Organizadores  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

CAPÍTULO 1: APRENDIZAGEM 
INTENCIONAL EM TANDEM: OS MODOS 
COMUNICATIVOS NA TELECOLABORAÇÃO 
EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Luis Gonçalves 
lgoncalv@princeton.edu 

 

INTRODUÇÃO 

Este capı́tulo apresenta uma proposta de trabalho para uma 

telecolaboração em tandem. A telecolaboração pode ter vários 

formatos, como veremos mais adiante, mas este capı́tulo resulta da 

experiência de vários anos na Universidade de Princeton, em que 

alunos de português como lı́ngua estrangeira nos Estados Unidos 

interagem com alunos de inglês como lı́ngua estrangeira no Brasil1. 

Neste formato em particular, as interações acontecem uma vez por 

semana e duram cinquenta minutos, sendo vinte e cinco da 

interação em português e outros vinte e cinco em inglês. Este 

formato de telecolaboração é conhecido como aprendizagem em 
                                                 

1 Num primeiro momento, a UNESP foi a nossa parceira, depois a Universidade 
Federal de Ouro Preto, mas há vários anos que este projeto segue com a Universidade 
Federal de Juiz de Fora. 
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tandem e o nome evoca a bonita imagem de uma bicicleta para 

duas pessoas, com dois assentos e dois conjuntos de pedais, em que 

os ciclistas só têm êxito se os dois colaborativamente pedalarem ao 

mesmo tempo e para o mesmo lado, ajudando-se para levar a 

bicicleta adiante. Este não é o único formato de telecolaboração, 

mas é um dos mais populares.  

Há muitas questões a levar em conta quando um professor se 

propõem iniciar um projeto destes. Algumas limitações de ordem 

prática podem ter um impacto decisivo na viabilidade das 

interações, umas de carácter institucional, como a infraestrutura 

disponıv́el e as práticas administrativas estabelecidas, outras 

ligadas à tecnologia necessária que vai de computadores, ligação à 

internet, telefone, microfones e auscultadores, até à escolha da 

plataforma ou software adequado para as interações. Por envolver 

dois paı́ses, estas questões duplicam, além de haver ainda muitas 

considerações menos óbvias, como os fusos horários e as mudanças 

para horários de verão nos dois paı́ses, burocracias, hierarquias, 

inscrições, personalidades, estilos de trabalho e muitas outras. A 

única certeza é que, mesmo depois de detalhadamente concebido, 

estabelecido e testado, tudo pode correr mal e é fundamental ter 

sempre um plano B para quando alguém chega atrasado ou falta, 

quando a internet não quer funcionar, ou quando um computador 

ou telefone não reconhece o microfone ou não aceita o software 

utilizado para a interação.  

Na telecolaboração ideal, há um sistema organizado que todos 

podem navegar facilmente; os alunos e professores sentem-se 
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confortáveis com a tecnologia escolhida; não há silêncios e os 

participantes dos dois lados estão a colaborar online, empolgados 

com o conteúdo da interação; e, sobretudo, os alunos respeitam-se, 

são empáticos e curiosos. Este cenário ideal não vai acontecer 

naturalmente, pois é necessário que todos tenham um 

entendimento geral sobre os objetivos da interação e que sejam 

explicitamente estabelecidas regras e procedimentos, como por 

exemplo, saber e usar os nomes dos colegas; respeitar o ponto de 

vista do outro, mesmo quando não concordamos; ouvir com 

atenção e não interromper constantemente; evitar generalizar 

sobre grupos e não pedir à outra pessoa para falar como 

representante de um grupo; manter a mente aberta, ou seja, 

dialogar com a expectativa de aprender algo novo; não monopolizar 

a conversa e dar aos outros a hipótese de contribuir; trazer ideias, 

perspetivas ou soluções que ainda não foram adequadamente 

discutidas; e finalmente, apoiar os argumentos em evidências e 

evitar suposições. Outra questão importante que os participantes 

devem negociar é a forma como querem receber feedback dos 

colegas de interação – uns alunos preferem serem chamados à 

atenção no momento, outros preferem deixar a conversa fluir e 

receber um feedback abrangente no final. Cada projeto de 

aprendizagem em tandem deve estabelecer as suas próprias regras 

de acordo com o contexto e o tipo de participante. 

Este capı́tulo resulta também de algumas inquietações e 

propostas para corrigir o  problema das interações, que foram 

apresentadas durante o II IMFLIT - International Meeting on 
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Foreign Language Learning In-Tandem2 dedicado ao tema 

Transcultural  Language Learning: Toward Global Citizenship in 

(e)Tandem3, organizado em março de 2018, na University of Miami 

- Coral Gables, na Florida, EUA. Entre as várias apresentações, dois 

tipos chamaram à atenção: umas pretendiam provar a eficácia da 

aprendizagem em tandem para a aquisição de segunda lı́ngua, 

tentando defendê-lo através da gravação e análise das interações, 

tentando identificar “o momento em que a aquisição ocorreu”, 

inferindo-a dos exemplos de negociação nas interações entre os 

alunos; e em outras, vários colegas apresentaram instrumentos que 

tinham desenvolvido para responder aos momentos de silêncio  em 

que os alunos ficavam paralisados em saber o que fazer ou dizer, e 

para responder à frequente superficialidade das conversas focadas 

na compreensão aparente ou no óbvio, sem verdadeira 

profundidade emocional ou intelectual. Estes instrumentos 

geralmente consistiam em perguntas e/ou outros elementos 

provocadores a que os alunos podiam recorrer para alimentar as 

conversas. O estudo da telecolaboração é um campo relativamente 

novo, assim como o da Aquisição de Segunda Lı́ngua, mas 

claramente, o segundo tem muito a contribuir para o primeiro. Se 

não por outro motivo, porque pela pesquisa em Aquisição de 

Segunda Lı́ngua sabemos que a aquisição não pode ser 

“comprovada” no momento da interação, mas antes é verificada 

                                                 

2 Encontro Internacional sobre a aprendizagem de línguas em Tandem. (Tradução 
livre) 
3 Aprendizagem transcultural de línguas: rumo à cidadania global em (e)Tandem. 
(Tradução livre) 
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através da elicitação da mesma estrutura linguı́stica em outro 

contexto e para outro propósito, além de que os silêncios só 

acontecem se a interação não tiver um objetivo claro para os 

alunos, ou seja, o tandem não é o método, é um meio, e é da 

responsabilidade do professor instituir um método para que as 

interações sejam um meio de processamento significativo de input 

para conseguir um fim estabelecido (não necessariamente 

linguı́stico, mas por meio da utilização da lı́ngua). 

Assim, neste capı́tulo, num primeiro momento, examinaremos 

a entrada do computador nas salas de aula e o posterior 

alargamento das suas aplicações com as novas tecnologias de 

informação e comunicação e todas as possibilidades de interação 

que criaram. Num segundo momento, ancoraremos a aprendizagem 

em tandem à Abordagem Naturalista e ao paradigma interacionista 

no ensino de lı́nguas estrangeiras, e as suas implicações para o 

estudo da pragmática intercultural4. Num terceiro momento, 

observaremos os princı́pios que têm tradicionalmente regido a 

aprendizagem em tandem para os contrastar com pesquisas no 

campo da Aquisição de Segunda Lı́ngua e apontar algumas 

limitações que estes princı́pios apresentam e demonstrar a eficácia 

de uma maior estrutura e aproveitamento antes, durante e depois 

da interação. Finalmente, focaremos na proposta de criação de 
                                                 

4 Para os efeitos deste capítulo, a pragmática intercultural da língua é o conhecimento 
da língua como ela é falada – a sua prática real, o uso, as convenções e como o 
significado é criado na interação cotidiana. Como a cultura molda, como a língua é 
usada e como a língua é usada cria cultura. Portanto, para o aluno de uma língua 
estrangeira, a comparação das práticas de fala entre culturas podem ser uma maneira 
útil de estudar tanto a língua quanto a cultura. 
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sequências pedagógicas que maximizem o impacto do momento de 

interação em tandem e multipliquem as oportunidades de 

aprendizagem dentro de uma abordagem cı́clica baseada nos três 

modos comunicativos, que remataremos com alguns exemplos de 

estruturas para essas sequências. 

O ensino de lı́nguas estrangeiras tem que não só preparar os 

alunos para a fluência e correção, mas também para a comunicação 

adequada com pessoas que têm identidades, valores e 

comportamentos diferentes dos seus. A interação em tandem é 

também regida pela curiosidade cultural por parte do aluno que 

procura caminhos para se tornar um mediador intercultural. EÉ  a 

pragmática intercultural que vai permitir ao aluno ter interações 

significativas e bem sucedidas com indivı́duos tanto da sua como de 

outras culturas. Muito além da aprendizagem dos aspetos 

gramaticais, discursivos ou sociolinguı́sticos, o aluno tem que 

investigar a complexidade cultural do outro para aumentar o seu 

repertório e entendimento de identidades múltiplas e assim evitar 

os estereótipos que necessariamente acompanham a perceção 

etnocêntrica do outro e o reduzem a elementos simplistas e falhos. 

Assim, este capı́tulo postula que um planeamento sólido de 

sequências pedagógicas, baseadas em princı́pios da Aquisição de 

Segunda Lı́ngua, é fundamental para que a aprendizagem em 

tandem tenha o maior impacto possıv́el ao nıv́el da proficiência e da 

adequação intercultural do aluno de lı́ngua estrangeira que nela 

participa. Este planeamento torna-se necessário porque, ao 

contrário do que acontece na lı́ngua materna, em que pragmática e 
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a competência cultural resultam da própria socialização, e em que 

as habilidades linguı́sticas e sociais se desenvolvem ao mesmo 

tempo e são inseparáveis, no caso das lıńguas estrangeiras, a 

pragmática da lı́ngua materna do aluno interfere na forma como ele 

vê o mundo, interferindo na sua competência intercultural. Desta 

forma, as sequências pedagógicas permitem que no momento antes 

da interação, o aluno seja preparado com novas informações para 

que consiga proceder a um recalibramento das suas ideias e 

perspetivas, no confronto e comparação das mesmas com as dos 

nativos da lı́ngua durante as interações. Ao levarmos os alunos a 

interações mais profundas e analı́ticas, contribuiremos para a 

aquisição da pragmática intercultural através da socialização em 

que o feedback positivo e negativo dos colegas de interação (e do 

professor) é fundamental para estimular uma reflexão bidirecional 

sobre as ideias, perspetivas e comportamentos do aluno e do outro. 

Só a aprendizagem em tandem feita com intenção e bem planeada 

poderá ter um impacto positivo e duradouro na aquisição de 

segunda lı́ngua, na pragmática intercultural e na experiência dos 

alunos na sala de aula. 

DA APRENDIZAGEM ASSISTIDA POR COMPUTADOR À 
TELECOLABORAÇÃO 

Desde os anos oitenta, tem havido um grande avanço tanto ao 

nıv́el das capacidades dos computadores quanto das tecnologias da 

informação e comunicação, que têm mudado drasticamente o papel 

do computador na sala de aula de lı́ngua estrangeira. Longe vão os 
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tempos dos exercı́cios mecânicos e de resposta única e os recursos 

estáticos de interação unidirecional, como dicionários e 

enciclopédias on-line, websites de notı́cias e outros textos 

eletrónicos. Nos anos noventa, as tecnologias de informação e 

comunicação tiveram um desenvolvimento extraordinário e 

invadiram todos os aspetos da existência humana e também a sala 

de aula e os processos de aprendizagem. Estas ferramentas 

extraordinárias permitem hoje interações humano-máquina e 

humano-humano bastante mais complexas que permitem ao 

utilizador ser “autor” e “publicar” em websites, blogs, wikis etc. As 

conexões imediatas facilitadas pela internet à escala global 

mudaram também a forma como as pessoas interagem; permitem 

comunicar em tempo real, de forma sıńcrona, através de software 

que permite a comunicação através de conexões de áudio e vı́deo, e 

de forma assı́ncrona, por email, fóruns de discussão, mensagens 

etc. Hoje, em segundos, podemos encontrar e compartilhar 

informações, obter e disponibilizar materiais autênticos de 

qualquer parte do mundo, e podemos interagir diretamente com 

pessoas em locais distantes como nunca antes foi possıv́el. O foco 

na lı́ngua, comunicação e cultura, faz com que os professores de 

lı́nguas busquem constantemente formas de aceder a materiais 

autênticos e proporcionar experiências que ajudem na 

aprendizagem e estas disponibilidades são grandes facilitadoras 

deste processo. Por isso, as novas e extraordinárias tecnologias da 

informação e comunicação encontraram um espaço fértil na aula de 

lı́nguas estrangeiras, precisamente por que a investigação e recolha 
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de informação e as trocas entre indivı́duos estão no centro de todo 

o processo de aprender uma lı́ngua estrangeira. Os computadores 

são usados para estimular discussões, pensamento crı́tico e análise 

cultural, facilitando a sua integração na abordagem interacionista 

do ensino de lı́nguas estrangeiras, uma vez que neste caso a 

aquisição da lı́ngua e da pragmática intercultural está diretamente 

ligada à intenção de cooperação e à incorporação de caracterı́sticas 

da lı́ngua e da cultura emergentes na própria comunicação, isto é, a 

aprendizagem acontece pela interação social autêntica, através da 

construção pelos próprios alunos de comunidades discursivas e 

interpretativas (em tandem).  

Contudo, como em todas as outras áreas da sua aplicação, a 

tecnologia na sala de aula tem aspetos positivos e outros que 

podem ser nocivos tanto para o aluno quanto para o professor, já 

que tanto podem auxiliar quanto atrapalhar, direcionar quanto 

distrair. Isto acontece porque a tecnologia, apesar de ser um 

poderoso acréscimo ao repertório de recursos disponıv́eis, é um 

meio, não é um método. Isto é muito importante e vale a pena 

repetir: a tecnologia é um meio, não é um método de ensino. 

Não podemos trazer a tecnologia para a sala de aula e esperar que a 

aquisição de lı́ngua estrangeira simplesmente aconteça. A utilização 

da tecnologia tem que ser intencional e responder a um propósito 

que de outra forma não seria alcançado, e no caso da aprendizagem 

em tandem, esse propósito é claro, é a própria interação com 

nativos da lı́ngua, e não é feito pequeno, mas não chega. A 

pragmática intercultural da lı́ngua – a sua prática real, moldada por 

24



convenções culturais, que cria significado na interação cotidiana – 

só é conseguida se o aluno tiver consciência de como a cultura 

molda a maneira como a lı́ngua é usada e a maneira como a lı́ngua é 

usada cria cultura. Esta consciência é conseguida através da 

interação “com intensão”, ou concebida para isso.  

Uma das questões mais acesas em relação à pragmática 

intercultural é a discussão do que deve ser incluı́do e feito na sala 

de aula de lı́ngua estrangeira para que o aluno a adquira, ou seja, 

como podemos e devemos trabalhar para que o aluno tenha a 

capacidade de produzir e compreender enunciados adequados ao 

contexto sociocultural em que a interações ocorrem? A resposta é 

que é na interação com falantes nativos que o aluno tem acesso a 

esses significados construı́dos e definidos coletivamente, ou seja, a 

pragmática intercultural só é conseguida na interação e reflexão 

crı́tica. O aluno só entende o comportamento linguı́stico dos 

falantes da lı́ngua estrangeira nas interações com eles. Assim, a 

telecolaboração apresenta-se como um veı́culo ideal para 

introduzir esta dimensão no ensino e aprendizagem de uma lı́ngua 

estrangeira, mas para ela ter um verdadeiro impacto, é da 

responsabilidade do professor planear para que ela aconteça a um 

nıv́el que envolva os alunos em pensamento crı́tico, em que eles 

tenham que se posicionar sobre questões que lhes importam e em 

que exercitem a sua capacidade autorreflexão, construindo a sua 

aprendizagem na interação com a sua comunitária discursiva (em 

tandem). 
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QUAL TELECOLABORAÇÃO UTILIZAR? 

A telecolaboração refere-se à prática pedagógica de usar 

tecnologias da informação e comunicação para reunir online alunos 

de lı́nguas estrangeiras paralelas (alunos que estudam a lı́ngua 

materna um do outro), num intercâmbio com o objetivo de 

melhorar a pragmática intercultural da lı́ngua-alvo de cada um, 

através de trabalho colaborativo e cooperativo. Por outras palavras, 

utilizar ferramentas de comunicação virtual para interações orais 

e/ou escritas, entre alunos dispersos (internacionalmente ou não), 

com o objetivo de promover a interação social e o intercâmbio 

intercultural entre alunos de lı́nguas estrangeiras, e ultrapassando 

desta forma as limitações ao desenvolvimento da pragmática 

intercultural presentes na sala de aula tradicional. Os benefı́cios da 

telecolaboração na aprendizagem de lı́nguas estrangeiras são bem 

conhecidos e descritos em vários estudos recentes: além de 

estimular o desenvolvimento da pragmática intercultural através da 

reflexão contı́nua e confronto com novos comportamentos culturais 

das sociedades da lı́ngua-alvo, a experiência de telecolaboração é 

também altamente motivadora, porque a interação direta permite 

individualizar a experiência e proporciona feedback mais variado (e 

menos técnico) que leva a melhores atitudes em relação à dinâmica 

da experiência de aprendizagem. 

Existem vários tipos de telecolaboração e a escolha do 

formato adequado vai depender tanto da intenção pedagógica 

quanto das limitações logı́sticas que professores e alunos 

enfrentem. Dooly e O'Dowd (2012) propõem a categorização do 
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“intercâmbio intercultural online” (a nomenclatura que propõem 

em vez de telecolaboração) em três categorias gerais: a 

telecolaboração realizada por (1) aluno-aluno na mesma aula, na 

mesma sala; por (2) aluno-aluno em duas aulas diferentes, 

geralmente de alunos que estudam lı́nguas paralelas e estão 

distantes geograficamente (que seria a aprendizagem em tandem), 

ou por (3) aluno-mundo de forma independente, em que os 

alunos de uma lı́ngua estrangeira interagem com indivı́duos ou 

grupos fora do contexto académico, ou seja, sem estarem num 

curso de idiomas. Como a telecolaboração pode ser sı́ncrona ou 

assı́ncrona, esta escolha deve ser feita atendendo aos objetivos a 

serem alcançados pelos participantes, determinando os recursos e 

ferramentas a serem escolhidos para alcançar esses resultados. A 

telecolaboração sı́ncrona é uma comunicação e colaboração em 

tempo real, à mesma hora, mas com os participantes em espaços 

fı́sicos diferentes e permite uma interação imediata e espontânea. 

Já a telecolaboração assı́ncrona é uma comunicação e colaboração 

que não é feita em simultâneo, os participantes participam em 

tempos diferentes e de distintos lugares, conectando-se quando 

lhes é conveniente, o que permite um tempo de reflexão antes de 

comunicar. Enquanto que a primeira se presta mais à comunicação 

oral, trabalhando falar e ouvir, e ao desenvolvimento das habilidade 

e competências necessárias para o modo comunicativo 

interpessoal, a segunda presta-se a interações escritas, trabalhando 

escrever e ler, e ao desenvolvimento das habilidade e competências 

necessárias para o modo comunicativo expositivo. Mais adiante, 
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abordaremos especificamente os três modos comunicativos – 

interpretativo, interpessoal, e expositivo – e da sua aplicabilidade 

ao tandem. No entanto, com as muitas ferramentas disponıv́eis 

hoje, nada impede o contrário, com a gravação e compartilhamento 

de vı́deos no formato assı́ncrono, e conversas escritas no formato 

sı́ncrono.  

Em qualquer destes formatos, a comunicação global e 

imediata coloca os alunos na posição de mediadores entre dois 

espaços, duas culturas, duas cosmovisões do mundo, e neste 

contexto a pragmática intercultural da lı́ngua é imprescindıv́el, ou 

seja, o aluno tem que “falar duas culturas”.  Na aprendizagem em 

tandem, a aquisição da pragmática intercultural acontece através 

do bem-vindo confronto e comparação, já que o aluno é 

constantemente estimulado a uma compreensão ampla tanto da 

especificidade cultural que rege a sua visão do mundo, quanto a da 

cultura-alvo com que interage, o que o leva a resolver 

estrategicamente as frequentes questões e equıv́ocos linguı́sticos e 

culturais que surgem quando a comunicação acontece num 

encontro de culturas, e assim transformar os momentos de conflito 

e confronto em verdadeiras oportunidades de aprendizagem e 

crescimento. 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA APRENDIZAGEM EM TANDEM 

Tradicionalmente, a aprendizagem em tandem tem sido 

regida por três princı́pios: autonomia, reciprocidade (BRAMMERTS, 

1996) e autenticidade. O princípio da autonomia refere-se à 
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agência que o aluno tem sobre o seu próprio processo de 

aprendizagem e à sua responsabilização pela condução do mesmo, 

ou seja, na decisão independente sobre que aspetos da lı́ngua quer 

aprender, como e quando aprendê-los, o que implica também 

apontar o tipo de ajuda que precisa do seu parceiro de interação. EÉ  

o aluno que dirige o momento de telecolaboração, o que lhe exigem 

uma reflexão constante sobre os objetivos da sua aprendizagem. O 

princípio da reciprocidade refere-se ao apoio equilibrado de uma 

parceria que beneficia igualmente ambos os participantes da 

telecolaboração. Ambos devem contribuir e beneficiar-se na mesma 

medida; devem estar preparados para ajudar o parceiro, corrigindo, 

sugerindo formulações alternativas, ajudando na compreensão de 

documentos autênticos, explicando significados, etc., uma vez que 

ajudar é o pré-requisito para poder contar com a ajuda do outro. 

Este princıṕio tem como objetivo criar empatia entre os 

participantes e evitar relações hierárquicas, que podem interferir 

no processo de aprendizagem. E, por fim, o princípio da 

autenticidade que se refere à aprendizagem em situação real de 

comunicação com um falante nativo, que apoia o aluno na sua 

tentativa de se expressar. Na situação comunicativa, o aluno usa a 

lı́ngua de forma espontânea, criativa e até humorı́stica, o que lhe 

permite assumir riscos fora dos limites da situação comunicativa 

simulada na sala de aula. A interação é autêntica porque 

contextualmente relevante e diretamente relacionada à realidade 

imediata dos participantes, ou seja, a autenticidade é gerada pelo 

uso da lı́ngua para comunicar da mesma forma que em situações 
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fora da aula (sendo a telecolaboração uma situação intermediária 

entre a sala de aula e o mundo real). 

Em termos de ensino e aprendizagem de lı́nguas estrangeiras, 

estes três princı́pios estão fortemente alinhados com os 

fundamentos da Abordagem Natural, desenvolvida por Krashen e 

Terrell nos anos setenta. Este método de ensino de lı́nguas enfatiza 

a aprendizagem através da comunicação (e dá consideravelmente 

menor relevância ao estudo explı́cito de estruturas da lı́ngua e 

correção de erros). Na Abordagem Natural, o objetivo é tornar a 

aprendizagem o mais livre de stress possıv́el, em que o aluno dirige 

o processo de aquisição de segunda lı́ngua através da sua produção 

espontânea baseada no que já entende. Este objetivo faz um 

paralelo com o princı́pio da autonomia em tandem que, como 

acabámos de ver, entrega ao aluno o planeamento, condução e 

gestão do processo de aprendizagem. No entanto, vários estudos 

empı́ricos em Aquisição de Segunda Lı́ngua questionam se a forma 

natural é de facto a mais rápida e eficaz para a aprendizagem, ou se 

a instrução estruturada tem algum impacto no processo5. Por 

exemplo, alguns estudos examinaram se ensinar estruturas 

gramaticais especı́ficas resultava na sua aquisição e compararam 

alunos que aprenderam de forma natural a alunos com alguma 

instrução formal. A conclusão foi que os alunos com alguma 

instrução gramatical formal geralmente alcançavam nıv́eis mais 

altos de competência gramatical do que os alunos que aprenderam 
                                                 

5 A própria Tracy Terrell difere de Krashen neste aspeto, reconhecendo o benefício de 
alguma instrução explícita.  
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exclusivamente através da abordagem natural. Este resultado é 

significativo para a aprendizagem em tandem, porque sugere que 

com alguma instrução formal o aluno pode progredir mais 

rapidamente e atingir nıv́eis mais altos de proficiência. 

Consequentemente, isto aponta para a necessidade de uma 

renegociação do que é e como se consegue a autonomia na 

aprendizagem de lı́nguas em tandem. Neste contexto, a autonomia 

é a utilização da lı́ngua de forma independente e deve ser um 

objetivo final para o qual o aluno trabalha; a autonomia não deve 

ser o princı́pio organizador do seu plano de estudos, como vimos 

na definição acima; ou seja, não se deve confundir autonomia na 

utilização da lı́ngua com autonomia no sentido de conceber 

independentemente o plano de estudos. Assim como na aula de 

lı́ngua estrangeira, na interação em tandem, nem o professor se 

ausenta do processo de aprendizagem, nem o princı́pio da 

autonomia pode ser utilizado para o justificar. O professor tem um 

papel e a responsabilidade de orientar os alunos no 

desenvolvimento da capacidade de fazer escolhas por eles mesmos, 

de acordo com as suas capacidades ou pontos fortes em várias 

áreas de conteúdo ou de habilidades. Ou seja, a autonomia na 

aprendizagem em tandem não resulta da omissão do papel do 

professor, muito pelo contrário, nem acontece quando o aluno é 

simplesmente colocado online para falar com um nativo da lı́ngua 

sobre aquilo que lhe aprouver naquele momento. A pesquisa 

mostra que a motivação dos alunos está diretamente relacionada 

com o facto de terem oportunidades de serem autónomos e fazer 
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escolhas, e a chave da autonomia aqui é prover escolhas aos alunos. 

Ter escolhas empodera os alunos a terem propriedade sobre a sua 

própria aprendizagem, mas cabe ao professor fornecê-las e 

negociá-las diretamente com o aluno. Ao proporcionar escolhas, o 

professor está a estimular a curiosidade natural e a vontade de 

aprender, ao mesmo tempo que cria oportunidades para praticar 

implicitamente estruturas cada vez mais complexas e tipos de 

discurso diferentes – expositivo, descritivo, narrativo e 

argumentativo – que levam a realizações na lı́ngua a nıv́eis de 

proficiência cada vez mais altos. Isto é, a autonomia na 

aprendizagem de uma lı́ngua estrangeira não é um estado natural 

do aluno, antes resulta de um processo de escolhas e de reflexão 

sobre o processo, do qual o professor participa facilitando o 

percurso do aluno. Para o aluno ser autónomo, é fundamental 

seguir uma sequência pedagógica que proporcione os andaimes6 

necessários para que ele possa sair da sua zona de conforto e 

expandir o seu repertório linguı́stico, como veremos a seguir.   

A ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL E A ZONA DE 
CONFORTO 

Segundo Ellis (1994), existem três aspetos diretamente 

responsáveis pelo sucesso ou não da aquisição de uma segunda 

lı́ngua: fatores externos (sociais, de exposição e interação); fatores 
                                                 

6 Do inglês scaffolding, que em educação se refere à criação de etapas sucessivas de 
apoio temporário para ajudar os alunos a progressivamente alcançar níveis mais 
elevados de compreensão e aquisição de habilidades, que de outra forma não seriam 
capazes de alcançar, levando-os para uma cada vez maior autonomia na 
aprendizagem. 
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internos (conhecimentos prévios do aluno e mecanismos internos) 

e fatores individuais do aluno. Nas pesquisas sobre a aprendizagem 

em tandem têm dominado sobretudo o estudo de fatores externos, 

com foco na Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky (e daı́ 

o princı́pio da autonomia como trabalho independente – fator 

externo – e não como com base em Aquisição de Segunda Lı́ngua e 

processamento cognitivo de informação – fator interno), em 

questões de mediação simbólica, instrumentos de mediação, e os 

papéis do professor e aluno durante as interações.   

A aplicação da Teoria sociocultural de Vygotsky aos estudos 

sobre a telecolaboração faz todo o sentido, uma vez que para o 

autor a aprendizagem tem dois estágios, sendo o primeiro a 

compreensão compartilhada no contexto social através da 

mediação simbólica (principalmente na forma de diálogo), e o 

segundo, a internalização do conhecimento compartilhado. A 

aprendizagem em tandem, sendo precisamente uma atividade de 

mediação simbólica na forma de diálogo, em que os novos conceitos 

são adquiridos através da interação, representa um 

emparelhamento perfeito entre teoria e prática.  

A Zona de Desenvolvimento Proximal é definida por Vygotsky 

(1978) como a distância entre o “nıv́el real de desenvolvimento 

determinado pela resolução independente de problemas e o nıv́el 

de desenvolvimento potencial determinado pela resolução de 

problemas sob orientação de adultos ou em colaboração com 
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colegas mais capazes”7, ou seja, na aprendizagem em tandem, o 

papel do falante nativo é enfatizado ao ajudar o aluno da lı́ngua 

estrangeira a agregar ao seu nıv́el de proficiência inicial (o que o 

aluno pode fazer sozinho) o nıv́el potencial (o que o aluno pode 

fazer com a ajuda). Assim, o aluno estará cognitivamente preparado 

para resolver problemas mais complexos e utilizar a lı́ngua 

estrangeira a nıv́eis de proficiência mais sofisticados, se for apoiado 

pelo colega de interação – a interação social entre aluno e falante 

nativo é então a força por detrás da aquisição. Desta perspetiva, é 

compreensıv́el que a autonomia do aluno seja concebida como a 

autonomia para desenhar o seu próprio plano de estudos, uma vez 

que a aprendizagem depende da interação com e o apoio do falante 

nativo. 

No entanto, e apesar de compreensiva, a Teoria Sociocultural 

de Vygotsky merece algumas achegas da Teoria Cognitiva de Piaget, 

que são significativas para a telecolaboração e o princı́pio da 

autonomia. Os dois autores propõem que o desenvolvimento 

cognitivo das crianças se realiza na interação com coisas ao seu 

redor, ou seja, ambos partilham da visão do aluno como um ser 

social que aprende através da interação com o meio (VIANNA & 

STETSENKO, 2006). Para Vygotsky, as crianças aprendem e 

desenvolvem-se num contexto social, que transformam por meio da 

interação, ou seja, o ser humano desenvolve-se modificando 

ativamente o ambiente que o rodeia. Este psicólogo dá prioridade à 

                                                 

7 Tradução livre. 
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aprendizagem, em vez de ao desenvolvimento, e, portanto, defende 

o ensino dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal, o que no 

caso justificaria o princı́pio da autonomia tal como ele tem sido 

usado, uma vez que reconhece no aluno a agência sobre a 

aprendizagem – o tal modificar ativamente o ambiente – e que em 

tandem pode fazer mais com a ajuda dos colegas de interação do 

que sozinho. 

Já para Piaget, a “transformação” dá lugar à “adaptação”, o ser 

humano desenvolve-se pela assimilação e acomodação ao 

ambiente, e para ele as crianças precisam estar cognitivamente 

preparadas para um certo estágio antes de aprender ou passar ao 

seguinte; o que no caso da aprendizagem em tandem justifica um 

papel mais ativo do professor no processo de escolhas do aluno e 

no traçar de um percurso de aprendizagem que leve à autonomia 

na utilização da lıńgua evitando a “adaptação” ou que o aluno se 

acomode na sua Zona de Conforto, uma estratégia comum utilizada 

pelos alunos para evitar situações de stress e ansiedade no processo 

de aprendizagem. Na Zona de Conforto, os alunos utilizam um 

conjunto limitado de recursos para manter um nıv́el estável de 

desempenho, geralmente sem um senso de risco. Ao sentirem-se 

familiarizados com as coisas que os rodeiam, à vontade e em 

controle, operaram de uma posição de baixa ansiedade, ou seja, 

estão preparados para o estágio seguinte, mas nada os obriga a dar 

o passo seguinte. Um aluno que estabeleceu uma zona de conforto 

tenderá a permanecer dentro dessa zona se não for desafiado. 

Vários estudos desenvolvidos no campo das Neurociências 
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Cognitivas apontam para a necessidade do cérebro sair dessa Zona 

de Conforto para maximizar a aprendizagem (MASSI, DONAHUE & 

LEE, 2018). Sair da Zona de Conforto, e entrar no que alguns 

autores chamam de Zona Ideal de Desempenho (WHITE, 2009), 

aumenta a ansiedade e gera uma resposta ao stress, que resulta 

num nıv́el aprimorado de concentração e foco. Nesta zona ideal de 

desempenho, o aluno experimenta comportamentos novos e 

diferentes e produz respostas novas e diferentes, logo, otimiza as 

habilidades de desempenho na lı́ngua estrangeira. Resumindo, 

enquanto estes dois pensadores encaram a interação como a forma 

de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo do ser humano, 

Piaget alerta para a adaptação do ser humano ao contexto, o que do 

ponto de vista da Aquisição de Segunda Lı́ngua nos leva a afirmar 

que seguindo o princıṕio da autonomia, tal como ele tem sido 

utilizado até agora, e deixado aos seus próprios recursos nas 

interações em tandem, o aluno de lı́ngua estrangeira avançará 

lentamente, adaptando-se ao que acontece durante a interação e 

não levando a interação, em termos linguı́sticos e de conhecimento 

cultural, para a zona ideal de desempenho, propı́cia e necessária 

para que a aprendizagem e aquisição da língua aconteça e o 

papel do professor facilitar a aproximação ao novo, mais além do 

confortável, à  zona ideal de desempenho.  

TANDEM COM INTENÇÃO E SEQUÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

Na telecolaboração ideal, os alunos sabem quais são os 

objetivos académicos em todos os momentos, interagem sobre 
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vários temas socioculturais que vão agregando ao repertório, 

recebendo feedback imediato que é usado para melhorar a 

pragmática intercultural da lı́ngua e determinar a aprendizagem e 

interação futuras. Esta telecolaboração ideal nunca vai acontecer, a 

menos que seja feito um planeamento cuidadoso. Para cada 

interação, é preciso ter bem definidas questões essenciais:  

1. O que queremos que os nossos alunos aprendam? 

2. Como vamos saber que eles aprenderam?  

3. Como responderemos quando um aluno tiver dificuldades? 

4. Como vamos responder quando um aluno já sabe o tema? 

Assim, o foco é o tipo de interação, ou seja, não a interação 

por si mesma, mas o tipo de interação baseado no processamento 

significativo de informação. Para Krashen, que tem uma visão 

próxima à de Piaget, “os seres humanos adquirem a lı́ngua de uma 

só maneira - entendendo as mensagens ou recebendo 'informações 

compreensıv́eis'... que contém estruturas do "estágio" seguinte - 

estruturas que estão um pouco além do nosso nıv́el atual de 

competência"8  (KRASHEN, 1985, p. 2). Assim, em vez da Zona de 

Desenvolvimento Proximal e a mediação simbólica, Krashen 

identifica três fatores que contribuem para a aquisição de segunda 

lı́ngua: a gramática internalizada do aprendiz, o input contendo 

estruturas linguı́sticas um pouco além do nıv́el atual do aluno (o 

input+1), e os mecanismos de processamento interno do aluno.  

                                                 

8 Tradução livre. 
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Como com qualquer outro meio de ensino em qualquer área, 

sem um planeamento intencional e sem um trabalho preparatório 

para o momento de interação, mesmo com a maior boa vontade, os 

resultados serão limitados em termos de sucesso e autonomia na 

utilização da lı́ngua do aluno. A aprendizagem em tandem é ideal 

para trabalhar por este tipo de autonomia através de tarefas 

colaborativas e cooperativas, pesquisa, recolha e compreensão de 

informações, planeamento e estruturação de projetos, execução de 

planos, monitoramento mútuo, negociação e tomadas de decisão 

conjuntas, e finalização e apresentação pública de um produto final. 

As interações online, focadas no desenvolvimento da pragmática 

intercultural, são as que promovem a autonomia na utilização da 

lı́ngua. As interações mais intrigantes e empolgantes não 

alcançarão o máximo impacto possıv́el sem disciplina e 

gerenciamento pedagógico. Os alunos podem ter as conversas mais 

interessantes online, mas sem uma clara intenção em termos de 

aprendizagem não é possıv́el motivar continuamente só com o 

deslumbre da tecnologia. EÉ  fundamental descentralizar o foco do 

momento de interação e começar a trabalhar um tema cultural 

e/ou linguı́stico que alimente uma “missão” que o aluno deve 

desenvolver durante a interação com o colega. Por isso, é 

fundamental abordar um projeto de telecolaboração com um plano 

de atividades deliberado. Ter intenção significa que tanto o 

professor quanto o aluno têm claro os resultados desejados e como 

esses resultados determinam o processo de aprendizagem. EÉ  

necessário que o professor conceba sequências pedagógicas que 
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comecem antes da interação e continuem além do momento de 

interação. Isto garante que, antes da interação, o aluno entra em 

algo novo, fora da zona de conforto, durante a interação nunca haja 

o tal silêncio ou que os alunos não saibam o que fazer com os 

colegas, e que depois da interação o aluno use o que aprendeu num 

outro contexto, e é aı́ que poderemos verificar se a aquisição do 

material novo ocorreu.  

ENSINO ORIENTADO PARA O PROCESSAMENTO DE 
INFORMAÇÃO 

Uma sequência pedagógica é uma série de atividades 

concebidas à volta de um tema comunicativo e em direção a um 

propósito comunicativo. Seguem três etapas: pré-atividades, 

atividade principal, e pós-atividade – todas ligadas à prática das 

mesmas funções comunicativas. Durante cada etapa, o professor 

orienta o aluno a usar estratégias comunicativas para realizar as 

tarefas. A conceção de sequências pedagógicas para a 

aprendizagem em tandem deve seguir os mesmos princı́pios 

estabelecidos pelos World-Readiness Standards for Learning 

Languages9 que já seguimos para atividades para as aulas em geral. 

Em qualquer lı́ngua existem três modos de comunicativos: 

interpretativo, interpessoal e expositivo. Cada um requer 

habilidades e competências diferentes e a aula de lı́ngua 

estrangeira deve incluir os três modos de forma cı́clica. Os modos 

comunicativos são princı́pios organizadores para as atividades na 
                                                 

9 Padrões de Aprendizagem de Línguas de Prontidão para o Mundo (tradução livre). 
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lı́ngua-alvo. O modo Interpretativo é uma comunicação 

unidirecional sem recurso à negociação ativa de significado, em que 

o aluno é o destinatário de mensagens que interpreta; no modo 

Interpessoal, os alunos interatuam espontaneamente, 

monitorando se as suas intenções estão a ser comunicadas, e 

fazendo os ajustes quando necessário (que é o caso da interação em 

tandem); e finalmente, no modo expositivo, em que o aluno é o 

criador de mensagens para uma comunicação preparada e 

unidirecional. Uma sequência pedagógica para trabalhar a 

pragmática intercultural da lı́ngua deve envolver atividades nos 

três modos comunicativos. O momento de interação online por si só 

não alcança esse objetivo, tem que ser integrado numa sequência 

de pré-atividades e pós-atividades significativas (servindo o 

momento de interação online como a atividade principal). Ou seja, 

as oportunidades de aprendizagem no momento de interação 

podem ser otimizadas, levando a resultados mais satisfatórios, se 

estiverem integradas numa sequência de estudo que preveja um 

input de informações novas, tanto linguı́sticas quanto culturais que 

o aluno trabalhe independentemente, depois lançando hipóteses 

durante o momento de interação, ganhando experiência de uso em 

contexto e agregando novas informações linguı́sticas e não-

linguı́sticas aprendidas durante a interação para aumentar o seu 

repertório linguı́stico e cultural, que posteriormente aplica a uma 

situação nova ou em outro contexto, demonstrando conhecimento 

do conteúdo e da pragmática intercultural. Por outras palavras, este 

tipo de sequência pedagógica deve ser desenvolvido à volta de um 
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tema e incluir pré-atividades significativas baseadas em objetivos 

educativos que preparem os alunos para a interação, e as pós-

atividades devem permitir que alunos demonstrem que 

conseguiram alcançar esses objetivos. 

PRÉ-ATIVIDADES: MODO INTERPRETATIVO 

Uma pré-atividade é uma atividade comunicativa que prepara 

os alunos para a tarefa principal, que neste caso vai ser uma 

interação online com um falante nativo da lı́ngua, sobre um 

determinado tema, em que o aluno deve conseguir confirmar, ou 

não, a informação recolhida ou aceder informações novas baseadas 

na pré-atividade. Geralmente, os alunos têm nıv́eis de proficiência 

mais elevados nas habilidades recetivas (ouvir e ler) do que nas 

habilidades produtivas (falar e escrever), o que lhes permite 

realizar tarefas no modo interpretativo a um nıv́el mais alto do que 

as tarefas nos modos interpessoal ou expositivo. Os alunos 

adquirem a segunda lı́ngua ao serem expostos a ela, ouvindo e 

lendo, e só mais tarde podem falar (e escrever) as suas ideias. EÉ  por 

isso que, segundo Krashen, devemos começar pelas habilidades 

recetivas, ou seja, no modo interpretativo, e é essa a função da pré-

atividade. Estas atividades colocam o aluno num papel ativo de 

interpretação de um documento real, em que o aluno utiliza 

conhecimentos prévios e experiências pessoais para reagir ou 

responder ao conteúdo desse documento. As pré-atividades 

mediam a compreensão, levando os alunos a aceder a vocabulário e 

estruturas necessárias, tanto para entender (modo interpretativo) e 
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se expressar (modo interpessoal e expositivo), o que mais tarde 

será utilizado durante a telecolaboração.  

No caso da telecolaboração, as pré-atividades devem 

funcionar como o elemento desencadeador de uma sequência que 

leva o aluno a explorar material culturalmente relevante. Este tipo 

de atividade geralmente gera a oportunidade de rever ou introduzir 

vocabulário e estruturas gramaticais novas em contexto, ou seja, 

engaja o aluno no processamento de informação em que este usa a 

lı́ngua de forma significativa. A pré-atividade deve focar num 

documento real (um vı́deo, texto literário, podcast, notı́cia de 

jornal, noticiário televisivo, formulário, catálogo, folheto, cartaz, 

fotografia, quadro, receita, peça de teatro, programa de rádio, 

horário de comboios ou metro, etc.) relacionado com a atividade de 

conversação que queremos que os alunos tenham online, por forma 

a elicitar vocabulário e funções comunicativas semelhantes. O 

objetivo desta atividade é o aluno ganhar confiança para a interação 

online, para uma atividade mais desafiadora, e dar-lhe um 

propósito, criando as condições para o aluno poder fazer algo mais 

complexo. 

ATIVIDADE PRINCIPAL E PÓS-ATIVIDADE: MODOS 
INTERPESSOAL E EXPOSITIVO 

O momento de interação online é a segunda etapa da 

sequência pedagógica. Como vimos anteriormente, a pré-atividade 

introduziu informações significativas, conectadas com os tópicos e 

temas do plano de estudos, que prepararam o aluno para discutir 
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um determinado assunto de forma informada, e possivelmente 

elicitando determinadas estruturas gramaticais que ele necessita 

adquirir. Para a atividade principal, neste caso a interação online, o 

aluno deve ter agora uma missão; a interação online deve ter um 

objetivo. Não é necessário nem conveniente que a interação online 

seja completamente estruturada, pelo contrário, deve ser flexıv́el e 

abrir espaço para a interação espontânea. No entanto, se o aluno 

tiver uma visão do que vai acontecer durante a interação, poderá 

mais facilmente organizar-se, estabelecer prioridades e decidir o 

que precisa fazer e, assim, acionar as estratégias que lhe vão 

permitir realizar os objetivos. Isto maximiza o impacto da interação 

online, porque ao estabelecer os resultados pretendidos, o aluno 

pode avaliar no momento e reajustar a direção da conversação para 

o objetivo. A atividade principal que o aluno vai realizar durante a 

interação online deve ser um esforço disciplinado que orienta as 

decisões e ações de gerenciamento da interação (para que serve, o 

que é conversado e por que se conversa sobre isso) com foco no 

objetivo final. A atividade principal articula não apenas para onde 

vai a interação e as ações necessárias para progredir, mas também 

como o aluno saberá se foi bem-sucedido. 

A seguir encontramos alguns exemplos de sequências 

pedagógicas, que não são exaustivos, e que podem e devem ser 

mudados e adaptados para outros temas ou nıv́eis de proficiência: 

1. Abordagem crítica: nesta sequência, os alunos exploram o 

conteúdo de uma notı́cia ao nıv́el argumentativo e aprendem a 
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considerar diferentes perspetivas sobre questões socioculturais 

contemporâneas.  

Pré-atividade: os alunos escolhem ou recebem uma notı́cia de 

jornal online.  

Atividade principal: os alunos falam da notı́cia ao colega de 

interação, comentam a notı́cia e exploram as diferentes opiniões 

que os leitores compartilharam na seção de comentários da notı́cia.  

Pós-atividade: os alunos compartem as opiniões dos colegas 

de interação aos outros colegas da aula, ou num fórum de discussão 

on-line, blog, rede social ou outro método de apresentação, e 

decidem quais são as perspetivas dominantes sobre o tema do 

artigo. 

2. Gravações de áudio: o objetivo desta sequência dependerá 

parcialmente do que for tratado, mas os objetivos podem ser 

trabalhar a inflexão da fala, habilidades de persuasão, ou 

articulação de argumentos, ou de circunlocução, permite usar a 

lı́ngua num discurso persuasivo, observar padrões de fala, avaliar 

argumentos orais etc. Os alunos refletem sobre questões atuais em 

um campo e analisam criticamente aspetos dessas questões. 

Pré-atividade: os alunos escutam um podcast sobre um tema 

atual e gravam em áudio a sua opinião sobre o assunto. 

Atividade principal: o aluno envia o áudio ao seu colega de 

interação. Online, o aluno recebe feedback do colega de interação 

sobre o tema que enviou e depois regrava a sua opinião sobre o 

assunto. 
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Pós-atividade: o aluno apresenta em texto num blog o que 

descobriu sobre o tema que explorou e recebe comentários para 

revisão por pares. O blog também pode ser usado como um registo 

ou reflexão, em que o aluno pondera sobre a aprendizagem e 

organiza pensamentos a fim de reforçar o conhecimento. 

3. Estudos de caso: este tipo de sequência permite aplicar 

conceitos teóricos e desenvolver estratégias de trabalho em grupo e 

habilidades para resolver problemas. Também desenvolve 

habilidades de tomada de decisão de ordem superior. 

Pré-atividade: o aluno seleciona um caso relacionado com os 

temas do curso e procura uma resposta ou solução, dada a situação 

ou conhecimento desse caso. 

Atividade principal: na interação, os alunos discutem e 

aprofundam a compreensão das ramificações das suas decisões ou 

soluções para o caso.  

Pós-atividade: como na instrução baseada em casos, a 

aprendizagem envolve registar e sintetizar as informações e 

indexá-las a outros casos; na pós-atividade, o aluno apresenta aos 

colegas um outro caso relacionado com o primeiro, em que avalia a 

ação apropriada para a situação, generaliza padrões para outros 

casos, ou desenvolve uma teoria sobre a causa de um determinado 

caso. 

4. Mapeamento de conceitos: o principal objetivo é que os 

alunos tenham um debate em que gerem um pensamento crı́tico 

eficaz sobre questões básicas do tópico em foco. Nesta sequência, é 
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vital a utilização do conhecimento prévio para estudar novos 

conceitos por meio da aprendizagem recetiva. Através da 

participação ativa no mapeamento de conceitos, os alunos 

comparam e discriminam entre ideias, verificam o valor das 

evidências para os conceitos, resolvem controvérsias e reconhecem 

os pontos fortes e fracos dos argumentos. 

Pré-atividade: os alunos recebem um conceito central que 

estudam e fazem uma lista de conceitos relacionados. 

Atividade principal: na interação, os alunos criam 

graficamente o mapeamento desses conceitos, vinculando o novo 

conceito a ideias já conhecidas.  

Pós-atividade: o aluno apresenta aos colegas de aula o mapa 

conceptual que criou, demonstrando saber a interconectividade do 

conhecimento. 

5. Resolução de problemas: nas sequências de resolução de 

problemas, os alunos desenvolvem a capacidade de pensamento 

estratégico em determinado contexto. Além disso, trabalham as 

suas habilidades de trabalhar em equipa, de avaliação entre 

alternativas, de interpretar factos e propor soluções, de identificar 

motivos, e de delinear um curso de ação.  

Pré-atividade: o aluno recebe um problema que tem que 

estudar para apresentar ao colega de interação. Esse problema 

pode ser de qualquer natureza, desde questões filosóficas até 

matemática, desde que esteja relacionado com os temas do plano 

de estudos. 
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Atividade principal: na interação, os alunos têm que resolver o 

problema; o objetivo é chegar a uma solução.  

Pós-atividade: o aluno apresenta a solução à aula, mas, se 

possível, a solução deve ser testada em uma situação real. 

6. Raciocínio indutivo: o objetivo de uma atividade de 

raciocı́nio indutivo é desenvolver as habilidades de encontrar 

padrões ou criar regras para explicar fenómenos. Os alunos 

aprendem a verificar a validade e aplicabilidade de afirmações, 

descobrir temas novos e reconhecer as ideias-chave num dado 

conjunto de informações, sintetizar informações de várias fontes, e 

integrar contextos atuais com conhecimento pré-existente. 

Pré-atividade: o aluno recebe e estuda informações, que 

podem parecer não relacionadas. 

Atividade principal: na interação, os alunos relacionam as 

informações e procuram encontrar o caminho que leva a uma 

solução. Como num crime, eles têm as evidências e o objetivo é usar 

o raciocı́nio indutivo para determinar como as evidências vieram a 

ser como são. 

Pós-atividade: o aluno expõe a solução que é depois 

comparada com a solução conhecida. 

7. Perguntas e respostas: uma sequência de perguntas e 

respostas capacita os alunos a controlar o fluxo de conteúdo e 

examinar criticamente um tópico para desenvolver as suas próprias 

perguntas, uma habilidade de ordem superior. Os alunos 

47



desenvolvem a atenção ao detalhe e a análise crı́tica, formulam 

questões relativas a um dado conceito, e sintetizam informações 

para determinar o que falta e o que merece esclarecimentos. 

Pré-atividade: os alunos recebem um tópico relacionado com 

o plano de estudos da lı́ngua-alvo, e que pode vir das ciências 

sociais, artes, educação, ou qualquer campo que os colegas de 

interação possam responder (geralmente relacionados com o paı́s 

estudado). Os alunos elaboram perguntas para os colegas 

responderem. 

Atividade principal: na interação, os alunos fazem essas 

perguntas e registam as respostas dos colegas. 

Pós-atividade: em grupo, a aula tem que criar uma lista de “10 

perguntas frequentes sobre o tema”, em que usam as respostas 

recebidas dos colegas para fornecer as informações necessárias. 

8. Resenha: estas sequências permitem fazer uma revisão e 

desenvolver a capacidade de avaliar criticamente uma produção 

cultural dentro de determinados critérios para desenvolver atenção 

ao detalhe, análise crıt́ica, e a sintetização de informações para 

compor argumentos claros e articular pensamentos sobre a 

qualidade da produção cultural estudada. Tem ainda a vantagem de 

os alunos serem expostos ao conteúdo, permitindo que a atividade 

se associe aos objetivos do plano de estudos. 

Pré-atividade: os alunos visualizam, leem ou ouvem o 

conteúdo (vı́deo, filme, podcast, música, programa de rádio, livro, 
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conto, notı́cia etc.) e redigem uma resenha crı́tica do conteúdo que 

atende aos itens exigidos na descrição da tarefa. 

Atividade principal: durante a interação, os alunos procedem 

a uma edição por pares, tanto a nıv́el do uso da lı́ngua quanto do 

conteúdo. EÉ  uma atividade de nıv́el de compreensão avaliativa em 

que o aluno julga a precisão, credibilidade, valor, etc. do trabalho. 

Pós-atividade: o aluno deve publicar essa resenha crı́tica no 

website, facebook ou blog etc. do produto cultural, nos comentários 

e responder a qualquer reação dos leitores. 

9. Caça ao tesouro: as gincanas na Internet servem como 

uma ótima maneira de aprimorar a capacidade de pesquisa e 

solução de problemas na internet. O objetivo pode ser simples, 

como permitir que os alunos se divirtam e aprendam explorando 

um determinado tópico, ou mais complexo, como avaliar 

informações conectadas. Em qualquer dos casos, os alunos 

desenvolvem habilidades de pesquisa na internet, e de avaliação do 

conteúdo. O foco está em usar e avaliar as informações mais do que 

em procurá-las. 

Pré-atividade: os alunos recebem uma meta em que precisam 

encontrar informações de um tipo ou valor especı́fico num ou em 

vários websites. 

Atividade principal: os alunos pesquisam com o colega de 

interação na Internet para atingir essa meta e confirmar ou 

recolher determinadas informações. 
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Pós-atividade: na sala de aula, os alunos comparam as 

informações que todos recolheram nas interações e recebem uma 

nova meta relacionada para fazerem uma pesquisa online sozinhos. 

10. Diálogo Socrático: o objetivo é alcançar uma 

compreensão plural sobre questões morais, éticas ou sociais. Os 

alunos desenvolver habilidades de perguntas e respostas, 

aumentam as habilidades de pensamento crı́tico e chegam a um 

entendimento maior de um determinado assunto. 

Pré-atividade: o aluno recebe uma pergunta bem formulada 

que requer respostas pessoais.  

Atividade principal: o aluno apresenta a perguntas e as suas 

respostas, e o colega de interação responde fazendo sempre 

perguntas baseadas nas respostas e, assim, por diante. AÀ s vezes é 

chamado de ensino através de questionamento. 

Pós-atividade: os alunos voltam à pergunta inicial e voltam a 

escrever uma nova resposta. 

O que todas estas sequências têm em comum é que seguem a 

estrutura de uma atividade no modo interpretativo, com a 

manipulação significativa de informação nova; uma atividade no 

modo interpessoal, na interação em tandem, em que o aluno tem 

uma missão ou uma tarefa para desenvolver em colaboração com o 

falante nativo da lı́ngua; e finalmente uma atividade expositiva, em 

que o aluno manipula a informação nova e cria e/ou torna pública 

uma mensagem. Do ponto de vista dos modos comunicativos, estas 

sequências apresentam uma estrutura cı́clica completa. Outra 
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caracterı́stica é que são atividades de alguma forma abertas que 

levam à negociação espontânea e requerem que os alunos confiem 

e ouçam o outro na busca de significados compartilhados e de 

diferenças, numa tentativa de fugir da superficialidade da simples 

apresentação de opiniões. Estas negociações exigem colaborar na 

lı́ngua estrangeira para chegar a um produto ou resultado, não 

necessariamente algo fıśico, mas uma solução colaborativa. 

Mesmo sendo uma abordagem ligeiramente diferente da 

Abordagem Natural, mantêm algumas caracterı́sticas em comum: o 

foco é na comunicação e em fazer algo com a lıńgua e a abordagem 

baseia-se na compreensão das mensagens transmitidas aos e pelos 

alunos. Estas sequências orientam os alunos para a comunicação, 

ativando o seu conhecimento prévio sobre um tema ou na escolha 

de um tópico. Isto é fundamental, porque para o aluno se sentir em 

controle e autónomo (no sentido de utilização da lı́ngua) tem que 

se sentir linguisticamente preparado. O princı́pio da autonomia 

conforme tem sido utilizado até agora, e que vimos anteriormente, 

defende que o aluno deve gerir os temas da interação porque parte 

do princı́pio que se o aluno não tiver conhecimento de conteúdo ou 

não estiver familiarizado com o tópico, a comunicação vai ser 

afetada e os silêncios e a superficialidade que queremos evitar vão 

surgir (o que é provavelmente adequado em outros tipos de 

telecolaboração que não envolvam a aprendizagem de lı́nguas), mas 

a pesquisa em Aquisição de Segunda Lı́ngua obriga-nos a ter que 

definitivamente renegociar este princı́pio da autonomia, por 

inadequado, uma vez que é inequıv́oco que, a não ser que uma pré-
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atividade prepare o aluno ao nıv́el da produção da lı́ngua e da 

pragmática intercultural, mesmo que o aluno tenha conhecimento 

sobre o conteúdo, por falta de habilidade ou competência 

linguı́stica, a comunicação vai ser afetada e os silêncios e a 

superficialidade que queremos evitar vão ser incontornáveis. 

CONCLUSÃO 

As tecnologias de informação e comunicação criaram novas 

oportunidades para o ensino e o ensino de línguas estrangeiras em 

particular. No entanto, a forma como usamos estas tecnologias deve 

seguir princípios alicerçados na pesquisa de Aquisição de Segunda 

Língua, e campos relacionados, que estudam o processo cognitivo pelo 

qual as pessoas aprendem uma língua estrangeira.  

Um dos recursos mais interessantes dos últimos anos é a 

telecolaboração. Pode ser feita em diversos formatos e para cada 

situação devemos procurar estabelecer o que for mais adequado e 

possıv́el. Este artigo focou no formato de tandem, e os princıṕios 

básicos que tradicionalmente regem estas telecolaborações: 

autonomia, reciprocidade e autenticidade. Destes três princı́pios, o 

de autonomia, em particular, segue as diretrizes da Abordagem 

Natural, conforme teorizada por Krashen nos anos setenta, que 

baseia a aprendizagem na observação e interpretação, firmada na 

comunicação, tentando que o método faça reflexo da forma como 

uma pessoa adquire a lı́ngua materna, e rejeitando uma 

organização formal da lı́ngua baseada na gramática. Num primeiro 

momento, este alinhamento pode parecer lógico e produtivo, uma 
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vez que justifica a interação em tandem como a via para a 

aprendizagem. Vimos ainda que para Vygotsky, que tem sido usado 

em inúmeras pesquisas sobre tandem, o desenvolvimento humano 

e a aquisição da lı́ngua acontece de forma social na zona de 

desenvolvimento proximal, que se refere ao espaço entre o que o 

aluno pode fazer sozinho, o que pode fazer com ajuda, e o que não 

pode fazer de todo, ou seja, desta perspetiva é na interação com 

outros falantes mais avançados que adquirimos habilidades e 

competências na lı́ngua, o que também parece apoiar o princı́pio da 

autonomia em tandem, tal qual ele tem sido tradicionalmente 

utilizado. No entanto, vimos também que apesar de coincidir com 

Vygotsky em várias coisas, Piaget alerta para o facto de que o 

aprendente da lı́ngua estrangeira tende a criar uma zona de 

conforto nessa lı́ngua e ficar dentro dela, o que interfere com a 

aprendizagem, limitando e ritmo e extensão da mesma. Isto 

significa que não é realista colocar um aluno da lı́ngua estrangeira a 

falar com um falante nativo e esperar que aprendizagem 

simplesmente aconteça. Não quer dizer que não é possıv́el 

aprender uma lı́ngua desta forma, mas a razão porque o tandem 

funciona é porque os alunos da lı́ngua estrangeira recebem 

instrução na lı́ngua nas aulas em que não há interação. Se 

queremos maximizar a aprendizagem no momento da interação, 

temos que preparar o aluno para esse momento com estratégias 

que o forcem a sair da zona de conforto e introduzam estruturas da 

lı́ngua e conteúdos novos. EÉ  ao interagir, interpretando ou 

definindo os comportamentos do outro, que o aluno vai aprender a 
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pragmática intercultural da lı́ngua, logo, esta deriva de um processo 

social de interação humana em que o confronto e a cooperação na 

averiguação do significado das ações do outro não são só 

inevitáveis, mas bem-vindas, uma vez que abrem as portas para a 

negociação do simbólico, das perspetivas, das interpretações e das 

interações sociais. A aprendizagem em tandem acontece 

precisamente neste espaço social, condicionado por contextos 

materiais e imaginários e atualizados pelo falante nativo no 

momento da interação, de acordo com as suas memórias, 

experiências, e ações coletivas compartilhadas na sua sociedade. Só 

se prepararmos o aluno, todas estas possibilidade serão 

devidamente realizadas porque, nesta empreitada, o envolvimento 

constante com o outro possibilitado pelas habilidades e 

competências na lı́ngua, e pelos entendimentos e interpretações 

compartilhados, é a única via para a pragmática intercultural da 

lı́ngua.  

Este capı́tulo propõe que podemos maximizar o impacto do 

tandem criando sequências pedagógicas que levem as interações a 

nıv́eis mais profundos e significativos, ou seja, levando os alunos ao 

uso da lı́ngua de uma forma autêntica para realizar tarefas 

significativas e complexas que podem incluir todo o tipo de funções 

comunicativas do cotidiano, na interação com um falante nativo. 

Vimos também que estas sequências pedagógicas devem ser 

organizadas para que os três modos comunicativos sejam 

integrados e cı́clicos, disponibilizando várias oportunidades de 

aprendizagem e consequentemente criando várias oportunidades 

54



de aquisição. Ao combinar os modos comunicativos numa 

sequência de pré-atividade, atividade principal e pós-atividade, a 

experiência de tandem vai envolver as habilidades de raciocı́nio de 

alto nıv́el e desencorajar a aprendizagem superficial. Para isso, as 

interações em tandem requerem uma preparação dos alunos para 

tarefas através de pré-atividades no modo interpretativo que 

introduzem novas estruturas e conteúdos, gerenciam as 

expectativas e são o elemento provocador para o desenvolvimento 

da pragmática intercultural. Durante a interação propriamente dita, 

em que os alunos estão no modo interpessoal, eles devem ter um 

objetivo, uma missão que só será alcançada através da colaboração 

e cooperação com o falante nativo. Depois da interação, o aluno 

deve realizar uma pós-atividade, no modo expositivo, em que se 

torne um criador de mensagens e que envolva escrever (gráficos, 

emails, artigos, relatórios), falar (apresentando um tema, contando 

uma história, dando um discurso, descrevendo um cartaz), ou 

representação visual (prezi, vı́deo ou PowerPoint). EÉ  através de 

uma sequência pedagógica deste tipo que o aluno poderá tirar 

máximo partido de uma abordagem cı́clica. Ou seja, o importante 

da interação em tandem é engajar os alunos em tarefas cognitivas 

de nıv́el superior, com questões que exijam que os alunos ampliem 

o seu pensamento.  

Em conclusão, o princı́pio da autonomia em tandem tal como 

tem sido tradicionalmente definido é inadequado para a 

aprendizagem de lı́nguas. Este capı́tulo propõe que passe a ser 

definido como o objetivo final de um plano de estudo intencional 
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que leve o aluno à autonomia na utilização da lı́ngua. Não há dúvida 

que o tandem apresenta uma oportunidade única para desenvolver 

habilidades de interação adequadas para conversar, esclarecer e 

reformular que são a chave para alcançar nıv́eis de proficiência 

superiores, mas o aluno não tirará pleno partido dessa 

oportunidade se não for obrigado a sair da sua zona de conforto. EÉ  

neste aspeto que o professor tem um papel fundamental na 

preparação e disponibilização de percursos que levem o aluno a 

temáticas e discussões relevantes (adequadas ao seu nıv́el de 

proficiência), e que suscitem uma interação envolvente em tandem; 

só assim o tandem fornecerá o contexto cı́clico que os alunos 

precisam, uma espiral de aprendizagem que levará a uma maior 

proficiência construı́da na pragmática intercultural da lı́ngua. 
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Il faut avoir une posture “d´étranger” 

pour avoir un regard neuf sur ce qui 

nous est familier. (Cicurel) 

INTRODUÇÃO AO TEMA 

Na interação didática em sala de aula de português lı́ngua 

estrangeira, observamos saberes mobilizados pelo professor, em 

vistas aos seus objetivos e aos objetivos dos seus alunos. Esses 

saberes podem ser agrupados em, pelo menos três, tipos, isto é, os 

saberes institucionais, os saberes a ensinar e os saberes para o 
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ensino (HOFSTETTER, SCHNEUWLY, 2009, LEURQUIN, 2014). O 

primeiro tipo de saberes norteia o ensino e a aprendizagem, está 

prescrito em forma de leis, normas, entre outros e norteia o ensino 

e à aprendizagem. O segundo tipo está relacionado aos 

conhecimentos sobre o objeto de ensino (a lıńgua), mas também 

compreende o texto, o gênero textual. O terceiro tipo de saberes são 

os conhecimentos didáticos, relacionado à metodologia de trabalho 

do professor. Esses saberes, diretamente ou não, envolvem todos os 

implicados no processo de ensino e de aprendizagem e são 

acionados, observados e podem ser analisados tendo como alvo o 

agir professoral e a transposição didática neste agir envolvida.  

Neste artigo, mesmo reconhecendo que todos os saberes 

estabelecem uma relação altamente estreita e que todos são 

importantes e articulados, iremos ressaltar os dois últimos tipos de 

saberes. Nosso objetivo é apresentar uma reflexão a respeito dos 

saberes a ensinar e dos saberes para o ensino, observados no agir 

professoral e revelados na metodologia do professor que atua no 

Curso de Português Lı́ngua Estrangeira, do Departamento de Letras 

Vernáculas, da Universidade Federal do Ceará, Brasil, em atividades 

de leitura e de produção de textos. No percurso deste artigo, 

portanto, direta ou indiretamente responderemos às seguintes 

perguntas: de que ordem se constituem os saberes para o ensino? 

Como pensar uma metodologia de ensino de português lı́ngua 

estrangeira, considerando os saberes a ensinar e os saberes para o 

ensino nas atividades de leitura e produção de textos? Como 

articular um ensino de português lı́ngua estrangeira comunicativo, 
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com foco em tarefas, tendo base no texto autêntico e que o gênero 

textual seja compreendido como um megainstrumento? 

Inicialmente, trataremos do Curso de português lı́ngua 

estrangeira: lı́ngua e cultura brasileiras, por nós entendido como 

um espaço de transposição didática, por excelência. Em seguida, 

apresentaremos a Oficina de produção de material didático de 

português lı́ngua estrangeira, compreendido como o espaço de 

produção do material didático e responsável pelo desenho da 

metodologia do professor em sala de aula. Depois, trataremos dos 

saberes mobilizados pelos estudantes-professores em sala de aula e 

de seus desdobramentos na metodologia representada pelo e no 

agir professoral. Por fim, apresentamos uma reflexão sobre as 

atividades de leitura, pontuando a metodologia e as estratégias 

acionadas pelo estudante-professor.  

CURSO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA: LÍNGUA E 
CULTURA BRASILEIRAS  

O Curso de português lı́ngua estrangeira: lı́ngua e cultura 

brasileiras é um projeto de extensão do Departamento de Letras 

Vernáculas e tem sua origem em 2008. O objetivo do Curso é 

ampliar o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos 

alunos estrangeiros a fim de que eles interajam, de maneira 

produtiva, com seus pares, inserindo-se, de fato, nas atividades 

linguageiras cotidianas e profissionais. O curso tem como base o 

ensino e a aprendizagem da lı́ngua portuguesa em situações reais 

de comunicação. E, por entendermos que o texto tem um papel 
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importante na comunicação, nas relações humanas, 

compreendemos que ele deva ser o foco para o ensino e a 

aprendizagem da lı́ngua em uso. Nesse sentido, apresentamos o 

gênero textual como um megainstrumento e propomos atividades 

orais e escritas que envolvem diferentes formações genéricas, 

provenientes de diversos contextos de comunicação. 

O Curso se situa na Linha de pesquisa Linguı́stica Aplicada, do 

Programa de Pós-Graduação em Linguı́stica. Trata-se de um projeto 

desenvolvido no seio do Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Linguı́stica Aplicada (GEPLA), por mim coordenado. Cada nıv́el do 

curso tem a duração de um semestre e ele completo compreende 

três semestres. São ofertados o nıv́el iniciante (equivalente ao nıv́el 

A1), intermediário (equivalente ao A2) e avançado (equivalente ao 

B1). O material didático utilizado é produzido pela equipe de 

estudantes-professores que participam de uma formação em 

serviço, sob a orientação da coordenadora do projeto. Essa 

formação se materializa em outro projeto de extensão (Oficina de 

produção de material didático de português lı́ngua estrangeira). 

Um dos grandes desafios que enfrentamos hoje na sala de aula de 

português lı́ngua estrangeira está situado no nıv́el avançado 

(correspondente ao nıv́el B1), porque os alunos são mestrandos e 

doutorandos e nós precisamos dar um salto de qualidade nas 

capacidades de linguagem deles. Os alunos precisam participar das 

aulas no curso de mestrado ou doutorado, apresentar, oralmente e 

por escrito, textos cientı́ficos e, ao final da pesquia realizada, 

produzir uma tese ou dissertação. Em função desse contexto, o foco 
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das aulas, neste nıv́el, foi redimensionado e a metodologia e 

objetivos também foram revisados. Essa experiência vem se 

desenvolvendo a partir do ano letivo 2017.1. Trata-se de ensinar a 

lı́ngua com foco maior na produção e na compreensão de textos 

escritos; e na apresentação oral de textos do gênero acadêmico, 

embora o curso comece sempre por textos do cotidiano. Nesta sala 

de aula, a prioridade é ampliar capacidades de linguagem nos 

aprendizes para que eles possam resolver situações da 

comunicação inerentes ao contexto acadêmico já descrito. 

As aulas do curso e a oficina de produção de material são 

gravadas em audiovisual e transcritas, passando a fazer parte do 

corpus do GEPLA. Da mesma forma, as entrevistas de explicitação e 

as sessões de autoconfrontações realizadas com os estudantes-

professores. Esse corpus está disponıv́el para os pesquisadores e 

pesquisadoras do GEPLA. As aulas acontecem duas vezes por 

semana, totalizando três horas semanais. Algumas acontecem em 

sala e outras são externas, constando de visitações de museus, 

teatros e demais pontos históricos da cidade. A partir de 2018.2, 

passaremos a realizar uma exposição cultural, representando os 

paı́ses de origem dos alunos. Os conteúdos tratados fazem parte 

dos temas estudados cujo foco é a cultura, artes, literatura, história 

e geografia. 
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O curso completo compreende sessenta e quatro horas. A 

equipe10 é constituı́da de uma coordenadora, seis estudantes-

professores, três estudantes-observadores e um estudante que atua 

nas questões administrativas. Com exceção da coordenadora, todos 

são estudantes da graduação em Letras, mestrandos e doutorandos 

em linguı́stica, com pesquisa na área de atuação. Todos têm 

formação ou estão em formação de licenciatura dupla (português-

francês, português-inglês ou português-espanhol). Os estudantes 

da graduação participam do projeto após terem cursado a 

disciplina optativa Tópicos em português língua estrangeira e os 

estudantes da pós-graduação participam do projeto durante a 

disciplina que é obrigatória para mestrandos e doutorandos - 

Estágio docente. Há um percurso a seguir de forma que apenas 

assume uma sala de aula o estudante que anteriormente fez a etapa 

de observação das aulas. Isso acontece durante um semestre.  

Os alunos são os estudantes estrangeiros da graduação, em 

mobilidade acadêmica, e os estudantes da pós-graduação 

matriculados nos programas de pós-graduação da Universidade 

Federal do Ceará. Eles têm nacionalidades diversas, estão 

matriculados em diferentes cursos e programas de pós-graduação. 

Possuem nıv́eis diferentes de lı́ngua portuguesa, mesmo aqueles 

que devem cursar um mestrado ou doutorado, quando a 

                                                 

10 Decorrente da participação no Curso em questão e com dados nele gerados, hoje 
temos dois doutorados concluídos e as professoras atualmente atuam, em 
universidades públicas federais, nesta área; três mestrados defendidos; três pesquisas 
de Iniciação científicas concluídas; dois doutorados em andamento; dois mestrados 
em andamento e uma pesquisa de Iniciação científica em andamento. 
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complexidade da lı́ngua é maior, pois se trata da interação a partir 

do gênero acadêmico oral e escrito. Essa complexa formação da 

turma traz desdobramentos conflituosos para o estudante-

professor na interação didática.  

Todas as atividades que compõem o material didático são 

testadas na sala de aula e depois revistas pela equipe. Quando 

necessário, a equipe faz as devidas mudanças para que 

posteriormente as atividades passem a compor a apostila. A 

produção do material é feita dentro do projeto Oficina de produção 

e material didático de português lı́ngua estrangeira que acontece 

quinzenalmente, às quartas feiras. Esse projeto teve origem na 

necessidade que tivemos de produzir o próprio material didático. 

Tal revelação foi constatada nos resultados da pesquisa realizada 

por Gondim (2010). Segunda a autora, é de grande importância, 

para o professor, o material didático em sala de aula, mas ao mesmo 

tempo, há fragilidade do material disponıv́el na área de português 

lı́ngua estrangeira. 

OFICINA DE PRODUÇÃO E MATERIAL DIDÁTICO DE 
PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA UTILIZADO NO CURSO 
DE PLE 

A Oficina acontece uma vez por semana e toda a equipe 

participa dela. Nesse momento, temos as seguintes atividades: 

• Construção do material didático: 

• Análise de manuais de português lı́ngua estrangeira; 
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• Discussão sobre o material produzido pela equipe e 

utilizado em sala de aula;  

• Estudo de textos teóricos; e  

• Sessões de autoconfrontações, instrução ao sósia e 

entrevistas de explicitação11. 

O trabalho realizado na Oficina de produção de material 

didático se organiza em torno da análise do material existente e da 

produção do material a ser utilizado em sala de aula. Em ambas as 

situações, partimos das experiências teóricas e práticas da equipe, 

aqui também compreendidas as teses e dissertações defendidas e 

em desenvolvimento por mestrandos e doutorandos da equipe. A 

composição de nossas reflexões teóricas e práticas compreende 

questões que abrangem o ensino e a aprendizagem e a formação de 

professores. Para este artigo, articulamos as questões 

anteriormente apresentadas, relacionadas: 

1. ao ensino e aprendizagem de português lı́ngua 

estrangeira, em situação de imersão (DABEÀ NE, 1990); 

                                                 

11 Os dispositivos autoconfrontações, instrução ao sósia e entrevistas 

de explicitação são utilizados com o objetivo de ter acesso a 

informações não observáveis, a representações do estudante-professor. 

Esse material constitui um acervo do GEPLA que vem sendo estudado 

em projetos de teses, dissertações e projetos de iniciação científica. 
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2. à leitura interativa e sociopsicolinguı́stica (BRAGGIO; 

1992); 

3. à produção de textos em sala de aula (DOLZ, 

SCHNEUWLY, 2004); 

4. a teorias de análise de gêneros textuais em situação de 

ensino e aprendizagem e a concepções nelas 

compreendidas (BRONCKART, 1999, 2008, ADAM, 

1992, 2010);  

5. aos saberes mobilizados em sala de aula 

(HOFSTETTER, SCHNEUWLY, 2009, VANHULE, 2010); 

e  

6. à metodologia da aula de leitura (LEURQUIN, 2014, 

CICUREL, 1992, LEURQUIN, 2015).  

 Para pensar a produção do material didático do Curso, foi 

necessário fazer opções, tomar decisões, quanto ao perfil do curso 

que querı́amos propor. Antes de tudo, ficou muito evidente o fato 

de que nós interagimos com nossos pares lendo, escutando e 

produzindo textos, de diferentes campos de atividades humanas. 

Com base nisso, elegemos o texto como referência para o ensino e 

aprendizagem e definimos a lı́ngua como identidade de um povo.  

Todas as Oficinas são filmadas e transcritas e o material é 

utilizado pela própria equipe em suas pesquisas realizadas e em 

realização. Essa dinâmica se sustenta em um movimento que 

engloba atividade de ensino, extensão e pesquisa, como podemos 

observar no gráfico que segue: 
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Gráfico 1 da Dinâmica da produção do material 

 
Gráfico 1: Dinâmica da produção do material12 

A partir do gráfico 1, a nossa reflexão se concentra no 

contexto do Curso de PLE: lı́ngua e cultura brasileiras (no espaço da 

extensão) e estabelece relações com a transposição didática (no 

espaço do ensino), porque diz respeito aos conhecimentos para o 

ensino. Essa dinâmica é vista por nós como dados a analisar e a 

contribuir para uma politica de formação do professor de lı́nguas. 

Foi, portanto, com base nesta compreensão que decidimos observar 

a realidade, o cotidiano de nossas práticas sociais e profissionais 

com vistas a também refletir sobre ela a partir das lupas teóricas já 

mencionadas. Para a realização das atividades, foi necessário 

estabelecer critérios. Portanto, decidimos: 

• Contemplar as quatro habilidades do ensino de uma 

lı́ngua estrangeira; 
                                                 
12 Fonte: Autora. 
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• Centrar o ensino nas atividades de leitura, produção de 

textos e análise linguı́stica; 

• Planejar a aula de leitura, considerando cada etapa a 

realizar; 

• Trabalhar as etapas do processo de produção escrita; 

• Investir na gramática a serviço das práticas 

discursivas: 

• Realizar atividades de encenação, aproximando-nos de 

práticas cotidianas; 

• Valorizar a cultura e literatura local e nacional; 

• Adotar uma metodologia comunicativa com foco em 

tarefas a realizar no cotidiano; 

• Trazer para a sala de aula práticas discursivas do 

cotidiano. 

Uma vez apresentadas as escolhas que desenham o curso em 

questão, é fundamental também observar a dinâmica da Oficina de 

produção de material didático de português lı́ngua estrangeira. Ela 

funciona conforme demonstração que segue: 
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Gráfico 2: Dinâmica da Oficina de produção de material didático13 

Como podemos constatar, há um movimento contı́nuo que 

alimenta o trabalho da equipe. Todo esse movimento é registrado 

em áudio e vı́deo e os dados são utilizados nas pesquisas do GEPLA. 

Essa cadeia alimentar tem estreita relação com a sala de aula e, 

obviamente, com o agir professoral que desenha a metodologia do 

estudante-professor nas atividades propostas. Passamos a tratar 

das atividades de linguagem realizadas em sala de aula, ressaltando 

as suas metodologias e estratégias observáveis no agir professoral. 

Em particular, nós iremos nos deter à atividade de leitura e de 

produção de textos.  

                                                 
13 Fonte: Autora. 
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UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA SOBRE A METODOLOGIA DA 
AULA DE LEITURA E SUAS ESTRATÉGIAS OBSERVÁVEIS NO 
AGIR PROFESSORAL 

O objetivo maior dos alunos é ampliar suas capacidades de 

linguagem a fim de que possam interagir com seus pares na sala de 

aula e fora dela. Em particular, o foco do curso é a lı́ngua escrita, em 

especial nas práticas sociais acadêmicas de leitura, escuta, 

produção de textos e oralidade. Neste artigo, ressaltamos a 

metodologia da aula de produção de textos e de leitura. As aulas 

foram planejadas e realizadas de forma alinhada com proposta de 

um ensino com base em tarefas. Contemplamos gêneros acadêmico 

e também os gêneros do universo do cotidiano do aluno. 

Assumimos a posição que os humanos se comunicam 

compreendendo e produzindo textos com formatos diversos de 

gêneros e que eles circulam em diversos suportes.  

Tratando do ensino de lı́ngua na perspectiva da abordagem 

comunicativa com foco em tarefa, Rose nos diz que: 

A abordagem por tarefas considera que comunicar é agir, 
viver. A comunicação tem sentido apenas na ação real.  A 
pedagogia não se faz mais por simulação e situações 
imaginárias distantes, mas pelo emprego da lı́ngua alvo na 
sociedade real “classe de lı́ngua”, e por projetos. (Rose, 2010, 
p. 34-35).14 Tradução nossa. 

                                                 

14 L’approche actionnelle considère que communiquer c'est agir, vivre. La 
communication n’a de sens que dans l'action réelle. La pédagogie ne se fait donc plus 
par simulation et situations imaginaires lointaines, mais par l'emploi de la langue cible 
dans la société réelle « classe de langue », et par projets (Rose, 2010 p. 34-35) 
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Ao se posicionar dessa forma, questões sobressaı́ram na 

discussão: como conciliar uma metodologia focalizada nos 

interesses dos estudantes (no nosso caso, com foco na leitura de 

textos acadêmicos) com a orientação na abordagem comunicativa 

com foco em tarefas?  A nossa proposta para a aula de leitura se 

fundamenta nos estudos vigostkianos, quanto ao agir do professor, 

enquanto um mediador mais experiente, alinha-se no quadro 

teórico e metodológico Interacionismo sociodiscursivo: assumimos 

a proposta da aula de leitura (CICUREL, 1992, LEURQUIN, 2015) e a 

articulamos com as concepções de leitura, apresentadas por 

Braggio (1992).  

De acordo com esta proposta, a aula deve ser planejada em 

três etapas. A primeira consiste na mobilização dos conhecimentos 

previamente adquiridos. O professor mobiliza o repertório do 

leitor, isto é, seus saberes sobre o tema, ou sobre o autor. EÉ  uma 

etapa bastante importante para o decorrer do processo da leitura 

porque ela possibilita que o aluno formule hipóteses sobre o texto 

que lerá. No papel de mediador, o professor se ancora na concepção 

cognitiva de leitura para acionar os conhecimentos prévios dos 

alunos. Portanto, com base em palavras-chave, no conteúdo 

temático, em conhecimentos sobre o autor ou no tı́tulo do texto, o 

professor faz elabora as suas perguntas para a turma. Nesse 

momento, os alunos ainda não têm o texto em mãos. Essas 

estratégias são fundamentais, para além de mobilizar o repertório 

do leitor, motivá-lo à leitura.  Essa etapa da aula de leitura é 

responsável por despertar o desejo de ler no aprendiz. A segunda 
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etapa se caracteriza por uma leitura silenciosa, permitindo que o 

encontro do leitor com o autor do texto aconteça movido pela 

curiosidade, pelo desejo, por um motivo que ele próprio elegeu. EÉ  

uma leitura sem “cobranças”, sem avaliações. 

A terceira etapa da aula de leitura possibilita o acesso ao 

texto, através das várias possibilidades de entrada nele. Para esta 

etapa, é importante que o professor selecione entradas pelo viés da 

infraestrutura, dos mecanismos de textualização e pelos 

mecanismos enunciativos (BRONCKART, 1999), mobilizando as 

capacidades de ação, discursivas e linguı́stico-discursivas. Essa 

leitura pode se ancorar em três vieses de entrada no texto e as 

estratégias do professor estão relacionadas à escolha dessas 

entradas. Suas opções desenham a metodologia utilizada 

(LEURQUIN, 2014). Neste artigo, articulamos essas entradas com as 

reflexões desenvolvidas por Rachel e Bronckart (2009, p. 46-47), no 

tocante ao contexto de produção do gênero textual. Para esses 

autores, cinco aspectos são considerados para isso: 

• O contexto sócio-histórico; 

• O suporte em que o texto é veiculado; 

• O contexto linguageiro imediato; 

• O intertexto; 

• A situação de produção (emissor, receptor, local, 

tempo, papel social do enunciador e do receptor, 
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instituição social e objetivo da produção (BRONCKART, 

1997). 

Para Bronckart, o contexto de produção é “um conjunto dos 

parâmetros susceptıv́eis de exercer uma influência sobre a maneira 

pela qual um texto é organizado” (BRONCKART, 1999, p. 95). Nessa 

perspectiva, o texto é proveniente de uma ação de linguagem 

situada no tempo e no espaço (onde? e quando?) e envolve 

interlocutores (quem escreveu? Por quê? O quê? e para quem 

escreveu? Qual o posicionamento do autor sobre o assunto?). Os 

interlocutores agem discursivamente situados; são membros de 

grupos sociais e assumem papeis marcados no texto, situando-se 

em um contexto fı́sico e sociosubjetivo. Ao entrar no texto por esse 

viés, podemos entender o propósito comunicacional e a opção feita 

pelo gênero em função da comunicação; da opção pelo suporte. 

O segundo viés de entrada no texto, ainda no segundo 

momento da aula de leitura, pode ser feito pelo nıv́el organizacional 

do texto, quando privilegiamos o plano geral, a progressão textual, 

as sequências textuais, a coesão nominal e a verbal e o terceiro viés 

de entrada no texto pode ser realizado pelo nıv́el enunciativo para 

observar as marcas de pessoa, os ı́ndices de inserção de vozes e as 

modalizações. Há um investimento sobre como se organiza o texto, 

sobre o desempenho dos elementos linguı́sticos a serviço do texto, 

da comunicação. EÉ  muito evidente para nós que não basta conhecer 

a gramática, é preciso saber como ela se movimenta no texto a 

depender da comunicação, do gênero textual necessário ao 

propósito da interação/comunicação. O plano geral está 
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relacionado à organização do conjunto dos conteúdos temáticos. 

Esse plano se mostra visıv́el no processo de leitura e pode ser 

codificado em um resumo. As sequências textuais mostram a 

heterogeneidade textual e a riqueza das suas construções em prol à 

comunicação. A conexão assegura a progressão e se realiza no 

adverbio, na preposição, na conjunção, etc, enquanto que a coesão 

nominal estabelece e introdução e a de retomada que reformula 

essa unidade fonte ou antecedente no decorrer do texto, através de 

pronomes, nomes, adjetivos, artigos e substantivos e a coesão 

verbal trata da relação de continuidade, descontinuidade ou 

oposição entre os elementos expressos por sintagmas verbais.   

A última etapa da aula de leitura é caracterizada pela 

articulação que o professor faz de forma coletiva para ter acesso à 

compreensão que os alunos tiveram do texto lido e, ao mesmo 

tempo, reconstruir os sentidos do texto no momento de 

socialização. Essas etapas de leitura encontram eco nos estudos 

vigotskianos quanto às zonas de desenvolvimento proximal. Em 

particular, na zona proximal, quando o papel do mediador é 

fundamental para o desenvolvimento, neste caso, para a formação 

de leitor. Esse momento da aula de leitura é marcado pelo papel do 

professor enquanto um formador de leitor. Nessa etapa da aula de 

leitura faz sobressair a concepção sociopsicolinguı́stico de leitura. 

Nesse modelo de leitura, o professor realiza um trabalho 

cooperativo de socialização de leitura. Ele faz perguntas à turma 

sobre o o texto lido, com base na atividade proposta. Esse momento 

é denominado por Braggio de novo evento porque não se trata de 
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uma compreensão feita por um aluno-leitor, nem da compreensão 

do próprio professor-leitor; trata-se de uma compreensão 

construı́da coletivamente. O movimento do professor na zona de 

desenvolvimento proximal do aluno acontece da seguinte maneira: 

 

 
Gráfico 3 O movimento do professor na zona de desenvolvimento 

proximal15 

Na primeira etapa, o professor atua como mediador, mas o 

aluno não tem acesso ao texto e tudo é feito oralmente. Na segunda 

etapa, a mediação é feita por escrito, enquanto na última etapa, há 

duas estratégias de mediação em desenvolvimento. O professor 

pede para o aluno ler para os colegas a sua compreensão e depois o 

professor coletivamente reconstrói os significados do texto. Na 
                                                 
15 Fonte. Autora. 
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dinâmica da metodologia da aula de leitura, constatamos que o 

professor mobiliza o saber a ensinar, o saber informal e o saber 

para o ensino. O saber a ensinar corresponde aos conhecimentos 

sobre o objeto de ensino, no nosso caso a lıńgua portuguesa em 

uso. Esse posicionamento assumido implica em também considerar 

os conhecimentos sobre teorias que envolvem o estudo do texto. No 

nosso caso, utilizamos o quadro teórico do interacionismo 

sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2008; BULEA, 2010). Isso 

implica em uma compreensão de aula de leitura em que os 

conhecimentos da lı́ngua são relevantes para a compreensão 

leitora. O saber informal compreende todo saber adquirido em 

contexto fora da sala de aula, mas que são mobilizados pelos 

professores. O saber para o ensino é de ordem didática e está 

relacionado ao métier do professor. Esses saberes dão conta do agir 

professoral. Para essas questões, consideramos os estudos 

realizados por Dolz; Noverraz, Schneuwly (2004), Vanhule (2010), 

Cicurel (2010) e Hofstetter & Schneuwly (2009).  

ATIVIDADES DE LEITURA E SEUS DESDOBRAMAENTOS  

A atividade de leitura selecionada faz parte do material 

didático da turma do nıv́el médio, correspondente ao nıv́el B1, 

conforme já dito. Ela aconteceu a partir de um texto do gênero 

piada, conforme observamos a seguir. 

Anedotinhas 

De manhã, o pai bate na porta do quarto do filho: 
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– Acorda, meu filho. Acorda, que está na hora de 

você ir para o colégio. 

Lá de dentro, estremunhando, o filho responde: 

– Pai, eu hoje não vou ao colégio. E não vou por 

três razões: primeiro, porque eu estou morto de 

sono; segundo, porque eu detesto aquele colégio; 

terceiro, porque eu não aguento mais aqueles 

meninos. 

E o pai responde lá de fora: 

– Você tem que ir. E tem que ir, exatamente, por 

três razões: primeiro, porque você tem um dever a 

cumprir; segundo, porque você já tem 45 anos; 

terceiro, porque você é o diretor do colégio. 

Autor desconhecido. 

Para a compreensão do gênero piada, o estudante-professor 

precisa mobilizar saberes a ensinar que compreende desde o 

conhecimento da lı́ngua portuguesa quanto o conhecimento da 

cultura e do momento histórico e polı́tico do paı́s. Na primeira 

etapa da aula de leitura, foi desenvolvida uma motivação a partir do 

tı́tulo (Anedotinhas) com o objetivo de motivar os alunos para a 

leitura. Neste momento também falamos sobre o significado para 

aqueles que não conheciam. Em nenhuma das respostas dos alunos 

havia uma relação do tema tratado na piada com o tı́tulo. Até então, 

os alunos ainda não tinham o texto à disposição. Na segunda etapa 

da aula, foi realizada uma leitura silenciosa, inicialmente, quando as 
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primeiras hipóteses foram confirmadas para alguns, e depois uma 

leitura com objetivos e a partir de uma atividade a realizar. Neste 

momento, foram, portanto, feitas perguntas, sob os três tipos de 

capacidades (capacidade de ação, capacidade discursiva e 

capacidade linguı́stico-discursiva). Partimos do repertorio dos 

alunos e questionamos o contexto de produção do texto lido. 

Acionamos os conhecimentos sobre o conteúdo temático e 

também sobre a perspectiva apresentada pelo autor (De que trata o 

texto? Qual é o posicionamento do autor sobre o tema? Há uma 

conversa entre um pai e um filho, qual é a posição do pai frente aos 

argumentos do filho? Há uma quebra de expectativa como isso 

acontece e por quê?). Em seguida, a atividade de leitura foi 

direcionada a questões discursivas, sobre a progressão do tema no 

texto (Como acontece a progressão na piada e como a percebeu? 

Quais sequências são observadas neste texto, qual é a 

predominância e qual é a importância dela para a compreensão do 

texto?). A última parte da atividade consistiu em mobilizar as 

capacidades linguı́stico-discursiva. Para esta atividade, elegemos 

questões que destacassem a coesão nominal (Como se dá o uso das 

retomadas relacionadas aos dois principais personagens do texto?) 

e a coesão verbal (Observamos pistas temporais no texto. Quais são 

elas e qual é o papel delas na narrativa?). 

A última etapa da aula interativa de leitura põe em evidência 

o papel do professor como mediador na reconstrução dos sentidos 

do texto. Enquanto o leitor mais experiente, socializa as respostas 

que os alunos deram sobre o texto. Neste momento, não está mais 
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em jogo a compreensão do aluno e sim a compreensão construı́da 

na coletividade. 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE TEXTO E SEUS 
DESDOBRAMENTOS  

A atividade de produção de textos aqui analisada faz parte de 

outro campo de prática social, o campo da pesquisa. Trata-se de 

uma interação no contexto do gênero acadêmico. Ela foi realizada 

no segundo mês do curso. Foi solicitado aos alunos a produção de 

um resumo, conforme podemos observar através da consigna que 

segue: 

O XXX Congresso Nacional de Farmácia vai 

acontecer em dezembro de 2018, na cidade de 

Salvador. Ainda é possıv́el participar do evento, 

basta se inscrever. Procure as informações no site 

www.congressodefarmacia e faça o seu resumo de 

acordo com as normas. 

A produção de texto é compreendida como um processo que 

se inicia com o planejamento, depois há a produção, em seguida a 

revisão e o texto final. Todas as etapas são contempladas em sala de 

aula. A metodologia do ensino da produção escrita está alinhada à 

proposta de sequência didática, que de acordo com seus autores, a 

sequência é dividida em três momentos. O primeiro diz respeito a 

uma produção textual inicial (que o aluno deve fazer sem a 

mediação do professor), a segunda compreende uma sequência de 

atividades (quando o professor prepara as atividades de acordo 
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com as dificuldades percebidas na produção inicial do seu aluno) e 

a última corresponde a uma atividade semelhante à primeira com o 

objetivo de saber se o aluno consegue realizar sozinho o que antes 

não conseguiu. A atividade que apresentamos corresponde à 

produção inicial, conforme acabamos de descrever. Essa 

metodologia de trabalho está igualmente ancorada nos estudos da 

Escola genebrina, aqui representada por Dolz e Schneuwly (2004) e 

tem ancoragem nos estudos de Vygostky sobre as zonas de 

desenvolvimento. 

Como podemos observar esse tipo de atividade está 

completamente dentro da perspectiva do ensino comunicativo, com 

foco em tarefas. Colocamos o aluno diante de uma situação de 

comunicação. Solicitamos que ele resolva uma situação do seu 

cotidiano profissional. Para se inscrever no referido evento, ele 

precisa realizar outras tarefas, utilizando os saberes disponıv́eis. Há 

uma progressão de atividades de leitura seguida de uma atividade 

de produção de texto escrito. Portanto, antes de fazer o resumo, ele 

deveria procurar as informações sobre o evento, para depois fazer o 

resumo e retornar ao contexto anterior e enviar o resumo. Essa 

aula foi bastante produtiva e contribuiu para uma aproximação 

maior da turma. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia da aula de português para estrangeiro deve ser 

tratada com muita cautela. Dela depende o alcance ou não dos 

objetivos traçados pelo professor. Pensar nela é também pensar nas 
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práticas sociais de linguagem realizadas na sala de aula e fora dela 

porque o aluno se comunica nesses espaços construindo e 

compreendendo textos. EÉ  nesse contexto, que pensamos a 

necessidade de investir em um ensino renovado de português 

lı́ngua estrangeira. 

O estudante estrangeiro chega em busca de uma formação 

profissional em um mestrado ou doutorado. Para isso, ele necessita 

avançar nas práticas sociais de letramento acadêmico e por essa 

razão deve também avançar no nıv́el de conhecimento da lı́ngua. 

Uma metodologia com foco apenas na oralidade que apenas 

ressalta situações do cotidiano e não põe o aluno em situação de 

resolução de problemas do cotidiano não dá conta dessa realidade. 

Nesse sentido, e possıv́el dizer que ainda precisamos avançar 

bastante nas pesquisas sobre essa problemática e isso para a ser 

um problema a se considerar pois no nosso paı́s pouco avançamos 

na formação de professor para atuar no espaço de português para 

estrangeiro. Isso diretamente está relacionado (a) e implicado no 

agir professoral, na prática da sala de aula, na metodologia 

utilizada.  
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INTRODUÇÃO 

O processo de aprendizagem de uma lı́ngua estrangeira 

(doravante LE) perpassa por diferentes situações, etapas e formas 

de aquisição. EÉ  fundamental, portanto, a percepção de que cada 

“lugar” de aprendizagem requer novas possibilidades e 

entendimentos.  

Quando esse processo de aquisição de LE ocorre em um 

ambiente externo àquele paı́s da lı́ngua alvo torna-se ainda mais 

necessário que o professor compreenda esse contexto de 

aprendizagem e busque promover situações em sala de aula que 

contribua para aproximar esses aprendizes à lı́ngua-cultura 

estrangeira.  
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Nesse sentido, tendo como contexto de ensino/aprendizagem 

de português como lı́ngua adicional (doravante PLA) estudantes 

universitários sul-coreanos em não imersão, buscamos, através de 

recursos audiovisuais, desenvolver atividades baseadas em vı́deos 

autênticos a fim de apresentar situações reais de uso da lı́ngua. 

Consideramos, juntamente com Mendes (2012), os contextos de 

ensino-aprendizagem como ponto de ancoragem para a elaboração 

e uso dos materiais. 

Trabalhamos por dois anos no Departamento de Estudos 

Brasileiros da Hankuk University of Foreign Studies e, nesse 

perı́odo, desenvolvemos materiais didáticos para disciplinas 

variadas do departamento. Para essa pesquisa, nosso foco é a 

elaboração de atividades de compreensão oral para uma disciplina 

especı́fica. Por isso, refletiremos sobre as noções de autenticidade e 

apresentaremos a descrição de uma atividade elaborada para a 

referida disciplina.  

Contudo, antes de adentrarmos no tema do nosso trabalho, 

julgamos pertinente apresentar um panorama geral do ensino de 

PLA na Coreia do Sul. 

CONTEXTO SUL-COREANO DE ENSINO DE PLA 

O ensino de PLA em âmbito universitário na Coreia do Sul 

acontece em quatro departamentos distintos em três diferentes 

universidades: Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), que 
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possui o Departamento de Português e o Departamento de Estudos 

Brasileiros16; Busan University of Foreign Studies (BUFS); e a 

Dankook University (DKU), ambas com seus igualmente 

denominados Departamento de Português. Ainda, pode-se 

encontrar disciplinas optativas de PLA em outras universidades 

coreanas, como a Seoul National University (SNU).  

EÉ  importante notar que, nas universidades coreanas, 

diferentemente dos cursos de Letras da maioria das universidades 

brasileiras, os estudantes não saem com uma formação especı́fica. 

Os cursos de “estudos estrangeiros”, em que os departamentos de 

português normalmente se inserem, não visam a formar 

exclusivamente peritos na lı́ngua e na literatura de um local. Os 

alunos concluem o curso de graduação como “especialistas” de um 

paı́s ou de uma região e a maioria deles ingressa em empresas que, 

de algum modo, faz negócios com algum paı́s de lı́ngua oficial 

portuguesa. Portanto, vale atentar para o fato que a formação 

concedida ao estudante de Português na Coreia do Sul é mais ampla 

do que aquela oferecida pelos cursos de Letras no Brasil. Em suma, 

quando pensamos no contexto coreano de ensino e de 

desenvolvimento de materiais didáticos de LE, não podemos pensá-

                                                 

16 O Departamento de Português está localizado na capital Seul (Seoul 

Campus). Já o Departamento de Estudos Brasileiros se localiza no 

Global Campus, situado na cidade de Yongin. 
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lo em equivalência total com os cursos de LE das faculdades de 

Letras do Brasil.   

Para exemplificar, apresentamos, a seguir, a estrutura 

curricular do curso de Estudos Brasileiros da Hankuk University of 

Foreign Studies (HUFS)17, área em que o presente trabalho foi 

desenvolvido. EÉ  valido destacar que, embora possa haver variações 

de universidade para universidade nas disciplinas e, 

principalmente, na carga horária oferecida, a divisão básica do 

curso é similar. Segue a tabela das principais disciplinas: 

 
Nome da Disciplina Carga Horária 

(horas/semana) 

1º 
ano 

Gramática da Língua Portuguesa* 4 

Conversação Básica em Língua 
Portuguesa* 6 

Português Audiovisual Básico* 4 

História do Brasil 2 

2º 
ano 

Leitura e Redação em Língua 
Portuguesa* 4 

Conversação Intermediária em Língua 4 

                                                 

17 Esta tabela corresponde à estrutura do curso entre os anos de 2014 e 

2016, época em que a pesquisa foi desenvolvida. Outras disciplinas, 

muitas vezes ministradas como disciplinas especiais, foram oferecidas 

esporadicamente ao longo desse tempo. Aqui, reproduzimos apenas as 

disciplinas fixas da grade horária.  
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Portuguesa* 

Português Audiovisual Intermediário* 2 

Economia do Brasil 2 

3º 
ano 

Conversação Avançada em Língua 
Portuguesa* 2 

Política do Brasil 2 

Literatura Brasileira 2 

4º 
ano 

Conversação sobre tópicos atuais* 2 

FLEX (Curso preparatório para provas 
de proficiência)* 2 

Tópicos do Brasil Contemporâneo 2 

Tabela 1 - Estrutura curricular da graduação em Estudos Brasileiros da 

HUFS 

Fechando nosso foco às disciplinas de PLA (marcadas com um 

asterisco na tabela acima), percebe-se que o ensino do idioma é 

centrado nos dois primeiros anos do curso, com cargas horárias de 

14 horas por semana no primeiro ano e 10 horas semanais no 

segundo ano da graduação. A partir do terceiro ano, as aulas de 

lı́ngua portuguesa são reduzidas e têm como propósito a prática 

das habilidades já estudadas de maneira mais aprofundada. Há, 

também, ofertas de disciplinas que dão mais ênfase ao 

desenvolvimento da competência oral e cursos que preparam os 

91



alunos para obter o certificado de proficiência em lıńgua 

portuguesa (Celpe-Bras)18.  

As aulas de gramática visam a dar aos aprendizes as bases 

gramaticais da lı́ngua escrita para que possam se comunicar em 

diversas situações do cotidiano. As aulas de conversação funcionam 

como o contraponto das aulas de gramática, colocando em prática a 

habilidade oral dos estudantes e apontando as diversas diferenças 

presentes na variante brasileira entre a lı́ngua oral e escrita. Já as 

aulas de leitura e redação, além do óbvio objetivo de praticar o 

português em sua forma escrita, também contemplam a prática de 

versão e tradução português-coreano e coreano-português, aspecto 

fundamental para os estudantes coreanos que, depois de formados, 

trabalham também com tradução e interpretação entre brasileiros 

e coreanos no mundo empresarial. As aulas de audiovisual têm por 

objetivo desenvolver as habilidades auditivas através de músicas, 

vı́deos e outros materiais de áudio em lı́ngua portuguesa. Dessa 

disciplina, trataremos de maneira mais detida no decorrer do texto.  

Um aspecto interessante a se notar é que, tradicionalmente, 

gramática, leitura e redação (assim como as disciplinas que não se 

configuram em aulas de PLA, como Literatura, História, Economia, 

Polı́tica, etc.) são lecionadas por professores de nacionalidade 

coreana ou que falam a lı́ngua coreana fluentemente, pois são 

                                                 

18 O Celpe-Bras é o certificado brasileiro oficial de proficiência em português como 
língua estrangeira. Durante dois anos consecutivos o curso preparatório para o Exame 
fez parte da disciplina intitulada FLEX. Um curso de preparação também foi 
oferecido como “curso de férias” nos meses de julho e janeiro dos anos de 2014, 2015 
e 2016.  
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nessas aulas que são expostos os principais contrapontos entre as 

lı́nguas da Coreia e do Brasil. Desse modo, aos docentes brasileiros 

cabem especificamente lecionar as disciplinas de conversação e 

audiovisual.  

O enfoque em trabalhar cada competência em uma disciplina 

especı́fica, uma espécie de “tradição educacional” na Coreia do Sul, 

tem por objetivo desenvolver as quatro habilidades (compreensão 

oral e escrita, produção oral e escrita) de maneira simultânea e 

uniforme. Em outras palavras, intenciona-se com essa estrutura 

que o aprendiz tenha um nıv́el similar de proficiência na fala, 

leitura, escrita e compreensão oral do idioma. Por um lado, esta 

divisão é positiva, pois impede que uma aula geral de lı́ngua 

portuguesa privilegie uma competência em detrimento a outra. Por 

outro, no entanto, é difı́cil uma confluência entre todas as aulas, 

uma vez que professores distintos lecionam cada disciplina e a 

utilização de um material didático único em todas essas aulas se 

torna pouco eficiente. Assim, muitas vezes, a lı́ngua portuguesa 

chega aos estudantes coreanos de maneira pouco coesa e 

fragmentada.   

Feita essa contextualização, falaremos sobre o material 

didático desenvolvido para a disciplina de “Português Audiovisual”.  

Primeiramente, teceremos algumas considerações sobre a 

autenticidade no que tange a materiais didáticos e a didatização de 

materiais autênticos. Em seguida, discutiremos sobre o uso de 

vı́deos em sala de aula, a escolha dos temas e gêneros textuais 

levando em conta o contexto de aprendizagem. Por fim, 
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apresentaremos uma sequência didática elaborada para a referida 

disciplina. 

AUTENTICIDADE E DIDATIZAÇÃO DE MATERIAIS 

O termo autenticidade está presente nos princı́pios que 

norteiam a abordagem comunicativa, sendo utilizado na Linguı́stica 

Aplicada ao ensino de lı́nguas estrangeiras de forma abrangente. 

Assim, esse conceito pode referir-se tanto a materiais didáticos 

quanto a situações de aprendizagem em sala de aula e a forma 

como eles são utilizados. 

Sendo objeto da nossa pesquisa a elaboração de materiais 

didáticos autênticos para o desenvolvimento da habilidade 

compreensão oral em lı́ngua portuguesa, torna-se relevante 

refletirmos sobre a autenticidade em relação a esse aspecto. 

No que tange à noção de autenticidade relacionada a 

materiais didáticos, a acepção mais comumente usada remete a 

materiais produzidos num contexto externo ao ensino, ou seja, que 

não foram criados para fins didáticos. Dentro dessa perspectiva, 

Almeida Filho, defende a “utilização do texto externo ao ensino em 

sala de aula com um propósito comunicativo, que leve à leitura do 

texto para obter informações ou discutir sobre o seu conteúdo, e 

não para servir de exemplo de estruturas ou vocabulário” (2002, 

p.59). Conforme demonstra Mauro, “ao se escolher material 

autêntico é oferecido aos aprendizes um contato mais amplo com 

diferentes exemplos da lı́ngua-alvo” (2013, p.22). 
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Contudo, a escolha por material autêntico é somente o ponto 

de partida do processo de se pensar em como trabalhar esse 

material para que seja útil e acessıv́el aos alunos. Sob esse ponto de 

vista, torna-se pertinente nos apropriarmos do termo “didatização” 

utilizado por autores que pesquisam sobre a elaboração de 

materiais para ensino de LE. Nesta pesquisa, adotamos a definição 

proposta por Vieira. A pesquisadora argumenta que 

didatizar um texto autêntico significa, basicamente, 
torná-lo acessıv́el e compreensıv́el aos discentes, não a 
partir de simplificações, adaptações ou alterações 
promovidas nesse texto, mas sim com atividades 
elaboradas com base nele e que possam ir ao encontro 
das necessidades e interesses dos alunos (2012, p.19-
20). 

Corroborando tal definição, acreditamos que é necessário, 

também, refletir sobre a melhor forma de torná-lo acessıv́el, 

levando em conta o contexto de aprendizagem e se esse tipo de 

material poderá contribuir para desenvolver habilidades 

comunicacionais nos aprendizes.  

Vieira afirma, ainda, que para tornar o texto acessıv́el e 

compreensıv́el aos alunos é necessário explorar o material 

autêntico através de técnicas didáticas variadas, referindo-se aos 

tipos de atividades elaboradas pelo professor. A tı́tulo de exemplo, a 

pesquisadora cita atividades de preparação (pré-escuta), de 

compreensão oral (global ou detalhada), de produção oral e escrita 

(2012, p.74). 
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Caltabiano também discorre sobre a relevância das atividades 

propostas a partir de materiais autênticos quando pontua que  

o tipo de material utilizado em sala de aula nos remete 
à questão da autenticidade enfatizada pelos teóricos da 
abordagem comunicativa em relação, não somente aos 
materiais, mas principalmente à busca de situações 
"autênticas" de e interação na sala de aula, decorrentes 
de atividades que levem às situações semelhantes às da 
vida real (1999, p.25). 

 

Em consonância com Vieira e Caltabiano, Andrighetti afirma 

que “em se tratando de materiais autênticos, selecionar textos 

autênticos em si, não basta. EÉ  preciso pensar em como esse texto 

será trabalhado, que perguntas serão feitas a partir dele para guiar 

o aluno na compreensão” (2009, p.73). 

Concordando com essas autoras, defendemos que selecionar 

materiais autênticos é apenas o inı́cio de um processo que deve ser 

pensado, principalmente, em como esses materiais serão 

trabalhados em sala de aula, quais tipos de atividades devem ser 

contempladas e qual o objetivo que se deseja alcançar.  

Outro ponto relevante no que diz respeito ao uso de materiais 

autênticos em sala de aula de LE é em relação às representações 

culturais e a possibilidade de se aproximar da cultura da lı́ngua-

alvo quando os contextos de aprendizagem tornam o contato ainda 

mais restrito. Andrade e Silva, refletindo sobre esse aspecto, 

ressalta: 
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Um elemento comum que parece chamar atenção no 
contexto brasileiro é o da possibilidade de contato com 
a cultura da lı́ngua-alvo através do material, algo que é 
ressaltado pelo fato de as pesquisas mencionadas 
tratarem de lı́nguas cujos aprendizes têm pouco 
contato com a cultura fora do ambiente de ensino (...). 
Assim, o fator distância entre aprendiz e a comunidade 
de falantes da lı́ngua-alvo pode trazer outro significado 
ao uso desses materiais (2017, p.20-21).  

O USO DE VÍDEOS AUTÊNTICOS NA DISCIPLINA DE 
PORTUGUÊS AUDIOVISUAL 

Em relação às atividades de compreensão oral presentes nos 

livros didáticos de LE, percebe-se que o conteúdo é muitas vezes 

restrito aos elementos linguı́sticos explicitados no áudio/vı́deo. Por 

outro lado, atividades que ativem o conhecimento prévio do aluno, 

que dê pistas de interpretação e possibilite interagir com o 

material, construindo sentidos, são pouco exploradas.  

Nesse sentido, Diniz, Stradiotti e Scaramucci pontuam que 

nos casos em que atividades de compreensão oral 
aparecem de maneira autônoma, observamos que elas 
visam antes à avaliação dessa competência do que ao 
seu desenvolvimento. De maneira semelhante ao que 
ocorre na escrita, a compreensão oral se restringe à 
codificação de informações explı́citas no texto não 
havendo uma preocupação em levar o aluno a perceber 
implı́citos ou fazer inferências e interpretações (2009, 
p.281).  

Se pensarmos no contexto de trabalho no Departamento de 

Estudos Brasileiros da HUFS é relevante recordarmos, mais uma 

vez, uma particularidade no que se refere à estruturação das 

disciplinas quanto às competências comunicativas 
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(ler/falar/ouvir/escrever) no ensino/aprendizagem de LE. O uso 

de recursos audiovisuais nas aulas de português não se caracteriza 

apenas como um material complementar – como normalmente 

ocorre em cursos de lı́nguas estrangeiras, seja em escolas ou cursos 

universitários – mas é uma peça fundamental, visto que, nessa 

instituição existem disciplinas especı́ficas intituladas “Português 

Audiovisual Básico 1 e 2” e, também, “Português Audiovisual 

Intermediário 1 e 2”.  

No que tange às disciplinas de “Audiovisual” (Básico e 

Intermediário), o material didático utilizado foi sendo elaborado 

pelos professores brasileiros na medida em que se percebia a 

escassez de materiais especı́ficos para as referidas disciplinas. Para 

o nıv́el básico foi preparada uma apostila composta por atividades 

de vı́deo e músicas que pudessem, num primeiro momento, 

apresentar as especificidades da variante brasileira do português, 

contemplando também aspectos linguı́sticos que servissem como 

apoio para as aulas de conversação e gramática básica. Além disso, 

para dar continuidade a esse processo de aquisição da lı́ngua 

estrangeira através de recursos audiovisuais, observamos a 

necessidade de trabalhar, nos nıv́eis seguintes, com materiais que 

fornecessem subsı́dios para que os alunos tivessem a oportunidade 

de entrar em contato com a lı́ngua alvo em situações reais de 

comunicação.  

Com esse propósito e tendo como foco as disciplinas 

“Português Audiovisual Intermediário 1” e “Português Audiovisual 
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Intermediário 2”19 , optamos por utilizar vı́deos autênticos e a 

partir deles elaborar atividades que promovessem o 

desenvolvimento de habilidades de compreensão oral na lı́ngua 

portuguesa de forma ativa e integrada. Para atingir tal objetivo, fez-

se necessário seguir algumas etapas, tais como, a seleção dos 

vı́deos, a escolha dos temas e gêneros a serem abordados, levando 

em conta a realidade cultural de estudantes coreanos em contexto 

de não imersão.   

Quando o professor faz a opção pelo uso de vıd́eos em vez do 

recurso apenas de áudio em sala de aula de LE, conclui-se, 

geralmente, que ele está buscando promover aulas mais 

“dinâmicas” e “divertidas”. Entretanto, é importante observar que o 

vı́deo fornece elementos extralinguı́sticos que auxiliam no 

entendimento, dialogam com os elementos verbais, contribuindo 

para compreensão oral. Os elementos não verbais apresentam um 

papel relevante, pois, é através da imagem que interpretamos os 

gestos, expressões e o ambiente da cena. Desse modo, o 

leitor/ouvinte é capaz de relacioná-los aos elementos verbais, 

valendo-se dos mecanismos fornecidos por esse recurso 

audiovisual.  

A pesquisadora Bressan, refletindo sobre as vantagens de se 

utilizar vı́deos autênticos em sala de aula de LE, cita o fato de que 

                                                 

19 As duas disciplinas fazem parte do 2º ano curricular dos estudantes. A disciplina 
“Português Audiovisual Intermediário 1” é ministrada no primeiro semestre letivo (de 
março a julho), enquanto “Português Audiovisual Intermediário 2” é ministrada no 
segundo semestre (de setembro a janeiro). 
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eles apresentam o uso real da lı́ngua, oferecem uma visão real da 

cultura e são motivadores da aprendizagem (2002, p.42-43).  

Referindo-se às disciplinas “Português Audiovisual 

Intermediário 1” e “Português Audiovisual Intermediário 2”, 

utilizamos gêneros textuais, pois, concordamos com Bronckart que 

“a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de 

socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas 

humanas” (1999, p.103).  Ainda, citamos Dell’Isola que os define 

como “práticas sócio-históricas que se constituem como ações para 

agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum 

modo” (2007, p.17). 

Para a disciplina “Português Audiovisual Intermediário 1”, 

apresentamos gêneros textuais distintos, possibilitando aos 

estudantes a se familiarizarem com suportes, formas e funções 

variadas. Desse modo, gêneros como propaganda, entrevista, 

noticiário, novela, séries de TV e esquetes da internet foram 

trabalhados em sala de aula. Já para a disciplina “Português 

Audiovisual Intermediário 2”, decidimos utilizar somente o gênero 

novela, sendo possıv́el, dessa forma, trabalhar cenas com temas 

variados do referido gênero. Portanto, ao longo de todo o semestre, 

utilizamos apenas trechos de duas obras ficcionais produzidas para 

a televisão brasileira entre os anos de 2012 e 2014.  

Descrição das atividades elaboradas  

Primeiramente, no que tange à duração das sequências, vale 

ressaltar que todas as cenas de novela selecionadas e trabalhadas 
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em sala de aula apresentam uma duração de sequência breve e 

contêm aproximadamente de 3 a 4 minutos. Nesse sentido, 

adotamos a indicação de Stempleski e Tomalin que apontam para 

uma sequência que apresente no mı́nimo 30 segundos e no máximo 

5 minutos (1990, Apud BRESSAN, 2002, p.57). Cremos que, dessa 

forma, o conteúdo do vı́deo possa ser bem explorado, englobando 

atividades de preparação para o vı́deo, de compreensão e produção. 

Para cada vı́deo, foi elaborada uma unidade didática com 

atividades preparatórias (pré-vı́deo), de compreensão oral e 

produção oral e escrita, para ser desenvolvidas em uma aula de 

aproximadamente 2h de duração. No que se refere às atividades 

pré-vı́deo, compartilhamos as convicções de Diniz, Stradiotti & 

Scaramucci quando afirmam que “atividades que visem à 

preparação do aluno para o material que vai escutar – mobilizando, 

por exemplo, seus conhecimentos prévios em relação ao assunto – 

são essenciais para o desenvolvimento dessa habilidade” (2009, 

p.281).  

Como mencionado anteriormente, ao longo do semestre, para 

a disciplina de “Português Audiovisual Intermediário 2” 

trabalhamos cenas variadas do gênero novela, através de duas 

obras que fizeram grande sucesso junto ao público brasileiro. A 

novela Cheias de Charme, veiculada no Brasil no ano de 2012, e 

Malhação Sonhos, transmitida entre 2014 e 2015, ambas 

produzidas pela emissora de televisão Rede Globo.  
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Estas produções foram escolhidas pois, nelas, são discutidos 

assuntos que despertam o interesse do público juvenil coreano, 

uma vez que tratam de assuntos que dialogam com a realidade 

experimentada pelos estudantes, tais como estudos, profissão, 

relações familiares, relacionamentos amorosos, sonhos, entre 

outros. Desse modo, selecionamos cenas que abordassem 

explicitamente tais questões, a fim de motivar os alunos e 

desenvolver não somente as competências comunicacionais, mas 

também de poder transportá-los para uma reflexão sobre 

diferenças culturais, um olhar atento para a própria cultura e para a 

estrangeira. Nessas cenas, as relações interpessoais – 

demonstradas através de falas, gestos, posturas e comportamentos 

– podem ser compreendidas como uma ponte que liga culturas tão 

distantes, possibilitando, portanto, o diálogo entre elas. 

Em relação ao corpus que compôs nosso material, pode-se 

dizer que a novela Malhação Sonhos foi a que despertou maior 

identificação por parte dos estudantes, uma vez que os conflitos 

vividos pelo público adolescente da novela ecoavam na vida dos 

próprios estudantes, despertando especial interesse e curiosidade. 

Torna-se pertinente, portanto, apresentarmos a descrição de uma 

sequência didática referente a uma cena dessa novela20.  

Malhação é uma novela brasileira voltada para o público 

juvenil e é transmitida há duas décadas. Ao longo dos anos, a novela 

se caracterizou por abordar temas de interesse dos jovens. Cada 

                                                 

20 O script da cena trabalhada está na seção “anexos”, no final deste texto.  
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temporada – de duração de aproximadamente um ano – se passa 

em um ambiente diferente, com personagens e tramas igualmente 

distintos. Outra caracterı́stica desta produção é que, nos últimos 

anos, se consolidou com um formato que apresenta já no tı́tulo de 

cada nova temporada o tema geral da trama. 

As cenas selecionadas para a disciplina de “Português 

Audiovisual Intermediário 2” fazem parte da 22ª temporada, 

intitulada Malhação Sonhos (2014), pois, o tema central de vários 

personagens – principais e secundários – girava em torno de seus 

sonhos profissionais.  

A cena escolhida mostra uma conversa entre uma mãe 

(Lucrécia) e sua filha (Jade) sobre o desejo da filha em se tornar 

uma bailarina profissional. O assunto abordado na cena é 

pertinente porque dialoga com situações possıv́eis de serem 

vivenciadas pelos estudantes coreanos que, naquele momento, 

também estão buscando realizar-se profissionalmente.  

Assim, com o propósito de introduzir o tema da aula, a primeira 

atividade é uma produção oral em que os alunos, em grupos, conversam 

acerca das imagens apresentadas (figura 1). Essas imagens conduzem 

os estudantes não apenas a interagir sobre o assunto que será 

apresentado no vídeo (aprovação em exames), mas, a partir delas e das 

pistas de leitura que elas oferecem, inicia-se o processo de construção 

de sentidos, ativando os conhecimentos prévios e permitindo aos 

aprendizes discutir sobre possíveis interpretações e/ou conclusões que o 

texto não verbal possa direcionar.  
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Figura 1 – Atividade pré-vídeo de produção oral  

A segunda atividade introdutória (figura 2) é uma 

continuidade do tema abordado de forma geral na atividade 

anterior. Esta, no entanto, objetiva introduzir expressões que estão 

presentes no vı́deo, familiarizando os alunos para vocábulos que 

contribuirão para a compreensão da cena e para a realização das 

atividades subsequentes.  
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Figura 2 – Atividade pré-vídeo de aquisição de vocabulário 

As atividades introdutórias acima descritas visavam a um 

entendimento global do tema a ser abordado. Para dar seguimento 

a esse processo de preparação para o vı́deo, foram elaboradas 

atividades de contextualização da cena.  

A primeira atividade trabalha a produção oral (figura 3). Nela, 

os estudantes interagem entre si e contam experiências 

relacionadas ao tema da aula, fazendo uso de expressões 

apreendidas no exercı́cio de vocabulário apresentado 

anteriormente (figura 2). Essa atividade possibilita, ainda, – através 

das perguntas elaboradas – que os alunos expressem opiniões 

pessoais na lıńgua-alvo levando em conta o contexto sociocultural 

em que eles estão inseridos. 

 
Figura 3 – Atividade pré-vídeo de produção oral 
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Ainda em relação à questão 3 (figura 3), a fim de 

contextualizar nosso leitor, vale a pena ressaltar a quantidade de 

testes relevantes que os estudantes coreanos precisam realizar21. 

E, nesse contexto, há, ainda, o fator hierárquico – marca cultural 

sobretudo em alguns paı́ses orientais, fazendo com que opiniões, 

por exemplo, de pais, avós, professores, tenham um valor 

significativo, principalmente, no que tange aos caminhos que serão 

seguidos profissionalmente.  

A atividade seguinte é composta de dois textos de 

apresentação das personagens (figura 4). Essa atividade de 

compreensão escrita é relevante para contextualizar e aproximar os 

leitores da cena que irão assistir. Portanto, a critério do professor, 

pode-se aproveitar esse momento de leitura e, juntamente com os 

alunos, explorar o texto não apenas para esclarecer dúvidas de 

vocabulário – pertinentes para o sentido da cena do vı́deo – mas 

também como uma oportunidade de interagir com o texto, de 

construir sentidos e ativar o conhecimento prévio. A partir de 

sinalizações que esses textos oferecem, possibilitará ao leitor fazer 

inferências que contribuirão para a compreensão 

audiovisual.  

                                                 

21 É importante destacar que, na Coreia do Sul, para passar da escola primária para a 
secundária; da secundária para o ensino médio; e do ensino médio para a 
universidade, os alunos precisam prestar exames de caráter semelhante ao vestibular 
no Brasil. Ainda, algumas universidades exigem a aprovação em uma “prova de 
formatura” para que os estudantes possam concluir a graduação.  
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Figura 4 – Atividade pré-vídeo de compreensão escrita 

Finalizada a atividade 4, passa-se, então, a exibição da cena. 

Após a execução do trecho selecionado da novela, realiza-se um 

exercı́cio de compreensão oral (figura 5).  

Nessa atividade, sendo o primeiro contato com o vı́deo, o foco 

é o entendimento geral da cena assistida, não sendo necessário 

explicitar com detalhes o que acontece nela. Objetiva-se, assim, que 

os alunos busquem uma compreensão global do diálogo, como, por 

exemplo, sobre o que mãe e filha conversam e os sentimentos 

expressos na cena.  
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Figura 5 – Atividade pós-vídeo de compreensão oral 

Já familiarizados com aspectos globais do trecho, passa-se a 

cena mais uma vez para que os alunos possam deter-se a aspectos 

mais especı́ficos do diálogo entre mãe e filha.  Nessa atividade, 

deve-se responder, por escrito, a perguntas acerca do trecho. Assim, 

o propósito é desenvolver a habilidade de compreensão oral de 

forma mais detalhada em detrimento à compreensão global, 

contemplada na atividade anterior. 

 
Figura 6 – Atividade pós-vídeo de compreensão oral 

Finalmente, como última atividade a ser trabalhada em sala de 

aula, retoma-se, a partir da compreensão do vídeo, a uma atividade de 

produção oral. O “intercalar” entre atividades que os aprendizes 
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produzem oralmente seus textos, interagindo entre si, e atividades em 

que eles devem realizar individualmente visa a tornar as aulas mais 

dinâmicas e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento das 

competências comunicacionais em língua portuguesa. Essa atividade 

(figura 7), assim como a atividade anterior, também tem como 

propósito a prática da compreensão detalhada do diálogo presente no 

vídeo.   

 
Figura 7 – Atividade pós-vídeo de compreensão oral 

Como atividade extraclasse, é solicitado aos alunos que 

desenvolvam uma produção escrita (figura 8).  A partir de duas 

figuras que remetem ao assunto abordado na aula, os alunos devem 

escolher uma delas e descrevê-la, contextualizando a imagem em 

uma história criada por eles. Nela, os aprendizes poderão 

apropriar-se de vocabulários e expressões estudadas durante o 

desenvolvimento das atividades, retomando o tema que foi o ponto 

central nas discussões em sala de aula. 
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Figura 8 – Atividade pós-vídeo de produção escrita 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa, descrevemos uma sequência didática que 

compõe o material elaborado a partir de vı́deos autênticos e 

utilizado na disciplina de “Português Audiovisual Intermediário 2”. 

Os resultados obtidos atenderam a nossa expectativa de que a 

escolha por material autêntico pudesse contribuir para a 

aprendizagem.  Dentro dessa perspectiva, acreditamos que o uso 

eficiente desse material – na medida em que atingimos o objetivo 

proposto – perpassa não apenas pelo fato de se configurar em um 

material autêntico e, por isso, expor os aprendizes a situações reais 

de uso da lı́ngua, mas, principalmente, por ter sido elaborado 
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levando em conta o contexto sociocultural que os estudantes estão 

inseridos.  

As temáticas abordadas através dos vı́deos selecionados 

faziam parte do momento vivido pelos estudantes, sendo, assim, 

um diferencial para despertar, também, maior curiosidade em 

relação a aspectos da cultura brasileira.  

Foi possıv́el constatar, através das experiências em sala de 

aula, que os materiais autênticos, didatizando-os para a prática 

docente, se tornam ferramentas importantes para proporcionar 

interações e aproximar os estudantes em contexto de não imersão 

da lı́ngua-alvo.  

 

REFERÊNCIAS  

ALMEIDA FILHO, J. C.  Dimensões comunicativas no ensino de 

línguas. Campinas, São Paulo: Pontes, 2002. 

ANDRADE E SILVA, M. K. Autenticidade de materiais e ensino de 

línguas estrangeiras. Pandaemonium, 20(31), 2017, 1-29. 

ANDRIGHETTI, G. H. A elaboração de tarefas de compreensão oral 

para o ensino de português como língua adicional em níveis iniciais. 

Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009. 

Dissertação de Mestrado. 

BRESSAN, C. G. A elaboração de tarefas com vídeos autênticos 

para o ensino de línguas estrangeiras. Porto Alegre: Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, 2002. Dissertação de Mestrado. 

111



BRONCKART, J-P. Atividades de linguagens, textos e discursos: por 

um internacionalismo sócio-discursivo. São Paulo: EDUC, 1999.   

CALTABIANO, M. A.. É verdade ou faz de conta? Observando a sala 

de aula de língua estrangeira. Campinas: Universidade Estadual de 

Campinas, 1999. Tese de Doutorado.  

DELL’ISOLA, Regina Lúcia Péret (2007). Retextualização de gêneros 

escritos. Rio de Janeiro: Lucerna.  

DINIZ, L. R. A., STRADIOTTI, L., SCARAMUCCI, M. R. V. (2007). 

Uma análise panorâmica dos livros didáticos de Português do Brasil 

para falantes de outras línguas. In: DIAS, R.; CRISTÓVÃO, V. L. 

L.(Orgs.). O livro didático de língua estrangeira: múltiplas 

perspectivas. Campinas: Mercado das Letras, 2007, pp. 265-304. 

MAURO, L. R. Material autêntico e tarefas no ensino 
aprendizagem do italiano como língua estrangeira: entre teoria e 
prática didática. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2013. 
Dissertação de Mestrado.  

MENDES, E. Aprender a ser e a viver com o outro: materiais didáticos 

interculturais para o ensino de português LE/L2”. In: SCHEYERL, D.; 

SIQUEIRA, S. (Orgs.). Materiais Didáticos Para o Ensino de 

Línguas na Contemporaneidade: contestações e proposições. 

Salvador: EDUFBA, 2012, pp.355-378. 

VIEIRA, D. A.  A didatização de materiais autênticos para o ensino 
do italiano língua estrangeira. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
2012. Dissertação de Mestrado.   

 

  

112



ANEXOS 

Script da cena de novela de televisão Malhação Sonhos (2014) 

Personagens:  

Lucrécia, mãe de Jade 

Jade, personagem da novela que estuda balé 

Lucrécia: O Edgard me contou tudo. 

Jade: Mãe... Eu posso expli... 

Lucrécia: Eu preferia que você tivesse vindo conversar comigo. Teria 

sido melhor do que eu ficar sabendo por outra pessoa. 

Jade: Mãe, me desculpa... 

Lucrécia: O Edgard me disse que você ficou arrasada por não ter 

passado no teste do Fly. Eu vi, e você ficou muito nervosa na hora. E 

foi por minha culpa, não foi? 

Jade: O Ed que te falou isso? 

Lucrécia: Foi. 

Jade: Ah... e ele... ele te falou mais alguma coisa? 

Lucrécia: Nem precisou. Jade, eu sei que às vezes sou um pouco dura 

com você. E depois que eu descobri a minha doença eu fiquei ansiosa 

para te ver bem sucedida, independente e... acabei passando essa 

angústia para você. 
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Jade: Mãe, eu... eu queria ter passado no teste para você sentir orgulho 

de mim. 

Lucrécia: Jade, escuta bem o que eu vou te dizer. Você é a coisa mais 

importante da minha vida. E não é o resultado de uma audição que vai 

mudar isso, viu? Ser reprovado em testes faz parte da nossa carreira. Eu 

mesmo não passei em vários! 

Jade: Jura? 

Lucrécia: Claro, mas isso nunca me fez desistir do meu sonho. Pelo 

contrário: eu tive ainda mais certeza que era isso que eu queria. E você, 

meu amor? Você tem certeza que é isso que você quer? 

Jade: Eu quero realizar o seu sonho, mãe. 

Lucrécia: Meu amor... Mas você não pode fazer isso só por mim. Você 

tem que fazer por você também. Entendeu? Minha bailarina linda! Meu 

amor! 
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CAPÍTULO 4: A HETEROGENEIDADE 
LINGUÍSTICO-CULTURAL NA PRODUÇÃO 
ESCRITA DE APRENDENTES DE 
PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Hellen Margareth Pompeu de Sales 
hellenpompeu2@hotmail.com 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, graças a programas educacionais como o 

Programa de Estudante Convênio-Graduação (PEC-G), do 

Ministério da Educação (MEC) – que oferece oportunidades de 

formação superior a cidadãos de paı́ses em desenvolvimento22 

com os quais o Brasil mantém acordos educacionais e culturais –, 

jovens de várias partes do mundo estão vindo estudar em nosso 

paı́s. Esses programas têm propiciado um aumento exponencial de 

turmas heterogêneas, do ponto de vista linguı́stico-cultural23, de 

Português Lı́ngua Estrangeira (PLE) em Instituições de Ensino 

Superior (IES) brasileiras. O problema é que o crescimento dessas 

                                                 

22 De acordo com o edital do programa, publicado pelo Ministério da Educação, 
podem se inscrever no PEC-G estudantes de 55 países oriundos da África, Ásia, 
Oceania, América Latina e Caribe. 
23 Expressão proposta pelo professor Dr. José Carlos Chaves da Cunha na pesquisa 
intitulada: “Práticas de ensino, metalinguagem e uso de material didático em turmas 
heterogêneas do ponto de vista linguístico e cultural”.    
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turmas no Brasil até hoje não deu origem, a nosso conhecimento, a 

pesquisas que procurassem aferir o impacto de fenômenos tı́picos 

de contextos de heterogeneidade linguı́stico-cultural24, em sala de 

aula de PLE – notadamente no que diz respeito à Produção Escrita –

, nem sobre a formação de docentes para trabalhar com esse tipo de 

público.  

Por Produção Escrita (PE) compreendemos o 

desenvolvimento de textos complexos que vão além de frases soltas 

e que têm relação com a vida social de qualquer indivı́duo. Trata-se 

de um processo contı́nuo que mobiliza saberes diversos e tem 

relação indissociável com ações em sociedade. Ao trabalhar a 

escrita em sala de aula de turmas heterogêneas, o professor, 

normalmente, se apoia em referenciais teóricos vigentes sobre 

textualidade. Esses estudos, porém, não dão conta de determinados 

fenômenos que ocorrem nos textos escritos dos alunos, visto que 

foram desenvolvidos para discutir problemas de lı́ngua materna 

e/ou estrangeira de turmas “homogêneas” 25. São fenômenos que 

estão associados a formas de comunicação social e historicamente 

construı́das na (s) lı́ngua (s) cultura (s) do aluno plurilı́ngue e 

pluricultural.  

Essas e outras reflexões, surgidas durante a experiência 

vivenciada no Projeto de Extensão Português Lı́ngua Estrangeira da 

                                                 

24 Interesse do nosso Grupo de Pesquisa Ensino-Aprendizagem de Língua/Culturas 
(GEALC), coordenado pelo professor Dr. José Carlos Chaves da Cunha. 
25 Sabemos que toda turma de aprendentes é heterogênea, se levarmos em conta que 
cada indivíduo é um universo único e complexo. Porém, neste trabalho, chamamos de 
turmas heterogêneas aquelas cujos alunos possuem línguas/culturas diferentes.  
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UFPA, motivaram esta pesquisa. Nossas inquietações nos levaram a 

querer aferir o impacto de fenômenos típicos de contextos de 

heterogeneidade linguístico-cultural no ensino-aprendizagem da 

Produção Escrita em PLE.  Para conseguir esse objetivo, buscamos, 

primeiramente, verificar: quais são esses fenômenos, as suas 

representações para os alunos e como eles aparecem nos textos 

escritos pelos aprendentes. Porém, antes de tudo, procuramos 

compreender a noção de heterogeneidade linguı́stico-cultural. 

A NOÇÃO DE HETEROGENEIDADE LINGUÍSTICO-CULTURAL 

Neste estudo, chamamos de heterogeneidade linguı́stico-

cultural o encontro / entrelaçamento de lı́nguas-culturas 

diferentes, em contextos de ensino-aprendizagem de lı́nguas, nesse 

caso, de PLE. Interessa-nos tanto a heterogeneidade linguı́stico-

cultural da turma como um todo (constituı́da por aprendentes de 

diversas nacionalidades, que aprenderam várias lı́nguas-culturas: 

materna, segunda, estrangeira...), quanto a de cada aluno (que 

possui um repertório linguı́stico-cultural com mais de duas lı́nguas-

culturas diferentes). Para uma melhor compreensão da noção de 

heterogeneidade linguı́stico-cultural, neste estudo, trataremos do 

assunto a partir de discussões sobre: Plurilinguismo e 

Interculturalidade.  

O PLURILINGUISMO  

Para o Conselho da Europa (2001, p. 231), o plurilinguismo “é 

a capacidade para utilizar as lı́nguas para comunicar na interação 

117



cultural, na qual o indivı́duo, na sua qualidade de ator social, possui 

proficiência em várias lı́nguas, em diferentes nıv́eis, bem como 

experiência de várias culturas”. Trata-se de uma competência 

complexa que é essencial para a formação de 

cidadãos/aprendentes/usuários de lı́nguas: é quando “constrói-se 

uma competência comunicativa, para a qual contribuem todo o 

conhecimento e toda a experiência das lı́nguas e na qual as lı́nguas 

se inter-relacionam e interagem” (CONSELHO DA EUROPA, 2001, 

p.23).  

Coste (2010) recorre à sociolinguı́stica e à didática das 

lı́nguas para tratar de plurilinguismo. Para o autor, a noção de 

plurilinguismo “parece hoje bem estabelecida na sociolinguı́stica e 

na didática das lı́nguas, com a distinção que também se tornou 

comum entre o plurilinguismo dos indivı́duos e o multilinguismo 

dos territórios, um não implicando o outro e vice-versa” (p. 03). 

Nesse caso, o multilinguismo territorial é definido pela diversidade 

de lı́nguas-culturas que existe em uma determinada sociedade. Já o 

plurilinguismo individual pode ser caracterizado pelo domı́nio 

funcional de várias lı́nguas e/ou pelo domı́nio de variantes do 

mesmo idioma pelo sujeito plurilı́ngue. 

O SUJEITO PLURILÍNGUE  

O sujeito plurilı́ngue é aquele que usa mais de uma lı́ngua de 

maneira funcional em sociedade, mesmo que as competências 

desenvolvidas por ele (em oralidade e escrita) sejam bastante 

diferentes de uma lı́ngua para outra. Trata-se de um indivı́duo que 
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navega em um continuum: por um lado ele é monolı́ngue (quando o 

seu interlocutor só comunica em uma lı́ngua), por outro 

bi/plurilı́ngue (quando os interlocutores permitem a mistura de 

lı́nguas, a comunicação em mais de uma lıńgua). Entre as duas 

pontas desse continuum há diversos sujeitos bi/plurilı́ngues. Um se 

diferencia de outro conforme a distância percorrida nesse 

continuum. Alguns misturam lı́nguas durante uma interação, outros 

não; uns terminam uma conversa em uma lı́ngua e em outro 

momento falam em outra; às vezes, uma lı́ngua é utilizada apenas 

em ambiente de trabalho, outra em casa, outra só na escrita, outra 

na fala..., dessa forma as competências se tornam diferentes em 

cada um dos idiomas (GROSJEAN, 1993).  

A partir de um continuum é possıv́el perceber que há sempre 

um desequilı́brio no uso das lı́nguas do sujeito plurilı́ngue. “Isso 

permite mostrar como o ser comunicante pode variar de um 

monolinguismo funcional a outro, passando por etapas de 

bilinguismo, mantendo a mesma competência comunicativa de 

base” (GROSJEAN, 1993, p.17). O autor afirma ainda que, para o 

sujeito plurilı́ngue, “as mudanças de ambiente, de necessidade, de 

situações farão com que essa pessoa reestruture sua competência 

linguageira; elas não terão, no entanto, qualquer efeito sobre sua 

competência comunicativa” (Ibidem). Tal reflexão faz sentido se 

considerarmos que “o lugar onde as lı́nguas entram em contato não 

é um lugar geográfico, mas o indivı́duo bilı́ngue” (WEINREICH, 

1968, p. 6 apud LUÜ DI & PY, 2013). Em nossa realidade de turmas 

heterogêneas do ponto de vista linguı́stico-cultural, de fato, não é o 
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espaço geográfico (a sala de aula) que é plurilı́ngue, mas os 

indivı́duos que nela se encontram. EÉ  o sujeito plurilı́ngue que 

caracteriza o espaço, e não o contrário. Embora esses sujeitos sejam 

todos plurilı́ngues, eles não são idênticos. Daı́ porque o espaço de 

sala de aula muda de ano para ano, conforme os indivı́duos que o 

caracterizam.   

Em relação à comunicação do sujeito plurilingue, Lüdi & Py 

(2013), afirmam que se trata de uma tarefa complexa, pois ele “não 

escolhe apenas entre duas unidades léxicas construı́das para 

designar os mesmos ‘objetos do mundo’. Ele se refere a objetos do 

mundo que são construı́dos em função de sistemas linguı́sticos 

diferentes e de comunidades culturais diferentes” (p.148). Dessa 

forma, a interpretação de um enunciado, para o sujeito plurilı́ngue, 

não se resume ao conhecimento de palavras na lı́ngua alvo. A 

alternância, por exemplo, representa uma oportunidade de manter 

uma boa comunicação, já que “a troca de código [...] reflete, 

frequentemente, o esforço do indivı́duo bilı́ngue de colocar em 

palavras uma representação que não é – ou que é mais dificilmente 

– dizıv́el falando em uma só lı́ngua” (p. 149).  Dessa forma, os 

autores afirmam que sempre haverá uma falta de correspondência 

entre as representações pré-construı́das de uma ou outra 

comunidade linguı́stica e cultural e as representações individuais 

do sujeito plurilı́ngue. São necessários ajustes nesse tipo de 

comunicação, sobretudo em relação às representações individuais. 

Estas, normalmente, são responsáveis pelo surgimento de alguns 

fenômenos tı́picos de contexto plurilı́ngues, normalmente, 
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encontrados em textos (orais e escritos) de aprendentes de lı́nguas 

(no nosso caso, de PLE). 

 

FENÔMENOS TÍPICOS DE CONTEXTOS PLURILÍNGUES E A 
SALA DE AULA DE LÍNGUAS  

Durante a aprendizagem de uma lı́ngua, é comum a retomada 

de outras lı́nguas-culturas (com suas representações, logicamente) 

pelo aprendente plurilıńgue. A tradução, a alternância de lı́nguas-

culturas, entre outros, são fenômenos bastante comuns em sala de 

aula: são utilizados pelos aprendentes como instrumentos de 

mediação no processo de aprendizagem. Isso faz sentido, já que são 

fenômenos ligados a comportamentos de compreensão e expressão 

a que recorrem, pela tendência natural que o indivı́duo tem de 

sempre se referir à(s) sua(s) lı́ngua(s) na aprendizagem da lı́ngua 

estrangeira (LE) (CUQ, 2003). Inclusive, pesquisas em 

neurolinguı́stica têm mostrando que é necessário se recorrer à 

lı́ngua materna para a construção de sentido em lı́ngua estrangeira 

(CARPI, 2006). As diversas lı́nguas-culturas aprendidas 

anteriormente por atores sociais não desaparecem no momento em 

que uma nova lı́ngua é aprendida. Ao contrário, quando o indivı́duo 

não consegue resolver um problema de aprendizagem no novo 

idioma, é aı́ que as suas experiências de aprendizagem de lı́nguas-

culturas vêm à tona. Porém, essas práticas ainda enfrentam rejeição 

em muitas escolas. Entre os muitos argumentos utilizados por 

quem não é adepto da tradução, por exemplo, está o de que ela 
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evita que o aluno pense na lı́ngua estrangeira (MALMKJAER, apud 

GOMES 2011).  Tradicionalmente, a alternância de código também 

não é promovida pela escola, “embora os contextos multilı́ngues 

sejam uma realidade e o uso simultâneo de várias lı́nguas e/ou 

variedades de linguagem ao mesmo tempo apresente nıt́idas 

vantagens em muitas situações” (CUQ, 2003, p.6); como ocorre com 

os aprendentes plurilı́ngues observados em nossa pesquisa.  

Esses fenômenos (a tradução e a alternância de lı́nguas-

culturas) e todo o levantamento que fizemos sobre aspectos do 

plurilinguismo, nos levaram a compreender a necessidade de 

adotarmos também princı́pios do interculturalismo em nossas 

aulas e em todo o nosso estudo.  

O INTERCULTURALISMO 

Em um contexto de ensino plurilı́ngue, busca-se, 

normalmente, uma relação intercultural que tem como princı́pio 

básico a igualdade entre as culturas em termos de dignidade e ética. 

Para que esse tipo de relação ocorra em sala de aula (ou em 

qualquer outro espaço de vivência em sociedade), é importante 

compreender que o humano é mais do que um traço de um paı́s, de 

uma cultura; e que “aprender a ver, ouvir, estar atento ao outro se 

refere à experiência de alteridade e não a uma aprendizagem das 

culturas” (ABDALLAH-PRETCEILLE, 2010, p. 10).  

Para Chaves, Favier e Pélissier (2013), o Intercultural, como 

procedimento pedagógico, tem como objetivo permitir aos alunos 

aceitar e vivenciar a pluralidade cultural. Essa questão tem sido 

122



discutida em algumas orientações metodológicas da atualidade que 

consideram como essencial o aporte da Interculturalidade ao 

ensino-aprendizagem de lı́nguas, como, por exemplo, a Perspectiva 

Acional, abordagem metodológica proposta pelo Conselho da 

Europa (2001).  

Nesta abordagem, os autores ressaltam que é ao desenvolver 

uma consciência Intercultural – isto é, conscientizar-se da relação 

entre a sua cultura de origem e a cultura-alvo – que o aluno 

desenvolverá uma Competência Intercultural. O desenvolvimento 

dessa competência pode permitir compreender melhor questões de 

alteridade, ajudar a mediar grupos sociais e suas culturas e, ainda, 

questionar aspectos aparentemente evidentes no próprio grupo 

cultural do aluno; o que condiz com a reflexão de Abdallah-

Pretceille (2003, p. 72), para quem “a alteridade é consubstancial à 

formação e exponencial em virtude da ênfase do princı́pio da 

diversidade linguı́stica e cultural”.  

As noções de plurilinguismo e de interculturalidade nos 

ajudaram a compreender particularidades em textos escritos por 

aprendentes de PLE, de nossas turmas heterogêneas do ponto de 

vista linguı́stico-cultural, durante nossa pesquisa-ação.  

O MÉTODO DE PESQUISA–AÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO DA 
HETEROGENEIDADE LINGUÍSTICO-CULTURAL 

Para a nossa investigação a respeito do impacto da 

heterogeneidade linguístico-cultural do aluno e da turma no ensino-

aprendizagem da produção escrita em PLE, privilegiamos o método 

123



de pesquisa-ação. Para Ghedin e Franco (2008), trata-se de um tipo 

de pesquisa qualitativa que deve partir de necessidades sociais 

reais e estar vinculada ao meio natural de vida dos indivı́duos. As 

caracterı́sticas básicas da pesquisa-ação são: a imprevisibilidade, 

porque está sempre “a serviço de um objetivo e não de um cliente, a 

fim de tornar-se militante de uma causa, e não um serviçal de um 

projeto imposto” (GHEDIN; FRANCO 2008, p 232); e a 

complexidade, visto que a oportunidade gerada por alguns 

acontecimentos inesperados deve indicar que o pesquisador 

precisa, muitas vezes, agir na urgência e decidir na incerteza. Foi o 

que aconteceu muitas vezes em nosso trabalho: o método de 

pesquisa-ação possibilitou o estudo dos problemas da pesquisa, a 

(re)avaliação constante de nossas práticas, o (re)direcionamento 

do trabalho quando nos defrontamos com problemas. Aliás, 

exemplos de (re)direcionamento do trabalho não nos faltam. Em 

2015, realizamos uma oficina de produção escrita com o público 

em questão. Em 2016 e 2017 precisamos fazer mudanças 

consideráveis nessas oficinas a fim de favorecer o desenvolvimento 

da competência de produção escrita dos alunos e, 

consequentemente, encontrar dados que nos mostrassem o 

impacto da heterogeneidade linguı́stico-cultural dos estudantes em 

seus textos escritos. Vivenciamos o dia a dia da sala de aula, 

buscando a transformação de uma realidade, de uma situação 

social concreta que implicou, entre outros, a “participação dos 

sujeitos envolvidos no processo, atribuindo ao pesquisador os 

papeis de pesquisador e de participante e ainda sinalizando para a 
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necessária emergência dialógica da consciência dos sujeitos na 

direção de mudança...” (GHEDIN; FRANCO, 2008, p. 216). Agindo e 

refletindo sobre nossas ações, percebemos a necessidade de 

conhecer melhor os alunos investigados, a fim de compreender 

fenômenos de heterogeneidade linguístico-cultural que emergiam em 

sala de aula e impactavam o ensino-aprendizagem da produção escrita 

em PLE.  

O CONTEXTO 

A pesquisa ocorreu nos anos de 2015, 2016 e 2017, em três 

turmas heterogêneas do ponto de vista linguı́stico-cultural, onde a 

autora deste estudo atuava como professora de aprendentes do 

Programa de Estudante Convênio Graduação - PEC-G, inseridos no 

curso de Português Lı́ngua Estrangeira – PLE, da Universidade 

Federal do Pará – UFPA.  

Os sujeitos desta pesquisa são, ao todo, 47 jovens estudantes, 

oriundos de diversos paı́ses, que fizeram parte das turmas de PLE 

do PEC-G nos anos de 2015, 2016 e 2017. Abaixo, apenas o perfil da 

turma de 2017. Neste artigo, a fim de resumir o nosso estudo, 

ilustramos a nossa análise com o texto de somente um dos 

estudantes, que chamamos aqui de A19/2017. 

Aluno País L/C 1 
(língua/cultura 

primeira) 

L/C 2 
(língua/cultura segunda) 

L/CE 
(língua/cultura 

estrangeira) 
A1/2017  Benim Fon  Mina, Gum, Adja, Nago, 

Francês  
Inglês, Português  

A2/2017  Benim Cotafon  Fon, Mina, Adja, Francês Inglês, Português 
A3/2017  Benim Fon Gum, Mina, Francês. Inglês, Espanhol, 
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Português 
A4/2017  Benim Fon  Francês, Inglês, Português 
A5/2017  Benim Fon  Francês, Inglês, Português 
A6/2017  Benim Fon  Gum, Mina, Yoruba, Francês.  Inglês, Português 
A7/2017  Benim Gum Fon, Yoruba, Wla, Francês. Inglês, Português 
A8/2017  Benim Fon Gum, Mina, Francês Alemão, Inglês, 

Português 
A9/2017  Senegal Wolof Francês Espanhol, Inglês,  

Árabe, Português 
A10/2017  Gana Twi Ewe, Inglês  Francês, Português 
A11/2017  Gana Twi Inglês Português 
A12/2017  Gana Twi Gã, Inglês Francês, Português 
A13/2017  Gana Twi Inglês Francês, Português 
A14/2017  Gana Frafra  Twi, Inglês Francês, Português 
A15/2017  Gana Gã Twi, Inglês Português 
A16/2017  Congo Tshiluba Tshibinda, Lingala, Francês Português 
A17/2017  Congo Lingala Francês Português 
A18/2017  Congo Lingala Kikongo, Swayili, Francês Português 
A19/2017 Jamaica Patoá Inglês Espanhol, Francês, 

Português 
Perfil da turma heterogênea do ponto de vista linguístico-cultural de PLE 

de 2017 

Observa-se na tabela acima a diversidade de lı́nguas-culturas 

apresentadas pelos aprendentes. Toda essa diversidade de lı́nguas e 

culturas já dá uma ideia da complexidade do processo de ensino-

aprendizagem nesse tipo de turma.  

O CÓRPUS  

Propusemos e ministramos nos anos de 2015, 2016 e 2017 

oficinas de Produção Escrita no curso de PLE, da UFPA, para 

aprendentes do PEC-G/CELPE-BRAS. Tı́nhamos dois objetivos 

importantes com essas oficinas. O primeiro, didático, visava 

desenvolver a competência de produção escrita dos aprendentes 

que estavam se preparando para a realização do exame Celpe-Bras. 
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O segundo, o objetivo de pesquisa, era averiguar o impacto da 

heterogeneidade linguı́stico-cultural do aluno e da turma no 

ensino-aprendizagem da PE em PLE. Sabı́amos que a 

heterogeneidade linguı́stico-cultural é um fator que impacta a 

aprendizagem do estudante – aqui a de produção escrita –, mas não 

conseguı́amos, de inı́cio, dados suficientes para tratar do assunto. 

Isso foi mudando conforme ı́amos refletindo sobre nossas práticas, 

durante as oficinas. 

Em 2015, preparamos aulas de produção escrita com 

sequências organizadas, sempre comparando a Produção Inicial 

com Produção Final do aluno. Em 2016, analisando borrões, 

rascunhos e cadernos dos aprendentes. Em 2017, propomos, entre 

outras tarefas, o trabalho com relatos de experiências/biografia 

linguageira.  

Em 2017, planejamos uma oficina na qual o aluno pudesse 

falar e escrever, entre outros assuntos, dele mesmo, de suas 

histórias plurilı́ngues e pluriculturais. O estudante precisava se 

apropriar daquilo que falaria e/ou que escreveria. Temas como 

alternância, tradução, comparação de lı́nguas-culturas, 

personalidade plurilı́ngue etc. seriam adequados, se emergissem de 

maneira “leve”, sem discussão teórica. Foi o que aconteceu. Depois 

de muita pesquisa encontramos na internet relatos de experiências 

escritos por outros alunos plurilı́ngues e pluriculturais, em um site 

de aprendizagem de lı́nguas. Esses textos serviram de “espelhos” 

para nossas discussões e para os relatos de nossos aprendentes. As 

discussões que emergiam levaram os alunos a se posicionarem 
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sobre alguns fenômenos de heterogeneidade linguı́stico-cultural 

que surgiam durante a produção escrita, como a tradução. Dessa 

forma, essa prática não foi completamente coibida em sala de aula, 

mas usada de forma consciente em momentos especı́ficos. Isso 

porque compreendemos que quando se coı́be esses fenômenos em 

sala de aula, deixa-se de lado uma caracterı́stica importante da 

competência plurilı́ngue, aquela que permite “mudar o código 

durante a mensagem, recorrer a formas bilı́ngues de discurso” 

(CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 188/189). Quando consideramos 

as caracterı́sticas do indivı́duo plurilı́ngue e levamos essa 

conscientização para a sala de aula, não dissociamos a escola da 

vida “real”. 

Da primeira à última oficina fizemos mudanças consideráveis. 

Em 2015 e 2016, mobilizamos para as nossas aulas princı́pios 

teóricos importantes do Interacionismo Sociodiscursivo - ISD 

(BRONCKART, 1999/2014; DOLZ E TUPIN, 2011; SCHNEUWLY, 

2010/2014). O trabalho do ISD é conhecido por ajudar na 

aprendizagem de estudantes com dificuldades em escrita de 

gêneros textuais (como, artigo de opinião, carta do leitor, relato de 

experiência...). Esse era o caso de nossos alunos. Eles estavam se 

preparando para realizar o exame Celpe-Bras. Na terceira oficina, 

de 2017, continuamos adotando os princı́pios do ISD (como nos 

anos anteriores), mas também mobilizamos outro eixo teórico 

importante para este estudo: o Plurilinguismo e a 

Interculturalidade. Essas reflexões são conhecidas por promoverem 

a diversidade de lı́nguas-culturas em contextos escolares e fora 
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dele. Essas discussões também nos pareceram pertinentes, visto 

que nossos alunos são usuários de diversas lı́nguas-culturas. 

As aulas de nossas oficinas foram desenvolvidas com o 

objetivo de obter dois tipos diferentes de textos, que chamamos 

aqui de “simulados” 26 e “reais”. Os textos “simulados” são aqueles 

que têm apenas objetivo didático. Por exemplo, um artigo de 

opinião escrito por um aluno dificilmente será publicado em um 

meio de comunicação, visto que quem escreve esse gênero é, 

geralmente, um expert no assunto. Os textos “reais” são aqueles 

que, mesmo sendo produzidos em contexto escolar, podem revelar 

informações verı́dicas sobre o sujeito investigado (professor / 

estudante) como questionários, borrões e rascunhos e relatos de 

experiência/biografia linguageira.  

Todo esse material nos permitiu não apenas identificar a 

influência de lı́nguas-culturas nos textos escritos em português 

pelos aprendentes, como também verificar atitudes, 

comportamentos... do aluno e do professor (estagiário) que ora 

ajudavam, ora prejudicavam o processo de Produção Escrita em 

Português 

De todos os dados obtidos, selecionamos para a nossa análise 

apenas aqueles que nos revelaram fenômenos de heterogeneidade 

                                                 

26 Consideramos, aqui, texto simulado aquele que requer do aluno que ele se coloque 
em um papel social que não seja o seu – por exemplo, o de um jornalista, de um 
professor etc. para escrever algo que não faz parte de uma situação de comunicação 
real para o aprendente, como: um artigo de opinião, uma carta de demissão etc. Temos 
consciência, no entanto, de que todo texto é real.      
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linguı́stico-cultural impactantes para o ensino-aprendizagem da PE 

em PLE. 

O IMPACTO DA HETEROGENEIDADE LINGUÍSTICO-
CULTURAL NA PRODUÇÃO ESCRITA DE ALUNOS DE PLE 

Em nosso estudo, verificamos nos textos escritos pelos alunos 

formas de heterogeneidade linguı́stico-cultural e as suas 

representações para esses aprendentes, a fim de aferir o impacto da 

heterogeneidade linguı́stico-cultural no ensino-aprendizagem da 

produção escrita em PLE. Como já explicado, para ilustrar esta 

análise optamos pela produção escrita do A19/2017 (a seguir). 

Porém, ressaltamos que os fenômenos observados no texto do 

estudante também foram encontrados nos dos demais sujeitos 

desta pesquisa. 

AS FORMAS DE HETEROGENEIDADE LINGUÍSTICO-
CULTURAL ENCONTRADAS NOS TEXTOS ESCRITOS  

As formas mais comuns de fenômenos de heterogeneidade 

linguı́stico-cultural encontradas nos textos dos aprendentes foram 

a tradução e a alternância de lı́nguas-culturas. Observamos que 

cada uma delas ocorre nos textos dos alunos de duas maneiras: 

uma que chamamos de proposital e outra de não proposital. A 

primeira é particularmente explı́cita nos textos e ocorre durante o 

processo de Produção Escrita (não no produto final). Ela serve de 

‘documento de consulta’, de comparação... de lıńguas-culturas  para 

o aluno. A lı́ngua de apoio, que está lado a lado à lı́ngua alvo no 

texto é, normalmente, a segunda (LS) do estudante. Essa maneira 
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proposital não nos interessou muito neste estudo; a não proposital 

nos chamou mais atenção, visto que foi a que mais impactou 

negativamente o texto escrito dos aprendentes. Ver excerto abaixo: 

    A19/2017 

 

Esta linguagem não é minha! 

11 de setembro de 2017 

Crescendo quando criança, 

tive o privilégio de estar exposto 

a muitas línguas diferentes, 

incluindo inglês britânico e 

americano, espanhol, o dialeto do 

meu país - patois - e francês na 

minha adolescência. Aprendi 

todas essas línguas na escola e no 

comunidade contexto de social.  

Meu primeiro encontro com o 

português foi quando eu cheguei 

ao Brasil e como de o espanhol e 

francês, eu tenho uma ótima 

façanha ao falar nesta linguagem. 

Para mim, este problema é 

normal porque o espanhol, o 

português e o francês são mais 

complex na estrutura, 

pronunciação e forma deles em 

geral. Então, essas linguagem são 

fora de minha zona confortavel. 

Estou sempre tímida. 

Eu lembro aprend meu 

primeiro vez aprendendo e 

falando em português e meu 

professor disse, “parar pensando 

e traduzindo e pensar como um 
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Brasileiro”. Eu estava confusa. 

Isso é possível? É normal para 

praticar isso? Na minha língua 

materna, eu penso, analysar e 

depois falar. Tudo foi difícil para 

mim. Eu queria voltar para casa 

meu país na Jamaica!       

Normalmente, eu sou uma 

pessoa persistente que nunca 

desiste, mas aprender português 

não só mudou meu lado ousado e 

confiante de mim, mas 

definitivamente me transformou 

em um introvertido. 

A tradução não proposital ocorreu no texto de A19/2017 

(assim como no da maioria dos alunos). A principal caracterı́stica 

percebida nesse tipo de tradução é a implicitude. Normalmente, o 

leitor (no nosso caso, o professor) se inquieta com algum 

estranhamento no texto, mas nem sempre percebe o motivo. Trata-

se de uma relação que o aluno plurilı́ngue estabelece entre duas ou 

mais lı́nguas-culturas no momento de escrever o seu texto na lı́ngua 

alvo. A(s) lı́ngua(s)-cultura(s) de apoio envolvidas nesse processo 

não são percebidas facilmente, visto que há apenas indı́cios delas 

materialidade do texto na lı́ngua alvo. Ver abaixo: 

 

Em Inglês - 

língua de apoio 

I remember my 

first time learning 

and speaking 

Portuguese and 

Em Português – 

como deveria 

ficar 

Eu me lembro da 

minha primeira 

vez aprendendo e 
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my teacher said 

"stop thinking and 

translating from 

your mother 

tongue and think 

like a Brazilian". 

falando português 

e meu professor 

disse "pare de 

pensar e de 

traduzir em sua 

língua materna e 

pense como um 

brasileiro”. 

Percebemos no excerto que o aprendente se apoiou na sua 

lı́ngua segunda – o Inglês – para construir o seu texto em 

Português. Comparemos as sentenças: 

(a) I remember my first time / eu lembro meu primeira vez 

Podemos perceber na sentença (a) que o texto do Inglês foi 

traduzido para o Português, sem que o aluno adequasse o gênero 

para a lı́ngua alvo. 

(b) stop thinking and translating / parar pensando e traduzindo 

Na segunda sentença (b) é possıv́el verificar que a tradução 

para o Português levou o aprendente a escrever no gerúndio, 

cometendo assim desvios gramaticais.  

Pelo que percebemos, apenas esse segundo tipo de tradução 

(a tradução não proposital) pode desfavorecer a produção escrita 

do aluno, já que as marcas de outras lı́nguas-culturas vão além do 

léxico e podem deixar o texto confuso.  

A alternância não proposital também foi percebida no texto 

de A19/2017 (assim como no da maioria dos alunos). 
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Diferentemente da tradução, esse tipo de alternância se apresenta 

de maneira explı́cita. Ele é percebido facilmente pelo leitor - visto 

que a(s) lı́ngua(s)-cultura(s) de apoio envolvidas no processo de 

escrita estão na materialidade do texto na lı́ngua alvo -, mas não 

pelo produtor (já que, normalmente, ocorre com palavras parecidas 

nos idiomas acionados no momento da produção textual). Ver 

abaixo: 

  

Ao tentar escrever as palavras “analisar” e “complexos”, em 

Português, o A19/2017 usou formas das palavras na lı́ngua inglesa, 

sua lı́ngua segunda (de escolarização). Esse tipo de alternância é 

frequente, não obscurece o texto do aprendente de PLE e pode ser 

corrigido em sala de aula. Durante a correção conduzida pelo 

professor, o aluno logo percebe a influência de suas lı́nguas em seu 

texto e faz a correção. Embora, ocorra de maneira não proposital, 

essa maneira de alternar lı́nguas-culturas nos textos não impacta 

negativamente a produção escrita, já que as marcas de outras 

lı́nguas aparecem apenas no léxico, pelo menos no que concerne 

aos nossos dados. 

Como pode ser observado, é fato que esses fenômenos que 

envolvem uma ou mais lı́nguas-culturas estão presentes em sala de 
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aula. Por isso, acreditamos ser importante verificar a representação 

que eles têm para o aluno plurilı́ngue.  

A REPRESENTAÇÃO DA HETEROGENEIDADE LINGUÍSTICO-
CULTURAL PARA OS APRENDENTES  

Nos seus relatos (2017), os aprendentes afirmam serem 

orientados (pelo professor - estagiário) a “pensar em português”. 

Tal orientação não tem sido bem recebida/compreendida pela 

maioria dos estudantes. O excerto abaixo ilustra bem isso:  

Eu lembro o meu primeira vez aprendendo e falando em português e meu professor 
disse, “parar pensando e traduzindo da sua língua materna e pensar como um 
brasileiro”. Eu estava confusa. Isso é possível? É normal para praticar isso? Na 
minha língua materna eu penso, analizar e depois falar. Tudo foi difícil para mim. Eu 
queria voltar para o meu país na Jamaica! Normalmente eu sou uma pessoa 
persistente, que nunca desiste, mas aprender português não só mudou o meu 
lado ousado e confiante de mim, mas definitivamente me transformou em um 
introvertido (A19/2017). 

Percebe-se claramente que a orientação do professor 

(estagiário), comum em aulas de lı́nguas para alunos brasileiros, 

não fez o menor sentido para A19/2017, estudante plurilı́ngue. Ao 

contrário, ela o deixou confuso. Em sala de aula, para o aluno, o 

professor é aquele que detém o conhecimento. Uma orientação 

como a de “pensar na lıńgua alvo” pode ser recebida como verdade 

absoluta. O aprendente acredita que, ao pensar em Português, 

passará a não traduzir mais, o que não é verdade. A tradução 

mental é um processo natural que, segundo Lopriore (2006), faz 

parte de estratégias diretas de aprendizagem como a memória. O 

sujeito se apropria da sua enciclopédia em L1 para preencher 

lacunas na aprendizagem da L2. Além disso, a tradução mental 
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“participa também do campo das estratégias indiretas, de um ponto 

de vista afetivo, por exemplo, porque o recurso de sua própria 

lı́ngua reforça a segurança daquele que traduz” (p.92). Se a 

tradução mental pode reforçar a segurança de L2 (ponto de vista 

afetivo), a negação dessa prática pode levar ao caminho contrário. O 

excerto nos mostrou como o lado emocional do aprendente 

(relacionado à tradução mental) foi afetado pela orientação do 

professor, prejudicando a sua integração em sala de aula. Há um 

desconforto do aluno em ter que pensar na lıńgua alvo, em vez de 

se apoiar na(s) lı́ngua(s) primeira, segunda e/ou estrangeira e usá-

la(s) como referência para a aprendizagem do novo idioma. EÉ  fato 

que, indo pelo caminho contrário daquele sugerido pelo professor, 

a maioria dos nossos alunos sempre pensa em outras lı́nguas antes 

de escrever e/ou falar em Português. EÉ  natural que o aprendente 

pense em outras lı́nguas, antes de falar e/ou escrever na lı́ngua 

alvo, pois o seu conhecimento anterior, a sua trajetória de 

aprendizagem, serve de referência para a aprendizagem de um 

novo idioma.   

Quanto à alternância, observamos que, para o aluno, trata-se 

de um fenômeno natural. 

Crescendo quando criança, tive o privilégio de estar exposto a muitas línguas 
diferentes, incluindo inglês britânico e americano, espanhol, o dialeto do meu país - 
patois - e francês na minha adolescência. Aprendi todas essas línguas na escola e no 
comunidade contexto de social (A19/2017).. 

Percebemos no excerto que esse fenômeno é natural para o 

aprendente porque os locutores plurilı́ngues se apropriam de sua 

bagagem linguageira e “se servem de seu repertório linguı́stico 
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mais amplo como de um único repertório global no qual eles fazem 

alternar e enriquecem recursos provenientes de duas lı́nguas 

diferentes (ou mais) [...]” (BLANCHET, 2007, p. 24). A alternância é 

uma prática consciente à medida que, entre outros, os 

interlocutores adequam a lı́ngua a determinada situação de 

comunicação (escola, famı́lia...). Percebe-se que, para o aluno, assim 

como para todo indivı́duo plurilı́ngue, “o plurilinguismo não é 

exceção, não tem nada de exótico, de enigmático, ele representa 

simplesmente uma possibilidade de normalidade, uma das 

manifestações da competência linguı́stica humana [...]” (LUÜ DI & PY, 

2013 p. 1) útil na interação entre indivı́duos que usam dois ou mais 

idiomas.  A alternância faz parte do dia a dia do estudante em seu 

paı́s, mas frequentemente não em ambiente escolar no nosso paı́s, 

embora seja um fenômeno natural, como afirma a maioria dos 

aprendentes. A vida do locutor plural fora da sala de aula é uma, e 

dentro outra. 

A partir da nossa análise percebemos que a tradução e a 

alternância de lı́nguas apresentam dois tipos de impactos na 

aprendizagem em PLE: 1) positivo – favorece a aprendizagem em 

LE quando é usada como mediação (ex. “desbloquear” o aluno em 

momentos especı́ficos); 2) negativo – desfavorece a aprendizagem 

em LE quando o professor não orienta o aluno corretamente (ex. 

pensar na lı́ngua alvo). 

Em relação à tradução, verificamos nos excertos que não é a 

tradução em si que impacta negativamente o ensino, mas a 

orientação que o aluno recebe do professor (estagiário). Ao 
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solicitar que o estudante “pense” na lı́ngua alvo, o professor parece 

considerar que cada sistema linguı́stico (e cultural) pode ser 

acionado e/ou desligado da mente do indivı́duo no momento da 

aprendizagem de uma nova lı́ngua, o que é um equıv́oco, dado que 

as lı́nguas-culturas dos indivı́duos não estão em compartimentos 

mentais separados. 

Em relação à alternância, percebemos que, embora seja um 

fenômeno natural, como afirma a maioria dos aprendentes, essa 

prática não faz parte do ambiente escolar no nosso paı́s. Como já 

dissemos, realmente a vida do locutor plural fora da sala de aula é 

uma, e dentro, outra. Quando se coı́be a alternância de lı́nguas em 

sala de aula, deixa-se de lado uma caracterı́stica importante da 

competência plurilı́ngue e pluricultural, aquela que permite 

“combinações e alternâncias de diferentes tipos. EÉ  possıv́el mudar o 

código durante a mensagem, recorrer a formas bilı́ngues de 

discurso” (CONSELHO DA EUROPA, 2001, P. 188/189). Quando 

consideramos as caracterı́sticas do indivı́duo plurilı́ngue e levamos 

essa conscientização para a sala de aula, não dissociamos escola da 

vida “real”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se considerarmos a sala de aula de LE como um espaço 

plurilı́ngue, não cabe ignorar fenômenos tı́picos desse contexto, que 

podem ajudar o aluno a superar dificuldades com a lı́ngua alvo 

(sanar suas dúvidas sobre determinadas tarefas, ajudar o colega 

com bloqueio de comunicação etc). Dessa forma, os estudantes 
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podem usar positivamente os recursos linguı́sticos de que dispõem. 

Ignorar o repertório linguı́stico-cultural do aprendente não só traz 

frustação ao aluno como o impede de refletir sobre a sua 

experiência de aprendizagem anterior, que é suscetıv́el de 

contribuir para a aprendizagem de um novo idioma. Além disso, “a 

decisão de eliminar a tradução, por exemplo, da aprendizagem de 

lı́nguas parece negar o fato de que a habilidade de tradução é tı́pica 

dos seres humanos” (CARPI, 2006, p. 71). Combater essa prática e 

outras, como a alternância de lı́nguas, não impedirá os estudantes 

de utilizá-las em sala de aula, pois “é inevitável que os aprendizes 

usem a lı́ngua materna como um dos recursos de aprendizagem e 

uma sã pedagogia deveria explorar, ao invés de rejeitar, essa 

vantagem” (LEWIS, 1997 apud SOUZA, 1999, P. 146). Evitar a 

tradução e a alternância de lı́nguas-culturas é impossıv́el; usar 

essas práticas a favor da aprendizagem em LE é necessário!  
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ENSINO DE LÍNGUAS BASEADO EM TAREFAS: 
CONTEXTUALIZAÇÃO 

Nas últimas duas décadas, o Ensino de Lıńguas Baseado em 

Tarefas (ELBT) tem vindo a atrair cada vez mais investigadores e 

educadores em várias partes do mundo (SHEHADEH; COOMBE, 

2012, p. 7), não só pelo reconhecimento cientı́fico de que se trata 

de uma abordagem mais compatıv́el com o processo de aquisição 

de uma segunda lı́ngua (L2), mas também por se ter revelado, em 

alguns aspetos, mais eficaz para a aquisição e aprendizagem de L2 

do que os métodos tradicionalmente privilegiados (ELLIS; 

SHINTANI, 2014, p. 157-158).  

De facto, em termos de abordagens pedagógicas, e embora os 

investigadores na área da Aquisição de Segundas Lı́nguas não 

estejam de acordo em relação ao modo como o ensino pode 
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contribuir para o desenvolvimento de L2, tem sido proposto (e.g. 

ELLIS, 2003; MACKEY, 2012; ELLIS; SHINTANI, 2014) que o ELBT 

pode promover o tipo de processo de aprendizagem que se 

considera facilitar a aquisição de L2, ou seja, que o recurso a tarefas 

- isto é, atividades pedagógicas que requerem um uso pragmático 

da lı́ngua-alvo com o objetivo global de promover o seu 

desenvolvimento (BYGATE; SAMUDA, 2009, p. 93) - pode potenciar 

o tipo de interação e um foco em elementos particulares da lı́ngua 

que são considerados benéficos para a aquisição. 

O ELBT é, portanto, uma abordagem que se baseia no uso de 

tarefas como unidade central de planeamento e ensino de lı́nguas, 

propondo uma metodologia que pode ser considerada uma 

extensão da Abordagem Comunicativa (RICHARDS, 2006, p. 27), e 

que surge como resposta às limitações atribuı́das aos programas 

linguı́sticos (que são construı́dos em torno de sequências de 

unidades linguı́sticas), pelo facto de estes não refletirem o que 

atualmente se sabe sobre o processo de aquisição de L2, o qual não 

parece ser compatıv́el com um tipo de ensino baseado em 

procedimentos de apresentação e prática de produtos 

predeterminados (ELLIS, 2003, p. 29).  

 De facto, e se, até finais dos anos sessenta, a aprendizagem 

de L2 era abordada, essencialmente, como um processo de 

formação de hábitos centrado no desenvolvimento da competência 

gramatical mediante algum tipo de prática controlada, a partir dos 

anos setenta, passa a ser encarada de uma perspetiva muito 

diferente, sendo amplamente influenciada pelo surgimento da 
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Abordagem Comunicativa (RICHARDS, 2006, p. 6) e pela 

consequente valorização de um conjunto mais amplo de 

competências, que passam a ser consideradas necessárias a um uso 

da lı́ngua, não só correto, mas também fluente e adequado à 

situação, às intenções comunicativas e aos papéis desempenhados 

pelos participantes. 

 No âmbito da Abordagem Comunicativa é, contudo, possıv́el 

distinguir duas versões que Howatt (1984, p. 279) designa, 

respetivamente, por versão forte e versão fraca ou moderada. 

Assim, enquanto a versão forte se baseia na assunção de que os 

estudantes descobrem o sistema linguı́stico nas tentativas que vão 

fazendo para comunicar; a versão moderada traduz o 

entendimento mais generalizado de que é possıv́el identificar e 

ensinar separadamente as diferentes componentes da competência 

comunicativa, promovendo o uso automático de novos itens 

linguı́sticos mediante uma prática controlada, e recorrendo 

tipicamente a procedimentos metodológicos de apresentação, 

prática e produção. 

 A perspetiva sobre a lı́ngua que se encontra subjacente a 

este segundo tipo de ensino tem, no entanto, sido criticada, 

nomeadamente por abordar o ensino como uma série de produtos 

que podem ser adquiridos sequencial e cumulativamente, quando a 

investigação tem mostrado que os estudantes não adquirem a 

lı́ngua deste modo e que, pelo contrário, vão construindo uma série 

de sistemas gradualmente (que compõem a designada interlı́ngua), 

os quais vão sendo gramaticalizados e reestruturados à medida que 
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novas caracterı́sticas da lı́ngua-alvo são incorporadas (ELLIS, 2003, 

p. 29).  

 Apesar destas descobertas, a verdade é que o atual ensino 

comunicativo de lı́nguas tende a corresponder à versão moderada 

da Abordagem Comunicativa, por ser mais compatıv́el com alguns 

dogmas educativos que se caracterizam por não dar prioridade à 

comunicação, a reforçar o controlo do professor e a recorrer a 

procedimentos treináveis (TOMLINSON, 2010, p. 81). Este 

entendimento manifesta-se igualmente no facto de grande parte 

dos recursos didáticos dirigidos ao ensino e aprendizagem de L2 

continuarem a basear-se em procedimentos de apresentação, 

prática e produção (RICHARDS, 2006, p. 8), que se traduzem no 

foco em itens linguı́sticos isolados e em atividades elementares de 

audição ou repetição (TOMLINSON, 2012, p. 160), sendo ainda 

pouco habitual a adoção de uma Pedagogia baseada em tarefas, 

como constatam Ellis (2003, p. 36) e Tomlinson (2012, p. 160), 

designadamente em Portugal, onde não parece haver ainda uma 

tradição de uso de tarefas no ensino de lı́nguas (DIAS, 2008, p. 43), 

há exceção de algumas propostas recentes (v. CASTRO, 2018). 

Alguns autores (e.g. SHEEN, 2003; SWAN, 2005) têm, contudo, 

argumentado que não existem evidências empıŕicas que sustentem 

a base teórica do ELBT e que demonstrem que este tipo de ensino é 

melhor do que o ensino tradicional, omitindo o facto de, por um 

lado, já terem sido desenvolvidos estudos longitudinais com a 

finalidade de comparar os dois tipos de ensino referidos (e.g. 

PRABHU, 1987; BERETTA; DAVIES, 1985; DE LA FUENTE, 2006; 
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SHINTANI, 2013, 2016) segundo os quais o ELBT é globalmente 

melhor e cria contextos mais propı́cios à aquisição do que uma 

metodologia baseada na apresentação, prática e produção (ELLIS; 

SHINTANI, 2014, p. 158); bem como vários estudos em menor 

escala (e.g. ELLIS et al., 1994; MACKEY, 1999) de acordo com os 

quais esta abordagem inovadora resulta, de facto, em aquisição.  

 O ELBT continua, em suma, a encontrar resistência por parte 

de alguns defensores de metodologias mais tradicionais (e.g. 

SHEEN, 1994; SWAN, 2005), que dificilmente mudarão de posição 

até que haja mais estudos que evidenciem a sua maior eficácia 

(ELLIS, 2017, p.522). No mesmo sentido, tem havido ainda poucas 

tentativas para implementar este tipo de ensino em contextos 

educativos (CASTRO, 2017, p. 17) e, apesar das crı́ticas dirigidas a 

uma abordagem exclusivamente baseada na apresentação, prática e 

produção de produtos predeterminados, a maioria dos professores 

continua a adotar este tipo de procedimento, sendo ainda poucos 

os que recorrem a tarefas como unidades de ensino.  

Assim, e entre os fatores que constituem desafios à adoção do 

ELBT destaca-se a resistência dos professores a mudanças no estilo 

de ensino e dinâmica em sala aula (SHEHADEH; COOMBE, 2012, p. 

6-8), assim como o desconhecimento que muitos manifestam 

quanto aos fundamentos desta abordagem (e.g. JEON, 2006; 

ZHENG, 2007; CARLESS, 2009), designadamente em relação ao 

conceito de tarefa. 
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Neste âmbito, e uma vez que para se entender melhor esta 

abordagem, é necessário compreender exatamente o que é uma 

tarefa, passamos a analisar e ilustrar a sua definição, antes de 

confrontarmos alguns dos procedimentos adotados no ELBT com 

os adotados em métodos mais tradicionais. 

A DIFERENÇA ENTRE TAREFAS E OUTRAS ATIVIDADES 

 Antes de apresentarmos uma definição de tarefa, 

começamos por sublinhar que o ELBT não constitui uma 

abordagem unificada, ou seja, existem diferentes versões que 

refletem modos distintos de uso de tarefas, o que coloca algumas 

dificuldades quando se procura definir o conceito, como mostram 

as revisões apresentadas por Van den Braden (2006, p. 3-4), Ellis 

(2003, p.2-9) e Nunan (2004, p.1-3).  

Assim, e entre as várias propostas existentes, iremos centrar-

nos na definição proposta por Ellis (2003, p.16), pelo facto de 

enunciar um conjunto de caracterı́sticas que permitem distinguir 

mais facilmente a tarefa de outro tipo de exercı́cio ou atividade, 

mas também por ser mais abrangente do que outras definições, ao 

reconhecer que a tarefa pode envolver qualquer macrocapacidade, 

ser interativa ou não interativa, e promover não apenas 

autenticidade situacional, mas sobretudo interacional: 

A task is a workplan that requires learners to process 
language pragmatically in order to achieve an outcome 
that can be evaluated in terms of whether the correct 
or appropriate propositional content has been 
conveyed. To this end, it requires them to give primary 
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attention to meaning and to make use of their own 
linguistic resources, although the design of the task 
may predispose them to choose particular forms. A task 
is intended to result in language use that bears a 
resemblance, direct or indirect, to the way language is 
used in the real world. Like other language activities, a 
task can engage productive or receptive, and oral or 
written skills, and also various cognitive processes. 

De acordo com a definição apresentada, uma tarefa é, desde 

logo, um projeto de trabalho que não especifica as estruturas da 

lı́ngua-alvo adequadas para atingir o resultado solicitado, embora 

crie um espaço semântico e promova a necessidade de certos 

processos cognitivos que se encontram ligados a determinadas 

opções linguı́sticas. Neste sentido, embora limite, de certo modo, as 

formas linguı́sticas que o estudante necessita de usar para a 

realizar, concede liberdade quanto aos recursos necessários, 

mesmo as designadas tarefas com foco que são elaboradas com a 

finalidade de promover a atenção do estudante para aspetos 

linguı́sticos especı́ficos.  

Assim, e enquanto no ELBT é concedida liberdade aos 

estudantes para usarem qualquer recurso, tanto linguı́stico (ou 

seja, qualquer conhecimento que tenham da lı́ngua-alvo) como não 

linguı́stico (gestos, desenhos, etc.), em atividades comunicativas 

mais tradicionais, tipicamente, os estudantes são apenas solicitados 

a manipularem itens linguı́sticos predeterminados. 

Uma tarefa distingue-se, ainda, por ser uma atividade 

linguı́stica que promove um foco predominante no sentido, ou seja, 

envolve a criação ou compreensão de mensagens comunicativas. 
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Relativamente a esta caracterı́stica, Ellis (2003, p. 16) sustenta que 

uma tarefa deve promover um foco principal no sentido pragmático 

(i.e. no sentido contextualizado que resulta dos atos de 

comunicação) e não apenas no sentido semântico (i.e. no sentido 

associado a determinados itens lexicais ou estruturas gramaticais 

especı́ficas). 

Uma outra caracterı́stica referida na definição de Ellis 

consiste no facto de a tarefa apresentar algum tipo de lacuna (de 

informação, opinião ou raciocı́nio) que motiva o estudante a 

procurar os recursos linguı́sticos e não linguı́sticos necessários 

para a superar, uma dinâmica que se baseia no facto de, na 

comunicação real, as pessoas comunicarem, geralmente, com a 

finalidade de obter dados de que não dispõem (RICHARDS, 2006, p. 

18). 

De acordo com a definição apresentada, uma tarefa 

assemelha-se também (direta ou indiretamente) a atividades que 

os estudantes têm de realizar fora da sala de aula, o que significa 

que pode envolver o mesmo tipo de tratamento linguı́stico (e.g. 

preencher um formulário com dados pessoais), ou envolver uma 

atuação linguı́stica mais artificial que dificilmente ocorreria no dia 

a dia (e.g. identificar diferenças entre duas imagens), mas em que 

se encontram envolvidos os mesmos processos cognitivos que 

ocorrem em situações normais de comunicação (e.g. responder e 

fazer perguntas, ou lidar com mal entendidos). 
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 Uma tarefa pode, ainda, promover qualquer 

macrocapacidade (ler, ouvir, escrever, falar), ou seja, o projeto de 

trabalho pode requerer que os estudantes ouçam/leiam um texto e 

demonstrem a sua compreensão, produzam um texto oral/escrito, 

ou que usem uma combinação de macrocapacidades recetivas e 

produtivas, podendo também envolver um uso da lı́ngua 

monológico ou dialógico, sendo que, em relação a este critério, as 

tarefas não se distinguem de exercı́cios.  

A realização da tarefa envolve, ainda, determinados processos 

cognitivos (selecionar, classificar, ordenar, raciocinar, avaliar) que 

influenciam, mas não determinam, as formas linguı́sticas 

necessárias à sua realização, cabendo ao estudante escolher entre 

os recursos disponıv́eis (linguı́sticos e não linguı́sticos) aqueles que 

considera mais adequados para o efeito.  

 Por outro lado, uma tarefa é uma atividade que envolve um 

resultado não linguı́stico claro (e.g. decidir qual o prémio mais 

adequado a atribuir a um determinado grupo de pessoas), não se 

limitando a requerer um mero uso da lı́ngua. De facto, e embora a 

verdadeira finalidade da tarefa consista em encorajar o uso da 

lı́ngua de modo a promover a sua aquisição, os estudantes devem 

considerar que o aspeto mais importante é o resultado, mesmo que 

do ponto de vista pedagógico possa não ter uma real importância. 

Neste sentido, ainda que, da perspetiva dos estudantes, a avaliação 

do desempenho da tarefa se baseie no resultado obtido, em um 

sentido mais profundo, o êxito decorre do facto de os estudantes 
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manifestarem (ou não) o tipo de uso da lı́ngua que se considera 

facilitar a aquisição de L2 (ELLIS, 2003, p. 8). 

Para ilustrar melhor o tipo de caracterı́sticas que permitem 

distinguir uma tarefa de outro tipo de propostas de trabalho, 

passamos a analisar algumas atividades de nıv́el inicial dirigidas ao 

ensino e aprendizagem de Português como Lı́ngua Estrangeira. 

A primeira atividade, que iremos analisar (v. figura 1) é 

claramente um exercı́cio gramatical contextualizado (i.e. um 

exercı́cio que foi elaborado com a finalidade de promover a prática 

contextualizada de uma determinada caracterı́stica linguı́stica) e 

não uma tarefa, desde logo pelo facto de solicitar aos estudantes 

que deem atenção, sobretudo, à forma (mais concretamente, ao uso 

dos demonstrativos “isto” e “aquilo” em perguntas e respostas) e 

não ao sentido pragmático.  

 

Figura 1. Exemplo de um exercício27 

                                                 

27 in Tavares (2003, p. 29). 
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Por outro lado, embora a atividade possa conduzir ao tipo de 

uso da lı́ngua que ocorre no dia a dia (pedir e dar esclarecimentos 

sobre algo), os estudantes estão limitados a substituir alguns itens 

predeterminados (pronomes demonstrativos e vocabulário 

especı́fico), não os podendo escolher livremente de acordo com o 

seu nıv́el de desenvolvimento e em função do resultado pretendido. 

Para além do mais, a atividade não solicita um resultado não 

linguı́stico claro no qual os estudantes se possam concentrar, como 

por exemplo, o número de objetos a nomear, os papéis que devem 

assumir (e.g. colegas, professor e aluno), assim como o contexto 

comunicativo em que a interação tem lugar (e.g. sala de aula, 

papelaria, etc.). 

A segunda atividade que iremos analisar (v. figura 2) também 

é um exercı́cio gramatical contextualizado, uma vez que os 

estudantes são solicitados a usar verbos especı́ficos (apanhar, 

mudar e sair), tendo à partida conhecimento do modo verbal que se 

espera que usem (o Imperativo) com base em sugestões dadas pelo 

manual, sendo um tipo de atividade que é normalmente proposto 

aos estudantes, depois de o professor ter apresentado 

explicitamente o aspeto gramatical em causa.  
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Figura 2. Exemplo de um exercício de produção28 

Assim, e à semelhança da primeira atividade, esta proposta 

apresenta algumas limitações para poder ser qualificada como 

tarefa, em particular, o facto de indicar algumas construções a que 

os estudantes podem recorrer para a realizar, quando um dos 

aspetos que define uma tarefa é precisamente o facto de os 

estudantes não serem condicionados a usar determinadas 

estruturas, ainda que a atividade possa criar um espaço semântico 

e promova a necessidade de certos processos cognitivos que se 

encontram ligados a determinadas opções linguı́sticas, como 

referido. 

 Por fim, apresentamos uma tarefa (v. figura 3) que tem como 

finalidade promover a interação e a negociação de sentido, e que é 

designada habitualmente na literatura por jigsaw: os estudantes 

trabalham em pares ou pequenos grupos, e cada elemento tem 

                                                 

28 in Tavares (2003, p. 123) 
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acesso a informação diferente que deverá trocar com os outros para 

a conseguir realizar (ELLIS, 2003, p. 344).  

 

Figura 3: Exemplo de uma tarefa29 

Neste caso, pretende-se, fundamentalmente, envolver os 

estudantes no sentido, os quais deverão trabalhar em pares, 

fazendo perguntas uns aos outros (“De onde é que a Anne vem?” ou 

“Qual é a nacionalidade do Alex?”) para obter a informação em falta. 

No entanto, como se pode verificar, não são dadas sugestões sobre 

o tipo de perguntas que devem fazer, nem como responder, cabendo 

aos estudantes formular as respetivas questões e respostas com 

base nos recursos que tenham disponıv́eis e de acordo com o seu 

                                                 

29 in Castro (2017, p. 129). 
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nıv́el de desenvolvimento de L2, sendo um tipo de tarefa que só 

faria sentido propor depois de os estudantes já terem sido 

expostos, de modo significativo, a este tipo de diálogos. Ao 

realizarem esta tarefa, os estudantes irão estar envolvidos numa 

situação comunicativa que lhes permite testar a 

compreensibilidade da sua produção (perante outro colega, ou o 

professor) e negociar o sentido, processo durante o qual tenderão a 

dar (acidentalmente) atenção também à forma.  

 Na sequência de eventuais erros linguı́sticos, o professor 

poderá reagir à produção dos estudantes, de modo mais implı́cito 

ou explı́cito (durante ou após a realização da tarefa). O docente 

deverá, ainda, aferir as estruturas que os estudantes já conseguem 

usar e aquelas que ainda não utilizam para, com base nessa 

informação, elaborar novas tarefas que permitam disponibilizar 

mais input, se necessário, ou chamar a atenção dos estudantes para 

estruturas especı́ficas (com recurso a tarefas com foco). 

Em suma, esta análise de atividades pretendeu mostrar que, 

por um lado, o critério-chave que permite distinguir uma tarefa é a 

existência de um foco predominante no sentido (pragmático), ou 

seja, o uso da lı́ngua em contexto. Esta breve análise mostra 

também que algumas atividades não são facilmente caracterizáveis 

como tarefas ou exercı́cios, uma vez que refletem caracterı́sticas de 

ambos, ainda que, em alguns casos, seja possıv́el adaptar um 

exercı́cio de modo a integrar as caracterı́sticas de uma tarefa (v. 

WILLIS; WILLIS, 2007).  
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 O foco no sentido pretende, ainda, estabelecer uma outra 

diferença entre tarefas e exercı́cios que diz respeito ao papel dos 

participantes. Assim, enquanto uma tarefa requer que os 

estudantes atuem como utilizadores da lı́ngua (ou seja, que tenham 

um comportamento linguı́stico semelhante ao que teriam quando 

realizam atividades linguı́sticas fora da sala de aula), sendo a 

aprendizagem concebida como acidental; os exercı́cios requerem 

que os participantes atuem como estudantes, sendo a 

aprendizagem intencional. Neste sentido, uma caracterı́stica que 

permite distinguir claramente uma tarefa de um exercı́cio é o facto 

de a sua finalidade se basear no princı́pio de que a competência 

comunicativa se desenvolve pelo envolvimento na comunicação, 

não sendo um pré-requisito para nela se poder participar 

(WIDDOWSON, 1998, pp. 323-333).  

A realização de tarefas tem, portanto, como finalidade fazer 

com que os estudantes deem atenção, em primeiro lugar, à 

transmissão da mensagem e que atuem como utilizadores da 

lı́ngua, o que não invalida que possam mudar temporariamente a 

atenção para a forma, adotando temporariamente o papel de 

estudante. Neste sentido, a atuação do estudante como utilizador 

da lı́ngua deve ser entendida como uma possibilidade (ELLIS, 2003, 

p. 5), o que significa que a tarefa é um projeto que pode resultar, de 

facto, numa comunicação com foco no sentido ou, pelo contrário, 

apresentar como resultado uma demonstração de conhecimento 

sobre a lı́ngua. 
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 De acordo com a definição apresentada, uma tarefa tem, 

ainda, de manifestar algum tipo de relação com o mundo real 

(SKEHAN, 1996, p. 17-30), o que se traduz quer na proposta de 

atividades que reproduzem atividades habituais fora da sala de aula 

(autenticidade situacional), quer, sobretudo, na promoção do tipo 

de comportamento comunicativo que decorre da realização de 

tarefas no mundo real (autenticidade interacional). Este é um 

aspeto particularmente importante, uma vez que o sentido 

atribuı́do ao conceito de autenticidade na definição proposta por 

Ellis (2003, p. 3) abrange tanto as tarefas que são autênticas do 

ponto de vista situacional como as que procuram promover 

autenticidade interacional, ainda que a segunda seja considerada 

mais importante. 

 Por outro lado, e contrariamente ao que se verifica em 

outras versões, de acordo com as quais as tarefas se dirigem, em 

particular, à oralidade (e.g. BYGATE et al., 2001), a definição 

apresentada por Ellis (2003) considera que a tarefa pode envolver 

qualquer macrocapacidade (ler, ouvir, falar, escrever), podendo ser 

interativa ou não interativa, embora o autor sublinhe (ELLIS, 2003, 

p. 49) que esta distinção deve ser interpretada como um contı́nuo e 

não como uma dicotomia, uma vez que as tarefas podem promover 

diferentes graus de interação. 

 Como referido, as tarefas caracterizam-se, igualmente, por 

determinarem um resultado não linguı́stico que não se limita ao 

uso da lı́ngua, e que se distingue do objetivo que consiste em 

promover um uso da lı́ngua com foco no sentido, de modo 
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produtivo ou recetivo. O resultado e o objetivo são, assim, aspetos 

diferentes da tarefa, o que significa que é possıv́el atingir o 

resultado e não o objetivo, como sucede, por exemplo, quando os 

estudantes apresentam o resultado de uma tarefa de identificação 

de diferenças recorrendo a recursos não linguı́sticos (apontando as 

diferenças, por exemplo), mas, porque não utilizam a lı́ngua de 

aprendizagem para o fazer, o objetivo pedagógico não é atingido.  

Assim, e embora a verdadeira finalidade da tarefa seja 

estimular o uso da lı́ngua de modo a promover a aprendizagem de 

L2, os estudantes devem considerar que o resultado é o aspeto mais 

importante, mesmo que do ponto de vista pedagógico possa não ter 

uma real importância. No entanto, e ainda que, da perspetiva dos 

estudantes, a avaliação do desempenho da tarefa se baseie no 

resultado obtido, num sentido mais profundo, o êxito decorre do 

facto de os estudantes manifestarem (ou não) o tipo de uso da 

lı́ngua que se considera facilitar a aquisição de L2 (ELLIS, 2003, p. 

8).  

ENSINO BASEADO EM TAREFAS E METODOLOGIAS 
TRADICIONAIS 

 O ELBT é uma abordagem que se baseia numa grande 

variedade de posições teóricas, designadamente na assunção de 

que a finalidade do ensino de lı́nguas consiste no desenvolvimento 

de um tipo de conhecimento (implı́cito) que permita aos 

estudantes participar facilmente em situações de comunicação 

espontâneas. Baseia-se, ainda, num outro princı́pio fundamental 
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que é o facto de promover a aquisição acidental da lı́ngua, ou seja, 

sem qualquer tipo de intenção deliberada por parte do estudante. 

 A finalidade de envolver os estudantes na comunicação e a 

liberdade para usarem a lı́ngua-alvo, como sustenta o ELBT, tem, 

contudo, sido encarada com algum ceticismo em alguns contextos 

educativos. Tal deve-se, em grande parte, ao facto de muitos 

professores estarem habituados a exercerem maior controlo sobre 

a produção dos estudantes, com base na crença de que o ensino 

deve assegurar um uso correto da lı́ngua desde o inı́cio da 

aprendizagem, tal como se encontra subjacente, por exemplo, ao 

método de apresentação, prática e produção. Com esta finalidade, 

os professores isolam algumas estruturas (como estruturas 

gramaticais especı́ficas ou realizações funcionais) que identificam 

como formas-alvo e propõem alguns exercı́cios de prática com a 

expectativa de que, no final (por vezes) de uma só lição, os 

estudantes produzam essas formas no âmbito de atividades 

comunicativas, e com um nıv́el aceitável de correção. 

 Aparentemente, este conjunto de atividades centra-se 

simultaneamente na forma e no sentido, contudo, é muito difı́cil 

para os estudantes (em particular, para os de nıv́el inicial) pensar 

no que dizer e como dizer (sentido e forma) quando solicitados a 

produzir determinadas estruturas da lı́ngua de aprendizagem no 

espaço de tempo de uma lição. Daqui decorre que os estudantes 

acabam por produzir conscientemente a(s) forma(s)-alvo embora 

sejam incapazes de se concentrar na comunicação em tempo real, 

uma vez que a sua atenção está centrada na forma.  

160



 Também pode acontecer que os estudantes se envolvam no 

sentido, mas ignorem a produção das formas-alvo, o que pode ser 

interpretado pelo professor como uma indicação de que a atividade 

não foi realizada com êxito. Ou os estudantes podem alternar entre 

as duas estratégias, concentrando-se primeiro no sentido e 

mudando, depois, o foco para a forma na sequência da correção do 

professor (WILLIS; WILLIS, 2007, p. 17). Tal significa que, se o 

professor começar uma lição com um acentuado foco na forma, é 

quase impossıv́el para os estudantes mudarem o foco para o 

sentido, perdendo os benefı́cios que lhe são atribuı́dos. 

 Pelo contrário, o ELBT é uma abordagem que procura 

encontrar um equilı́brio entre o sentido e a forma, sendo que, para 

além da referida centralidade no sentido e da liberdade concedida 

no uso de recursos para a realização das tarefas, introduz uma 

caracterı́stica adicional que consiste na importância de se 

promover o envolvimento dos estudantes, sem o qual não pode 

haver um foco no sentido nem no resultado, e que reforça a 

necessidade de se assegurar que o tópico proposto é 

intrinsecamente relevante e motivante para o público-alvo.  

Assim, e para promover o envolvimento, o professor deve 

gerir adequadamente a realização da tarefa, encorajando os 

estudantes a chegarem ao resultado solicitado (decidir qual o 

melhor trajeto para chegar a um determinado destino, por 

exemplo) em função do qual o êxito da tarefa deverá ser aferido. Tal 

significa que, se o professor corrigir os erros gramaticais dos 

estudantes durante o desempenho, estará a valorizar o êxito da 
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tarefa em função da correção, promovendo um foco na forma e não 

no resultado ou no sentido. Mas se, pelo contrário, promover e 

facilitar a discussão no grupo (clarificando a linguagem necessária), 

der oportunidade aos estudantes para exprimirem as suas opiniões 

e se, depois de realizada a tarefa, valorizar as conclusões a que 

tiverem chegado, estará a promover um foco no resultado. Ou seja, 

quanto mais o professor valorizar a opinião dos estudantes e os 

encorajar a exprimirem as suas ideias, mais a atividade se aproxima 

de uma tarefa, uma vez que o resultado é a prioridade.  

As abordagens baseadas no sentido, como o ELBT, sustentam, 

em suma, que os estudantes necessitam de exposição e 

oportunidades para usarem a lı́ngua-alvo de modo significativo, 

mas sem descurar a importância de, nesse processo, haver um foco 

na forma de modo acidental, de que os estudantes também 

beneficiam. Não obstante, até que alcancem nıv́eis avançados de 

proficiência, considera-se normal que os estudantes revelem 

algumas limitações na sua competência comunicativa, sendo 

importante não penalizar as falhas inevitáveis na correção (que 

devem ser abordadas com recurso a tarefas especı́ficas) e, pelo 

contrário, criar várias oportunidades para que usem a lı́ngua em 

sala de aula. 

CONCLUSÃO 

 O ELBT é uma abordagem para o ensino e aprendizagem de 

lı́nguas que apresenta inúmeros benefı́cios, como o facto de 

oferecer oportunidades para uma aprendizagem natural da lı́ngua, 
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enfatizar o sentido sem descurar a forma, ser intrinsecamente 

motivante, compatıv́el com a filosofia educativa de centralização no 

estudante (sem desvalorizar o papel do professor), e promover o 

desenvolvimento da fluência sem negligenciar a correção (ELLIS, 

2009, p. 242). Não obstante, na maioria dos contextos educativos, 

continua a predominar a adoção de programas de ensino apoiados 

em tarefas e o recurso ao método de apresentação, prática e 

produção, com que os professores estão mais familiarizados, 

reservando-se o uso de tarefas para promover a prática 

comunicativa (ELLIS, 2003, p. 28).  

 Existe, no entanto, uma razão importante para rejeitar um 

foco inicial e contı́nuo na forma: a investigação na área tem 

mostrado que os estudantes dificilmente conseguem incorporar as 

novas estruturas na produção espontânea (sobretudo, no espaço de 

tempo de uma lição), o que decorre do facto de a aprendizagem de 

L2 ser um processo de desenvolvimento que não se encontra 

sujeito ao controlo do professor. De facto, e apesar de não haver 

uma perspetiva consensual sobre o modo como se aprende uma 

nova lı́ngua, existe cada vez mais acordo entre os investigadores de 

que os estudantes não aprendem a lı́ngua de modo cumulativo, 

dominando uma forma antes de avançarem para a próxima, sendo 

necessário que as mesmas formas sejam abordadas várias vezes 

durante o processo de ensino e aprendizagem.  

Para concluir, gostarı́amos de referir a posição de Ellis (1993, 

2003, 2006) com que concordamos, e que, ao contrário de outros 

proponentes, considera que o ELBT não tem de ser uma alternativa 
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completa a procedimentos mais tradicionais uma vez que existem 

também alguns argumentos favoráveis aos segundos. O autor 

defende, inclusivamente, que poderá ser útil recorrer a algumas 

atividades que envolvem aprendizagem intencional (como as que 

são normalmente propostas no método de apresentação, prática e 

produção), já que algumas estruturas provavelmente não serão 

adquiridas acidentalmente. O que o autor não considera possıv́el é 

promover o desenvolvimento da competência comunicativa de L2 

com base exclusivamente neste método. 

 Corroborando esta posição, gostarı́amos de sublinhar que o 

ELBT não tem de substituir totalmente os procedimentos 

tradicionalmente privilegiados, apenas se sugere que seja feita uma 

análise da situação concreta para se decidir que tipo de equilı́brio é 

possıv́el fazer entre aulas baseadas em tarefas e aulas mais 

tradicionais.  

 O ELBT proporciona, sem dúvida, uma experiência de 

aprendizagem diferente daquela que é oferecida pelos métodos 

tradicionalmente privilegiados em muitos contextos educativos, 

porque o tipo de interação que resulta da realização de tarefas 

difere do tipo de interação que decorre de aulas baseadas, por 

exemplo, no método de apresentação, prática e produção. E o tipo 

de interação que ocorre em aulas baseadas em tarefas é necessário 

pois permite oferecer experiências de uso da lı́ngua mais próximas 

das que os estudantes irão encontrar fora da sala de aula. Tal 

significa que deve ser criado espaço para a integração de tarefas em 
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qualquer currı́culo, embora não exclusivamente e, decididamente, 

não em total substituição de métodos mais tradicionais.  

 No contexto atual, concluı́mos também que é necessário ir 

além dos fundamentos psicolinguı́sticos que sustentam o ELBT e 

continuar a analisar mais profundamente os fatores contextuais 

que, em última análise, determinam os procedimentos e materiais 

que os professores escolhem. Para tal, poderá ser importante fazer 

um maior investimento na formação inicial e contı́nua de 

professores de lı́nguas com a finalidade de divulgar e clarificar os 

princı́pios e técnicas que se encontram subjacentes a abordagens 

como o ELBT, pois os docentes são uma peça fundamental para que 

se possam fazer mais tentativas de implementação. 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito do ensino-aprendizagem de lı́nguas estrangeiras, 

incluindo do português para falantes estrangeiros (PLE), o trabalho 

com aspectos verbais e não verbais da linguagem tem se tornado 

cada vez mais frequente (cf. JUÉ DICE, 2005; SIMOÕ ES, 2009). Essa 

prática pode ser explicada pelas demandas de abordagens 

comunicativas e interacionais no ensino de lıńguas, especialmente 

em relação ao desenvolvimento do conhecimento linguı́stico-

cultural voltado para o uso da lı́ngua-alvo (ALMEIDA FILHO, 2015) 
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em contextos situados. Além disso, as novas tecnologias de 

informação e a facilidade ao acesso de gêneros multimodais (ROJO, 

2015) também vêm levando os professores de PLE a se 

apropriarem de textos multimodais na prática pedagógica.  

Considerando tal cenário, pode-se dizer que o professor de 

português para estrangeiros encontra-se diante de alguns desafios 

em sua prática pedagógica, por exemplo, como desenvolver as 

habilidades e competências esperadas para cada nıv́el de 

aprendizagem, utilizando-se de materiais multimodais? Ou como 

selecionar materiais multimodais para cada objetivo, dentro de um 

leque tão extenso de recursos? Esses foram os dois desafios que 

nortearam a experiência pedagógica aqui ilustrada.  Nosso objetivo 

é compartilhar a prática pedagógica e refletir sobre a possibilidade 

de se usar estratégias de ensino de PLE que considerem a leitura de 

histórias em quadrinhos (HQ) como base para atividades 

multimodais na coconstrução de conhecimento em sala de aula e 

assim ir ao encontro dos desafios elencados.  

Sob um viés prático, a experiência utilizou a adaptação em 

quadrinhos do conto A Cartomante, de Machado de Assis, como 

leitura paradidática do semestre em uma turma de nıv́el A1, no ano 

de 2015. As aulas da turma em tela foram ministradas por 

professores em formação no Núcleo de Pesquisa e Ensino de 

Português Lı́ngua Estrangeira/ Lı́ngua Segunda (NUPPLES), projeto 

coordenado pelo professor Dr. Alexandre do Amaral Ribeiro, na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  A primeira 

autora desse artigo participou durante três anos, entre a graduação 

170



e o mestrado, das atividades do NUPPLES. Por ser uma proposta de 

formação docente, os professores em formação planejam e 

elaboram os materiais pedagógicos, priorizando sempre a 

organização encadeada de atividades dentro de um plano de aula 

(GUERRA; RIBEIRO, 2016) e a utilização de recursos autênticos, ou 

seja, materiais que representem “uma porção de discurso genuı́no” 

(WIDDOWSON, 1991, p. 113), a cada unidade proposta pelo Plano 

de Curso do projeto, por exemplo vı́deos, músicas, quadrinhos, 

jornais e revistas.  Partindo dessa estrutura, ao final do semestre, 

após os alunos realizarem a leitura do conto em quadrinhos, 

mediada por intervenções e pequenas atividades a cada semana, foi 

criada a “Gincana da Cartomante” com o objetivo de levar os alunos 

a relacionar os conteúdos do nıv́el ao texto lido e auxiliá-los a 

compreender a narrativa e seus aspectos socioculturais, discursivos 

e linguı́sticos.  

 Sob o viés metodológico, o conjunto de atividades aqui 

compartilhadas preza a coconstrução do conhecimento na e pela 

interação, assim como o uso de gêneros textuais enquanto práticas 

sociais (JUÉ DICE, 2005).  O Plano de Curso sempre orienta o 

professor para a utilização de um dado gênero a cada aula, seja uma 

reportagem, uma propaganda, um texto de blog, uma crônica ou 

uma história em quadrinhos, que aqui será entendida como um 

hipergênero, de acordo com Ramos (2014; 2017). O autor se 

apropria do conceito de hipergênero, desenvolvido por 

Maingueneau (2006), e aplica-o às histórias em quadrinhos, 

considerando-as como uma espécie de guarda-chuva que abriga 
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uma série de gêneros que compartilham caracterı́sticas 

semelhantes, como a tira, o cartum, a charge, as histórias de super-

heroi, as biografias em quadrinhos, as adaptações literárias em 

quadrinhos, os quadrinhos infantis, entre outros (RAMOS, 2017). 

Como as histórias em quadrinhos são bastante conhecidas em 

culturas diversas, foram o gênero selecionado como leitura 

paradidática (ou seja, paralela às aulas do semestre).  De acordo 

com Júdice, “as habilidades e dificuldades que o aprendiz 

estrangeiro tem em sua lı́ngua nativa [...] no tocante à compreensão 

e produção de gêneros de determinados domı́nios interferem na 

sua compreensão e produção de gêneros de natureza semelhante 

na lı́ngua-alvo” (2005, p.13). Isso quer dizer que, se o aluno tem 

maior familiaridade com a leitura de um dado gênero em sua lı́ngua 

materna, ele poderá ter maior facilidade para lidar com textos 

semelhantes na lı́ngua-alvo. Naturalmente, não se pode pressupor 

que todos os alunos de uma turma gostem ou tenham o hábito de 

ler quadrinhos, mas acredita-se que a maioria tenha algum 

conhecimento que lhes permita identificar o texto como familiar, 

pelo menos em relação a outros gêneros mais especı́ficos, como a 

crônica por exemplo.  

Além disso, cabe pontuar que as atividades permeadas pela 

leitura de uma adaptação literária em quadrinhos também 

incluı́ram tópicos linguı́sticos e culturais, que compõem os 

conteúdos previstos para o semestre de aulas do nıv́el A1.  Esses 

tópicos foram trabalhados conjugando imagens e texto verbal em 
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prol da construção do sentido, conforme ilustramos no decorrer do 

artigo. 

PORQUE USAR A ADAPTAÇÃO LITERÁRIA EM 
QUADRINHOS NA AULA DE PLE? 

O professor de português para estrangeiros, esteja ou não 

trabalhando em contexto de imersão linguı́stica, precisa estar 

preparado para lidar com diferentes textos no ensino-

aprendizagem da lı́ngua-alvo (JUÉ DICE, 2005). Isso implica saber 

criar, a partir de textos configurados no novo idioma, 

oportunidades para que o aluno interaja em contextos situados 

usando a lı́ngua-alvo.  EÉ  nesse sentido que o professor aplica os 

seus conhecimentos teóricos e práticos a favor da elaboração e da 

seleção de materiais didáticos alinhados com as necessidades e o 

perfil do público alvo. Guerra e Ribeiro (2016) explicam que o uso 

adequado de materiais didáticos implica no entendimento de que 

sua aplicabilidade está diretamente ligada ao planejamento das 

aulas, onde devem ser inseridos de forma lógica e coerente. Para os 

autores, material didático é todo e qualquer recurso utilizado como 

facilitador no processo ensino-aprendizagem (Fiscarelli, 2007, 

apud GUERRA; RIBEIRO, 2016).  

Além disso, a seleção de textos para a produção de materiais 

didáticos também precisa considerar aspectos linguı́sticos, 

culturais e a forma como a cultura objetiva e subjetiva (BENNETT, 

1998) encontram-se representadas. Como cultura objetiva, Bennett 

entende que são as manifestações palpáveis dentro de um grupo 
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social, como a arte, a literatura, a música, a arquitetura. Já a cultura 

subjetiva abarca os tópicos que são mais difı́ceis de serem 

acessados por pessoas que não pertencem àquela sociedade de 

forma integrada, como os valores, as crenças, o conceito de 

moralidade, ou seja, os alicerces fundadores de uma sociedade. 

Esse tipo de manifestação cultural é bastante sutil e é mais 

complexa para os aprendizes estrangeiros do que a cultura objetiva 

(MEYER, 2016).  Encontrar mediadores que possam tornar 

concreto o que é sutil ou abstrato pode ser mais fácil se pensarmos 

práticas pedagógicas que envolvam multimodos e/ou multimeios.  

As HQs encaixam-se dentre tais possıv́eis mediadores. 

Foram esses, então, os critérios que nortearam a seleção do 

conto A Cartomante adaptado para os quadrinhos.  Nele perpassam 

as duas representações culturais: subjetiva e objetiva. A trama se 

passa na cidade do Rio de Janeiro, em 1869, a multimodalidade das 

linguagens verbal e não verbal reflete um Brasil histórico, tema que 

também faz parte do Projeto de Curso do projeto NUPPLES. A 

retratação das vestimentas da época, da configuração das casas no 

bairro de Botafogo, dos transportes e da forma de se comunicar, 

através de cartas, mostra pontos da cultura objetiva da época; já os 

aspectos comportamentais entre as pessoas, as formas de agir em 

público e em particular, as crenças e superstições (como a visita à 

cartomante para tomar decisões), mostram alguns aspectos da 

cultura subjetiva que também podem ser desenvolvidos em 

atividades pedagógicas.  
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Enquanto gênero, a adaptação de uma obra literária para a 

linguagem dos quadrinhos configura um dos gêneros abarcados 

pelo hipergênero HQ. Apresenta uma outra visão do texto original e 

não precisa ser usada à sombra dele (ZENI, 2015), como foi o caso 

da prática pedagógica aqui compartilhada.  Por ser um material 

direcionado para uma turma de alunos iniciantes, oriundos de 

diversos paı́ses e estudando em contexto de imersão linguı́stica e 

cultural no Rio de Janeiro, o uso de aspectos visuais em conjunto 

com os verbais cria oportunidades de aprendizagem e 

coconstrução de sentido, inclusive oferecendo oportunidades de 

comparação entre a representação da cidade na história em 

quadrinhos e na impressão que os alunos têm dela hoje, dentre 

outras. 

PRÁTICA PEDAGÓGICA “GINCANA DA CARTOMANTE” 

A prática pedagógica “Gincana da Cartomante” foi 

implementada no primeiro semestre do ano de 2015, em uma 

turma de dez alunos oriundos de paı́ses da Europa, AÉ sia, AÉ frica e 

Américas do Sul e do Norte. Sendo falantes de lı́nguas diferentes, e 

com culturas diferentes da brasileira, todos eram aprendizes 

iniciantes da lı́ngua portuguesa. Embora fossem iniciantes e 

estivessem alocados no nıv́el A1 (QECR), os alunos já tinham um 

conhecimento mı́nimo do português, principalmente por estrem 

morando no Brasil e se comunicando diariamente para a realização 

de tarefas mı́nimas, como pegar um transporte público ou fazer 

compras básicas. Por essa razão, o perfil das turmas A1 do projeto 
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NUPPLES não contempla alunos que começam a estudar sem 

nenhum saber anterior; estes entram no curso e vão para a turma 

“A0”, onde o ensino é direcionado para esse grupo especı́fico. 

No semestre em que a prática foi realizada, foram ministradas 

duas aulas por semana, com 1h30min de duração.  A aulas foram 

organizadas em cinco unidades, contemplando, a partir de 

temáticas propostas, conteúdos referentes à gramática, aspectos 

culturais, semântica e expressões linguı́sticas. Os planos e as 

atividades criadas pelos professores em formação eram revistos 

pelo professor coordenador, que apontava as adequações 

necessárias. Essa rotina ajuda os professores em formação a se 

desenvolverem como profissionais reflexivos.  Desse modo, a 

autoavaliação é uma prática recorrente ao final de cada aula dada e 

foi utilizada ao longo da “Gincana da Cartomante”. 

 O material selecionado, a adaptação em quadrinhos de A 

Cartomante, Machado de Assis, integra a coleção “Literatura 

brasileira em Quadrinhos” da editora Escala Educacional (figura 1).  
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                    Figura 1: A Cartomante. São Paulo: Escala Educacional, 2006 

Cada aluno adquiriu o próprio exemplar e a leitura de trechos 

em casa foi paulatinamente solicitada e direcionada pelo professor. 

O trecho era discutido sempre na semana seguinte, abarcando as 

dúvidas emergentes da leitura. 

Na última aula do semestre, sete atividades de dez ou quinze 

minutos, encadeadas no formato de gincana e abarcando tópicos 

linguı́stico-culturais a partir do texto lido, foram implementadas.  

Para realizá-las, os alunos se autodividiram em duas equipes. Por 

ser uma turma mista, as equipes foram organizadas com alunos de 

diferentes paı́ses e lı́nguas maternas, dessa forma, a discussão para 

a composição das respostas deveria ser realizada em português, 
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levando-os a usar o português de modo situado.  Cada atividade foi 

executada por todos os membros de cada equipe, que eram 

chamados de forma aleatória para responder.  Assim, todos tiveram 

a chance de participar pelo menos uma vez. A cada resposta 

correta, a equipe recebia um ponto, e ao final da gincana a equipe 

com maior número de pontos recebeu um prêmio (chocolates).  O 

quadro 1 ilustra o contexto e a logı́stica da gincana. 

 

Abordagem Coconstrução de conhecimento na e pela interação 

Práticas sociais  

Professor reflexivo 

Gênero Obra literária adaptada para HQs  

“A Cartomante”, Machado de Assis (coleção “Literatura 

Brasileira em Quadrinhos”  

Participantes 10 alunos de nível A1 (QECR)  

Oriundos da Europa, Ásia, África e Américas do Sul e do 

Norte 

Falantes de diferentes L1s 

Prática Docente Formação de professores no projeto NUPPLES 

Planejamento e Elaboração de Materiais: a Gincana 

Última aula do semestre (1h30min) 

Logística Dois times autosselecionados 
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Formato de pergunta e resposta 

Premiação: chocolates 

Pré-atividades Leitura de trechos em casa e discussão de aspectos 

linguísticos e socioculturais ao longo do semestre 

Quadro 1:  Contexto da Gincana da Cartomante 

AS ATIVIDADES DA GINCANA 

Partindo de Guerra e Ribeiro (2016), a aula em tela foi 

estruturada através de um conjunto de oito atividades encadeadas 

e organizadas dentro de um plano de aula orientado para a revisão 

dos conteúdos do semestre. Na primeira delas, os alunos deveriam 

organizar dez fatos que ocorrem na trama, apresentados de forma 

embaralhada, com o objetivo de reconstruir a narrativa. Para 

realizar tal atividade, tanto processos cognitivos ascendentes 

quanto descendentes são requeridos.  Ao refletir sobre a 

compreensão leitora, Oliveira sinaliza a importância de processos 

ascendentes e descendentes para a realização de inferências. Para 

compreender, os alunos não apenas precisam “decifrar as palavras 

escritas, isto é, chegar a saber o seu significado, acessando, a partir 

da sequência de letras escritas, suas representações fonológicas, 

ortográficas e semânticas” (2014, p. 382), como também precisam 

formar uma representação mental das informações contidas no 

todo, associando as partes textuais com os conhecimentos 

adquiridos ao longo da vida, ou seja, o conhecimento de mundo 

compartilhado, e projetá-los em novos contextos, dinamicamente. 

Ao solicitar que os alunos ordenassem os fatos da história, a 
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atividade 1 teve como objetivo avaliar esses dois processos e 

consequentemente a compreensão leitora do enredo. Além disso, 

cabe pontuar que mesmo os que apresentaram dificuldade de 

compreensão tiveram oportunidades de aprendizagem ao discutir 

com a sua equipe e comparar visões a respeito do texto lido, antes 

de responder perante a turma. 

 A segunda atividade visou à reescrita da história do conto a 

partir dos fatos organizados na atividade 1. Franchi entende que 

reescrever é como “um trabalho de reflexão sobre a linguagem, 

implicando a desconstrução e a reconstrução de textos em função 

de determinados efeitos pretendidos” (1987, apud JUÉ DICE, 2005, p. 

22). No caso, os alunos deveriam utilizar os advérbios de tempo 

“depois”, “então”, “em seguida” como elementos para a construção 

da coesão de um novo texto, em que criariam um novo final para os 

personagens na história reescrita. Esses elementos foram 

selecionados para o enunciado da atividade por já terem sido 

trabalhados ao longo do semestre durante as aulas, portanto, 

poderiam ser usados pelos alunos em seu novo texto. Como o 

enredo original está inserido na linguagem dos quadrinhos, a 

reconstrução em forma de narrativa exclusivamente verbal (sem o 

apoio visual) configura uma prática epilinguı́stica, uma vez que 

também foi pedido que incluı́ssem os aspectos abarcados pelas 

imagens, adicionando descrições, por exemplo. O texto final não 

precisava ser extenso, pois os alunos são iniciantes. As reescritas 

foram recolhidas para correção logo após a leitura em voz alta das 

mesmas, na forma de uma apresentação pela equipe para a turma. 
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A atividade 2 permitiu-nos trabalhar leitura, produção escrita, 

pronúncia e prosódia na leitura em voz alta ao longo do processo, 

integrando habilidades; em última instância, avaliou-se a 

compreensão da obra lida.  

Kendeou explica que a compreensão leitora é realizada 

através da combinação de uma série de habilidades cognitivas, cada 

uma ocupando um papel. Uma delas é a memória de trabalho, 

entendida como a “capacidade de manter ativas na mente as 

informações, ao mesmo tempo em que se trabalha com elas” (2014 

apud OLIVEIRA, 2014, p. 384). Para a realização da atividade 2, os 

aprendizes deveriam relembrar da leitura realizada ao longo do 

semestre, estabelecendo inferências externas ao texto em 

quadrinhos, conjugando imagens e linguagem verbal e produzindo 

uma nova narrativa conjuntamente com as contribuições dos 

colegas de equipe.   

Após as duas primeiras atividades, a trama geral da história 

nos parecia já clara entre os alunos. Portanto, as atividades 

subsequentes voltaram-se para questões mais pontuais, que 

envolviam aspectos especı́ficos do texto com os conteúdos 

trabalhados durante o semestre. Desse modo, a atividade 3 

verificou o entendimento das equipes sobre os relacionamentos 

que ocorrem na trama. Por ser uma história nucleada pelo 

triângulo amoroso entre o casal protagonista, Vilela e Rita, e o 

amigo de infância dele, Camilo, e por ter sido um dos conteúdos do 

semestre, nessa atividade os alunos deveriam identificar, através da 

correlação entre duas colunas, qual tipo de relacionamento existia 
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entre os personagens. Na primeira coluna, elencavam-se três 

duplas: Rita e Camilo, Rita e Vilela e Camilo e Vilela; na segunda 

coluna, listavam-se as relações: namoro, casamento e amizade. 

Além de essa atividade trabalhar com o vocabulário em questão, ela 

também tem como pressuposto para a sua realização a 

compreensão do que foi lido pelos aprendizes. Outro aspecto 

relevante refere-se à representação cultural dos brasileiros 

retratada na história, tema que também foi discutido oralmente de 

forma crı́tica com os estudantes, em contraposição às impressões 

que eles trazem para a aula, uma vez que vivem no paı́s. 

A quarta atividade tematizou a moda, visando a verificar o 

conhecimento de vocabulário sobre vestimenta, temática 

igualmente trabalhada em aulas anteriores. Com base em imagens 

dos personagens Camilo e Rita, os alunos deveriam identificar e 

responder em equipe quais eram as peças de vestimenta de cada 

um. Essa é uma atividade voltada também para aspectos 

socioculturais, uma vez que possibilitou a comparação crı́tica entre 

o vestuário atual e o vestuário brasileiro do século XIX durante um 

debate entre as equipes. O debate envolveu contribuições dos 

alunos em termos do que eles leram, observam nas ruas e trazem 

de suas próprias culturas. Nesse sentido, a moda é um aspecto 

interessante para a aula de PLE, porque reflete também valores 

subjetivos da cultura de uma sociedade, especialmente a visão que 

as pessoas projetam de si mesmas e constroem do outro através 

das roupas que usam. 
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 A quinta atividade é formada por três etapas. No primeiro 

momento, foram dispostas sete frases em papeis espalhados nas 

mesas e no quadro da sala de aula, referentes a algumas situações 

ocorridas na história lida. As frases estavam divididas em duas 

partes e a tarefa proposta para as equipes era uni-las, a partir dos 

elementos conectores presentes na primeira metade de cada frase. 

A equipe que organizasse o maior número de sentenças 

corretamente ganharia o ponto. No segundo momento, revimos as 

frases produzidas pelas equipes, conjuntamente com a turma, 

corrigindo deslizes no uso dos conectores.  Após a revisão, em um 

terceiro momento, as equipes deveriam reescrevê-las, passando os 

verbos para o futuro simples e fazendo as adaptações necessárias. 

O objetivo foi trabalhar com os conectores coesivos a partir dos 

conhecimentos construı́dos com a leitura prévia e com as duas 

primeiras atividades, que retomaram o enredo. Além disso, a 

atividade 5 também permitiu rever os tempos verbais, juntamente 

com os complementos referentes ao uso coerente de cada tempo. 

A atividade 6 teve como foco rever as profissões trabalhadas 

ao longo das aulas do semestre. A história de Machado apresenta o 

trabalho que alguns personagens realizam, logo, a tarefa das duas 

equipes era descobrir a profissão de seis pessoas a partir da 

descrição de seus afazeres e das pistas fornecidas pela imagem de 

cada uma delas atuando em seu trabalho, uma das vantagens do 

uso dos quadrinhos. O time que respondesse a maior quantidade de 

profissões corretamente seria o vencedor. Além do aspecto 

linguı́stico que envolve o conhecimento lexical e a compreensão 
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leitora, a representação das profissões brasileiras na época em que 

ocorre a história também enriquece a discussão cultural.  As 

imagens a seguir (figuras 2 e 3), por exemplo, representam Vilela 

como advogado e a cartomante. O mais interessante é poder 

comparar a forma como essas duas profissões são imageticamente 

representadas nos quadrinhos e como os profissionais atuam hoje 

em dia nas mesmas tarefas. Além disso, os alunos podem comentar 

sobre a atuação desses profissionais em seus paı́ses, enriquecendo 

a discussão em sala de aula.  

 
Figura 2: Vilela advogado 
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Figura 3: Cartomante 

 

Indo para além da representação visual, a atividade cria 

oportunidades de se discutir com os alunos a valorização das 

profissões em cada sociedade e em cada época. Na história em 

quadrinhos, por exemplo, observa-se que Vilela segue a profissão 

de magistrado contra a vontade de seus pais, que valorizavam mais 

a posição de médico. Hoje em dia, a visão social brasileira valoriza 

também a carreira na advocacia, o que reflete valores culturais 

subjetivos do paı́s que mudam de tempos em tempos pois emanam 

da ação social. Outro exemplo está na profissão de cartomante, que 

era bastante popular e atraı́a o interesse de um público bastante 

sólido no século em que ocorre a trama. Trata-se de um aspecto 

cultural subjetivo do Brasil da época retratada na obra, referente às 

crenças e superstições daquele perı́odo que, nos dias atuais, 
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deixaram de ser abraçadas. Embora atualmente ainda existam 

cartomantes, a profissão não abrange o mesmo público de 

interessados nem goza do mesmo prestıǵio apresentado na 

história. 

 Por fim, a atividade 7 envolveu o conhecimento pragmático 

ligado à forma como se constroi o discurso para aceitar ou recusar um 

convite. Com base em diálogo contextualizado (figura 4), as equipes 

deveriam continuar a conversa,  respondendo ao convite que Camilo 

faz a Rita a partir de duas imagens: na primeira, Rita chora e sai do 

cômodo em que conversava; na segunda, ambos saem juntos. Esse tipo 

de atividade une a compreensão da linguagem verbal com a não verbal, 

que juntas fornecem pistas para a composição das respostas. O uso da 

língua em situação de comunicação (ALMEIDA FILHO, 2015) é o 

foco principal dessa tarefa, principalmente no que diz respeito às 

estratégias pragmáticas presentes no ato de recusar um convite. 
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Figura 4: Atividade 7 

A resposta esperada para a aceitação é relativamente mais 

simples do que a construção de uma recusa. Embora os professores 

não precisem citar as teorias que endossam essa recusa, é 

importante que os alunos saibam que ao lidar com a sociedade 

brasileira o comportamento linguı́stico deve considerar também o 

contexto em que a recusa se insere. Brown e Levinson (1978) 

esclarecem, através da teoria da polidez, que um pedido ou um 

convite podem ameaçar a face negativa do outro, ou seja, aquela 

relacionada ao lado pessoal e às possıv́eis imposições sociais 
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implı́citas no discurso. Ao se fazer um convite, geralmente há o 

desejo implı́cito de que o interlocutor aceite. Isso quer dizer que a 

recusa de Rita, especialmente considerando o contexto em que ela 

se insere na representação imagética, deveria ser feita da forma 

mais adequada àquela situação. Outro elemento que influencia 

como recusar ou aceitar é a relação existente entre os dois 

personagens, ou seja, o convite de um amante soa de forma diversa 

do convite de uma amiga, por exemplo. Além disso, a imagem 

mostra que Rita sai da sala chorando, sinalizando que talvez ela 

possa estar querendo terminar aquela relação extraconjugal, o que 

também poderia contribuir para a formação da recusa.  

Em resumo, nessas 7 atividades encadeadas na forma de 

gincana, procurou-se revisar conteúdos do nıv́el A1, desenvolvidos 

ao longo do semestre, de forma interessante e lúdica, com base em 

uma HQ de obra literária adaptada. Sabendo que os alunos estavam 

próximos de uma avaliação final, essa foi também uma estratégia 

para aliviar a tensão da turma, retomando a matéria através de 

tarefas em grupo que permitiram a coconstrução do conhecimento 

e a integração das habilidades: produção oral e escrita, 

compreensão leitora e compreensão auditiva. O Quadro 2 resume 

as atividades da “Gincana da Cartomante”. 
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Atividade 1 Desembaralhar 10 fatos da trama 

Atividade 2 Reescrever a trama usando advérbios e criando um novo final 

Atividade 3 Nomear tipos de relação entre personagens correlacionando colunas 

Discutir representações socioculturais (brasileiros x cultura de 

origem; época da história x época atual) 

Atividade 4 Moda:  vocabulário relacionado às vestimentas dos personagens 

Descobrir/nomear que roupa os personagens usam a partir de 

descrições 

Comparar a moda da época e de hoje / representações socioculturais 

Debate 

Atividade 5 Reescrever trama no futuro simples unindo frases espalhadas por 

meio de conectores  

Descrever imagens 

Atividade 6 Profissões: nomear profissão dos personagens, compará-las com as 

de hoje e com as prestigiadas em seus países de origem 

Atividade 7 Pragmática do aceite e da recusa:  continuar conversa entre 

personagens envolvendo aceite e recusa de convite. 

Quadro 2:  Gincana da Cartomante – Atividades em equipe 
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PENSANDO A PRÓPRIA PRÁTICA 

Com base na autoavaliação docente, a Gincana apresentou 

múltiplas oportunidades de aprendizagem no uso do PLE. As 

discussões culturais, por exemplo, foram produtivas e ricas, uma 

vez que os alunos contribuı́ram com o olhar de suas próprias 

culturas, trouxeram aspectos sobre o Brasil presentes no texto e em 

suas vivências e as compararam engajando-se em atividades 

cognitivas descendentes e de forma compartilhada. 

Linguisticamente, trabalharam a produção oral espontânea, a 

reescrita, vocabulário, prosódia e pronúncia, integrando as 

habilidades linguı́sticas como já mencionamos. Discursivamente, 

organizaram de modo lógico a narrativa, a reconstruı́ram em 

contextos inéditos, inclusive no tempo futuro.  Embora discutissem 

sobre temas direcionais, ultrapassaram a repetição de estruturas e 

interagiram entre si usando construções individuais de modo 

espontâneo, principalmente por ter a atividade se constituı́do em 

uma Gincana que os levou a coconstruir o significado na e pela 

interação em equipe. 

Em termos da prática escrita per se, houve evolução em 

relação aos textos produzidos ao longo do semestre. A maioria 

alcançou os objetivos propostos. Como as pistas sobre as frases 

apareceram na atividade 1 e como a reescrita seguiu-se a ela, a 

competência escrita dos estudantes se mostrou alinhada aos 

parâmetros descritivos do nıv́el iniciante. Naturalmente, houve caso 

de aluno que na atividade 1 se limitou a organizar os fatos expostos 

nas frases na ordem em que ocorreram na história, usando vı́rgulas 
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e sem aplicar os conectivos solicitados. No entanto, a interação em 

grupo propiciou oportunidades de aprendizagem que podem 

reverter em ganhos futuros.  No âmbito dos aspectos mecânicos da 

lı́ngua, os alunos demonstraram menor dificuldade com a 

acentuação das palavras, especialmente em relação ao uso do til, 

assim como menor interferência entre as palavras usadas na lı́ngua 

oral no Brasil e a escrita, em comparação com outras produções 

escritas no semestre.  Um erro ortográfico recorrente, por exemplo, 

o alteamento das vogais médias (arquifonema /I/ no lugar da vogal 

/e/ em posição átona final), não aconteceu, provavelmente devido à 

presença incremental de pistas no texto e em grande parte do 

enunciado na atividade anterior. Houve igualmente utilização de 

artigos com a flexão nominal adequada ao gênero das palavras 

subsequentes, seara de especial dificuldade para iniciantes em PLE.  

Destacamos ainda o uso da conjugação verbal no pretérito perfeito, 

uma vez que as frases originais no texto lido apresentavam os 

verbos no presente.  

Socioculturalmente, o uso de uma publicação autêntica e 

multimodal constituiu experiência pedagógica interessante, por 

levar os aprendizes a interagirem com as representações culturais 

objetivas e subjetivas do paı́s em que eles vivem imersos, assim 

como a refletirem criticamente sobre a própria organização social, 

seja por meio da moda, seja por meio das profissões. Embora o 

trabalho com quadrinhos possa parecer bastante simples, Ramos 

(2017) e Vergueiro (2014) explicam que esse hipergênero requer 

leitura bastante cuidadosa, especialmente no momento em que o 
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professor seleciona o material a ser utilizado. Estereótipos, 

preconceitos e linguagem politicamente incorreta podem interferir 

diretamente no sucesso ou insucesso da atividade.  Além disso, há o 

aspecto visual.  Os professores devem direcionar os aprendizes em 

sala de aula à leitura concomitante das imagens em conjunto com a 

linguagem verbal, a fim de que haja interação dos multimeios na 

construção do significado e, em última instância, compreensão.  

AÀ  luz dos objetivos assinalados (revisar os conteúdos 

propostos para uma turma de adultos, do nıv́el A1, durante um 

semestre de aulas, de forma leve e lúdica), a Gincana 

aparentemente também os cumpriu, já que os dez alunos 

desenvolveram as atividades propostas com tranquilidade, foram 

bem avaliados por elas e demonstraram satisfação não apenas com 

a leitura, mas com a participação na Gincana. 

Portanto, uso de HQs como material didático e da Gincana 

como prática pedagógica, parece representar um diferencial tanto 

na mediação da construção de sentido quanto no fator motivação, 

que há muito sabe-se fundamental no ensino-aprendizagem de uma 

LE.  Por fim, não podemos deixar de mencionar que práticas como a 

ilustrada podem impulsionar reflexões sobre estratégias didáticas 

que integrem lı́ngua, cultura e sociedade no ensino do português 

para estrangeiros.   
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PESSOAS SURDAS 
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INTRODUÇÃO  

Esse artigo destaca como viabilizar o ensino da lı́ngua 

portuguesa através da mediação e do incentivo à leitura para 

alunos surdos. Antes, porém, é necessário contextualizar sobre a 

lı́ngua de sinais brasileira, e sobre a leitura para a pessoa surda, 

para então chegarmos ao ensino do português na modalidade 

escrita e como segunda lı́ngua. Como metodologia, destacam-se 
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teorias sobre letramento literário e sobre educação de surdos, 

configurando, portanto, numa pesquisa com abordagem qualitativa, 

e de cunho teórico. 

Caracterizam-se as pessoas surdas como um grupo étnico e 

não como “deficientes”, pois não estamos considerando a falta da 

audição como lesão, doença ou defeito. Considera-se que a surdez 

concede o desenvolvimento de uma cultura com caracterı́sticas 

visuais e, com efeito, a existência de uma identidade cultural 

diferente das culturas e identidades da sociedade ouvinte. 

Seguindo essa perspectiva da diversidade das culturas, os 

surdos mantém uma cultura que forma uma comunidade, um povo: 

o “povo surdo é o grupo de sujeitos surdos que usam a mesma 

lı́ngua, que tem costumes, história, tradições comuns e interesses 

semelhantes” (STROBEL, 2008, p. 30). 

As pessoas surdas vivem em uma cultura diferente da cultura 

hegemônica dos ouvintes: 

Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o 
mundo e de modificá-lo a fim de se torná-lo acessıv́el e 
habitável ajustando-os com as suas percepções visuais, 
que contribuem para a definição das identidades 
surdas e das almas das comunidades surdas. 
(STROBEL, 2008, p. 24). 

Para o desenvolvimento da identidade surda, é muito 

importante o convıv́io entre surdos/as desde a infância, 

possibilitando a socialização da criança surda através dos costumes 

e dos valores da cultura surda. 
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SOBRE LIBRAS E LEITURA 

Ronice Müller de Quadros (2006) indica que as lı́nguas 

expressam a capacidade especı́fica dos seres humanos para a 

linguagem, expressam culturas, valores e os padrões sociais. Os 

surdos brasileiros utilizam a Lı́ngua Brasileira de Sinais (Libras) e 

essa possui todas as propriedades especı́ficas das lı́nguas humanas. 

Portanto, “para o ensino bilı́ngue é necessário que a base linguı́stica 

seja a Libras para o ensino-aprendizagem da linguagem escrita, que 

passa a ser concebida como segunda lı́ngua para os sujeitos 

surdos.” (LODI; 2009 p.145). Para Lodenir Karnopp (2006), os 

Estudos Surdos se lançam na luta contra a interpretação da surdez 

como deficiência, contra a visão da pessoa surda enquanto 

indivı́duo deficiente e contra a definição de surdez como uma falta. 

Em relação à Libras, destacam-se considerações prévias e 

necessárias a se fazer: sua modalidade é viso-espacial, ou seja, 

necessita de um local no espaço num campo de visão. Para um sinal 

ser reconhecido em Libras este precisa possuir os parâmetros 

mı́nimos na sua formação, que são: configuração de mãos, ponto de 

articulação, movimento, expressão facial e orientação. Isso quer 

dizer que não basta fazer qualquer movimento ou mı́mica para 

caracterizar-se como Lı́ngua de Sinais (GESSER, 2009). 

Ressalta-se também que a Libras é uma lı́ngua, e não 

linguagem, pois esta tem todos os componentes pertinentes às 

lı́nguas orais, como gramática, semântica, sintaxe e outros 

elementos, preenchendo, assim, os requisitos cientı́ficos para ser 
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considerada instrumentalmente linguı́stica com poder e força. 

(GESSER, 2009). 

Em relação ao surdo, sua história está diretamente ligada à 

cultura, à identidade ao diagnóstico clı́nico, pois  

Essa postura foi assumida pela filosofia oralista, que 
acredita na normalização, preconizando a integração e 
o convıv́io dos portadores de surdez com os ouvintes 
somente através da lı́ngua oral. Com a busca da 
equivalência ao ouvinte, prioriza-se o ensino da fala 
como centralidade do trabalho pedagógico. A 
metodologia é pautada no ensino de palavras e tais 
atitudes respaldam-se na alegação de que o surdo tem 
dificuldade de abstração. Aprender a falar tem um peso 
maior do que aprender a ler e a escrever. Assim, o 
surdo é considerado como deficiente auditivo que deve 
ser curado, corrigido, recuperado. (SALLES, 2004 p. 55-
56) 

Esse diagnóstico corroborou para o inı́cio dos estudos surdos, 

envolvendo artefatos da cultura surda, como sujeitos atuantes e 

participantes da sua própria história (SKLIAR, 2010). Assim, 

rompeu com o paradigma sobre a “afirmação de que o surdo seja 

usuário da cultura ouvinte” (2010, p. 57). A cultura ouvintista é 

constituı́da basicamente por signos essencialmente auditivos, e no 

que há de visual, como a escrita, por exemplo, também é 

constituı́da de signos auditivos. Com isso, um surdo não consegue 

discernir e utilizar esses signos com os seus amplos significados, 

apenas identificará até certo ponto, pois entende somente pelos 

signos visuais. 

Ainda tratando sobre as diferenças e diversidades surdas, 

Skliar (2010) afirma que “a escrita do surdo não vai se aproximar 
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da escrita ouvinte. (…) Portanto, não há como exigir do surdo a 

construção simbólica tão natural como a do ouvinte” (p. 57). 

Quadros (2006) aponta que a lı́ngua de sinais vai ser adquirida por 

crianças surdas se elas tiverem a experiência de interagir com 

usuários de lı́ngua de sinais.  

Por isso, a escola se tornou um espaço linguı́stico 

fundamental, pois normalmente é lá que 

o primeiro espaço que a criança surda entra em contato com 
a lı́ngua brasileira de sinais. Por meio da lı́ngua de sinais, a 
criança vai adquirir a linguagem. Isso significa que ela estará 
concebendo um mundo novo usando uma lı́ngua que é 
percebida e significada ao longo do seu processo. Todo esse 
processo possibilita a significação por meio da escrita que 
pode ser na própria lı́ngua de sinais, bem como, no 
português. Como diz Karnopp (2002), as pessoas não 
constroem significados em vácuo. (QUADROS, 2006, p. 22-23) 

Esse contato com a escola salienta a importância da 

manutenção das escolas de surdos. Quando se fala em educação de 

surdos não se refere apenas à interação com alunos com ou sem 

deficiência, mas sim com a lı́ngua, cultura e identidade. Esses são 

campos que precisam ser apropriados em contatos com outros 

surdos atuantes nas comunidades surdas. 

EDUCAÇÃO DE SURDOS: DA SEGREGAÇÃO À INCLUSÃO 

Nesta subseção será apresentado um breve histórico sobre a 

deficiência, para então chegar ao alvo da pesquisa: o leitor surdo do 

século XXI. Conhecer os caminhos da Educação Especial é 

importante, pois se faz necessário para compreender os diversos 
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enfoques éticos e morais em que a pessoa com deficiência foi sendo 

compreendida em cada época. 

A trajetória histórica das pessoas com deficiências sempre 

esteve diretamente ligada com a concepção do homem perante a 

sociedade (SALLES, 2004). Para Sassaki (1997), pode-se se dividir a 

Educação Especial em quatro fases: exclusão, segregação ou 

separação, integração e inclusão. Desde a Idade Antiga que as 

polı́ticas extremas de exclusão de crianças deficiente são aplicadas 

(CARDOSO, 2004). Na Grécia antiga, crianças deficientes eram 

abandonadas nas montanhas, e em Roma, atiradas em rios. 

Continuando analisar a idade antiga, Bianchetti (1995) afirma que 

as crianças que sobreviveram passaram pela seleção natural, e, 

portanto, só as com saúde. Este ponto evidencia o abandono aos 

deficientes, aos mais fracos. 

Já na Idade Média a deficiência estava ligada ao pecado. As 

crianças eram consideradas seres diabólicos, e, portanto, deveriam 

ser excluı́das, pois o misticismo estava ligado à igreja, ao moralismo 

cristão. Cardoso (2004) aponta que os deficientes eram a “marca da 

punição divina, a expiação os pecados; a outra, a expressão do 

poder sobrenatural, o privilégio de ter acesso às verdades 

inatingıv́eis para a maioria” (p. 16). Analisando a história, entende-

se o porquê de milhares de pessoas mortas na fogueira da 

inquisição. EÉ  preciso analisar o perı́odo histórico e geográfico para 

não cair no julgamento moral. Ao queimar o corpo de alguém não 

era por sadomasoquismo, e sim porque se julgava que a pessoa 

estava possuı́da pelo demônio, como forma de purificação da alma. 
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Os deficientes também eram considerados “instrumentos de Deus 

para comunicar os homens” (BIANCHETTI, 1995, p. 11). E foi por 

essa concepção que foram criadas as Santas Casas de Misericórdia.  

O século XVI foi impactante para o mundo inteiro: novas 

tecnologias foram desenvolvidas, a ciências se destacou e houve 

aumento na produção direcionada ao mercado (BIANCHETTI, 

1995). Com isso, o homem passou do reino da necessidade para o 

reino da liberdade. A humanidade passou do artesanato para a 

manufatura, no século XVI, e depois para a maquinofatura, no 

século XVII. Durante esse perı́odo, o pastor João Amós Comênio 

expôs suas ideias liberalistas e através da ‘didática magna’. A 

didática magna constituiu-se em “ensinar tudo a todos, 

dependendo, segundo ele, dos talentos (classe social)” 

(BIANCHETTI, 1995, p.14). Ele dividiu a escola em quatro grupos e 

um deles era ‘escola primária para todas as crianças’. De forma 

rotulada era compreendido que todas as pessoas eram iguais, 

homogêneas. Contudo, até o fim da Idade Média, Bianchetti (1995) 

afirma que as “’classes’ eram obrigatórias e os escravos e servos 

nem sequer podiam aspirar uma situação diferente daquela na qual 

nasceram e para qual viviam” (p. 15). Mas como a educação era, em 

tese, para todos, muitos começaram a ver na educação a forma de 

subir de classe.  

Conforme relata Jiménez (1993), no final do século XVIII e no 

inı́cio do XIX, inicia-se na América do Norte a institucionalização 

das ‘pessoas com deficiências’, dando o inı́cio à Educação Especial. 

Esse reconhecimento da deficiência aos poucos transformou a fase 
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de exclusão em fase de segregação, quando ocorreu a 

institucionalização da deficiência. Essa fase caracterizou-se pela 

retirada das pessoas com deficiências da sociedade para então 

deixá-las segregadas em instituições residenciais. Para Beyer 

(2005, p. 14), essas escolas “integraram, pela primeira vez, as 

crianças com deficiência no sistema escolar”. 

Ainda sobre a educação especial, esta não foi criada para 

separar as pessoas, mas sim para dar condições de ensino que elas 

nunca tiveram antes. E, por isso, 

Tradicionalmente o atendimento aos portadores de 
deficiências era realizado de natureza custodial e 
assistencialista. Baseado em um modelo médico, a 
deficiência era vista como uma doença crônica e o 
deficiente como um ser inválido e incapaz, que pouco 
poderia contribuir para a sociedade, devendo ficar ao 
cuidado das famı́lias ou internado em instituições 
‘protegidas’, segregado do resto da população. (GLAT, 
1998, p. 11) 

No século XX, dá-se inı́cio à fase de integração. EÉ  nesse 

perı́odo que as pessoas com deficiência vão para a mesma 

instituição de ensino que as pessoas sem deficiência, mas em 

grupos separados. Para Cardoso (2004, p. 12), 

a possibilidade de alcançar os serviços sociais é 
requisito prévio para os incapacitados que lhes 
permitirá gozar de igualdade de oportunidades, é a 
chave para exercer plenamente seus direitos civis, 
sociais, polı́ticos e culturais, outorgando o direito de 
igualdade de todos os seres humanos. Não devemos 
esquecer que 80% das pessoas com algum tipo de 
incapacidade no mundo vivem em paı́ses em via de 
desenvolvimento. 
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Por isso, para que sejam garantidos os direitos citados acima 

das pessoas com deficiência, o modelo de inclusão requer mais da 

escola do que o modelo de integração. Este prevê um ensino que 

abranja todos em uma mesma classe dentro de uma mesma escola. 

Com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Educação Especial, Lei nº 9.394/96, no art. 58, parágrafo 

I, foi previsto o “serviço de apoio especializado, na escola regular, 

para atender a peculiaridades da clientela de educação especial” 

(BRASIL, 1996). Agora, as escolas especiais estão encarregadas de 

assumir esse novo papel na escolarização: atuar de forma 

colaborativa com as escolas regulares.  

Sobre esse breve histórico da educação especial, averiguou-se 

que os dados permitiram obter o olhar histórico acerca da 

acessibilidade e da inclusão na educação. Os documentos lidos 

permitiram recuperar algumas frações históricas que contribuı́ram 

na problematização do tema em pesquisa. Com isso, os estudos 

indicam a carência de estudos e necessidade de mais pesquisas 

sobre acessibilidade e leitura para surdos. 

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

Entre as polı́ticas sociais para os surdos, uma das que se 

destaca é a polıt́ica de educação, a qual, no Brasil, tem sua trajetória 

marcada por avanços significativos ao longo da história. Essas lutas 

e avanços transforma-se em resistências, que demonstram o fato de 

a população ter possibilidades de conquistar seus direitos através 

de suas ações e participação social. 
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As polı́ticas públicas destinadas ao atendimento de pessoas 

com deficiência têm estado presentes quase sempre em um campo 

muito contestado. Em 1961, com a primeira LDB (Lei 4024/61), já 

se dava ênfase no sentido de conceber a educação como direito de 

todos e de recomendar a integração da educação especial ao 

sistema nacional de educação. Já a Lei 5692/71, que alterou a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional supracitada, também 

reafirmou a necessidade de se conferir um tratamento adequado 

aos alunos com “necessidades especiais”. 

EÉ  importante ressaltar aqui a nomenclatura citada pela Lei, 

referenciando os alunos com o termo “necessidades especiais”. A 

sociedade em geral desconhece que o uso de determinada 

terminologia pode reforçar a segregação e a exclusão. Cabe 

esclarecer que o termo "portadores" implica em algo que se 

"porta", que se carrega. Remete, ainda, a algo temporário, como 

portar um documento ou ser portador de uma doença. Quando se 

rotula alguém como "portador de deficiência", ressalta que a 

deficiência está acima da pessoa humana, como se fosse uma 

marca.  

Ao longo da história, a terminologia modificou e passou a ser 

“pessoa com deficiência”, que permanece até hoje. A diferença entre 

esta e as anteriores está na valorização da pessoa, onde ela, pessoa, 

está à frente de sua deficiência. Ressalta-se e valoriza-se a pessoa, 

independentemente de suas condições fı́sicas, sensoriais ou 

intelectuais. A construção de uma verdadeira sociedade inclusiva 
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passa também pelo cuidado com a linguagem, que pode expressar o 

respeito ou a discriminação em relação às pessoas com deficiência.  

Seguindo com a construção das polı́ticas públicas na 

educação, a Constituição de 1988, em seu artigo 208° determinou 

ser dever do Estado o atendimento educacional especializado, às 

pessoas com deficiência, na rede regular de ensino (BRASIL, 1988). 

Mas foi só depois da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LDBEN (9394/96) que a educação especial passou a ser objeto de 

muitos debates, principalmente no que se refere ao seu artigo 58°, 

no qual consta que “essa modalidade de educação deve ser 

oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino para os 

alunos portadores de necessidades especiais”. Buscando atender as 

especificidades impostas pela nova LDB, começou-se a procurar a 

maneira mais adequada de comunicação, culminando com a 

oficialização da libras, que, inclusive, está completando doze anos 

no decorrente ano.  

A partir das novas concepções determinadas por marcos 

legislativo, passou-se a vigorar a ideia de que a inclusão do aluno 

surdo no ensino regular tem um papel determinante para o 

desenvolvimento, não apenas educativo, mas de todo o contexto 

sociocultural do indivı́duo. Tal afirmação está diretamente 

relacionada ao fato de o comprometimento da perda da capacidade 

auditiva acarretar enormes dificuldades de socialização com 

pessoas ouvintes, carecendo, então, de intervenções pedagógicas, 

familiares e sociais, para que o processo de integração ocorra de 

forma agradável às pessoas com deficiência e, consequentemente, 
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levando-as a uma socialização completa com o mundo que as 

rodeia (SOUZA; MACEÊ DO, 2002).  

Contudo, várias discussões são formuladas, mas há 

resistências no âmbito governamental para substituição de 

algumas polı́ticas tidas como de interesse social absoluto, por 

exemplo, o caso da inserção dos alunos surdos em salas de aula 

com alunos ouvintes. Considerando as polı́ticas governamentais 

como algo recente e com pouco tempo de aplicação prática, pode-se 

dizer que as propostas para educação dos surdos no Brasil ainda 

precisam ser mais estudadas e aprofundadas para novos avanços e 

novas alternativas de aperfeiçoamento das polı́ticas.  

Para as autoras Souza e Góes (1999), retratando o contexto 

integração/inclusão escolar, refletem sobre a educação brasileira e 

a situação da polı́tica e da economia que marcam polı́tica 

educacional. 

Ao nosso ver, é quase impossıv́el, no momento, que 
uma escola, seja qual for, dê conta de todo e qualquer 
tipo de aluno, como é o caso do deficiente mental, do 
surdo, da criança de rua ou do trabalhador rural. Para 
atender com dignidade aos que nela já estão novas 
iniciativas pedagógicas se fazem necessárias. Iniciativas 
que demandariam a construção de um novo 
entendimento polı́tico e ideológico do que seja escola, 
uma abordagem que pudesse enfrentar o fracasso de 
forma efetiva (SOUZA; GOÉ ES, 1999, p.168).  

A reflexão em que a situação polı́tica e econômica, anunciada 

pelo sistema neoliberal em que vive a sociedade, compromete a 

educação no paı́s, dificultando a inserção das pessoas com 
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deficiência na Escola regular. O seguimento do projeto neoliberal 

fundado no “Estado Mı́nimo” na compreensão reprodutivista de 

educação e da dependência às regras globalizantes do mercado, 

está relacionado às reformas constitucional, administrativas e de 

ensino, reformas estas que afetam conquistas sociais e a qualidade 

da educação.  

Em suma, a educação brasileira comportável como o Estado 

Mı́nimo, está concomitantemente ligada à orientação polı́tica 

atualmente dominante. Dentro da concepção neoliberal, em que se 

instiga a valorização dos mecanismos de mercado, apela-se à 

iniciativa privada e às organizações não governamentais em lugar e 

papel do Estado e das iniciativas do setor público.  

A polı́tica de desobrigação do Estado com a educação 
pública, gratuita e de qualidade vem excluindo cada vez 
mais crianças, jovens e adultos da escola, e 
aprofundando desigualdades sociais. Se é esse o 
horizonte que se apresenta, então até que ponto faz 
sentido o processo de “inclusão”? Dentro dessa polı́tica, 
ela é economicamente barata, já que um mesmo 
professor pode atender, sem capacitação, a trinta 
alunos ou mais que, no final das contas, não terão 
mesmo muitas perspectivas de ascensão social ante a 
sociedade competitiva em que estão colocados 
(MACHADO, 2008, p.44). 

Corroborando o texto acima transcrito, é preciso questionar a 

real situação em que se encontra a chamada “inclusão” que o 

Estado quer implementar, pois não basta inserir um aluno com 

deficiência na sala de aula e ignorar suas necessidades. Não basta 

propiciar atendimento especializado se a escola não modifica suas 

208



organizações pedagógicas, suas produções de saberes e suas 

concepções. 

Nessas condições, é praticamente impossıv́el que a escola 

consiga atender realmente os alunos com deficiência. 

Especificamente com os surdos/as, a inclusão na escola regular 

requer muitas mudanças, está entre elas, principalmente, o 

conhecimento da lı́ngua de sinais, fundamental para a comunicação 

integral com os surdos/as. EÉ  importante ressaltar que as Escolas 

Especializadas para educação do surdo ainda são a melhor 

possibilidade de educar na sua integridade, valorizando sua 

cultura, seus costumes e sua identidade. 

A escola deve voltar o olhar para o aluno privilegiando a sua 

singularidade e particularidade como um sujeito histórico e social, 

opondo-se a um programa educacional único e oficial, como se 

fosse a única maneira da prática pedagógica e como se a escola 

precisasse ser igual para todos. Quadros (2003) reafirma que a 

educação deveria estar alicerçada em um plano que atendesse 

realmente às diferenças: diferenças sociais, polı́ticas, linguı́sticas e 

culturais. Porém, a realidade exprime a inclusão massificadora, 

destinando-se a atender interesses polı́ticos que têm por base a 

homogeneidade. Os direitos à educação e ao aprender são direitos 

de todos e de cada uma das crianças e adolescentes, mas não uma 

educação qualquer. O direito à educação de qualidade é um direito 

de “toda pessoa”, sem qualquer tipo de discriminação, 

independente de origem étnica, racial, social ou geográfica. 

Compreende, portanto, a igualdade de oportunidade em todos os 

209



casos, mas, antes de tudo, compreende a capacidade de diminuir as 

desigualdades sociais e da discriminação, especialmente da classe 

social e economicamente menos privilegiada. 

ENTRE LIVROS E LIBRAS: O ENSINO DO PORTUGUÊS COM 
LÍNGUA ADICIONAL 

Durante o perı́odo de Análise de Conjuntura de educação em 

algumas Escolas de Surdos e diante de todas as leituras, pôde-se 

observar que, mesmo encontrando contradições e limitações, a 

Escola de modo geral é um espaço de trabalho que proporciona 

para a comunidade surda oportunidades de vivência e descoberta 

de suas potencialidades, valorizando sua cultura, colaborando na 

formação da personalidade e da cidadania, e também provocando 

uma abertura em toda a sociedade para a acolhida, respeito e 

valorização das diferenças. 

A Instituição está marcada por uma dinâmica social e global. 

Todas as Instituições, mesmo que tenham suas particularidades e 

objetivos especı́ficos, por vezes regulados pelo contexto histórico 

da sociedade, estão imersas nesta mesma dinâmica. O mesmo 

ocorre com as contradições e os conflitos ligados à formação social, 

que adentra toda e cada uma das Instituições de ensino (FALEIROS 

2000). 

Atendendo a necessidade do cumprimento da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em seu 

desdobramento, a Lei 10.639/2003, o projeto de trabalho oferecerá 

uma rede de possibilidades de ensino da temática “História e 
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Cultura Afro-Brasileira” para alunos surdos. Essa Lei inclui no 

currı́culo oficial da rede de ensino o dever de mostrar a 

importância da diversidade na formação da identidade cultural 

brasileira. Atrelando essa proposta com a educação de surdos, é 

proposta aqui a identificação da pluralidade cultural apresentada 

nas obras de literaturas africanas de lı́ngua portuguesa para alunos 

surdos de maneira interdisciplinar. Ronice Müller de Quadros 

(2006) defende que as lı́nguas expressam a capacidade especı́fica 

dos seres humanos para a linguagem, expressam culturas, os 

valores e os padrões sociais. Com isso, são através dessas lı́nguas 

que se pode trabalhar interdisciplinarmente assuntos que 

permeiam o cotidiano escolar. Além disso, segundo a Lei 

10.639/2003, é necessário fazer também o resgate da contribuição 

do povo negro nas áreas social, econômica e polı́tica pertinente à 

História do Brasil, recuperando a identidade afro-brasileira que, 

muitas vezes, é lembrada pela comunidade escolar apenas no Dia 

da Consciência Negra, vinte de novembro. 

O projeto aqui situado visa estimular e incentivar o interesse 

pela leitura como fonte de informação e de recreação, visando criar 

nos alunos surdos afeição com as narrativas em Lı́ngua Portuguesa. 

Além disso, o projeto também incentiva os alunos a frequentar 

outros espaços escolares, como, por exemplo, a biblioteca. Assim, os 

livros servirão de modelos para o fortalecimento do elo pedagógico 

evidenciando a ambientação deste local dentro da escola. Através 

disso, esses alunos desenvolvem habilidades em grupo através de 

atividades coletivas e interdisciplinares por meio da obra “Uma 
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Escuridão Bonita” do Angolano Ondjaki. Assim, esses alunos farão a 

promoção de uma rede de conhecimentos interligados com o 

conhecimento de mundo dos alunos valorizando a cultura e 

memória do sujeito surdo e do povo brasileiro, em concomitância 

com a Lei 10.639/2003, que tematiza essas questões raciais. Para 

isso, o projeto será desenvolvido da seguinte forma: inicialmente, 

através da biblioteca, serão desenvolvidas habilidades em grupo 

através de atividades coletivas numa perspectiva interdisciplinar. 

Para isso, serão feitas oficinas com o livro de Literatura Infanto-

juvenil “Uma Escuridão Bonita” do escritor Ondjaki. Serão 

trabalhadas questões de texto e conteúdo, bem como ilustração e 

temática do livro para analisar a cultura surda e a africana no nosso 

paı́s. Estarão presentes nesses momentos diferentes disciplinas – 

como, por exemplo, Português, Libras, Literatura, História, 

Geografia e Artes. Tudo isso possibilita ao aluno transitar por uma 

rede de conhecimentos interdisciplinares e construtivos na sua 

aprendizagem. 

Diante do panorama social em que a pessoa surda está 

envolvida, faz-se necessário levar todo e qualquer tipo de 

conhecimento a elas também, contudo, como a lı́ngua portuguesa é 

a sua segunda lı́ngua, muitas vezes, essas pessoas não têm o mesmo 

grau de alfabetismo que as pessoas ouvintes. Ainda sobre 

alfabetismo, Magda Soares reflete que 

o alfabetismo não é apenas, nem essencialmente, um 
estado ou condição pessoal; é, sobretudo, uma prática 
social: o alfabetismo é o que as pessoas fazem com as 
habilidades e conhecimentos de leitura e escrita, em 
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determinado contexto, e é a relação estabelecida entre 
essas habilidades e conhecimentos e as necessidades, 
os valores e as práticas sociais. (SOARES, 2010, p.33) 

Ou seja, toda a comunidade está envolvida nesse processo. 

Além disso, destaca-se que, cada pessoa possui um nıv́el de leitura 

diferente, pois está inserida em culturas e em regiões diferentes, 

pois a leitura exerce diversos papéis na vida de cada uma dessas 

pessoas. Por isso que, ao tentar levar literatura a essas pessoas, 

deve-se traçar um panorama sobre quem ela é e a que grupo social 

ela está inserida. Normalmente, a escola se torna o primeiro espaço 

linguı́stico fundamental dos surdos, pois é lá que 

a criança surda entra em contato com a lıńgua 
brasileira de sinais. Por meio da lı́ngua de sinais, a 
criança vai adquirir a linguagem. Isso significa que ela 
estará concebendo um mundo novo usando uma lıńgua 
que é percebida e significada ao longo do seu processo. 
Todo esse processo possibilita a significação por meio 
da escrita que pode ser na própria lı́ngua de sinais, bem 
como, no português. Como diz Karnopp (2002), as 
pessoas não constroem significados em vácuo. 
(QUADROS, 2006, p. 22-23) 

Esse contato com a escola salienta a importância da 

manutenção das escolas de surdos. Quando se fala em educação de 

surdos não se refere apenas à interação com alunos com ou sem 

deficiência, mas sim com a lı́ngua, cultura e identidade. Esses são 

campos que precisam ser apropriados em contatos com outros 

surdos atuantes nas comunidades surdas. 

Para Thoma (2010), viver com cultura surda nos faz 

compreender melhor seus valores, lutas, e vida. 

213



Entendemos que para se falar da cultura surda é 
necessário estar lá, viver entre os surdos, para os quais 
a experiência é visual e espacial, compartilhando de 
seus costumes e modos de se relacionar uns com os 
outros, com o mundo e com a vida. (THOMA, 2010, 
p.08) 

Para essa autora, a forma do surdo se relacionar com o mundo 

está conectada a sua experiência de vida e principalmente pela sua 

forma visual e espacial de se comunicar. Quando não se conhece as 

caracterı́sticas do surdo, se torna difıćil compreendê-lo, 

principalmente se julgarmos pelo ponto de vista do ouvinte, que 

usa a oralidade para se comunicar. 

Na Educação de Surdos, busca-se ampliação de tempos, 

espaços, sujeitos e situações de educação. A lı́ngua de sinais é a 

lı́ngua natural do surdo, e é aprendida através do contato com as 

pessoas que utilizam essa lı́ngua. Note que, o contato não é 

necessariamente e apenas com pessoas surdas, mas com todos que 

possuem domı́nio da Libras. Destaca-se a importância das famı́lias 

aprenderem a Libras, pois crianças têm como modelo a famı́lia, e só 

depois a escola. Contudo, a realidade mostra que muitas crianças 

surdas têm o primeiro contato com a lı́ngua e sinais apenas quando 

entra na escola, e ao compararmos com o aluno ouvinte, este já tem, 

no mı́nimo, cinco anos de lı́ngua portuguesa. E, a criança surda que 

tiver “acesso a representação gráfica da lı́ngua portuguesa, 

processo psicolinguı́stico da alfabetização e à explicitação e 

construção das referências culturais da comunidade letrada” 

(QUADROS, 2006, p. 23) fará uso da lı́ngua portuguesa de forma 

natural. Por isso só tornar-se-á possıv́el somente se “o processo for 
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de alfabetização de segunda lı́ngua, sendo a lı́ngua de sinais 

reconhecida e efetivamente a primeira lı́ngua” (QUADROS, 2006, p. 

23). 

EÉ  preciso reconhecer que a pessoa com deficiência, como 

qualquer outra pessoa, tem necessidades nas diversas áreas da vida 

humana, e que a igualdade de direitos mostra que essas mesmas 

necessidades são muito importantes, pois abrangem todos os 

espaços da participação social, educacional, cultural, de saúde, 

enfim, o necessário para que as pessoas tenham uma vida digna. A 

Constituição Federal garante os direitos dos cidadãos e das pessoas 

com deficiência e, como cidadãos, os surdos são dignos do exercı́cio 

aos direitos em todas as áreas da vida humana. Para Lois (2010) 

“reconhecer a interferência da cultura na aprendizagem da leitura é 

admitir o sujeito letrado. EÉ  afirmar a existência do leitor antes do 

texto. EÉ  não banalizar sua história cultural da qual faz parte” (p.22). 

EÉ  com esse conceito de leitura que é trabalhada a identidade e a 

cultura surda como forma de representatividade de si mesmo. 

A arte é um forte instrumento de transformação da realidade 

social, mas não se tem muito acesso a ela, visto que é pouco 

desenvolvida na área acadêmica e na sociedade em geral. Quanto 

mais os indivı́duos sejam passivos, coniventes com as 

determinações impostas pelo capitalismo, não expressem suas 

reivindicações, não demonstrem e não comuniquem suas 

indignações, menos terão a possibilidade de mudanças, de lutar por 

uma sociedade justa, de assegurar os direitos como cidadãos e o 

respeito às diferenças. O surdo tem direito de se organizar em 
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grupo, mantendo sua identidade linguı́stica e cultural como 

qualquer outro grupo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

enfatiza que as pessoas com deficiência são “antes de mais nada, 

PESSOAS. Pessoas como quaisquer outras, com protagonismos, 

peculiaridades, contradições e singularidades” (BRASIL, 2011, p. 

15). Ou seja, a deficiência não se porta, não se carrega, por isso 

houve várias alterações nos termos, e até o presente momento 

utiliza-se o termo “pessoa com deficiência” para designar o público-

alvo da educação especial. A legislação atual traz a seguinte 

denominação: “considera-se público-alvo da educação especial as 

pessoas com deficiência, com transtornos globais do 

desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação” 

(BRASIL, 2011) . 

Cada vez mais as relações sociais em sua universalidade estão 

subjulgadas ao domı́nio e objetivos de acumulação do capital. 

Diante dessa realidade, as relações sociais vêm passando por 

profundas transformações. O redimensionamento das lutas sociais 

e o aprofundamento da “questão social”, assim, como a eliminação 

de vários direitos e das polı́ticas públicas correspondentes, atingem 

claramente os espaços sócio-ocupacionais da profissão, além de 

expandir a precarização das condições de vida da população. Tal 

contexto demanda uma reflexão e aprofundamento a respeito da 

intervenção na realidade, pois é nesse terreno de contradição, 
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visualizando a educação como um direito social, que o serviço 

social quer atuar. 

A diversidade cultural é existente na realidade social. EÉ  um 

elemento importante na construção de identidade de determinados 

grupos sociais. As diferenças não deveriam causar exclusão, 

desigualdade, nem mesmo discriminação ou preconceito, isso 

ocorre devido à sociedade não aceitar “o diferente”. Questões estas 

que mobilizam os grupos sociais para lutar pela igualdade e pelo 

respeito à diferença. Por isso que, como sugestão de pesquisa 

futura, destaca-se a possibilidade de aumentar o número de ações 

de incentivo à leitura para o sujeito surdo em outros ambientes, 

pois a lı́ngua portuguesa está presente em todos os lugares e o 

surdo precisa se familiarizar com ela. Todos nós sabemos do quão 

importante é o livro e o quanto pode ser limitador não ser 

competente em leitura e escrita. Portanto, para esse objetivo 

realmente ser alcançado, para isso se tornar algo mais agradável, é 

necessário disseminar práticas de leitura em diversos âmbitos. 

Práticas essas que valorizem uma das principais portas de entrada 

da leitura: a literatura. 
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INTRODUÇÃO 

No inı́cio do século XVI, os portugueses levam para o Sudeste 

Asiático e para Timor-Leste (TL) a Lı́ngua Portuguesa (LP). EÉ  aqui, 

nesta ilha longı́nqua de dimensões reduzidas que se começam a 

delinear os primeiros passos daquela que viria a ser uma das 

lı́nguas oficiais consagradas na Constituição da República deste 

território. Considerada a lı́ngua da Resistência (HULL, 2001), a LP 

seria consagrada pelo artigo 13.º da Constituição da República 

Democrática de Timor-Leste (RDTL), por razões históricas, 
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culturais e religiosas, lı́ngua oficial a par com o tétum. Importa 

referir que estamos na presença de uma L2, cujo uso é solicitado 

aos cidadãos, com uma função reconhecida, pois é lı́ngua oficial e, 

como tal, necessária para a participação na vida polı́tica e 

económica do Estado. 

 A adoção da LP como lı́ngua oficial de TL delegou nos 

professores timorenses, especialmente naqueles que viriam a ser 

os futuros professores timorenses de LP, uma tarefa árdua. A 

proibição do ensino da LP durante os longos anos de domı́nio 

indonésio levou a que esta lı́ngua deixasse de ser falada pela 

geração mais jovem, sendo mantida por uma geração de meia-idade 

(45-50) cuja escolarização foi ainda iniciada no tempo da 

colonização portuguesa. Foi esta geração letrada de 1975, mais 

tarde recrutada para efetuar a disseminação da LP ao longo dos 

anos que se seguiram à restauração da independência de TL, que foi 

o alvo preferencial para formação por parte dos professores 

portugueses, através do Projecto de Reintrodução da Língua 

Portuguesa (PRLP), depois o Projecto de Consolidação de Língua 

Portuguesa (PCLP) e o Projecto de Formação Inicial e Contínua de 

Professores (PFICP)30. 

                                                 

30 Os projetos acima mencionados, o PRLP e o PCLP, são da responsabilidade da 
Cooperação Portuguesa, que iniciou o trabalho em Timor-Leste no ano 2000. Em 
2012, teve início um novo projeto, o PFICP, da responsabilidade do Camões, Instituto 
da Cooperação e da Língua, em parceria com o Ministério da Educação de Timor-
Leste, mais particularmente, o Instituto Nacional de Formação de Docentes e 
Profissionais da Educação (INFORDEPE) que, entre outras vertentes de formação, 
pela primeira vez, contemplava a formação específica dos professores timorenses do 
ensino secundário técnico-vocacional. 
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 A reflexão aqui apresentada tem por base a nossa 

experiência como formadora de LP dos docentes timorenses que 

ensinavam LP no Ensino Secundário Técnico-Vocacional (ESVT) de 

Timor-Leste, entre os anos 2012 e 2014. Importa referir que após a 

conclusão do Ensino Básico, os alunos timorenses ingressam no 

Ensino Secundário, que se encontra organizado atualmente em 

duas modalidades – o Ensino Secundário Geral (ESG), com cursos 

orientados para a continuação de estudos no Ensino Superior 

Universitário ou Ensino Superior Técnico, e o ESTV, oferecendo 

cursos de formação técnico-vocacional, mais orientados para o 

ingresso no mercado de trabalho e permitindo, de igual modo, o 

acesso ao ensino Superior Universitário ou Técnico – que 

corresponde a três anos de escolaridade (MINISTEÉ RIO DA 

EDUCAÇAÕ O, 2011, p.63).    Na base da nossa reflexão 

estão, por um lado, as opiniões dos docentes timorenses de LP do 

ESTV e, por outro, o desafio do Vice-Diretor da Escola de Economia 

e Comércio de Becora, que perante alguns materiais didáticos, na 

sua ótica descontextualizados, lançou o repto: “Precisamos de 

materiais reais para as nossas necessidades reais!”  

 Com efeito, a falta de orientações metodológicas e de 

ferramentas didáticas adequadas ao ensino da LP neste tipo 

especı́fico de ensino, que tenham em consideração o contexto, as 

necessidades linguı́stico-comunicativas dos aprendentes (alunos 

que necessitam de utilizar a LP em contextos especı́ficos, desde a 

área do comércio, até à hotelaria, mecânica, construção civil, etc.), 

impulsionou esta reflexão. Procurámos, a partir da nossa 
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experiência como formadora de docentes de LP no ESTV, a partir 

das nossas estratégias colocadas em prática na sala de aula, a partir 

das opiniões dos professores timorenses sobre as metodologias de 

ensino, e principalmente sobre os materiais que têm à sua 

disposição como apoio às suas aulas de LP, elencar um conjunto de 

princı́pios que, a nosso ver, devem ser tidos em conta no delinear 

de estratégias pedagógicas e sobretudo na construção de futuros 

materiais didáticos, mais adequados do ponto de vista linguı́stico, 

cultural e educacional.  

 Longe de poder ser tratada como um idioma uniforme 

(BRITO, 2004), a LP, ou melhor, as diversas “lı́nguas portuguesas” 

utilizadas no universo da lusofonia (TL, Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Prı́ncipe e Portugal) exigem 

diferentes abordagens, metodologias e consequentemente 

diferentes materiais de ensino que tenham em conta as 

idiossincrasias que caraterizam aquelas variedades. Procuramos, 

ao longo desta reflexão, delinear um caminho que nos permita dar 

cumprimento aos seguintes objetivos: 

- Problematizar a qualidade/adequação dos materiais 

didáticos utilizados para o ensino da LP, por professores 

timorenses, no ESTV. 

- Perceber quais as dificuldades e necessidades dos 

professores timorenses de português do ESTV. 

- Esboçar um conjunto de princı́pios que sirva de base ao 

delinear de estratégias pedagógicas e à construção de futuros 
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materiais didáticos adequados ao ensino do português, no 

ESTV. 

O ENSINO DO PORTUGUÊS NO ENSINO SECUNDÁRIO 
TÉCNICO- VOCACIONAL: DIFICULDADES E DESAFIOS  

 São inúmeros os desafios que se continuam a colocar 

atualmente a todos os professores timorenses que integram o ESTV, 

nomeadamente aos professores de LP. Já em 2009, Batoréo nos 

dava conta das inúmeras dificuldades com as quais se depara um 

professor timorense de LP em geral, nomeadamente a falta de “(…) 

bases cientı́ficas, culturais ou educativas, [e de] recursos para 

exercer as suas funções profissionais de um modo criativo e 

independente” (2009, p.5). 

 Uma das razões que pode justificar as dificuldades sentidas 

pelos professores terá origem na proibição do uso e ensino do 

português ao longo de 24 anos de domı́nio indonésio, que levou a 

que toda uma geração de professores, atualmente entre os 20-30 

anos, desconheça esta lı́ngua e seja fluente em bahasa indonesia. 

Pelo contrário, as gerações acima dos 40 anos foram escolarizadas 

ainda no sistema colonial português, revelando domı́nio da LP e 

como tal foram o alvo privilegiado de formação por parte do 

Projecto de Reintrodução da Língua Portuguesa (PRLP) e do Projecto 

de Consolidação da Língua Portuguesa (PCLP). 

 Um outro problema que tem a sua origem em eventos 

históricos prende-se com a qualidade dos professores e com a 

qualidade da sua formação. Na sequência do referendo de 1999, os 
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professores indonésios, sobretudo os do 3.º ciclo, deixaram TL e, 

como tal, as escolas ficaram sem professores. Com o fim da 

ocupação indonésia, o paı́s herdaria também a saı́da de 80% dos 

seus professores (BANCO MUNDIAL, 2003). Esta crise de oferta de 

professores foi resolvida através da contratação, pela United 

Nations Mission in East Timor (UNMIT), de professores locais com 

habilitações académicas e experiência de ensino muito limitadas. 

Por último, entre as dificuldades e desafios encontrados, 

destacamos um dos aspetos que consideramos centrais no processo 

de ensino-aprendizagem: os materiais didáticos. Com efeito, os 

professores timorenses confrontam-se diariamente com a escassez 

de publicações e manuais escolares em LP. Por outro lado, os 

poucos manuais escolares que existem, oferecidos por escolas 

portuguesas ou por determinadas organizações, encontram-se 

desfasados da realidade timorense, pois foram elaborados sem 

conhecimento da realidade local e das caracterı́sticas das lı́nguas 

locais, em particular da lı́ngua tétum (GONÇALVES, 2011, p.10).  

MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DO PORTUGUÊS 
EM TIMOR-LESTE - ALGUNS PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

A variedade de cursos oferecidos pelo ESTV requer a 

existência de instrumentos didáticos que tenham em linha de conta 

a especificidade deste tipo de ensino. Advogando, por um lado, que 

estes materiais se destinam ao ensino do português para alunos 

que frequentam cursos especı́ficos, também estamos conscientes 

de que se todos os textos falarem de economia, ou de comércio, ou 
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de mecânica, os aprendentes acabarão por ficar entediados e 

consequentemente desmotivados. A experiência mostrou-nos que, 

ao cabo de muitas horas de ensino da LP a utilizar textos sobre 

trocas comerciais na Escola de Economia e Comércio de Becora, os 

aprendentes, neste caso docentes timorenses, acabariam por 

mostrar uma atitude de completo alheamento e mais tarde 

desinteresse pelo assunto em questão. Tomlinson (2003, p.112) 

elucida-nos com um exemplo semelhante de uma turma de pilotos 

da Arábia Saudita que, ao fim de muitas horas a ouvir falar de 

aeroportos e aviões, caıŕam na total alienação.  

EÉ  importante que os aprendentes sejam expostos a diversas 

temáticas que despertem o seu interesse, emoções, sentimentos, 

enfim, que despoletem as mais variadas reações, em vez de meras 

respostas mecânicas31. Cientes de que a eficácia destes materiais 

passa fundamentalmente pelo desencadear de uma atitude afetiva 

coadjuvada por uma pedagogia do envolvimento, questionámo-nos 

sobre formas de envolver afetivamente os nossos aprendentes 

timorenses de LP do ESTV de TL. 

Os princı́pios que a seguir elencamos não pretendem ser uma 

lista exaustiva, mas antes um menu de opções em aberto, 

pensamentos alicerçados na nossa experiência de ensino em 

contexto de sala de aula, em TL, na bibliografia da área analisada e 

                                                 

31 A este propósito, Tomlinson (2003) salienta a importância das emoções quando 
refere que sentimentos de alegria, empatia, diversão contribuem para a uma aquisição 
positiva da língua e que os sentimentos de raiva, tristeza, medo são melhores do que 
não sentir nada. 
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nas opiniões dos próprios intervenientes, atores principais e 

também impulsionadores desta reflexão, os professores timorenses 

de LP do ESTV.      

Os materiais didáticos devem apresentar um contexto real que 

reflita de perto a realidade dos aprendentes timorenses 

A insistência no aspeto “real” dos materiais didáticos deve ser 

o princı́pio base para a construção de qualquer tipo de instrumento 

pedagógico a utilizar numa sala de aula de LP, em TL. Esta 

autenticidade pode ser alcançada através da inclusão de linguagem 

utilizada em situações reais, de imagens reais, presentes em textos 

genuı́nos32 com uma estreita relação com a realidade (de fora 

ficam os fragmentos de diálogos, com um elevado grau de 

artificialidade e distantes do contexto de atuação dos aprendentes). 

Só assim o aprendente poderá transferir o que aprendeu na sala de 

aula para o mundo exterior e descobrir sentido nas suas 

aprendizagens. Os materiais didáticos deverão solicitar aos 

aprendentes timorenses a realização de tarefas significativas 

capazes de responder às solicitações do mundo real. Perante a 

escolha de um texto, de imagens ou outros tipos de materiais, a 

primeira questão a ser ponderada pelo autor de materiais didáticos 

será saber se a situação que ali é apresentada é familiar ou fácil de 

imaginar para os aprendentes.  

                                                 

32 A questão da autenticidade/genuinidade dos textos é abordada por diversos autores 
ao referirem que frequentemente nos deparamos com textos sem qualquer referência 
ao autor, à fonte, sem data, traduzindo-se em textos sem história e como tal 
divorciados da realidade. Sobre esta questão, ver Wallace (1992).  
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A este propósito, referimos o exemplo de um texto aplicado 

aos formandos (professores timorenses de diversas disciplinas do 

ESTV) do curso de LP, da Escola de Economia e Comércio de Becora, 

sobre a temática do empreendedorismo, uma das disciplinas 

lecionadas nesta escola. O texto apresentava alguns conselhos 

sobre a entrada dos recém-licenciados no mundo do trabalho e um 

dos tópicos referia a importância da realização de estágios de verão 

como uma mais-valia. Se no contexto europeu, pelo menos em 

alguns paı́ses, nomeadamente em Portugal, este conselho pode ser 

familiar (muitos estudantes portugueses aproveitam a maior 

interrupção letiva, que coincide com a estação do verão, para 

realizarem estágios, para trabalharem), já em TL esse conselho será 

descontextualizado, tendo em mente que as estações do ano são 

bem diferentes nesta região do mundo. Os aprendentes timorenses 

deverão ser capazes de ligar as aprendizagens feitas na sala de aula 

à sua própria vida fora da sala (TOMLINSON, 2003, p.18). 

Estas subtilezas acabarão por provocar um distanciamento e 

consequentemente um sentimento de indiferença, afastando o 

interesse e a vontade de aprender, por parte dos aprendentes. EÉ  

necessário que os materiais didáticos sejam também capazes de 

surpreender e seduzir os aprendentes. Já referimos anteriormente 

que o aspeto afetivo é determinante para a aprendizagem de uma 

lı́ngua. Tomlinson (2003, p.27) aponta este mesmo fator apelando 

para a importância de um “envolvimento intelectual, emocional” 

que favoreça a aprendizagem. A apresentação de uma realidade 

conhecida estimulará a interação em vez de uma receção passiva. 
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Por outras palavras, são os docentes e os aprendentes que 

decidirão os “padrões” de autenticidade dos materiais através da 

interpretação que deles fazem e das reações emocionais, do 

interesse que poderão despertar. 

A elaboração de materiais didáticos deve partir do entendimento 

do aprendente como agente social e intercultural 

AÀ  luz do QECR (2001, p. 29) é fundamental o desenvolvimento 

de um conjunto de competências gerais, nas quais se incluem o 

conhecimento declarativo (saber), entendido como um 

conhecimento que resulta da experiência e também de 

aprendizagem formal, abarcando, nomeadamente, o conhecimento 

empı́rico relacionado com a vida quotidiana, por exemplo, com a 

organização do dia, as horas de refeição, assim como o 

conhecimento dos valores partilhados e das crenças. Tendo em 

conta que os atos de fala se inscrevem no interior de ações em 

contexto social, são necessários materiais didáticos que promovam 

o envolvimento dos aprendentes num uso pragmático, autêntico e 

funcional da lı́ngua para fins comunicativos. Por outro lado, 

enquanto agente intercultural, a interpretação que o aprendente faz 

dos diversos atos de fala está também dependente das perceções 

dos valores culturais (MATOS, 2008) que lhe são transmitidos 

através destes instrumentos pedagógicos. O professor de português 

L2 não pode pensar que está apenas e simplesmente a ensinar 

lı́ngua (PENNYCOOK, 1994). A avaliação de diversos materiais 

didáticos existentes aponta para uma visão, em alguns casos 

distorcida, estereotipada do mundo, cabendo aos futuros autores 
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de materiais didáticos atender cuidadosamente à forma como são 

incluı́dos os aspetos culturais em muitos manuais escolares. O 

desconhecimento de hábitos e de costumes inerentes à cultura dos 

alunos timorenses poderá assumir feições culturalmente 

ofensivas33, não só para quem aprende, mas também para quem 

ensina através dos manuais (SANTOS, 2009, p. 40).  

  

Cada cultura tem as suas próprias normas de comunicação, 

que diferem de sociedade para sociedade, sendo que os professores 

timorenses devem ter ao seu dispor materiais que os ajudem a si 

mesmos e aos aprendentes a interpretar e a perceber os aspetos 

culturais da linguagem, dotando-os de instrumentos que lhes 

permitam responder de forma culturalmente adequada. Aprender 

uma LE ou LS implica usar essa lı́ngua de forma plena, no seio das 

outras comunidades, poder partilhar o choro, o riso, o trabalho, as 

histórias, as vivências e mesmo os sonhos. 

De acordo com Tomlinson, o conceito de cultural awareness 

abrange “gradually inner sense of the equality of cultures, an 

increased understanding of your own and other people’s cultures 

and a positive interest in how cultures both connect and differ” 

(2001, p.5). No contexto de TL, mais do que compreender os usos 

                                                 

33 Santos (2009, p.40) dá o exemplo de um texto presente no manual Português em 
Timor 1 em que três amigos timorenses resolvem ir ao mercado comprar tais (o que 
normalmente é feito pelos estrangeiros) e ainda tentam regatear o preço desses 
artigos, proferindo frases que nunca seriam produzidas por timorenses, como por 
exemplo: ‘Ora já sabes que tens de regatear o preço, não podes aceitar logo o que eles 
te pedem.’ 
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da lı́ngua, é necessário que o aprendente seja capaz de “[…] os 

adaptar ao seu contexto cultural, sem se limitar a importá-los, já 

que a lı́ngua que aprende tem o estatuto de lı́ngua oficial no seu 

paı́s e continuará a ser aı́ utilizada, logo, transformada” (ALMEIDA, 

2008, p.72).  

Com efeito, consideramos basilar que o aprendente 

compreenda os usos, num âmbito da pragmática intercultural. 

Dependendo do nıv́el de proficiência dos aprendentes, sugerimos a 

inclusão de tarefas que lhes permitam comparar, de forma 

contextualizada, por exemplo, as formas de cumprimentar, os 

horários de funcionamento dos serviços públicos ou até mesmo 

formas de reagir linguisticamente em determinadas situações, nas 

duas lı́nguas, nas duas culturas (num casamento, numa cerimónia 

fúnebre, num encontro com amigos, numa entrevista de emprego, 

numa repartição pública, entre outras situações). Uma vez mais, 

será importante incluir tarefas que permitam a reprodução de 

situações com as quais os alunos se irão defrontar fora da sala de 

aula. Por exemplo, e no âmbito do curso de secretariado, o 

professor de LP poderá recorrer a simulações de atendimento 

presencial ou não presencial (via telefone) de clientes, por parte do 

secretário de uma empresa (por exemplo da Timor Telecom). Da 

mesma forma, no âmbito do curso técnico de turismo e hotelaria 

poder-se-á proceder à simulação de formas de atendimento de 

clientes num hotel, praticar a apresentação de locais turı́sticos, 

indicar direções aos turistas, entre muitas outras tarefas que 

captem o interesse dos aprendentes pela ligação que elas possam 
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ter com os seus contextos de atuação profissional. Os materiais 

didáticos devem dotar os aprendentes de ferramentas que lhes 

permitam comunicar de forma eficaz, satisfazendo as suas 

necessidades, tendo em vista uma comunicação intercultural.34 

Os materiais didáticos devem procurar incluir, de forma 

equilibrada, atividades focadas na competência gramatical e 

comunicativa 

O ensino/aprendizagem de uma L2 passa necessariamente 

pela lecionação de conteúdos gramaticais como um dos eixos base 

do ensino de uma lıńgua, em articulação com os conteúdos 

comunicativos. EÉ  importante que os aprendentes sintam que a 

estrutura formal que estão a aprender tem uma utilidade real. 

Note-se, pois, que o objetivo não é “ensinar gramática”, mas dotar 

os aprendentes de ferramentas que lhes permitam comunicar de 

forma eficaz, ao mesmo tempo que são convidados a problematizar 

aspetos da descrição linguı́stica. Não nos podemos esquecer de que, 

quer no âmbito da produção, quer no âmbito da descodificação de 

enunciados, o aprendente tem de conhecer e mobilizar as regras 

que regem o sistema linguı́stico. 

Com efeito, as lıńguas pautam-se por princı́pios de 

combinações de elementos significativos, que originam frases, e 

que o falante deve ser capaz de compreender e produzir. O falante 

                                                 

34 Matos (2008, p.402) refere que Byram (1997, p.50ss) defende um conceito de 
competência comunicativa intercultural que deverá incluir cinco domínios: atitude, 
conhecimento, competências de interpretação e de relacionamento, competências de 
descoberta e de interação e ainda consciência cultural crítica. 
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tem de identificar os elementos que constituem as frases, as suas 

categorias, saber as relações que estabelecem entre si, como se 

flexionam ou conjugam, saber a sua ordem obrigatória ou 

preferencial de ocorrência. A questão a colocar como referem 

Martins & Pereira (2011, p.61) é saber como abordar a instrução 

sobre os mecanismos formais da lı́ngua. 

Numa abordagem tradicional, muitos manuais apresentam 

ainda a gramática da lı́ngua através da colocação de regras 

gramaticais e respetiva explicação. A estratégia utilizada consiste 

na apresentação de um determinado item gramatical, seguida de 

produção de enunciados a partir desse item e por fim a resolução 

de exercı́cios que visam a repetição desse parâmetro gramatical. 

Este tipo de atividade pode ser produtivo e eficaz na aprendizagem 

de aspetos linguı́sticos, como Martins & Pereira (2011) também 

referem. No contexto especı́fico de TL não nos podemos esquecer 

que a utilização de gramáticas e de dicionários é recorrente no 

ensino da LP e assume extrema importância para os docentes e 

aprendentes timorenses. A nossa experiência mostra-nos que, em 

TL, os docentes e aprendentes esperam que haja ensino explı́cito de 

estruturas formais. 

Porém, sabendo que estamos perante aprendizagem de uma 

lı́ngua e não aquisição, é necessário reconhecer que os falantes 

timorenses já possuem um certo conhecimento sobre a forma como 

a lı́ngua funciona. Ao invés da apresentação/explicitação de regras 

gramaticais sugerimos também a inclusão de atividades através das 

quais os aprendentes possam descobrir e perceber como funciona 
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este sistema linguı́stico (FENNER & NEWBY, 2000, p.133) e 

consequentemente consigam formular as regras. O aprendente 

timorense já tem uma lıńgua cuja estrutura domina, a LM, servindo 

de contraponto à estrutura da lı́ngua que está a aprender. A 

gramática da LM será também um veı́culo privilegiado para a 

aquisição, pelo que será impossıv́el excluı́-la dos processos de 

ensino-aprendizagem de quaisquer outras lıńguas subsequentes 

(GROSSO, 2008). Desta forma, os aprendentes sentir-se-ão mais 

envolvidos afetivamente na aprendizagem da nova lı́ngua fazendo 

uso dos conhecimentos da LM.  

Os dois tipos de estratégias apontadas, a prática de estruturas 

por um lado e a descoberta da forma como funciona o sistema 

linguı́stico por outro, poderão ser conciliáveis. Como Martins & 

Pereira (2011) referem, será necessário ter em conta diversos 

aspetos, os perfis psicolinguı́sticos dos aprendentes, o grau de 

proficiência, a complexidade das estruturas linguı́sticas que vamos 

ensinar e a partir daı́ pensar nas estratégias mais adequadas. 

Apresentação de imagens contextualizadas que promovam não só a 

aproximação com a cultura dos aprendentes, mas também com 

outras culturas 

A aplicação de imagens, em sala de aula, tem demonstrado 

que, para além dos textos, estas são um recurso didático de extrema 

utilidade. Consideremos um exemplo contextualizado no ESTV: a 

lecionação da disciplina de LP, por exemplo, no curso de 

secretariado. O docente poderá socorrer-se de fotografias da 
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secretaria da sua escola para lecionar vocabulário especı́fico da 

área, ou para ilustrar/descrever as funções do funcionário Bento 

que lá trabalha, ao invés de um desenho (boneco) ou de uma 

fotografia estereotipada, sem qualquer relação com a realidade do 

aprendente, desprovida de história como se encontra geralmente 

nos manuais.  

A nossa prática letiva em TL corrobora a ideia de que o efeito 

da apresentação de uma imagem real tem um impacto 

completamente diferente daquele que teria o uso de uma imagem 

sem qualquer vı́nculo à realidade dos aprendentes. Neste sentido, 

ao longo das sessões de formação de LP, procurámos utilizar 

fotografias por nós tiradas tendo notado que estes materiais visuais 

ativaram a parte afetiva do aprendente, ajudando a eliminar 

bloqueios na aprendizagem, a criar relações afetivas na turma, a 

ganhar confiança, ao mesmo tempo que potenciaram a integração 

de aspetos pessoais (gostos, interesses, recordações, etc.). A 

utilização de desenhos em vez de fotografias, a falta da qualidade 

das imagens (na maioria das vezes aproveitadas para a prática de 

estruturas e meramente para ilustrar diálogos, preenchendo 

espaços vazios) desvaloriza as imagens em si mesmas, remetendo-

as para uma função subsidiária. 

As imagens carregam uma grande parte da comunicação e 

não podem, em momento algum, ser elementos que reforcem ou 

introduzam preconceitos e estereótipos. EÉ  importante não esquecer 

que as imagens são um material imprescindıv́el para transmitir 
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conteúdos gramaticais, culturais, lexicais (CUADRADO et al., 1999, 

p.14).  

Neste sentido, as imagens proporcionam diversas formas de 

trabalho na sala de aula: é possıv́el realizar uma chuva de ideias ou 

listas de vocabulário a partir de uma determinada imagem, 

servindo de motivação para a apresentação de uma temática; 

contar histórias a partir delas; realizar jogos (memória, dominó, 

bingo ou lotaria de imagens, puzzle, sopa de letras, crucigrama, 

entre muitos outros); as imagens funcionam também como 

instrumentos de sensibilização para novas realidades, sendo 

portadoras de conteúdos culturais, narrando factos passados, 

presentes e projetando o futuro. Por tudo isto, as imagens são um 

elemento indispensável em qualquer material didático produzido 

para ensinar português L2. 

Capacidade de aproximar e estreitar os laços afetivos entre o 

aprendente, os familiares e comunidade, promovendo a 

aprendizagem de uma língua fora da escola 

Um número cada vez maior de publicações tem vindo a 

enfatizar a necessidade de “humanizar”35 os materiais didáticos 

(TOMLINSON, 2003; MASUHARA, 2006), sugerindo a inclusão de 

atividades personalizadas (FENNER & NEWBY, 2000) que 

                                                 

35 Algumas das publicações, nomeadamente Tomlinson (2003), utilizam a palavra 
”humanising” como caraterística que deverá estar presente nos materiais didáticos, 
conseguida através da inclusão de uma voz mais pessoal, de atividades que estimulem 
os sentidos dos aprendentes com o intuito de personalizar a experiência de 
ensino/aprendizagem. 
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despertem a imaginação, os sentidos dos aprendentes, ao mesmo 

tempo que enriquecem as suas aprendizagens. 

 O princı́pio que apresentamos poderá parecer, à primeira 

vista, ambicioso, mas de grande alcance quando pensamos nas 

implicações da aprendizagem de uma lı́ngua oficial, como é o caso 

da LP em TL. Pelo facto de ser lı́ngua oficial, ela torna-se também 

“lı́ngua da democracia, sendo, portanto, pertinente envolver os 

valores da democracia e da cidadania no processo de ensino do 

português” (ALMEIDA, 2008, p. 62). Uma forma de aproximar os 

aprendentes do meio envolvente, ao mesmo tempo que são 

veiculados valores inerentes à vida em sociedade, é a criação de 

tarefas que possam ser desempenhadas em conjunto, por diversos 

interlocutores, dentro e fora das paredes da escola. Neste sentido e 

para proporcionar este envolvimento dos aprendentes com o meio 

envolvente criámos, nas sessões de formação de LP, um jornal 

escolar, o jornal Voz Vocacional. Este jornal constituiu-se, a nosso 

ver, como um material didático que fortaleceu o espı́rito de grupo, 

reforçando os laços afetivos dos aprendentes em relação à lı́ngua 

alvo, ao mesmo tempo que tornou público os progressos realizados 

pelos falantes. Proporcionou, também, o contacto dos docentes 

timorenses com diversas personalidades da vida polı́tica, social, 

económica do paı́s, através da realização de entrevistas em LP. Veja-

se, a este propósito o exemplo de algumas páginas, de uma das 

edições deste jornal, dedicada ao mundo do trabalho em Timor (cf. 

Anexo - Figura 1). 
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Com efeito, a criação de um jornal escolar como este, para 

além de se constituir como um material didático construı́do pelos 

aprendentes com o auxı́lio do docente, transpõe as barreiras da 

escola e favorece o envolvimento da comunidade, não só através 

das notı́cias aı́ reportadas como também pela variedade textual, 

donde emana uma voz mais pessoal (TOMLINSON, 2003, p.20), um 

tom mais informal que foi alcançado através da inclusão de textos 

com opiniões, partilha de experiências pessoais, anedotas, 

passatempos (sopa de letras, enigmas, receitas de culinária).  

Um outro exemplo de materiais didáticos que poderão 

propiciar o envolvimento dos aprendentes, familiares e 

comunidade é o trabalho para casa, conhecido como TPC. Não nos 

referimos ao vulgar trabalho para casa mais sim ao trabalho para o 

coração36. Cientes das inúmeras dificuldades com que se debatem 

os aprendentes timorenses e das parcas habilitações literárias dos 

familiares que os rodeiam, a experiência mostra-nos que seria 

interessante criar, uma vez por semana, um pequeno folheto ou 

incluir, num futuro manual didático, uma secção com atividades de 

feição mais “humanista” que estivessem de alguma forma 

                                                 

36 A ideia de um material didático que envolvesse aprendentes e familiares surgiu e 
materializou-se pelas mãos do coordenador pedagógico do Programa Integrado de 
Educação e Formação de Azambuja (PIEF 2010-2011) e docente de LP, Júlio 
Cardoso, que ao refletir sobre uma forma de aproximar jovens adolescentes afastados 
e marginalizados pela escola, pela sociedade e pelos próprios familiares, concebeu 
folhetos, com pequenas histórias que os fizessem pensar nos valores da vida e que, de 
alguma forma, estivessem ligadas com as difíceis narrativas de vida deste grupo 
peculiar de aprendentes. Após a leitura da história, feita em casa, pelo aluno, em voz 
alta, seguir-se-ia um pequeno questionário (opções para assinalar) sobre a opinião dos 
pais/primos/familiares mais próximos relativamente ao assunto em questão, à base 
moral da história. 
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relacionadas com o curso dos formandos (adivinhas, charadas, 

histórias com uma base moral que propiciem a partilha de 

experiências, de opiniões, relacionadas, por exemplo, com as áreas 

do ESTV, nomeadamente, da economia, do comércio, entre outras) e 

que, de certa forma, pelo grau de informalismo, pelas emoções 

transmitidas, sejam responsáveis pela aproximação dos 

aprendentes, dos familiares, da comunidade, em relação à lı́ngua 

que está a ser aprendida.  

Inclusão de uma dimensão audiovisual que capte o interesse dos 

aprendentes 

As condições existentes na maioria das escolas dos distritos 

de TL impossibilitam a utilização frequente de meios audiovisuais, 

apesar de estar prevista uma reabilitação estrutural das escolas 

técnicas de TL. Constatamos, como já referimos anteriormente, que 

muitas das escolas dispõem dos meios (computadores e até rede 

wireless de internet) embora não existam condições adequadas à 

sua utilização (eletricidade pública, salas adequadas, entre outros 

aspetos). Nos locais onde é possıv́el recorrer a estes meios, 

reconhecemos que os aprendentes timorenses se envolvem 

facilmente nas atividades de exploração de imagem e som, que 

permite visualizar situações, experiências e também tomar contato 

com realidades não-observáveis.  

 Numa era de literacia digital, em que as tecnologias dominam 

as nossas vidas, e em que os aprendentes timorenses também não 

ficam indiferentes a redes sociais como o facebook, é importante 
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rentabilizar estas ferramentas, pondo-as ao serviço da 

aprendizagem de uma L2. No âmbito das nossas sessões de 

formação de LP foi criada uma página Web da escola no facebook. 

Esta página funcionou como uma espécie de diário onde os 

formandos relataram e publicaram fotografias relativas às 

atividades desenvolvidas, em LP, constituindo-se como uma 

excelente ferramenta didática em que, com a supervisão adequada, 

os aprendentes se puderam exprimir de forma mais livre e 

informalmente, sem o medo do peso do “erro”37. 

Os materiais didáticos devem primar pela diversidade e variedade 

de temáticas, sem perder de vista as necessidades linguísticas e 

comunicativas dos aprendentes.  

Como referimos anteriormente, a variedade e a diversidade 

de temas abordados são ingredientes fundamentais para prender a 

atenção dos aprendentes, com a preocupação de ir ao encontro dos 

seus gostos e interesses.  

A variedade de temáticas apresentadas é decisiva na captação 

do interesse dos aprendentes, proporcionando, assim, um 

envolvimento intelectual e emocional.  

Com efeito, antes da elaboração de qualquer material didático 

é necessário definir exatamente o que o aprendente necessita de 

aprender. EÉ  importante manter em mente que o material didático 

deverá satisfazer as necessidades dos aprendentes e não defraudar 

                                                 

37 Programa de Formação em Língua Portuguesa de Professores do Ensino 
Secundário Técnico-Vocacional, Universidade de Aveiro, 2012. 
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as expetativas criadas. AÀ  semelhança do princı́pio elencado por 

Tomlinson (2003, p.107), também pensamos que será essencial que 

os aprendentes encontrem utilidade para os conteúdos ensinados 

na sala de aula de forma a poderem ser aplicados na vida real. Os 

materiais devem incluir conteúdos com os quais os docentes 

timorenses e os alunos consigam trabalhar.  

No contexto do ESTV, consideramos que será necessário um 

estudo sobre os cursos oferecidos por este tipo de ensino, para 

depois serem identificadas temáticas úteis, que possam ser 

incluı́das em futuros materiais didáticos para o ensino do 

português e que possam assim corresponder às solicitações destes 

cursos. 

O sucesso das tarefas propostas, nos materiais didáticos, passa pela 

apresentação de instruções claras, objetivas e concisas. 

Este é um dos aspetos que afeta não só os aprendentes como 

também os docentes timorenses. A ausência de objetividade e 

clareza na apresentação das tarefas impede o sucesso na realização 

das mesmas. Atendendo às opiniões dos nossos formandos, 

constatamos o apelo à clareza na apresentação das instruções em 

sintonia com a opinião de Hernández (2007).  

Como é que poderemos obter clareza na apresentação das 

instruções, das tarefas, nos futuros materiais didáticos? Colocando-

nos na posição dos docentes e aprendentes timorenses e sabendo 

que estamos perante a aprendizagem de uma L2, consideramos que 

será necessário escolher “as palavras certas”, isto é, vocabulário que 

241



não gere ambiguidade (verbos, nomes ou adjetivos demasiado 

vagos). Por exemplo, em vez de se pedir ao aprendente para 

“sintetizar” o texto, porque não substituir o verbo sintetizar por 

uma palavra mais simples para os aprendentes e também para os 

docentes, como por exemplo “resumir”. O nosso objetivo é que os 

aprendentes percebam o que estão a ler, e não dificultar a sua 

perceção. A economia, o rigor e a exatidão na escrita são alguns dos 

aspetos a ter em conta: utilização de frases assertivas, curtas, de 

preferência na voz ativa e desta forma mais fáceis de perceber. A 

utilização de frases afirmativas em vez de frases negativas também 

ajuda a perceção dos docentes e dos aprendentes. Outra 

possibilidade corroborada pelos nossos formandos reside na 

inclusão de glossários e explicações sobre a utilização de 

vocabulário, nos materiais didáticos. 

EÉ  necessário evitar construções demasiado rebuscadas, com 

muitos advérbios, demasiado herméticas e que “eminentemente”38 

bloqueiem, desinteressem e afastem os docentes e aprendentes. 

Não estamos a advogar o facilitismo, nem a querer ocultar a riqueza 

linguı́stica, a vedar o acesso dos aprendentes às infindáveis 

                                                 

38 Na sequência do Curso Intensivo para docentes do ESTV, do regime definitivo de 
carreira, do programa produtivo, que decorreu entre os meses de novembro e 
dezembro de 2013, em Baucau, sobre a apresentação dos novos currículos, manuais e 
guias do ESTV, deparámo-nos, uma vez mais, com as inúmeras dificuldades e 
consequente desmotivação, causadas pelo vocabulário, a nosso ver, demasiado 
abstrato e hermético, existente, por exemplo, nos manuais de Técnicas de 
Secretariado. Reproduzimos a pergunta colocada por um dos docentes de 
Secretariado, quando confrontado com a palavra “eminentemente” e depois de saber o 
seu significado naquele contexto: “Porque é que não substituíram esta palavra por 
outra mais simples?” 
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possibilidades oferecidas pela LP. Estamos apenas a ser realistas 

perante o contexto e perante as necessidades destes docentes e dos 

aprendentes do ESTV de TL, futuros técnicos das mais diversas 

áreas.  

Para além destes princı́pios elencados, reconhecemos a 

importância de outros princı́pios que não são aqui apresentados, 

mas que também deverão constar de futuros materiais didáticos, de 

futuras estratégias pedagógicas como por exemplo, a realização de 

atividades que proporcionem oportunidades de autoavaliação. As 

tarefas apresentadas devem terminar com um momento de 

verificação em que os aprendentes são convidados a refletir sobre 

as competências adquiridas. Este aspeto fornecerá ao docente 

informações sobre o estádio de aprendizagem em que se 

encontram os alunos. 

CONCLUSÕES 

 A experiência de ensino adquirida neste território, as 

próprias opiniões dos docentes timorenses e alguns estudos que se 

debruçam sobre esta temática, ajudaram a fundamentar um 

conjunto de princıṕios orientadores que procuram ir ao encontro 

das necessidades do ensino da LP, no ESTV de TL. 

Julgamos, pois, que do casamento dos princı́pios por nós 

avançados poderão resultar materiais didáticos mais “humanistas”, 

“reais”, “úteis” e “interculturais” que tenham atenção ao substrato 

linguı́stico dos aprendentes, sem ocultar a “lı́ngua e cultura de 

origem” (SOARES, 2010, p.38), capazes de extrapolar a sala de aula 
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e permitir aos docentes e aprendentes timorenses o exercı́cio da 

cidadania associada a uma perspetiva também intercultural. 

Enfatizámos, particularmente, a necessidade em trazer a realidade 

do mundo exterior para dentro da sala de aula, acompanhando as 

necessidades genuı́nas dos formandos do ESTV, através da criação 

de atividades “personalizadas” (FENNER & NEWBY, 2000, p.126) 

que despoletem as mais variadas reações e opiniões e 

simultaneamente lhes permitam explorar o sistema linguı́stico que 

estão a utilizar. 

Ressaltamos, no contexto de TL, a importância da existência 

de um livro didático, um suporte efetivo para o ensino da LP em TL, 

sem perder de vista a convicção de que a atitude do professor 

relativamente a esses materiais didáticos fará toda a diferença na 

sala de aula.  

 Por último, salientamos, também, a preocupação com o 

aspeto motivacional dos aprendentes timorenses que na nossa 

perspetiva necessitam de ferramentas didáticas que os aproximem 

da LP, eliminando possıv́eis receios e medos na aprendizagem de 

uma lı́ngua geograficamente tão distante.  
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Anexo - Figura 1: 7.ª edição Jornal Voz Vocacional 

 

 

Abreviaturas e Siglas utilizadas 
 

TL Timor-Leste 

LP Língua Portuguesa 

RDTL República Democrática de Timor-Leste 

PCLP Projecto de Consolidação da Língua Portuguesa  
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PRLP Projecto de Reintrodução da Língua Portuguesa em 
Timor-Leste 

PFICP Projecto de Formação Inicial e Contínua de Professores 

ESTV Ensino Secundário Técnico-Vocacional 

ESG Ensino Secundário Geral 

PCLP Projecto de Consolidação da Língua Portuguesa em 
Timor-Leste 

INFORDEPE Instituto Nacional de Formação de Docentes e 
Profissionais da Educação 

UNMIT United Nations Mission in Timor-Leste 

LM Língua Materna 

LNM Língua Não Materna 
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INTRODUÇÃO 

A lı́ngua portuguesa vem, emergentemente, ganhando espaço 

como lı́ngua de aprendizagem adicional. Devido aos processos 

migratórios e democratização das mı́dias, o português vem 

ultrapassando fronteiras fı́sicas e ampliando seu poder de atuação 

como lı́ngua adicional para diversos povos, como refugiados ou 

como visitantes temporários no Brasil. 
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O conceito de lı́ngua adicional surge da emergência de um 

novo paradigma de entendimento sobre o ensino de lı́ngua não 

materna. Segundo Leffa e Iralla (2014) 

O fato de não ser apenas uma lı́ngua, mas outra lı́ngua, cria 

relações com a lı́ngua que já temos e de como devemos conceituá-

la. As propostas historicamente apresentadas até o momento 

variam numa escala de distanciamento e incluem termos como 

“lı́ngua estrangeira”, provavelmente a mais distante, “lı́ngua 

internacional”, “lı́ngua franca”, “segunda lı́ngua”, e até “lı́ngua do 

vizinho”, provavelmente a mais próxima, dando a cada um desses 

termos um conceito diferente. (LEFFA & IRALLA, 2014, p. 33)  

O par dialógico anterior à denominação lı́ngua adicional, 

lı́ngua estrangeira e segunda lı́ngua baseava-se no contexto local 

geográfico no qual o aprendiz estava realizando a aprendizagem. Se 

fosse no paı́s/localidade onde a lı́ngua alvo era falada era, então, 

segunda lı́ngua. Caso não, era lı́ngua estrangeira. Porém, nem 

sempre a segunda lı́ngua era realmente a segunda lı́ngua, em 

ordem de aprendizagem, o que ocasionava um problema teórico-

conceitual. Assim, surge a concepção de lı́ngua adicional, focada no 

aprendiz e no seu repertório linguı́stico-cultural para a 

aprendizagem. Concordamos com Leffa e Iralla (2014) quando 

estes afirmam que a lı́ngua adicional é construı́da a partir da lı́ngua 

ou das lı́nguas que o aluno já conhece. “(...) O enunciado é 

construı́do não a partir da lı́ngua que está sendo estudada, mas da 

lı́ngua do aluno, para depois fazer a transposição para a outra 
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lı́ngua, de temas geradores que façam sentido para o aluno” (LEFFA 

& IRALLA, p. 33).  

  Autores como Schlatter e Garcez (2009) apresentaram o 

termo “lı́ngua adicional” em 2009, em vez do termo lı́ngua 

estrangeira. Para esses autores, o conceito lı́ngua estrangeira 

mostrou-se insuficiente. A escolha do novo termo se justifica 

contemporaneamente por diversas razões, a começar pela  

ênfase no acréscimo que a disciplina traz a quem se ocupa 

dela, em adição a outras lı́nguas que o educando já tenha em seu 

repertório, particularmente a lıńgua portuguesa. Em diversas 

comunidades de nosso estado, essa lı́ngua adicional não é a 

segunda, pois outras lı́nguas estão presentes, como é o caso das 

comunidades surdas, indı́genas, de imigrantes e de descendentes 

de imigrantes. (SCHLATTER, M; GARCEZ, 2009, p. 127) 

O ensino de português encontra-se, no nosso contexto, como 

lı́ngua adicional, visto que temos diversos haitianos, em condição 

de imigração e latinos em condição de visto temporário para 

estudante. Assim, para ambos os públicos, a lı́ngua portuguesa é 

adicional ao repertório de lı́nguas que esses aprendizes já 

adquiriram. E, juntamente a esse repertório, as caracterı́sticas de 

suas lı́nguas maternas não os desacompanham em sala de aula. 

Compreendendo o conceito de lı́ngua adicional, o aprendiz, ao 

se propor a aprender outra lı́ngua, seja por curiosidade intelectual 

ou força do contexto, apresenta no momento da aprendizagem a 

sua lı́ngua materna. De acordo com SCHLATTER & GARCEZ (2012), 
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o sistema linguı́stico da lı́ngua adicional incorpora elementos do 

sistema da lı́ngua materna, como o léxico e a sintaxe, e, por muitas 

vezes, durante o processo, estabelecem-se contrastes ou 

semelhanças entre as lıńguas. 

Nesse sentido, entendendo o ensino de português como 

lı́ngua adicional, este artigo pretende discutir questões 

metodológicas nas ocorrências da interferência linguı́stica da 

lı́ngua materna, no caso o crioulo haitiano, na aprendizagem do 

português, como lı́ngua adicional. Para tanto, este texto está 

dividido em cinco partes, sendo a primeira esta introdução, na qual 

se apresentou o conceito de lı́ngua adicional, seguido da 

contextualização, em que se apresenta o contexto local do estudo e 

das questões que construı́ram o grupo de sujeitos do estudo. A 

terceira parte discorre sobre questões de interferência linguı́stica, 

retomando a historicidade do tema nos estudos de aquisição de 

lı́nguas e aponta elementos de interferência já encontrados no 

grupo focal do estudo. A quarta trata dos resultados e análises dos 

processos de interferência do crioulo haitiano no português 

brasileiro, no momento de aprendizagem dessa lı́ngua adicional. E, 

por fim, tecem-se as conclusões do estudo, na qual se propõe um 

tratamento metodológico do fenômeno das interferências. EÉ  

importante ressaltar que os dados e as análises deste artigo fazem 

parte de um estudo maior em desenvolvimento. 
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APRESENTAÇÃO DO CONTEXTO 

A procura pelo ensino do português como segunda lı́ngua vem 

apresentando um aumento significativo devido a diversos fatores. A 

globalização, o desenvolvimento tecnológico e a expansão de 

serviços têm feito com que o mundo volte seus olhos para o Brasil 

trazendo com isso muitos estrangeiros com necessidades de 

estudar o português em âmbito oral e/ou escrito. Muitas vezes os 

cursos mais procurados são os voltados para a comunicação, o que 

enfatiza a busca por um maior conhecimento da cultura brasileira. 

Poucos são ainda os cursos especializados no ensino do PLA 

e/ou na formação de profissionais na mesma área, o que implica 

uma baixa produção de estudos teóricos que explorem as 

especificações, necessidades, mudanças e atualizações nesse campo 

linguı́stico. Muitos cursos de idiomas ainda se baseiam em 

estruturas tradicionalistas do ensino do português como lı́ngua 

materna para ensinar o português como lı́ngua estrangeira; 

entretanto, como afirma Almeida Filho ensinar português como 

lı́ngua materna não é a mesma coisa do que ensinar português 

como segunda lı́ngua a membros de grupos autóctones ou a 

membros de comunidades transplantadas. Também não é o mesmo 

que ensinar português como lı́ngua estrangeira. (ALMEIDA FILHO, 

2017, p. 13). 

Acerca do público selecionado para este estudo, de acordo 

com o site G1 do estado do Mato Grosso, há mais de dois mil e 

quinhentos haitianos vivendo na capital Cuiabá, o processo 
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imigratório começou em 2014 com os preparativos para a Copa do 

Brasil. Após o terrıv́el terremoto que assolou o Haiti em 2010, 

muitos cidadãos buscaram novas oportunidades fora de seu paı́s 

natal. 

Os principais bairros ocupados pelos haitianos são Planalto, 

com 36% dos haitianos residentes na capital mato-grossense, 

seguido do Carumbé, com 16% e Bela Vista, com 11% – a maioria 

dos locais ocupados por essa comunidade encontra-se na Avenida 

dos trabalhadores. EÉ  possıv́el identificar fortemente nos bairros em 

questão uma grande interferência da lı́ngua materna deles nas 

comunicações diárias, propagandas, placas, igrejas entre outros. 

A Universidade Federal do Mato Grosso já oferece curso de 

português a essa comunidade desde 2014, o que será de suma 

importância para a coleta de dados desta pesquisa. O curso atual é 

gratuito e acontece duas vezes por semana, totalizando 4 horas de 

aula de lı́ngua portuguesa. 

Neste artigo, interessa-nos a produção linguı́stica do grupo de 

estudantes haitianos. Os sujeitos deste estudo são haitianos 

residentes em Cuiabá. Sendo um total de dez, dois alunos regulares 

de programas de mestrado da UFMT e oito imigrantes que vieram à 

procura de oportunidades. Nosso grupo focal apresenta idades 

entre 20 e 50 anos. Todos têm como lı́ngua nativa o crioulo haitiano 

e oito também têm o francês. Os sujeitos foram identificados 

aleatoriamente com uma sequência numérica de 001 a 010. 
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Em sondagem realizada previamente, via questionário, 

nenhum dos estudantes declarou ter estudado português 

anteriormente à vinda ao Brasil. Em termos de modalidade de 

realização da lı́ngua, a maior parte dos estudantes declarou ter 

mais dificuldade para falar o português. Essas informações 

colaboram com os dados coletados, visto que, para escrever, muitos 

sujeitos utilizam aplicativos de tradução. No entanto, nos contextos 

de interação verbal face a face, consultar um aplicativo torna-se um 

impedimento para a realização da conversação.    

PANORAMA TEÓRICO SOBRE O CONCEITO DE 
INTERFERÊNCIA LINGUÍSTICA 

Este artigo tem como foco investigar, analisar e apresentar as 

interferências da lı́ngua materna (LM) do falante em processo 

aquisição do português como lı́ngua adicional (PLA), tanto em 

curso intensivo quanto em situação de imersão, já que ambas as 

situações exploram um alto nıv́el de contato do falante com a lı́ngua 

alvo, no caso o português, para propor um tratamento 

metodológico ao tema. Considerou-se não apenas fatores cognitivos 

– como a aproximação com a lı́ngua materna e padrões de 

interferências – mas também fatores sociolinguı́sticos – como idade 

dos indivı́duos, grau de contato com falantes nativos, duração de 

curso ao qual se submeteu o aprendiz, tempo de contato com o 

português e objetivo da aprendizagem.  

Em consonância com as reflexões apontadas por Almeida 

Filho (2001), concorda-se que ainda há muito que se explorar no 
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que se refere às práticas de pesquisa e abordagens na aquisição de 

lı́nguas, mais especificamente no do ensino do português como 

lı́ngua adicional. O autor afirma que “o potencial comunicativo para 

o ensino de lıńguas é grande e continua inexplorado abaixo da 

superfı́cie onde temos em geral atuado. Há muito a acrescentar e 

que transformar no paradigma emergente e no concreto da prática” 

(ALMEIDA FILHO, 2001, p.18). 

Falar no aprendizado de lı́ngua adicional (LA) é falar de 

interação não só linguı́stica, mas também cultural e social. Sendo 

assim, será considerado que “o ensino de lı́ngua materna auxilia o 

aluno no aprendizado de LE e o conhecimento em LE contribui para 

o desenvolvimento da LM na alternância dos códigos linguı́sticos” 

(SOUZA, CORSI, GOMES, 2006, p. 02), já que o indivı́duo falante 

aprendiz de LA traz consigo uma bagagem e esta pode interferir 

negativa ou positivamente na aquisição da lı́ngua alvo. 

Aprender uma lı́ngua estrangeira não se restringe ao 

conhecimento linguı́stico da lı́ngua. Falar uma lı́ngua abarca muitos 

outros fatores, entre eles, encontram-se as visões sócio-histórico-

culturais. As questões relacionadas ao código linguı́stico podem ser 

solucionadas, mas aquelas que tocam na identidade e no aspecto 

cultural se revelam, muitas vezes, como entraves (SELLAN, 2012). 

Considerando a visão sociointeracionista da linguagem, 

embasada na teoria de Vygotsky, é possıv́el afirmar que a 

aprendizagem é uma experiência social a qual se utiliza de várias 

ferramentas e signos, que para o autor é a representação de algo, 
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como por exemplo, a fala e a escrita. Essa experiência parte, muitas 

vezes, das necessidades do indivı́duo (falante) e da capacidade 

interativa que ele tem no momento das interações sociais. 

Em vista disso, o contato entre a LM e a LA nos diversos nıv́eis 

de aprendizagem, frequentemente, ocasiona interferências 

linguı́sticas na aquisição de uma nova lı́ngua e/ou no seu 

aperfeiçoamento, considerando que a bagagem linguı́stica que o 

indivı́duo aprendiz traz é seu start para compreensão e raciocı́nio 

lógico-linguı́stico. Para analisar as várias interferências 

encontradas neste estudo, abordaremos a seguir, os teóricos 

significativos para este artigo.  

DA GRAMÁTICA UNIVERSAL ÀS INTERFERÊNCIAS 
LINGUÍSTICAS 

Na década de 1950, Noam Chomsky propõe novo 

entendimento sobre o processo de aquisição de linguagem, a partir 

da teoria da Gramática Universal, alicerçando a recursividade 

linguı́stica e a criatividade do falante como processos fundamentais 

em todas as lı́nguas. Para Chomsky, a linguagem deve ser entendida 

como uma faculdade mental inata e geneticamente da espécie 

humana. Entende-se com isto que o falante está apto biológica e 

linguisticamente a testar possibilidades comunicativas quando se 

trata da aquisição/aprendizagem de lı́nguas. 

No livro Syntactic Structures (CHOMSKY, 1957), a lı́ngua é 

definida como um conjunto (finito ou infinito) de frases, cada uma 

finita no seu tamanho e construı́da a partir de um conjunto finito de 
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elementos. O autor esclarece que “são os processos de formação de 

frases que são finitos e que a recursividade faz com que se 

produzam frases infinitamente” (CHOMSKY apud PAIVA, 2014 p. 

67). 

Acompanhando essa valorização da criatividade na produção 

comunicativa, no que se refere ao ensino e à aprendizagem de uma 

lı́ngua adicional, considera-se o pensamento de que o indivı́duo-

aprendiz de lı́nguas faz uso da sua dotação linguı́stica em lı́ngua 

materna no momento de assimilar e testar a lı́ngua alvo. Ao buscar 

aplicar esses conhecimentos linguı́sticos, que são prévios, o 

indivı́duo busca acomodar suas possibilidades comunicativas na 

interação com outro (falante). Essa acomodação linguı́stica, muitas 

vezes, gera desvios, o que alguns autores classificaram como 

interferências. 

Pioneiramente, Uriel Weinreich, no livro Languages in contact 

(1953), apresenta um dos primeiros conceitos de interferência, 

defendendo a interferência da lı́ngua materna como causa de erros 

no uso da lı́ngua adicional. 

um desvio da norma de alguma das lı́nguas utilizadas na fala 

dos bilı́ngues. Ou seja, é a influência de uma lı́ngua sobre outra, 

produzindo nesta última estruturas agramaticais. Para o autor, o 

alcance das interferências independe da distância entre as lı́nguas: 

podem ocorrer tanto entre o francês e o vietnamita como entre o 

francês de Paris e o de Marseille. (WEINREICH apud MONTEIRO, 

2010, p.59) 
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Para Weinreich, quando essas interferências ocasionam algum 

tipo de desvio à norma, construções agramaticais, temos o 

fenômeno da divergência. Por outro lado, há o processo de 

convergência linguı́stica no qual as semelhanças entre as lı́nguas 

envolvidas ocorrem, sendo que a diferença entre esses conceitos é 

que uma produz construções agramaticais e a outra não.  

Essa concepção foi reformulada anos depois por Weinreich e 

Haugen, quando passaram a analisar as interferências não como 

erros, mas como efeitos da lı́ngua materna na lı́ngua alvo. Os 

autores apresentaram a existência de dois tipos de interferência: 

“Interferência Interlinguı́stica (Externa) – a lı́ngua nativa é a 

responsável pelos erros na produção linguı́stica e a Interferência 

Intralinguı́stica (interna) – a própria lıńgua que se está aprendendo 

é a responsável pelos erros na produção linguıśtica” (WEINREICH e 

HAUGEN apud YOKOTA, 2005, p.14-15). 

Haword Gilles, em 1973, apresenta outra abordagem sobre 

interferência, a Teoria da Acomodação. Segundo o autor, os 

indivı́duos tendem a mudar seus comportamentos comunicativos 

para interagirem com o seu interlocutor. Acerca da acomodação 

Paiva (2014) afirma que 

uma das estratégias da acomodação é a da convergência 

usada para que haja uma adaptação de comportamentos 

comunicativos (por exemplo: pronúncia, velocidade da fala 

recursos paralinguı́sticos, como o riso, por exemplo) aos 

comportamentos do interlocutor. Outra estratégia é a da 
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divergência, entendida como a forma como os falantes acentuam as 

diferenças verbais e não verbais entre eles e os outros (Gilles, 

Coupland e Coupland, 1991: 8, apud PAIVA, 2014, p. 168). 

  Comparando a visão de Weinreich e Gilles, notam-se 

discordâncias conceituais no que é considerado agramatical, ou 

seja, na concepção do que vem a ser erro. Entender o que o erro 

significa no processo de aquisição de uma LA é de grande 

importância para a identificação e compreensão das interferências 

linguı́sticas. Com este estudo, percebe-se que tanto a convergência 

quanto a divergência são tentativas do indivı́duo de se aproximar 

do seu alvo principal que é a interação social, seja ela por meio da 

aquisição ou da aprendizagem de LA. 

Entre as décadas de 60 e 70, partindo mais uma vez das 

concepções de Chomsky, o modelo de análise de erros (AE), 

procurava valorizar as tentativas comunicativas dos aprendizes de 

lı́nguas.  Segundo as concepções de Stephen Pit Corder, o erro não 

deve ser entendido como uma construção agramatical, mas sim 

como um processo de aprimoramento na aquisição de uma lı́ngua 

adicional, ou seja, o erro passa a ser um indicador do conhecimento 

que o indivı́duo já tem ou ainda pode ter (CORDER, 1967).  

Corder aponta dois tipos de erros: não sistemático e 

sistemático. Os erros não sistemáticos são resultado de “enganos” 

que podem ocorrer inclusive com falantes nativos. São ocasionados, 

muitas vezes, por ansiedade, esquecimento, descuido, ou seja, não 

espelham o conhecimento do falante. O aprendiz conhece a regra da 
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lı́ngua, mas não a aplica apropriadamente. Já os erros sistemáticos 

são decorrentes da falta de conhecimento ou lacunas linguı́sticas no 

sistema da lı́ngua alvo (CORDER, 1992). 

EÉ  importante ressaltar também que cada aluno tem uma 

bagagem com seus objetivos, carga social e cultural, aspectos 

psicológicos, entre outros, e tudo isso vai influenciar esse 

aprendizado de LA. Em situações nas quais o contato com a lı́ngua 

alvo é mais intenso, por exemplo, há uma influência muito grande 

do meio. Sendo assim, o falante tem que se utilizar, muitas vezes, de 

saı́das linguı́sticas improvisadas por ele, colocando em prática 

conhecimentos já estudados e/ou explorando novas formas de 

interação com a lı́ngua. Nesse tipo de contexto, é possıv́el encontrar 

várias interferências, pois esse indivı́duo terá que preencher, 

provavelmente, lacunas gramaticais, lexicais e fonológicas que 

ainda não domina. 

Corder (1967) classifica o erro como “competência 

transitória” ou “dialeto idiossincrático” e Selinker (1972) como um 

estágio do desenvolvimento linguı́stico do indivı́duo, denominando 

esse processo como “interlı́ngua”. Retomando a noção de Chomsky 

de a capacidade linguı́stica ser inata, Selinker (1972) defende que o 

aprendiz de LA ativa na mente uma “estrutura psicológica latente” 

quando tenta produzir ou entender um enunciado em outra lı́ngua 

(YOKOTA, 2014). 

Essa estrutura psicológica latente que Selinker apresenta é 

ativada, segundo o autor, no momento em que o aprendiz tenta 
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realizar ou compreender as realizações linguı́sticas da LA. Essas 

tentativas fazem com que emerja, então, uma interlı́ngua cujas 

regras, muitas vezes, não pertencem à lı́ngua alvo, mas fazem parte 

da LM ou até mesmo de outra lı́ngua que esse aprendiz já tem em 

sua bagagem (SELINKER,1992). Entende-se, para este estudo, que a 

interlı́ngua é um sistema aproximativo o qual permite que o 

aprendiz realize hipóteses na lı́ngua alvo aproximando-a de alguma 

forma sua LM nos processos de aprendizagem/aquisição. 

Em face do exposto, considera-se, então, que a interferência 

linguı́stica se enquadra nos estudos referentes aos processos de 

interlı́ngua. Tendo Selinker (1972) como seu principal divulgador. 

Logo, foram esses mecanismos que fizeram parte da base teórica 

para a análise das interferências linguı́sticas no aprendizado do 

português como lı́ngua adicional para falantes haitianos em Cuiabá. 

  As interferências serão subdivididas nos nıv́eis lexical, 

sintático, e social. Entende-se por cada uma delas: 

• Lexicais: interferência de aspectos vocabulares sendo 

estes empregados sob a influência da LM ou de 

tentativas de preenchimento de lacunas na 

formação/derivação de palavras. 

• Sintáticas: interferências de aspectos sintáticos e 

morfossintáticos da LM, não só no âmbito da ordem 

das sentenças, mas também de viés gramatical, no que 

se refere ao uso das classes de palavras na formação de 
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estruturas oracionais (uso de pronomes relativos, de 

artigos e de preposições). 

• Social: interferências que surgem da interação social e, 

muitas vezes, partem de um hábito/dificuldade na LM 

(ou do próprio aprendiz) e isto perpassa para o 

momento de aprendizagem.  

Considera-se aqui, de certa forma, uma mescla das 

interferências intralinguı́stica (interna) e interlinguı́stica (externa) 

apresentadas anteriormente sob a ótica de Weinrich (1953). São 

casos em que o aprendiz faz uso do que Stephen Krashen (1985) 

define como hipótese do monitor. A produção criativa na LA é 

corrigida e alterada com base no conhecimento consciente das 

regras da LA e acontece quando o aprendiz quer corrigir- se, ou 

seja, o foco está na forma, e quando o falante conhece as regras da 

LA. Essa correção atua como como um monitor, um corretor, 

modificando-os caso não estejam de acordo com as regras 

aprendidas (KRASHEN, 1985). Para este estudo, será considerado 

que na interação social, algumas vezes, a ação do “monitor” pode 

gerar o fenômeno da hipercorreção (caso pontuando em seção 

posterior). 

 UM OLHAR SOBRE AS INTERFERÊNCIAS 

  Os dados deste estudo foram coletados a partir de diversas 

atividades, durante as aulas de PLA, orientadas a exercı́cios 

linguı́sticos que pudessem favorecer a emergência do fenômeno da 

interferência. Ao todo, o corpus de análise deste artigo compreende 
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três desses exercı́cios e foram selecionados alguns exemplos 

representativos da interferência linguı́stica.  

Assim, o corpus está dividido em três partes, sendo a primeira 

análise de marcação de gênero e uso de pronomes possessivos, a 

segunda, que demonstra e analisa a ocorrência de rotacismo e 

hipercorreção e, por último, a terceira parte que demonstra e 

analisa algumas ocorrências de interferência na flexão verbal. 

Marcação de gênero e uso de pronomes possessivos 

A proposição das atividades para a coleta dos dados ocorreu 

durante a aula de PLA. Na tentativa de fazer emergir o fenômeno 

das interferências linguı́sticas, foi proposto ao grupo de sujeitos 

que, a partir de um conjunto de palavras, agrupadas em categorias 

gramaticais, escrevessem cinco sentenças. 

• Substantivos: menina - livro - casa - gato - carro - mesa 

- armário. 

• Verbos: ter - ir - estar - ser. 

• Artigos: o(s) - a (s) - um (s) - uma (s) 

• Adjetivos: alegre - triste - normal - vermelho - novo - 

grande. 

Também foram propostas algumas conjunções (para - em - de 

- com - na - da). Essas categorias gramaticais foram trabalhadas em 

aulas anteriores, considerando que o curso já contabiliza mais de 
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20 horas. A orientação dada aos sujeitos foi que eles deveriam 

escrever cinco orações utilizando os grupos de palavras fornecidos. 

Para análise, foram selecionados sete exemplos dessa 

atividade: 

 Sujeito 001  

Há cinco anos em Cuiabá, 46 anos de idade. Fala crioulo e francês. 

1) “Menina meu estar a escuela de novo.” 

2) “Casa de meu estar grande.” 

Nota-se um tipo de interferência sistemática (CORDER, 1992) 

do crioulo haitiano na amostra acima, no que se refere ao uso do 

pronome possessivo “meu” posterior ao substantivo “menina”, já 

que nessa lı́ngua coloca-se o possuidor depois do termo possuı́do. 

O sujeito tenta fazer o uso adequado do emprego do possessivo no 

português, entretanto recorre à estrutura de sua lı́ngua para tal. 

 Sujeito 002 

Há três anos em Cuiabá, 46 anos de idade. Fala crioulo e francês. 

1) “Minha casa é muito feio.” 

2) “Minha carro é novo.” 

3) “A carro de minha menina é vermelho.” 

Identifica-se uma interferência sistemática quanto à marcação 

de gênero entre as classes nominais. Posto que no crioulo haitiano, 

diferentemente do português, não se marca gênero.  
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 Sujeito 005 

Há dois meses em Cuiabá, 28 anos. Estudante de programa de 

mestrado da UFMT, fala crioulo haitiano, francês e inglês. 

1) “O livro está na armário”. 

 Identifica-se uma interferência sistemática quanto à 

marcação de gênero entre as classes nominais.  

 Sujeito 007  

Há duas semanas em Cuiabá, 20 anos de idade. Fala crioulo 

haitiano e francês. 

1) “Tem uma carro vermelho”. 

2) “Estou alegre porque eu vou tem uma novo carro”. 

  Identifica-se interferência sistemática quanto à marcação de 

gênero entre as classes nominais nas amostras 1 e 2. Entretanto, é 

possıv́el identificar, na amostra 2, a tentativa de fazer uso do 

paráfrase verbal no futuro analı́tico com verbo “ir”. Nesse caso, 

nota-se interferência, pois no crioulo haitiano não há flexão 

número-pessoal. 

 Sujeito 008 

Há 4 anos em Cuiabá, 49 anos de idade. Fala crioulo haitiano. 

1) “Eu tenho uma armário grande”. 

2) “Eu estou cansado porque eu faz e tempo não servicio”. 
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3) “Eu esta triste”. 

Identifica-se interferência sistemática quanto à marcação de 

gênero entre as classes nominais na amostra 1. Entretanto, é 

possıv́el identificar, na amostra 2, a tentativa de fazer uso da 

paráfrase verbal no futuro analı́tico com verbo “ir”. Nesse caso, 

nota-se interferência, pois no crioulo haitiano não há flexão 

número-pessoal. Na amostra 3, a interferência refere-se à falta de 

marcação número-pessoal da conjugação verbal, como dito 

anteriormente nula no crioulo haitiano. 

 Sujeito 010 

Há 1 ano em Cuiabá, 31 anos de idade. Fala crioulo haitiano e 

francês. 

1) “Minha casa é muita bonita”. 

 Em virtude de não haver marcação de gênero na LM do 

sujeito, tem-se na amostra a interferência dessa ausência já que há 

um espalhamento da marcação de gênero da palavra “casa” para 

todos os termos nominais da sentença.   

2) “Eu sou haiti eu gosta música evangelica. Eu gosta também de 

jogo de futebol”. 

 Tem-se na amostra a interferência da ausência de flexão 

verbal número-pessoal do crioulo. Repetidamente o sujeito deixa 

de flexionar o verbo de acordo com a pessoa gramatical como 

ocorre no português. 
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 Sujeito 008 

1) “Meu cidade é calor” 

Nota-se na amostra que o sujeito já possui a noção do 

posicionamento do pronome possessivo na ordem da sentença, 

porém ainda há a interferência da ausência da marcação de gênero 

do crioulo o que faz com que o sujeito não empregue a 

concordância como ocorre no português. 

Rotacismo e hipercorreção 

O rotacismo é um fenômeno fonético-fonológico do 

português. Caracteriza-se pela troca da consoante lateral alveolar 

/l/ pela vibrante alveolar /r/. EÉ  um traço linguı́stico variável 

bastante frequente no Brasil, podendo ocorrer tanto em contexto 

de coda silábica (falsa > farsa), quanto em encontro consonantal 

(chiclete > chicrete). 

Destaca-se neste estudo, o rotacismo presente, na região da 

Baixada Cuiabana. De acordo com COX (2009),  

esse fenômeno é um indicador linguı́stico, pois reúne, 

indistintamente, falantes das zonas rural e urbana, pouco ou muito 

escolarizados e letrados, e ocorre em contextos de interação mais 

ou menos formais. Indicadores são traços de linguagem que 

distinguem um grupo de outro – digamos, uma região de outra –, 

mas não distinguem um subgrupo de outro na mesma região 

(POSSENTI, 2002, apud COX 2009, p. 79). 
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Historicamente Cuiabá recebeu influências do caipira paulista 

migrante no final do século XIX, da lı́ngua indı́gena bororo e dos 

Bandeirantes que vieram para essa região na década de 70, no 

perı́odo chamado de recolonização, com a construção das rodovias 

BR 163 e 364, que tiraram Mato Grosso do isolamento com o 

sudeste e sul do paı́s (Disponıv́el no site da UFMT391, 2014). Na 

lı́ngua bororo, não há a realização da consoante lateral alveolar “l”, 

devido a isto, à época dessa recolonização a troca do “l” pelo “r” 

ganhou força visto que eram as ı́ndias bororos que perpetuavam a 

lı́ngua portuguesa para as crianças mamelucas (COX, 2008).  

Na sondagem 02, a coleta de dados foi feita por meio de um 

ditado. Foi indicado que os sujeitos escutassem cada sentença 

(repetida três vezes) e em seguida a reproduzisse por escrito.  

CASAS AMARELAS - BICICLETAS AZUIS - GRUPOS 

AMIGÁVEIS - TIMES AMADORES - BLUSAS APERTADAS - 

CARROS OCUPADOS - TRABALHAR À NOITE - TOMAR 

ÔNIBUS - DE REPENTE - FALAR APRESSADO 

 Um dos objetivos da Sondagem 02 era registrar o fenômeno 

do rotacismo, muito frequente em Cuiabá. 

 Sujeito 001 

                                                 

39 http://www.ufmt.br/noticias/noticia/1889/falar-cuiabano-e-

reprimido-pelo-preconceito 
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casas amarelas  >  casas amalelas 

times amadores >  timis amadoles 

Identifica-se nas amostras, não um rotacismo, mas sim uma 

correção generalizada desse fenômeno, o qual se define aqui como uma 

hipercorreção. Durante aulas de PLA, notou-se que o sujeito 001 pratica a 

hipercorreção do rotacismo cuiabano em vários momentos.  

Em conversas na sala de aula, foi revelado que o fenômeno do 

rotacismo é bastante comum no bairro em que reside o sujeito. A 

hipótese que se levantou foi a de que, após ocorrer uma situação de 

correção (KRASHEN, 1985) em âmbito social, o sujeito 001 passou 

a fazer a hipercorreção.  

Sobre a hipercorreção, Mattoso Câmara esclarece que é uma 

“equivocação no desejo de falar bem” quando se modifica, numa 

tentativa de correção, o que é da norma espontânea linguı́stica 

(CAÊ MARA apud SILVA, 2013, p.03). Pode-se afirmar que é um 

fenômeno recorrente no aprendizado de LA. 

 Sujeito 003 

Há dois em Cuiabá, 27 anos de idade. Fala crioulo haitiano e 

francês. 

blusas apertadas >  brusas apetadas  

 Sujeito 008 
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blusas apertadas >  brus apertada 

bicicletas azuis >  bicicreta azus 

 Tanto na amostra do sujeito 003 quanto nas amostras do 

sujeito 008, identifica-se o rotacismo que não seria classificado 

como interferência do crioulo haitiano no português, mas poderia 

ser visto como interferência de interação social no falar desses 

aprendizes. 

Outros casos - Flexão verbal 

O tema flexão verbal foi abordado nas aulas iniciais do curso, 

sendo focados os verbos ser/estar/ir/ter. As atividades criavam 

uma situação de diálogo ora partindo contextos pré-definidos pela 

professora, ora de situações livres/espontâneas, o que permitia aos 

sujeitos usarem os verbos sugeridos. Devido ser ainda as aulas 

iniciais, foi trabalhado apenas o tempo presente do modo indicativo 

dos verbos supracitados. Foram estudados também alguns 

determinantes, locativos, e sujeitos oracionais. 

Essa sondagem foi coletada durante as aulas de PLA a partir 

de exercı́cios textuais escritos guiados, porém os sujeitos poderiam 

fazer uso de vocabulário livremente. 

 Sujeito 007 

“Sou solteiro, sou haitiano, vou a Brazil para a escola, e para 

trabalhar, meu sento alegre hoje, por que eu aprendendo falar 

portugues. eu estou no Brazil fas uma semana.” 
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 Sujeito 010 

“Eu sou haiti eu gosta música evangelica. Eu gosta também de jogo 

de futebol.” 

 Nos dois exemplos, tem-se a interferência do crioulo 

haitiano pela ausência de flexão verbal em número, pessoa e tempo 

no crioulo haitiano. Repetidamente, o sujeito deixa de flexionar o 

verbo de acordo com a pessoa gramatical como ocorre no 

português. 

Mais uma vez, percebe-se a interferência sistemática do 

crioulo haitiano no emprego do pronome possessivo “meu” na 

amostra do sujeito 007, a hipótese é de que devido a não 

diferenciação dos pronomes pessoais/oblıq́uos dos possessivos no 

crioulo haitiano, os sujeitos carregam um uso aleatório para o 

português.  

Em sı́ntese, a partir dos exemplos fornecidos, é possıv́el 

afirmar que há a presença de interferências linguı́sticas da lı́ngua 

crioula haitiana na aprendizagem do português, como lı́ngua 

adicional. Os exemplos analisados mostraram interferências de 

ocorrência fonético-fonológica e morfossintática. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho apresentou um enfoque sobre as 

interferências linguı́sticas no nıv́el fonético-fonológico, ortográfico 

e morfossintático em alunos haitianos no nıv́el básico de PLA em 

contexto de imersão. Foi possıv́el observar, pelos dados 
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apresentados, que as interferências morfossintáticas, focadas na 

marcação de gênero e no uso de pronomes possessivos tiveram 

ocorrência em 60% dos sujeitos do estudo. 

Ao observar a marcação de gênero, percebeu-se que esta 

flexão do português se mostra bastante difı́cil aos aprendizes 

haitianos, visto que o crioulo haitiano não apresenta marcação de 

gênero para pronomes. 

Já o traço descontı́nuo da marcação do rotacismo apareceu na 

modalidade escrita de três aprendizes. Este dado, no entanto, 

chamou a atenção dada a interferência do contexto informal de 

aprendizagem da lı́ngua, o que vem ocasionando outro fenômeno, o 

da hipercorreção. O rotacismo é um fenômeno amplamente 

explorado pela Sociolinguı́stica, entendido como uma mudança 

fonética que tem origem na transição do latim clássico para o latim 

e para o português. A mudança consiste na alteração do /l/ pelo /r/ 

em grupos de consoantes como [bl], [fl], [cl], entre outros. 

Extremamente estigmatizado no português brasileiro, esse 

traço descontı́nuo (BORTONI-RICARDO, 2004) demonstra mais que 

uma alteração fonética, revela, também, as condições de letramento 

de um grupo social. Ao conviverem extraclasse em uma 

comunidade, cuja variante do português utiliza deste traço, os 

aprendizes haitianos estão também se tornando falantes (e 

escrevendo) desta e nesta variedade. 

Este resultado pode oportunizar grande contribuição às 

metodologias de ensino-aprendizagem de PLA, visto que mostra 
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como as influências de fatores linguı́sticos e extralinguı́sticos na 

aprendizagem de uma lı́ngua adicional devem ser consideradas 

para além da norma gramatical. O olhar atento do professor de PLA 

deve se voltar para além das 4 horas semanais de sala de aula e 

investigar os outros contextos imersivos de aprendizagem da lı́ngua 

que os aprendizes estão vivenciando. Esses contextos podem, dada 

a liberdade, exercer uma grande influência na aprendizagem da 

lı́ngua adicional e reforçar estruturas linguı́sticas ainda não 

assimilados por alguns sujeitos. Dessa maneira, “o professor que já 

tiver feito a comparação da lı́ngua estrangeira com a lı́ngua nativa 

dos alunos saberá melhor quais são os problemas reais da 

aprendizagem e poderá melhor tomar medidas para ensiná-los” 

(LADO, 1957, p. 15). 

Ao se analisar a flexão verbal, a partir de uma atividade de 

construção de sentenças, pode-se verificar que o verbo ser, na 

terceira pessoa do singular, é preferência entre os estudantes. 

Porém, quando se trata de flexionar este e outros verbos para 

outras pessoas ou tempos do português, o domı́nio dessa categoria 

gramatical já é menor. Considerando que o crioulo haitiano não 

apresenta desinência de pessoa, número e tempo acrescidas ao 

verbo, torna-se um desafio aos aprendizes entender e flexionar o 

padrão verbal do português. 

Os dados deste estudo corroboram com conceitos da 

representação mental da lı́ngua materna como um guia para a 

aprendizagem da lı́ngua adicional. Em termos gerais, é importante 

que o professor de PLA esteja atento e ciente das interferências da 

276



lı́ngua materna durante a aprendizagem da lı́ngua adicional. Como 

proposta metodológica, a superação do tratamento dos fenômenos 

da interferência linguıśtica como erros e a compreensão dos 

mesmos no processo longitudinal de aprendizagem são possıv́eis 

guias para a prática pedagógica. 

Após o mapeamento dos fenômenos, feita via sondagem, é 

possıv́el que o professor de PLA crie mecanismos para abordar 

estes tópicos, tendo em mente a lı́ngua materna dos aprendizes. 

Também, pode elaborar estratégias que tratem as interferências a 

partir de contextos reais de usos da lı́ngua adicional, com a 

utilização de textos autênticos, i.e. não didatizados. Em suma, a 

partir desses encaminhamentos metodológicos é possıv́el que as 

interferências linguı́sticas se reduzam e a aprendizagem da lı́ngua 

adicional proporcione aos aprendizes mais segurança para o uso 

em práticas sociais de interação verbal. 
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INTRODUÇÃO 

As mudanças que marcam a atualidade provocam novas 

formas de pensar os processos de ensino e aprendizagem, 

sobretudo em consequência da informatização associada ao 

processo de globalização das telecomunicações (CASTELLS, 2003; 

POZO, 2004). Os estudantes acessam o conhecimento em diferentes 

espaços, contextos e tempos, tornando por vezes o espaço da sala 

de aula em sentido quando estruturado na perspectiva de 
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“transmissão de conteúdo”. Diante disso, se faz necessário 

reinventar as estratégias de ensino adotadas durante a formação 

desses sujeitos, de modo que as aulas possam ser experiências de 

aprendizagem significativas. Nesse contexto, práticas pedagógicas 

que convergem com as metodologias ativas de ensino podem ser 

mais eficazes e eficientes para a construção da aprendizagem. 

As metodologias ativas de ensino são práticas pedagógicas 

que afastam o foco da transferência de informações, estimulando o 

aluno a buscar por conhecimento de forma autônoma. Muito mais 

do que técnicas, trata-se de uma abordagem teórica que direciona o 

docente a planejar estratégias didáticas que privilegiam a 

centralidade do aluno na construção. Com isso, o estudante 

exercitará a autonomia, a reflexão, a problematização da realidade e 

o trabalho em equipe (DIESEL, 2016).  

Nesta publicação, propõe-se uma aproximação entre as 

metodologias ativas de ensino e a perspectiva de ensino da lı́ngua 

estrangeira. Para tanto, vale-se das ideias de Schlatter (2009), que 

considera que o ensino da lı́ngua estrangeira deve partir de uma 

perspectiva de leitura como prática social e de temas norteadores 

que sejam relevantes aos alunos. As aulas, assim, tornam-se 

direcionadas e efetivas, propiciando o auxı́lio mútuo entre os 

alunos no processo de aprendizagem.  

Diante dessas considerações, busca-se, neste trabalho, 

descrever e analisar as propostas didáticas desenvolvidas numa 

disciplina de Lıńgua Portuguesa como lı́ngua estrangeira, tendo 
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como base as metodologias ativas de ensino. O trabalho foi 

desenvolvido na disciplina História, Cultura e Sociedade dos Países 

Lusófonos, num curso de Licenciatura voltado para o ensino de 

Lı́ngua Portuguesa para chineses, em Macau, na China. 

AS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO E O ENSINO DE 
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Uma prática pedagógica pautada em metodologias ativas de 

ensino leva em conta estratégias didáticas que privilegiam a 

centralidade do aluno na aprendizagem. Sendo assim, 

diferentemente do que muitos teóricos acreditam, as metodologias 

ativas não são técnicas ou receitas que dizem o passo a passo de 

como o professor deve executar determinadas dinâmicas. Trata-se 

de uma abordagem teórica que fundamenta as ações pedagógicas 

do professor, tendo em vista determinados princı́pios. A seguir, 

apresenta-se a Figura 1, que sintetiza seus pontos basilares de uma 

prática pedagógica pautada em metodologias ativas de ensino. 
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Figura 1 – Pontos basilares das metodologias ativas de ensino40 

Com base nos pontos basilares apresentados na figura 

anterior, percebe-se que o aluno está no topo, sendo ele o centro do 

processo de ensino e de aprendizagem. Com isso, ele poderá 

exercitar a autonomia, a reflexão, a problematização da realidade e 

o trabalho em equipe, por meio de estratégias didáticas inovadoras. 

Além de o aluno ser o principal sujeito, o professor não deixa de ter 

o seu valor, pois ele irá mediar, facilitar ou ativar o processo de 

aprendizagem. 

Tais princı́pios foram construı́dos com base nos preceitos dos 

seguintes teóricos: 

a) aprendizagem significativa de David Ausubel; 

                                                 
40 Fonte: Diesel, Marchesan e Martins (2016, p. 156). 
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b) aprendizagem pela experiência, sendo a escola uma uma 

contínua reconstrução da experiência, defendido por John 

Dewey; 

c) aprendizagem pela interação social, de Lev Vygotsky; 

d) autonomia do estudante, de Paulo Freire. 

Tal perspectiva acerca das metodologias ativas de ensino vai 

ao encontro do que Schlatter (2009, p. 11) estabelece sobre o 

ensino de lı́ngua estrangeira (LE): 

entende-se que o ensino de LE na escola deve focalizar 
atividades que promovam o letramento, ou seja, a 
participação em diferentes práticas sociais que 
envolvem a leitura e a escrita na lı́ngua materna e na 
LE. Isso signifi ca que a aula de LE deve criar condições 
para que o educando possa engajar-se em atividades 
que demandam o uso da lı́ngua a partir de temas 
relevantes ao seu contexto e de gêneros do discurso 
variados, para que tenha oportunidade de ampliar sua 
participação em práticas sociais em sua lı́ngua e em sua 
cultura, contribuindo para o seu desenvolvimento como 
cidadão. 

De acordo com a autora, para que ocorra uma aprendizagem 

efetiva de uma Lı́ngua Estrangeira, esta deve ser desenvolvida por 

atividades voltadas ao letramento, isto é, com base em situações 

reais. Os alunos precisam vivenciar momentos reais com os quais 

deparam-se com a lı́ngua estrangeira. As práticas pedagógicas “[...] 

devem levar em conta o papel da LE na vida do aluno, de que forma 

ele já se relaciona (ou não) com essa lı́ngua e o que essa LE pode 

dizer em relação a sua lı́ngua e cultura maternas” (Schlatter, 2009, 

p. 12).  
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Nesse sentido, ao deparar-se com situações reais, o aluno 

estará no centro do processo de ensino e de aprendizagem, estará 

exercitando sua autonomia, a reflexão e a problematização da 

realizadade e será possıv́el o trabalho em equipe. Sem dúvida, 

estamos falando de uma prática pedagógica inovadora, já que o 

ensino até aqui pauta-se muito em regras gramaticais da lı́ngua 

estrangeira. Por fim, o professor terá um papel fundamental nesse 

processo de construção do conhecimento, pois será o mediador, 

aproximando os alunos das situações reais. Como se pode ver, essa 

abordagem de ensino de lı́ngua estrangeira possui todos os 

elementos basilados de uma prática pedagógica mediada por 

metodologias ativas de ensino. 

Feita a apresentação do conceito de metodologias ativas de 

ensino e sua aproximação com o ensino de lı́ngua estrangeira, 

parte-se, na próxima etapa, em que se apresenta uma experiência 

de ensino do português como lı́ngua estrangeira por meio de 

metodologias ativas. 

RELATO DA EXPERIÊNCIA 

Conforme já referido, este trabalho foi desenvolvido na 

disciplina História e Cultura dos Países Lusófinos, em um curso de 

Licenciatura em Lıńgua Portuguesa de uma Instituição de Ensino 

Superior em Macau, na China. A disciplina transcorreu no perı́odo 

de 27 de fevereiro a 14 de maio de 2018, cujo conteúdo 

programático era: “Esta unidade curricular permitirá aos alunos 

compreender os aspetos históricos, polı́ticos, econômicos, sociais e 
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culturais dos vários paı́ses que compõem a esfera lusófona. A 

ênfase será na história dos paı́ses de lı́ngua oficial portuguesa, ao 

mesmo tempo que serão apresentadas as questões sociais, 

econômicas e culturais contemporâneas desses paı́ses.” Sendo 

assim, foi realizado um planejamento, que não foi engessado, isto é, 

estava aberto para possıv́eis mudanças e modificações no decorrer 

das aulas.  

Convém referir que a disciplina foi ministrada por uma 

professora brasileira – uma das autoras deste estudo –, que recebeu 

o convite para ministrar a disciplina em Macau. A disciplina foi 

ministrada em Lı́ngua Portuguesa, visto que os alunos são do 

último ano do curso. 

Diante do propósito desse trabalho, passa-se a relatar, a 

seguir, as práticas pedagógicas realizadas ao longo da disciplina, 

que tiveram aproximação com as metodologias ativas de ensino. 

a) Cultura brasileira 

 Tendo em vista que a professora da disciplina é natural do 

Rio Grande do Sul, na primeira aula, os alunos provaram o 

chimarrão, bebida tı́pica da cultura do estado. Após provarem, foi 

apresentado aos alunos alguns questões sobre a bebida, tais como: 

composição da erva mate, origem da cuisa, origem do costume, 

entre outros. As imagens (Figura 2) a seguir registraram o 

momento. 
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Figura 2 – Momento em que os alunos chineses conheceram e provaram o 

chimarrão41 

Experienciar situações em sala de aula é fundamental para 

desenvolver propostas de ensino mediada por metodologias ativas. 

Sendo assim, provar o chimarrão provocou um espaço propı́cio 

para perguntas, participação, interesse quanto ao ensino que 

envolvia a cultura brasileira, mas especificamente os costumes do 

Rio Grande do Sul. 

EÉ  justamente essa experienciação que faz essa estratégia de 

ensino seguir uma abordagem pautada em metodologias ativas. De 

acordo com Dewey (1078), não haver separação entre vida e 

educação, o que representa que os alunos não estão sendo 

preparados para a vida quando estão na escola, e que estão de fato 

“vivendo” quando não estão em ambiente escolar. O autor defende 

que, na escola, já se está experienciando situações que fazem parte 

                                                 
41 Fonte: Arquivo das autoras, 2018. 
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da vida do aluno. Para ele, “A educação torna-se, desse modo, uma 

‘contı́nua reconstrução de experiência’” (DEWEY, 1978, p. 7).  

b) História do brasil  

O conteúdo “história do Brasil” foi desevolvido seguindo 

alguns preceitos do peer instruction: primeiramente, a professora 

apresentou a uma pergunta, previamente cadastrada no aplicativo 

socrative42, para que os alunos, tivessem acesso a ela acessando o 

site do seu celular. Assim, individualmente, puderam refletir sobre 

a resposta e marcar a alternativa considerada correta. Com o apoio 

do software, a professora tinha o controle das respostas, ou seja, 

tinha acesso à resposta assinalada por cada aluno bem como ao 

percentual de acertos da turma. 

Após responderem às cinco perguntas cadastradas no sitema, 

a professora fez a explicação teórica de aspectos relevantes da 

história do Brasil. 

Num terceiro momento, as mesmas perguntas foram 

liberadas novamente pela professora para que os alunos 

respondessem-nas individualmente. Após, as respostas foram 

discutidas no grande grupo. Desse momento, na medida do 

possıv́el, deveriam usar o poder de argumentação para convencer o 

colega de que estavam corretos. Ao chegarem a um consenso, a 

                                                 
42 Trata-se de um aplicativo gratuito disponível em www.socrative.com, no qual 
podem ser elaboradas perguntas de múltipla escolha, verdadeiro/falso ou abertas. Para 
tanto, o gerenciador, no caso o professor, cadastra-se no site, que irá gerar uma senha. 
Essa senha deve ser disponibilizada aos que devem acessar as perguntas. 
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professora dava a resposta correta e abria-se uma discussão acerca 

dessa alternativa e das demais, justificando o motivo de estarem 

incorretas.As perguntas apresentadas para discussão nessa 

atividade estão apresentadas no Quadro 1, a seguir: 

Pergunta 1: 

 
Pergunta 2: 

 
Pergunta 3: 
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Pergunta 4: 

 

Quadro 1 – Perguntas sobre história do Brasil cadastradas no 

socrative.com, utilizadas na estratégia peer instruction43  

Na Figura 3, pode-se ver a interação dos alunos entre eles e 

entre o socrative.com, por meio da estratégia de ensino Peer 

instruction: 

 

  

                                                 
43 Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018. 
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Figura 3 – Peer insctruction, utilizado para desenvolver o conteúdo história 

do Brasil44 

O ensino privilegiando perguntas provoca um maior 

envolvimento e prazer dos estudantes no desenvolvimento da 

atividade. Uma oportunidade de desenvolver a interação dos alunos 

entre eles, expandindo o repertório dos conteúdos, uma vez que a 

atividade envolveu argumentação para convencer o colega. A 

interação durante a aprendizagem constitui-se um dos pontos de 

encontro entre essa estratégia e as metodologias ativas de ensino. 

Destaca-se também, como positivo, a integração das 

tecnologias digitais nessa prática (Socrative e celular), pois 

impulsiona o engajamento dos estudantes. Assim, evidencia-se a 

                                                 
44 Fonte: Arquivo das autoras, 2018. 
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importância e a necessidade de inserir recursos digitais na sala de 

aula, por trazerem contribuições significativas para os processos de 

ensino e de aprendizagem, já que permitem a amplificação do 

espaço da sala de aula para uma extensão ilimitada. Moran (2015) 

corrobora com esse ponto de vista. Para o autor, a educação formal 

deve acontecer de forma hı́brida, ou seja, misturando o espaço 

fı́sico da sala de aula com os múltiplos espaços do cotidiano, 

inclusive os digitais. 

Assim, ao introduzir recursos digitais na aprendizagem 

formal das salas de aula, emergem novas formas de aprendizagem, 

o que “propicia e conduz a uma aprendizagem colaborativa, que 

ouve e valoriza o indivı́duo, buscando prepará-lo para ser um bom 

profissional, além de prepará-lo para a vida” (QUINHONES, 2012, p. 

31). 

c) Ditados populares 

Este conteúdo foi desenvolvido por meio de uma estratégia 

simples, contudo significativa. Primeiramente, trabalhou-se o 

significado do termo “ditados populares” e “provérbios”, de modo 

que os alunos se familiarizassem com o eles. Também foram 

questionados sobre os significados de ditados populares que 

conheciam em sua lı́ngua.  

Na sequência, em uma mesa, foram espalhadas fichas 

contendo diversos ditados partidos ao meio. Ou seja, os ditados 

foram impressos em uma folha, com fonte maior, e cortados ao 
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meio (Figura 4). Cada aluno teve a função de ler cada ficha, 

entender o significado.  

DEUS AJUDA   QUEM CEDO MADRUGA. 

MANDA QUEM PODE,   OBEDECE QUEM TEM JUÍZO. 

QUEM COM FERRO FERE,  COM FERRO SERÁ FERIDO. 

DE GRÃO EM GRÃO,  A GALINHA ENCHE O PAPO. 

CASA DE FERREIRO,   ESPETO DE PAU. 

QUANDO O DONO DA CASA 

SAI,  

 OS RATOS FAZEM A FESTA. 

Figura 4 – Fichas dos ditados populares brasileiros cortados ao meio45  

Após formarem os ditados, tiveram que pensar sobre o 

significado e a situação em que caberia cada um dos ditados. Cada 

aluno escolheu um deles para escrever o significado em seu 

caderno e imaginar uma situação em que o respectivo ditado 

caberia. 

Nessa estratégia, percebe-se a interação entre os sujeitos, a e 

experiênciação e a autonomia dos estudantes. Dessa forma, trata-se 

de uma estratégia pautada em metodologias ativas de ensino bem 

como com a perspectiva do letramento. 

d) Roteiro turístico 

O trabalho envolvendo o turismo no Brasil envolveu a criação 

de roteiros turı́sticos. A turma foi dividida em cinco grupos e cada 

                                                 
45 Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018. 
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grupo organizou um roteiro turı́stico de cinco dias em uma das 

regiões do paı́s. Tinham que se preocupar com tempo de viagem, 

hospedagem, visita aos principais pontos turı́sticos, aspectos 

geográficos e históricos envolvendo aquele ponto turı́stico, clima 

(em função da organização da mala), entre outros aspectos. A 

seguir, são apresentados alguns dos slides que integraram o roteiro 

turı́stico do grupo responsável pela Região Sul (Figura 5): 
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Figura 5 – Trecho do roteiro turístico da região sul do Brasil.46 

O principal ponto de encontro dessa estratégia com as 

metodologias ativas de ensino está na autonomia. Não é possıv́el 

falar em autonomia na educação sem falar das ideias freirianas. 

Para o autor, “[...] o essencial nas relações entre educador e 

educando, entre autoridade e liberdades, entre pais, mães, filhos e 

filhas é a reinvenção do ser humano no aprendizado de sua 

autonomia” (FREIRE, 1996, p. 37). 

Levando em consideração o pensamento do autor, Zatti 

(2007) define autonomia como a capacidade de pensar livremente, 

por si próprio, o que exige uma postura consciente e ativa: 

A autonomia, além da liberdade de pensar por si, além 
da capacidade de guiar-se por princı́pios que 
concordem com a própria razão, envolve a capacidade 
de realizar, o que exige um homem consciente e ativo, 
por isso o homem passivo é contrário ao homem 
autônomo (ZATTI, 2007, texto digital). 

O autor ensina que, embora a autonomia seja um atributo 

humano essencial, na medida em que está vinculada à ideia de 

                                                 
46 Fonte: Elaborado pelas autoras, a partir dos slides produzidos pelos alunos. 
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dignidade, ninguém é espontaneamente autônomo. Nesse sentido, 

cabe à escola proporcionar situações de aprendizagem adequadas 

para que os educandos possam se fazer autônomos. 

e) Literatura brasileira 

 Para o estudo da literatura brasileira, foram selecionados, 

previamente, pela professora, cinco contos tradicionais da 

literatura. Como critério a ser levado em conta na escolha dos 

contos é que deveriam representar aspectos culturais de diferentes 

regiões em diferentes épocas. Assim, foram selecionados os 

seguintes contos: Negrinha, Monteiro Lobato; Pai contra mãe, 

Machado de Assis; Venha ver o pôr do sol, Lydia Fagundes Telles; A 

cartomante, Machado de Assis; O homem nú, Fernando Sabino. 

Num primeiro momento, cada aluno escolheu um conto, o 

qual deveria ser lido até determinada data, estabelecida em 

conjunto. Ao marcar essa data, levou-se em consideração que a 

leitura seria difı́cil aos estudantes, tendo em vista que não são 

fluentes em lı́ngua portuguesa e que os contos, além de longos, 

trazem aspectos culturais e históricos do Brasil que são 

desconhecidos aos alunos. Em função disso, o tempo para a leitura 

foi longo, isto é, de aproximadamente um mês, pois, certamente, 

muitos teriam que ler e reler o conto para compreendê-lo 

integralmente. 

No dia estabelecido para a leitura, os alunos, primeiramente, 

falaram para a turma, de forma breve, sobre o enredo do conto, os 

aspectos históricos e culturais salientes, o autor, entre outros 
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aspectos. Na sequência, cada aluno recebeu duas folhas de ofı́cio 

onde deveria criar um mapa conceitual da obra. Uma das folhas 

poderia ser usada para um esboço, e a outra deveria ser usada para 

a versão final do mapa, que seria apresentado na aula seguinte. A 

seguir (Figura 6), são apresentadas as versões finais de alguns 

mapas conceituais elaborados: 

 
Mapa conceitual elaborado a partir do conto “Venha ver o Pôr do Sol”. 
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Mapa conceitual elaborado a partir do conto “O Homem nu” 

 

Mapa conceitual elaborado a partir do conto “Negrinha” 

Figura 6 – Mapas conceituais elaborados pelos estudantes47  

                                                 
47 Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018. 
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As imagens a seguir mostram o momento em que o trabalho 

foi executado pelos alunos (Figura 7): 

  
Figura 7 – Elaboração de mapas conceituais a partir de contos (literatura 

brasileira)48 

Além de exercitarem a autonomia, nesta atividade os alunos 

estão refletindo sobre conceitos relevantes da obra, estabelecendo 

a relação entre eles. Dessa forma, tem-se, mas uma vez, uma 

aproximação entre as metodologias ativas de ensino. 

Ainda com a atividade dos mapas conceituais para ensino da 

literatura brasileira foi possıv́el provocar reflexão nos estudantes, 
                                                                                                                     

 
48 Fonte: Arquivo das autoras, 2018. 
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um dos pontos basilares das metodologias ativas de ensino, pois 

para elaborar o mapa, etapa final da atividade, o estudante 

precisava ter realizado a leitura e compreensão do conto de 

literatura, bem como ter conhecimento sobre o autor, os aspectos 

culturais e históricos do Brasil de modo que, sua construção de 

conhecimento ocorre de maneira ativa.  

f) Música brasileira 

 Outro tópico trabalhado foi a música brasileira. Foi um 

assunto muito aguardado pelos alunos, pois eles são jovens e a 

música faz parte do seu cotidiano. Para o trabalho com esse tópico, 

foram selecionadas músicas que representassem alguns estilos 

musicais brasileiros: rock brasileiro, música gauchesca, samba, 

forró, sertanejo, sertanejo universitário, funk. Além da música 

(melodia), da letra, exploraram-se caracterı́sticas do estilo, região 

em que prevalece e faixa etária em que o ritmo faz mais sucesso. 

O rock brasileiro, por exemplo, foi abordado da seguinte 

forma: O rock brasileiro (mais conhecido no Brasil como rock 

nacional) teve inı́cio no final da década de 1950, conquistando 

maior popularidade a partir da década de 1980. Hoje, mesmo com a 

popularidade de estilos como o sertanejo, o foró e o funk, continua 

sendo muito ouvido por pessoas de todas as faixas etárias. A canção 

“Pra dizer adeus”, dos Titãs, foi a escolhida para representar esse 

estilo. Previamente, a letra da música foi impressa com um 

tamanho de fonte maior. Os versos foram recortados e misturados. 

Em duplas, ao som da música, deveriam ordenar os versos. Em 
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seguida, foi explorada a letra da música e o sentido dela para a vida 

das pessoas.  

Após explorar todas as canções selecionadas, cada aluno 

escolheu o estilo e a música com que mais se identificou. Feito isso, 

foi gravado um vı́deo (Figura 8) destinado para o público brasileiro, 

em que os alunos diziam qual o gênero do qual mais gostaram. 

 
Figura 8: Vídeo gravado em sala de aula, após o estudo do tópico “Música 

brasileira”49 

Exercı́cio da autonomia, interação com professor e colegas são 

aspectos que aproximam esta estratégia com uma abordagem 

focada nas metodologias ativas. Além disso, tendo em vista que a 

linguagem foi compreendida como uma prática social, essa 

estratégia também converge com a perspectiva do letramento. 

g) Troca de experiências – videoconferência 

                                                 
49 Fonte: Arquivo das autoras, 2018. 
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Ao final da disciplina, com o objetivo de interagir com 

indivı́duos brasileiros e trocar conhecimentos a cerca da cultura 

dos dois paı́ses (China e Brasil), foi organizada uma 

videoconferência entre os alunos chineses e duas turmas de aulos 

de uma escola de Educação Básica no Brasil. Nessa 

videoconferência, os alunos chineses falaram brevemente sobre 

tópicos como geografia, escolha dos nomes, ano novo chinês, entre 

outros. Após, os alunos brasileiros fizeram-lhes perguntas. Sem 

dúvidas, foi um momento muito aprendizado para os alunos dos 

dois paı́ses. As imagens a seguir mostram o momento da realização 

da videoconferência (Figura 9). 

 
Figura 9 – Videoconferência realizada com alunos chineses e alunos 

portugueses 
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Imagem produzida no auditório da escola no Brasil 

 
Imagem produzido na sala de aula na China.50 

 

                                                 
50 Fonte: Arquivo das autoras, 2018. 
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Percebeu-se que a videoconferência entre China e Brasil 

possibilitou aos estudantes experiências de ensino com 

caracterı́sticas da cultura digital, pois houve flexibilidade e 

convivência entre grupos de estudantes de diferentes paı́ses em 

rede em um espaço não formal de aprendizagem, e que o papel do 

professor era de mediador. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta publicação teve como objetivo descrever e analisar as 

propostas didáticas desenvolvidas numa disciplina de Lı́ngua 

Portuguesa como lı́ngua estrangeira, tendo como base as 

metodologias ativas de ensino. Para tanto, apresentaram-se as 

estratégias de ensino desenvolvidas na disciplina História, Cultura e 

Sociedade dos Países Lusófonos, num curso de Licenciatura voltado 

para o ensino da Lı́ngua Portuguesa para chineses, em Macau.  

Todas as estratégias de ensino desenvolvidas ao longo da 

disciplina seguiram a prespectiva do letramento, isto é, foram 

criadas situações quem que os alunos chineses vivenciaram a 

lı́ngua portuguesa numa prática social. A aproximação do ensino da 

lı́ngua estrangeira com a persectiva do letramento também 

favoreceu o desenvolvimento de atividades que privilegiassem as 

metodologias ativas de ensino, tendo em vista que estas preveem a 

postura ativa e autônoma do aluno, a reflexão da realidade, a 

interação, o trabalho em grupo, a problematização, a constante 

inovação da sala de aula. Embora os alunos estivessem no centro do 
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processo de aprendizagem, a professora teve um papel 

fundamental na mediação desse processo.  

Ademais, evidenciou-se que, no contexto em que o trabalho 

foi desenvolvido, atividades com um viés mais prático e de 

interação não eram habituais. Num primeiro momento, acreditou-

se que os alunos pudessem ver como negativa essa inovação. 

Entretanto, a receptividade e a avaliação final das aulas foram 

muito positivas, já que estiveram constantemente em contato com a 

Lı́ngua Portuguesa em situações reais. 

Diante do exposto, ratifica-se a possibilidade de valer-se de 

metodologias ativas no ensino de uma lı́ngua estrangeira. Os 

modelos pedagógicos identificados com esse conceito buscam 

colocar o aluno como protagonista no próprio processo de 

aprendizagem, ampliando seu engajamento e comprometimento.  
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O LUGAR DO PORTUGUÊS NA CONTEMPORANEIDADE 

Quarta-lı́ngua mais falada no mundo de acordo com Instituto 

Camões (2016), o português tem 250 milhões de falantes. O Brasil, 

por sua extensão continental, detém a maior quantidade desses 

sujeitos, já que sua população atual é de aproximadamente 207 

milhões de pessoas. Sabe-se que ainda que a lıńgua portuguesa seja 

majoritariamente falada no território, o Brasil não é monolı́ngue. As 
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lı́nguas indı́genas brasileiras, a Libras, as lı́nguas trazidas pelas 

ondas imigratórias e aquelas faladas em região fronteiriça são o 

retrato do plurilinguismo no Brasil. A ascensão da lı́ngua 

portuguesa em números no contexto global também se dá pela 

nova sociedade de consumo, aumentando o interesse por parte dos 

paı́ses em ensinar a lıńgua ou até mesmo oficializá-la com fins 

sociopolı́ticos, como se nota pela entrada recente da Guiné 

Equatorial da Comunidade dos Paı́ses de Lı́ngua Portuguesa 

(CPLP).  Aliada à crise sofrida na economia brasileira na década de 

2010, reconhece-se a consolidação da diáspora brasileira e o 

progresso acadêmico-cientı́fico dos Estados-membros da CPLP nos 

anos 2000.  

A diáspora brasileira na contemporaneidade está presente 

majoritariamente na América do Norte, nos Estados Unidos da 

América, onde as universidades mais renomadas têm 

departamentos de espanhol e português para suprir as carências 

linguı́sticas do mercado de trabalho e reafirmar as lı́nguas de 

herança. De acordo com o último censo estadunidense, mais de um 

milhão e trezentas mil pessoas falam o português no paı́s, não se 

distinguindo nesse número a ancestralidade desses falantes. Outro 

indı́cio da ascensão do português no contexto internacional é a 

quantidade de postos credenciados para a aplicação do Exame 

Celpe-Bras (Certificado de Lı́ngua Portuguesa para Estrangeiros). 

De acordo com a página do INEP (Brasil, 2018), noventa e quatro 

postos aplicam o exame em contexto mundial, sendo vinte e nove 

no Brasil e sessenta e cinco no exterior. A quantidade ascendente de 
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inscritos também é uma pista do interesse na lı́ngua, já que a 

primeira edição do exame teve cento e vinte e oito participantes e a 

mais recente com mais doze mil51. Convém mencionar que, apesar 

de ser o único outorgado pelo Governo do Brasil, o Celpe-Bras não é 

o único instrumento de avaliação em proficiência da lı́ngua. O 

Instituto Camões, a American Association of Teachers of Spanish and 

Portuguese e a Universidade de Caxias do Sul também oferecem 

certificações de proficiência em lı́ngua portuguesa.  

Apesar das atividades acadêmicas mais intensificadas, a 

lı́ngua portuguesa ainda caminha a passos lentos para uma 

internacionalização efetiva. O Brasil, especialmente, tem escassas 

polı́ticas de promoção da lı́ngua portuguesa, que desde 2015 

começaram a minguar significativamente com a não 

disponibilização de editais do programa Leitorado e a falta de 

recursos financeiros para a promoção de iniciativas pela Rede 

Brasil Cultural, por exemplo. A falta de interesse do Estado 

brasileiro reflete diretamente no mercado didático que, apesar do 

crescimento e da emergência na década de 2000, não acompanha o 

ritmo de produção e, por vezes, nem a excelência das produções 

didáticas contemporâneas nas outras lı́nguas internacionais, como 

o inglês e o espanhol. Algumas das falhas dos materiais didáticos 

(MDs) em português como lı́ngua adicional52 são: a distância entre 

                                                 

51 Por decisão do INEP (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira), a denominação adequada para os que fazem o Celpe-Bras é “participante”. 
52 Adota-se neste artigo a terminologia Português como Língua Adicional (PLA) ao 
se considerar o português como uma contribuição para o já rico acervo linguístico dos 
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o vernáculo e os recortes linguı́sticos nos livro didático (LD), o uso 

de abordagens antiquadas nos cadernos de exercı́cios, a forte 

presença dos textos de criação, aqueles produzidos com fins 

exclusivamente didáticos (TOMLINSON, 2011) e, quando abordada, 

a visão cindida entre Portugal e Brasil, ignorando o pluricentrismo 

da lı́ngua, sua oficialidade nos Estados-membros da CPLP e o 

interesse por parte de regiões administrativas e estados na lı́ngua, 

como em Macau, Goa e Casamansa. Outra falha significativa no 

mercado didático de português é a escassez de materiais voltados 

para o ensino da lı́ngua para falantes de herança, cenário frequente 

nas diásporas. Para suprir essa demanda, faz-se necessário pensar 

urgentemente na especialização de professores não apenas no 

contexto nacional, mas também nos organismos internacionais de 

representação da lıńgua. Muitas vezes, é da comunidade lusófona 

que vêm professores-pais que, ainda que não tenham 

especialização, reúnem esforços para a promoção da lı́ngua. Essas 

iniciativas vão desde rodas de leituras a eventos de formação de 

professores, na tentativa de não apenas promover a lı́ngua, mas 

também de  conscientizar a comunidade sobre os benefı́cios do 

bilinguismo em casa.  

 A falta de incentivos da esfera governamental interfere 

diretamente na autoestima dos falantes de lı́ngua de herança. Nesse 

contexto, pais falantes de português que travaram verdadeiras 

batalhas linguı́sticas nos paı́ses da diáspora podem ter a falsa 
                                                                                                                     

aprendizes, não o colocando em posição de inferioridade ou superioridades com 
outras línguas (Ramos, 2017). 
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impressão de que falar a lı́ngua do paı́s em imersão evita a longo 

prazo que os filhos vivam as barreiras linguı́sticas por eles vividas 

anteriormente, quando, na verdade, evitar o português em casa 

pode causar um apagamento na identidade cultural dos 

descendentes dessas pessoas, que tendem a sentir-se em um não 

lugar em suas relações linguı́stico-sociais. Comunidades mais 

conscientes da necessidade identitário-cultural de falantes de 

herança tendem a levar esse engajamento a esferas maiores, 

alcançando direitos já previstos em polı́ticas linguı́sticas, como a 

oferta de lı́nguas da diáspora na educação pública comunitária, 

como já existe em Tulare, na Califórnia.  

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E TERMINOLÓGICAS ACERCA 
DO ENSINO DE LÍNGUAS DE HERANÇA 

Valdés (2000, p.1) traz uma das definições mais clássicas para 

aprendiz de lı́ngua de herança: “é um aprendiz que foi criado em 

um lar onde uma lı́ngua que não é o inglês é falada, é quem fala ou 

meramente entende a lıńgua de herança e quem é bilıńgue em certo 

nıv́el em inglês e na lı́ngua de herança”53. Essa definição clássica de 

falante de herança proposta por Valdés pode ser aplicada a outros 

contextos, como os da diáspora lusófona. 

Polinski e Kagan (2007) fazem uma distinção terminológica 

ao diferenciar falantes de herança de aprendizes de herança. O 

                                                 

53 Tradução nossa de “a student who is raised in a home where a non-English 
language is spoken, who speak or merely understand the heritage language and who is 
to some degree bilingual in English and the heritage language.” 
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termo “falantes de herança” tem mais vistas às pesquisas 

linguı́sticas, enquanto “aprendizes de herança” deve ser usado para 

aqueles que querem melhorar a lı́ngua falada em casa em contextos 

formais de aprendizagem. As autoras afirmam que é preciso ter em 

mente que a lı́ngua-base do falante de herança é aquela a qual ele 

foi exposto, uma variedade familiar frequentemente não 

prestigiada e não promovida pela escola, pela literatura ou pela 

mı́dia. Para as autoras, ainda que o acesso à norma culta54 seja 

uma convenção, é necessário que haja uma exposição consistente a 

ela, o que não é comum no background linguı́stico desses sujeitos. 

Polinski e Kagan (2007) afirmam ainda que as discrepâncias entre 

a lı́ngua falada e a variedade ensinada em sala de aula podem levar 

os instrutores a penalizarem o conhecimento desses alunos, ao 

invés de valorizá-lo. Professores tendem a focar mais nas falhas de 

conhecimento linguı́stico, não reconhecendo a rica bagagem trazida 

por esses alunos. Com os aprendizes de lı́ngua adicional, 

opostamente, cada pequena conquista é motivo de celebração e 

suas falhas, vistas como parte do processo de aprendizagem. Os 

falantes de herança estão, de acordo com a metáfora das autoras, 

com o copo perpetuamente meio-vazio. Essa postura requer 

mudança, sendo necessário olhar para essa situação como um copo 

meio-cheio, sendo otimista com o quanto esses falantes já sabem. 

Adotar a postura do copo meio-vazio pode evidenciar uma 

                                                 

54 Adota-se aqui as terminologias sugeridas por Bagno (2007) de norma culta, falada 
pelas camadas mais privilegiadas com acesso à educação, norma padrão, a forma 
idealizada por essas camadas, e variedades estigmatizadas, aquelas faladas pelas 
classes menos privilegiadas. 
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percepção implı́cita e preconceituosa do professor de que a 

variedade prestigiada tem mais valor que aquela trazida à aula pelo 

falante de herança.  

Polinski e Kagan (2007) apontam dois desafios pontuais para 

falantes de herança na sala de aula: a avaliação de habilidades e o 

desenvolvimento curricular. EÉ  preciso ter uma noção precisa acerca 

dos conhecimento dos aprendizes para que eles estejam 

matriculados nos cursos adequados, conhecendo suas conquistas e 

prevendo-as na lı́ngua. Testes de proficiência são ferramentas 

frequentemente usadas por professores de lı́nguas quando 

precisam separar aprendizes de lı́ngua de herança e de lıńgua 

adicional, ou ainda quando procuram diferentes abordagens em 

turmas mistas (CARREIRA, 2004). Entretanto, esses testes são 

baseados nos livros didáticos adotados e, por isso, não são 

adequados para classificar a proficiência de falantes de herança, já 

que seu conhecimento não partiu de um LD. Usar essa ferramenta 

erroneamente causa frustração nesses aprendizes. Para Polinski & 

Kagan (2007), há uma sequência de testes baseada em três 

componentes que pode ser mais adequada a esses sujeitos: a) um 

teste oral, como uma entrevista, b) a redação de um pequeno texto, 

caso o falante seja alfabetizado naquela lı́ngua, e c) um questionário 

biográfico (KAGAN, 2005).  

Carreira (2004) aponta que uma falha no currı́culo para os 

falantes de herança é que esse tende a ser baseado em currı́culos de 

segunda lı́ngua. EÉ  preciso entender quais são os objetivos desses 

falantes. Para Valdés (1997), tratando-se do espanhol, o que é 
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importante é a manutenção da lı́ngua e a expansão de seu âmbito 

linguı́stico, desenvolvendo habilidades de alfabetização e 

letramento, conhecendo e identificando variedades mais 

prestigiadas e até a norma literária. Essas práticas podem ser 

adotadas para outras lı́nguas, como o português. Entretanto, 

ensinar lı́ngua de herança não é ainda visto como uma sequência de 

anos, com objetivos definidos em um currı́culo marcado e 

resultados esperados.  

Para Beaudri, Ducar e Potowski (2014), professores de lı́ngua 

de herança devem ter consciência dos fatores sociolinguı́sticos para 

terem uma prática efetiva. Além disso, esses professores precisam 

ser abertos à prática de troca de código pelos aprendizes de 

herança. Polinski e Kagan (2007) contrastam uma macro e uma 

microabordagem de ensino para aprendizes de lı́ngua de herança. A 

microabordagem se refere a uma maneira de instrução que faz que 

os alunos usem pequenas unidades para a construção de 

significado, já a macroabordagem parte do conhecimento prévio 

para compreender um enunciado. Para Beaudrie, Ducar e Potowski 

(2014), o uso de uma macroabordagem é mais adequado para 

aprendizes de herança, pois ela leva em conta o conhecimento 

holı́stico da linguagem por parte do aprendiz. 

Polinski e Kagan (2007) também se preocupam com os 

falantes de herança com pouca proficiência, os quais chamam de 

basiletais (basilectals). Esses falantes apenas ouviram a lı́ngua em 

casa, mas não respondiam a ela e não interagiam usando o código 

(AU et. Al 2002). Esses sujeitos são bilı́ngues que mudaram para os 
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usos da lı́ngua dominante desde a pré-escola (POLINSKI, 1997). O 

sistema fonológico adquirido por esses sujeitos dá a eles uma 

vantagem ao aprender a lı́ngua num contexto formal, como a 

universidade. Aliás,  de acordo com Peyton (2001), as vantagens 

fonéticas são frequentemente citadas como razões para nivelar 

falantes de herança em contextos formais de aprendizagem. 

PANORAMA DO ENSINO DE LÍNGUAS E A ADOÇÃO DE UMA 
ABORDAGEM ECLÉTICA 

Para contribuir com as necessidades especı́ficas dos falantes 

de herança nas diásporas, faz-se necessário reconhecer a jornada 

das abordagens de ensino para delimitar um conjunto de práticas 

que mais se adequem às necessidades desses sujeitos. Apesar de 

não ser objetivo deste texto prover uma noção diacrônica do ensino 

de lı́nguas, adota-se a perspectiva de Celani (1998) de que para 

compreender o presente e projetar o futuro, é necessário olhar para 

o passado. Para começar, menciona-se que neste texto a abordagem 

é vista conjunto de crenças e concepções teórico-metodológicas 

que guiam as práticas de ensino-aprendizagem. Em uma visão 

hierárquica, como a proposta por Anthony (1963), considera-se 

que os métodos e as técnicas estão sob o guarda-chuva da 

abordagem, sendo essas as técnicas e estratégias usadas para a 

concretização de um objetivo imediato.  

Grosso modo, a ascensão do ensino de lı́nguas se deu na 

Renascença, culminando no método da gramática-tradução no 

século XIX, quando ensinar lı́nguas foi, de fato, considerado uma 
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profissão. Anteriormente ao método da gramática-tradução, o 

método direto também era uma opção para a aprendizagem de 

lı́nguas modernas. No século XX, as transformações de cunho 

empı́rico dão espaço à abordagem estruturalista que, na linguı́stica, 

sofre as influências de Skinner, sendo o cerne de métodos de 

grande repercussão, como o audiolingual, amplamente usado para 

suprir, inclusive, demandas linguı́sticas de contextos de guerra. 

Anos mais tarde, na década de 1950, como uma reação a essas 

ideias, Chomsky emerge com o inatismo e uma nova visão sobre a 

aquisição de lı́ngua baseada em um princı́pio modular. Chomsky 

propõe ainda a dicotomia “competência e desempenho”, sendo a 

competência linguı́stica o saber do falante. Surgem reações às suas 

ideias quanto à aquisição de lı́nguas quando Hymes (1972) propõe 

a existência de uma competência comunicativa, considerando o 

papel da interação na aquisição de lı́nguas. Há, então, um perı́odo 

de grande projeção do ensino de lı́nguas com a  emergência da 

abordagem comunicativa. A eclosão da abordagem comunicativa na 

década de 1980 abre caminho para uma nova era no ensino de 

lı́nguas, a começar por sua terminologia. EÉ  importante considerar 

que a abordagem comunicativa, apesar de suas lacunas, abriu 

caminhos para as reflexões da contemporaneidade, que tendem a 

observar refletir e produzir conhecimento com base na abordagem 

sociointeracionista. Alguns estudiosos preferem chamá-la de 

abordagem interacionista, entretanto, ambas as terminologias 

refletem uma visão de ensino de lı́nguas voltada para a construção 

do conhecimento com base em interações autênticas, preparando o 
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aprendiz para contextos comunicativos reais e não apenas 

simulacros de realidade como na abordagem comunicativa. As 

ideias de Vygotsky são centro da abordagem sociointeracionista. 

Combinadas à relevância do gênero na proposta de Bakhtin, é 

possıv́el encontrar uma convergência para o sociointeracionismo: a 

ideia de que o conhecimento parte do social para o individual. 

Apesar de uma longa trajetória, Leffa (1988) considera que o 

surgimento de abordagens cria um maniqueı́smo no ensino de 

lı́nguas. Por isso, não desconsiderando o papel que as três 

macroabordagens aqui citadas, a estruturalista, a comunicativa e a 

sociointeracionista, desempenham no ensino de lı́nguas, adota-se a 

perspectiva de Larsen-Freeman (2003) de que um método eclético 

deve conduzir uma prática coerente e plural. Não é possıv́el 

desconsiderar ainda que além do sociointeracionismo, na 

contemporaneidade, a abordagem complexa tem conquistado seus 

espaços, observando a sala de aula e processo de aprendizagem 

como um sistema complexo, formado por elementos complexos, 

que são imprevisıv́eis em seu encadeamento, trazendo mudanças 

significativas quando alcançam o caos. A interação é a ideia central 

de uma abordagem complexa para qualquer fenômeno de 

interação. Para Larsen-Freeman (2013, 2015), sistemas complexos 

podem ser heterogêneos, dinâmicos, não lineares, abertos, 

adaptativos, emergentes e auto-organizados. Além disso, para 

observar os fenômenos da linguagem sob essa ótica, é preciso 

lembrar que a abordagem complexa propõe uma visão holı́stica do 

fenômeno, sendo o todo mais relevante que a soma das partes. A 
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sala de aula de lı́nguas é claramente um sistema complexo, pois 

abrange diversos sistemas também complexos e imprevisıv́eis. Por 

essa razão, considerando os estudos da contemporaneidade e a 

relevância das abordagens precedentes, acredita-se que a melhor 

proposta é uma abordagem de cunho eclético, levando em conta as 

especificidades da sala de aula mista com falantes de herança. A 

utilização de uma abordagem eclética permite o gerenciamento de 

um syllabus de cunho orgânico e não estático, como previsto na 

teoria da complexidade. A elaboração de um syllabus orgânico é o 

primeiro passo para a concretização de uma prática linguı́stico-

inclusiva para falantes de herança, uma vez que é apenas após a 

avaliação-diagnóstico que o professor pode pensar nos pilares do 

curso a ser ensinado, considerando o conhecimento prévio dos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e 

presumindo que o conhecimento sempre parte da esfera social, 

interacional para a individual, como propõe a abordagem 

sociointeracionista. 

O PRIMEIRO CONTATO FORMAL COM A LÍNGUA DOS 
FALANTES DE HERANÇA: IMPACTOS NA AUTOESTIMA 
LINGUÍSTICA 

Para suprir demandas da sociedade no exterior, formada por 

movimentos e efeitos da globalização, as IES têm tido um interesse 

estável no ensino do português. Diz-se estável e não ascendente 

porque a situação polıt́ico-econômica do Brasil, em especial, tem 

impactos diretos no interesse pela aprendizagem da lı́ngua no 

exterior. Nesses contextos, reúnem-se em turmas mistas aprendizes 
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com diferentes objetivos e identidades linguı́stico-culturais. Dentre 

eles, falantes de herança da diáspora e estudantes de português 

como lı́ngua adicional (PLA). Para aqueles, especialmente, é crucial 

que o professor se pergunte: “O que é mais importante, a filiação a 

um grupo etnolinguı́stico ou a proficiência em uma lı́ngua-alvo?”55 

(WILEY; VALDEÉ S, 2001, p. 3). Roca & Gutiérrez (2001) chamam a 

atenção para o fato de que as aulas não devem ter a função de 

“consertar” as “falhas” linguı́sticas dos falantes de herança, mas sim 

expandir seus repertórios linguı́sticos.  

O fato de a maioria das universidades não terem recursos 

para oferecer cursos separados para falantes de lı́ngua de herança, 

colocando-os em turmas mistas, traz imensos desafios aos 

professores de lı́nguas. Aı́ está mais uma razão para que o professor 

adote uma abordagem eclética (LARSEN-FREEMAN, 2003) 

buscando atender às demandas desses estudantes. Apesar dos 

desafios e das especificidades, aprendizes de lı́ngua adicional e de 

lı́ngua de herança podem construir relações linguı́sticas produtivas 

em turmas mistas. Aprendizes de lı́ngua adicional podem se sentir 

motivados pelos colegas de lı́ngua de herança e ter mais 

oportunidades de melhorar suas habilidades de fala e de 

compreensão auditiva. A sala de aula pode trazer, como afirma 

Edstrom (2007), uma sensação de imersão que traz contribuições à 

fluência e à confiança, quando os aprendizes têm a chance de 

                                                 

55 Tradução nossa de "Which is more important, affiliation with an ethnolinguistic 
group or one's language proficiency in the target language?” (Wiley & Valdés, 2001, 
p. 3) 
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discutir em situações reais. Além disso, criar uma comunidade em 

uma turma mista torna os aprendizes mais sensıv́eis à 

heterogeneidade cultural. Os aprendizes de herança podem se 

sentir altamente motivados a terem uma validação de sua herança. 

O estudo de Edstrom (2007) também evidenciou que os falantes 

não nativos têm uma preferência para que a aula seja ministrada na 

lı́ngua-alvo, sentindo-se frustrados quando seus colegas falam com 

eles em inglês. Apesar das vantagens, Beaudrie, Ducar e Potowski 

(2014) sugerem que seria melhor para falantes de herança se 

houvesse cursos especı́ficos para eles. Para ambos os casos, turmas 

mistas ou especı́ficas, é de suma importância que os professores 

sejam treinados para ajudar esses sujeitos a melhorar suas 

habilidades linguı́sticas, expandindo também seu conhecimento 

cultural sobre a lı́ngua de herança. Vale lembrar que os falantes de 

herança não constituem um grupo homogênero e não têm o mesmo 

nıv́el de habilidades linguı́sticas, por isso, as aulas de lı́ngua podem 

ser decisivas na construção da autoestima linguı́stica desses 

sujeitos.  

Doerr e Lee (2013) observam que os estudos em lı́ngua de 

herança são oriundos de dois campos de investigação. Um deles, 

intitulado manutenção de educação bilı́ngue, foca na conservação 

de lı́nguas minoritárias para empoderar as pequenas comunidades 

nas quais são faladas, assegurando a autoestima dos estudantes. O 

outro campo tem vistas à proficiência linguı́stica desse indivı́duos, 

buscando posicioná-los em um continuum entre falante nativo e 

aprendiz de lı́ngua estrangeira. Essa ideia surgiu de uma 
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preocupação na sala de lı́ngua estrangeira com esses estudantes 

que geralmente têm um background linguı́stico maior que falantes 

de lı́ngua adicional, devido ao contato com a lı́ngua no âmbito 

familiar, mas ainda apresentam menos proficiência que falantes 

nativos. Doer e Lee (2013) afirmam ainda que os estudos e a 

própria noção de falante de lı́ngua de herança foram criadas para 

suprir as demandas especı́ficas desses sujeitos, tratando-as de 

forma pedagógica. A concretização desse tratamento especializado 

está nas adaptações do currı́culo e da avaliação, por exemplo. Ainda 

que o foco desses dois campos de especialização sejam, grosso 

modo, diferentes, eles são também complementares. Enquanto o 

último mencionado foca nas questões pedagógicas, o primeiro tem 

interesse na compreensão da educação linguı́stica e suas relações 

de dominância, que estão implı́cita ou explicitamente expressas na 

cultura escolar que, ao ensinar uma lı́ngua minoritária, coloca-a em 

relação de subserviência com a lı́ngua dominante.  

Para suprimir essa relação de dominância entre a lı́ngua, o 

trabalho do professor é familiarizar a variedade falada pelo aluno 

ao contexto formal de aprendizagem. Essa tarefa pode ser feita 

partindo dos dados de um questionário diagnóstico, ou com base 

em uma atividade de cunho interativo no primeiro dia. Conveniente 

para um primeiro contato, abordar as nacionalidades no primeiro 

dia de aula pode ser um passo relevante. Como os syllabi tendem a 

dar inı́cio aos cursos com uma apresentação pessoal, falar sobre 

nacionalidade e ancestralidade é uma brecha para que os alunos 

reconheçam seus pares. O professor pode trazer à sala de aula um 
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mapa-múndi, alguns adesivos ou pins, pedir que os colegas se 

levantem e marquem no mapa a provável origem de suas famı́lias, 

caso esse seja um conhecimento acessıv́el a esses sujeitos. Ao tratar 

de uma apresentação pessoal que inclua a nacionalidade, o 

professor tem a chance apresentar à sala de aula a presença de 

alunos de herança.  

Convém mencionar que se o falante de herança perceber um 

abismo entre a lı́ngua falada em sua casa e a lıńgua apresentada em 

sala de aula, as chances de uma queda em sua autoestima 

linguı́stica são imensas. Com a baixa autoestima, cria-se um ciclo 

que segue com diminuição da motivação e a ausência de produção 

linguı́stica dentro e fora da sala de aula. Em uma iniciativa 

contrária, partindo do conhecimento oriundo dos falantes de 

herança, esses podem se sentir acolhidos e, principalmente, agentes 

no processo de aprendizagem, situação ideal para o ensino de 

lı́nguas. 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS 
EM TURMAS MISTAS 

Nesta seção, serão indicadas estratégias de ensino para 

atender às demandas dos falantes de herança. Dividimos essas 

estratégias em três grupos: a) atividades de diagnóstico, b) 

atividades de incorporação de variedade linguı́stica, e c) atividades 

de motivação etnolinguı́stica. O inı́cio do trabalho em turmas 

mistas com falantes de PLH deve se dar com um levantamento de 

informações sobre os alunos feito através de um questionário de 
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histórico linguı́stico. Esses instrumentos podem ser mais 

compactos para aplicação em sala ou mais amplos e detalhados, 

sendo mais apropriados para preenchimento on-line. Antes de mais 

nada, o professor deve deixar claro no cabeçalho do questionário 

que as informações ali obtidas não têm fins de pesquisa acadêmico-

cientı́fica e são de caráter confidencial com objetivos meramente 

didáticos. O National Heritage Language Resource Center da 

Universidade da Califórnia, Los Angeles, oferece vários 

questionários adaptáveis como recursos em sua página56. Nesse 

instrumento, é importante solicitar informações pessoais básicas 

do aluno, sobre seu o ambiente linguı́stico-familiar, seu histórico 

linguı́stico e até mesmo uma autoclassificação de proficiência. No 

campo das informações básicas, o professor pode perguntar, além 

do nome do estudante, como ele ou ela gostaria de ser chamado(a) 

naquela aula, contribuindo imensamente para uma maior 

proximidade e familiaridade entre os sujeitos da sala de aula. Ainda 

nesse campo, pode-se perguntar ao aluno onde ele nasceu, onde ele 

cresceu e quais são as lı́nguas faladas por seus pais e em que 

lı́nguas a famı́lia se comunica em casa. Convém lembrar que o 

questionário não pode ser impositivo, sendo extremamente 

importante dizer ao aluno que ele pode omitir as informações as 

quais não se sinta confortável ao explicitar. Na segunda parte do 

questionário, o professor pode usar múltiplas técnicas para 

conhecer o histórico linguı́stico do aluno e, ao mesmo tempo, 

conhecer como ele avalia suas habilidades naquela lı́ngua. Ao criar 
                                                 

56 http://international.ucla.edu/nhlrc/data/questionnaires  
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uma tabela, o professor pode pedir que o aluno liste as lıńguas que 

fala para, então, propor uma escala de zero a cinco, solicitando que 

ele classifique suas habilidades de falar, ouvir, ler e escrever, sendo 

zero não satisfatória e cinco muito boa.  A partir de então, o 

professor pode questionar o aluno o porquê de ele ter escolhido 

cursar português na esfera acadêmica e quais são os seus contextos 

de contato com a lı́ngua fora da sala de aula. O professor pode ainda 

aproveitar a oportunidade para conhecer o estilo de aprendizagem 

dos alunos, pedindo que indiquem atividades que gostam ou não 

gostam de fazer em aulas de lı́nguas. Ao final, a pergunta-chave 

deve ser para conhecer quais são os objetivos do aluno naquele 

curso. Essa proposta de questionário não é claramente um modelo, 

pois deve ser adaptada de acordo com os interesses do professor e 

da turma, suas demandas e suas abordagens de ensino. Contudo, 

pode servir de guia para um diagnóstico de perfis e consequente 

obtenção de êxito no processo de ensino-aprendizagem. O 

professor pode preparar questionários diferenciados para alunos 

de turmas mistas, dando mais profundidade naqueles feitos para 

falantes de herança para tentar entender se houve processo de 

alfabetização em lıńgua portuguesa, a que variedades diatópicas e 

diamésicas57 o aluno foi ou é exposto, e como se dá a interação 

com os pais em casa, já que é uma tendência entre famı́lias da 

                                                 

57 Essas variedades são mais adequadas para a seleção nos questionários, pois se 
adota a perspectiva de Dettoni (2011) de que a abordagem de variedades linguísticas 
no ensino de PLA deve ser assistemática, dando mais foco à variação decorrente do 
monitoramento do falante (variação diafásica) e à formalidade e à informalidade 
discursiva (variação diamésica). 

324



diáspora que os pais falem em português e os filhos os respondam 

da lı́ngua nacional de imersão. 

 A segunda estratégia proposta tem por base a incorporação 

das variedades linguı́sticas dos falantes de herança àquelas 

propostas pelo professor e pelo curso para ajustes no syllabus e 

consequentes melhorias nas atividades em sala de aula. Partindo 

aqui das premissas da abordagem sociointeracionista, todo sujeito 

tem um conhecimento prévio à sala de aula e é tarefa do professor 

de PLH partir desse conhecimento para a construção de 

significados. Esse conjunto de conhecimentos abrange aqueles de 

cunho linguı́stico-cultural, mas também pode se referir àqueles da 

área de estudos dos alunos. Partir da esfera linguı́stico-cultural vai 

evidenciar desde a primeira aula a importância de reconhecer 

diferentes culturas lusófonas, além de dar o espaço necessário para 

as variedades prestigiadas e estigmatizadas (BAGNO, 2007). 

Considerando que o contexto da diáspora pode trazer à academia 

diversos falares lusófonos, a partir da atividade-diagnóstico, o 

professor pode dar partida no seu curso provocando uma reflexão 

sobre o pluricentrismo da lı́ngua portuguesa, para fazer os alunos 

pensarem na atual realidade cindida da lı́ngua entre o Brasil e 

Portugal. As atividades de incorporação de variedades linguı́sticas 

podem, assistematicamente, partir de gêneros da 

contemporaneidade para tratar das variações diamésica e diafásica. 

São exemplos de texto-insumos os gêneros multimodais tuı́te, 

meme e gif. A Comunicação Mediada por Computadores (CMC) 

oferece um campo de múltiplas possibilidades para o ensino-
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aprendizagem, especialmente de lı́nguas. Apesar de sua velocidade 

e alcance, a CMC acontece majoritariamente pela escrita, deixando 

de lado a entonação, os gestos e causando ambiguidade nas 

interações. Entretanto, com os novos gêneros multimodais, essas 

lacunas podem ser supridas. Para Knobel e Lanksher (2017), um 

meme é a absorção e a disseminação de uma ideia que pode ser 

apresentada por meio de um texto escrito, uma imagem, uma 

jogada linguı́stica ou outra unidade de material cultural. O meme 

pode ser uma palavra, ou conter mais caracterı́sticas gráficas como 

imagens e até sons. Uma caracterı́stica particular dos memes da 

internet é sua efemeridade. De uma hora para outra, os memes 

desaparecem dos usos nos grupos sociais, mas isso não impede que 

esse gênero seja uma informação cultural. Para Guerreiro e Soares, 

memes 

...são criações dos próprios usuários que mesclam uma 
situação – que obteve destaque nas mıd́ias e, de certa 
forma, tornou-se memorável e viral – com diversas 
frases cotidianas, que juntas complementam-se e 
acabam tendo um significado humorı́stico e irônico. 
Presente nas redes sociais, é destinado, comumente, 
para efeito de humor, porém, percebe-se também uma 
crı́tica social, polı́tica e cultural (2016, p. 186) 

Os memes e os tuı́tes são ideais para as atividades de 

incorporação sociolinguı́stica porque constituem gêneros digitais 

crı́ticos, dinâmicos, humorı́sticos e multimodais, abrindo caminho 

para o multiletramento digital, já que as práticas sociais da 

modernidade geram constantemente novos gêneros. Além desses, 

outros gêneros podem servir de insumo, especialmente para 
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abordar a variação diamésica. A elaboração do currı́culo do aluno 

em lı́ngua portuguesa para o mercado de trabalho é um exemplo.  

O terceiro grupo de estratégias tem como objetivo trazer uma 

motivação etnolinguı́stica dos aprendizes de herança em turmas 

mistas. Nesses grupos, é fundamental que o professor ofereça aos 

falantes de herança atividades diferenciadas para que eles se 

sintam desafiados e consequentemente motivados. Além disso, é 

tarefa do professor de PLH ajudar seus alunos a desenvolverem 

mais respeito por seus backgrounds linguı́sticos, oferecendo um 

feedback adequado a esses sujeitos, sabendo diferenciar e valorizar 

as variedades linguı́sticas. Também é fundamental que os 

professores atuem com, como Carrera & Kagan (2011) intitularam, 

uma instrução diferenciada, uma abordagem centrada no aprendiz 

que encoraja o instrutor a levar em consideração as diferenças e a 

diversidade dos aprendizes de lı́ngua de herança. Todas essas 

práticas devem ser guiadas por um syllabus orgânico, um exemplo 

prático de uso das caracterı́sticas dinâmicas da abordagem 

complexa. Um syllabus dessa natureza permite que o professor 

tenha flexibilidade para trazer à sala de aula temas que surgem 

espontaneamente nas discussões entre os aprendizes, valorizando 

o conhecimento prévio dos estudantes e suas comunidades 

linguı́sticas. Para contemplar as quatro habilidades buscando uma 

valorização etnolinguı́stica, é necessário um trabalho diferenciado. 

Potowski (2005) sugere que a escrita, por exemplo, deve ser 

trabalhada como um processo que fuja dos modelos tradicionais 

das aulas de redação. Ao invés de pedir que o aluno disserte sobre 
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determinado tema, o professor pode iniciar uma discussão em sala 

para reconhecer os saberes dos aprendizes de herança acerca 

daquele tema. Esse levantamento pode ser feito em um trabalho em 

grupo, da mesma forma como a etapa seguinte, que é um 

levantamento de argumentos para o esboço do texto. A estratégia 

de correção do professor também é fundamental. Ao invés de 

simplesmente riscar as inadequações dos alunos, fornecendo-lhes 

as adequações, o professor pode colocar as inadequações em 

evidência e fazer que os aprendizes reflitam sobre outras 

possibilidades. Com essa estratégia, a utilização da 

multimodalidade também pode contribuir para a identificação de 

inadequações por parte dos alunos. A habilidade de leitura também 

deve partir da ativação de conhecimentos prévios, com 

aquecimentos pré-leitura. O professor pode levar textos 

multimodais à sala de aula para incitar nos aprendizes a reflexão 

acerca do tema a ser discutido. Para as habilidades de fala e escrita, 

o professor não deve partir do princı́pio que falantes de herança 

não enfrentam desafios de compreensão auditiva ou de produção 

oral na abordagem das variedades. Potowski (2005) chama atenção 

para o fato de que a maioria dos falantes de herança não terem tido 

oportunidade de usar a lı́ngua em contextos formais ou, ainda, de 

discutir conceitos abstratos. Por isso, é necessário criar um 

contexto interacional amigável e flexıv́el com esses sujeitos, 

compreendendo que vez ou outra eles farão usos de termos da 

lı́ngua em situação de dominância. Outra maneira de aumentar o a 

consciência étnica dos aprendizes de herança é expô-los a produção 
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autêntica de textos que podem ser úteis à comunidade deles. Como, 

por exemplo, a tradução de um infográfico com informações de 

relevância médica. Convém lembrar que a construção do orgulho 

étnico também deve partir de uma conscientização familiar. Para 

que isso seja possıv́el, professores e coordenadores de 

departamentos de lı́nguas podem trabalhar em conjunto com os 

Conselhos de Cidadãos das embaixadas próximas das comunidades 

lusófonas para a promoção de eventos sobre e para a promoção da 

lı́ngua portuguesa.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta deste trabalho foi fornecer um panorama sobre o 

ensino de lı́nguas de herança, trazendo as discussões atuais para 

lı́ngua portuguesa. Além disso, foram propostas estratégias de 

ensino para turmas mistas, comuns especialmente no contexto 

universitário internacional. Após revisitar brevemente as 

abordagens de ensino de lı́nguas, observou-se a importância da 

adoção de uma abordagem eclética (LARSEN-FREEMAN, 2003) que 

supra as demandas heterogêneas da sala de aula de PLA e PLH.  A 

abordagem eclética abre espaço para o uso de propostas 

sociointeracionistas, levando gêneros autênticos e multimodais 

para a sala de aula, como o meme e o tuı́te. A faixa etária dos alunos 

de PLA e PLH em contexto universitário abrange um grupo de 

sujeitos adeptos à CMC e, por isso, vê-se nessa oportunidade uma 

fonte de recursos para a abordagem de variações linguı́sticas que 

traga à sala de aula o crescimento do orgulho etnolinguı́stico, 
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especialmente aos falantes de lı́nguas minoritárias. Mencionou-se 

também a necessidade de uma formação sociolinguı́stica contı́nua 

para o professor de português, especialmente em contexto 

internacional, pela sensibilidade linguı́stico-cultural requerida 

nesse âmbito. A prática dessa formação reflexiva deixa vestı́gios na 

elaboração de um syllabus orgânico e na criação de questionários 

de mapeamento linguı́stico, por exemplo.  

Lembramos que falantes de PLH não constituem um grupo 

homogêneo. Em alguns casos, aqueles com pouca proficiência, 

caracterı́stica de bilı́ngues auditivos, podem ser beneficiados se 

colocados em turmas mistas para melhorarem ou adquirirem 

proficiência escrita junto dos aprendizes de lı́ngua adicional, sendo 

a experiência construtiva para os dois públicos, que podem 

construir na sala de aula uma situação de comunidade linguı́stica 

integrada e sensıv́el à interculturalidade.  

Reitera-se que os organismos de apoio internacional, como 

centros culturais, consulados e embaixadas, também têm sua carga 

de responsabilidade na manutenção da lı́ngua portuguesa nas 

comunidades da diáspora. EÉ  tarefa dessas instituições promover 

encontros com a comunidade e até mesmo integrá-las, tratando-se 

aqui dos Estados-membros da CPLP, para conscientizar seus 

membros acerca da importância de falar o português no contexto 

familiar.  A difusão e a promoção da lı́ngua também podem se 

concretizar com formações continuadas de professores, 

celebrações de datas festivas dos paı́ses da lusofonia, rodas de 
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leitura, abertura de escolas comunitárias, seminários e palestras 

direcionados à comunidade por meio dos conselhos de cidadãos. 
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CAPÍTULO 12: PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 
DE ACOLHIMENTO: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DIDÁTICA À LUZ DAS 
TEORIAS DE GÊNEROS 
TEXTUAIS/DISCURSIVOS 

 

Ana Paula de Araújo Lopez 
lopez.anap@gmail.com 

INTRODUÇÃO   

Uma nova realidade tem batido à porta do nosso paı́s, criando 

desafios e modificado a dinâmica populacional do paı́s (OLIVEIRA, 

2015): o Brasil como receptor dos novos fluxos migratórios 
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compostos por imigrantes advindos de processos de migração 

forçada (AYDOS, 2010) ou de crise (CLOCHARD, 2007). Nesse 

contexto, em que a maioria dos imigrantes interagem com 

diferentes instâncias do governo brasileiro quando procuram se 

regulamentarem no paıś, destaca-se a importância da instrução do 

Português como Lı́ngua de Acolhimento (AMADO, 2013; 2016; 

LOPEZ, 2016; 2018; LOPEZ; DINIZ, no prelo; SAÕ O BERNARDO, 

2016; dentre outros) – doravante PLAc –  na adaptação dos 

imigrantes à sociedade brasileira de maneira mais geral.  

Partimos do pressuposto de que a lı́ngua portuguesa tem um 

papel essencial nesse processo, uma vez que, por ser a lı́ngua oficial 

e majoritariamente falada no Brasil, se constitui no elemento 

fundamental e mediador de todo o processo de apropriação do 

novo território (fı́sica e simbolicamente), ou seja, do processo de 

territorialização (BIZON, 2013), por parte desses imigrantes 

(LOPEZ, 2016) – embora reconhecemos que o ensino de português 

não deva ser a única polı́tica linguı́stica disponıv́el para a população 

imigrante (OLIVEIRA; SILVA, 2017) e que, muitas vezes, a lı́ngua 

portuguesa pode não ser a lı́ngua “de acolhimento” dessas pessoas 

no paı́s de destino (ANUNCIAÇAÕ O, 2017; 2018), o que abre 

possibilidade para pensarmos na perspectiva de um “Acolhimento 

em Lı́nguas”, como propõem Bizon e Camargo (2018).  

No Brasil, diferentemente de alguns paı́ses que têm algumas 

ações de polı́tica linguı́stica voltada para o ensino da lı́ngua de 
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acolhimento – a exemplo de Portugal, França e Alemanha58, à 

sociedade civil, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e 

instituições religiosas são quem lideram a iniciativa do ensino de 

lı́ngua portuguesa para os imigrantes. Algumas dessas instituições 

que acolhem e orientam imigrantes contam com seu próprio 

material didático desenvolvido pela sua equipe, como é o caso do 

Instituto de Reintegração do Refugiado (ADUS), em São Paulo59.  

Os professores das instituições que não contam com seus 

materiais didáticos próprios, a exemplo do Centro Zanmi - Serviço 

Jesuı́ta a Migrantes e Refugiados (doravante CZ), em Belo 

Horizonte60 (MG), acabam preparando seus próprios dispositivos 

didáticos ou, não raramente, lançam mão de materiais didáticos de 

português como lı́ngua adicional (PLA) disponıv́eis no mercado 

para organizarem suas aulas, mesmo porque a disponibilidade de 

materiais especı́ficos de PLAc ainda é escassa. Como sabemos, 

embora não seja o ideal, a progressão curricular no contexto do 

ensino de lı́nguas adicionais é feita, muitas vezes, com base no 

currı́culo do livro didático (KRAEMER, 2012). 

                                                 

58 Ainda que as políticas desses países sejam marcadas por distintas controvérsias 
(ANUNCIAÇÃO, 2017) e que a transposição do termo “Língua de Acolhimento” do 
contexto europeu (onde foi cunhado) para o brasileiro deva ser problematizado (idem, 
2017; 2018), acreditamos que elas podem servir, em alguma medida, para dar 
visibilidade para a situação de deslocados forçados e colocar em debate políticas 
públicas voltadas para esse público. 
59 In: <http://www.adus.org.br/2015/06/refugiados-se-tornam-professores-de-cursos-
de-idiomas-e-cultura-em-sao-paulo/>. Acesso em: 01 jun. 2018.  
60 Entre junho de 2015 e dezembro de 2016, atuei como professora voluntária do 
núcleo de PLAc do, então, Centro Zanmi, hoje chamado apenas de Serviço Jesuíta a 
Migrantes e Refugiados, em Belo Horizonte (MG).   
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EÉ  importante ressaltar que, pela escassez de estudos sobre 

abordagens no ensino/aprendizagem especı́ficos de PLAc e por, 

muitas vezes, contar com voluntários que não necessariamente têm 

experiência prévia no ensino de lı́nguas adicionais, a prática 

docente de PLAc nessas instituições da sociedade civil, quando não 

têm parcerias com centros de lı́nguas e/ou cursos de letras de 

instituições de ensino superior, se apoia na iniciativa individual de 

seus docentes que, a partir da sua própria experiência de mundo e 

concepções sobre o que seria o ensino/aprendizagem de uma 

lı́ngua adicional, selecionam os conteúdos e a melhor maneira de 

trabalhá-los em sala de aula61.  

No que diz respeito à lı́ngua como prática social, 

principalmente depois da mudança nas abordagens de 

ensino/aprendizagem de lı́nguas adicionais para vertentes que 

reconhecem “a importância do papel do contexto situacional e do 

uso comunicativo da linguagem” (TOSATTI, 2009, p.2), os estudos 

dos Gêneros Textuais/Discursivos têm ganhado espaço nas salas de 

aula e materiais didáticos de lı́nguas adicionais por passarem a ser 

reconhecidos como essenciais na comunicação humana (TOSATTI, 

ibidem). Mesmo nesse contexto, ainda encontramos materiais 

didáticos que usam os “textos [e gêneros, consequentemente] como 

pretexto” (GERALDI, 1984, apud ROJO, 2008) para atingirem outros 

objetivos. Isso ocorre não só no âmbito de ensino/aprendizagem de 
                                                 

61 Com essa informação, não queremos dizer, de forma alguma, que a prática docente 
nessas instituições seja ruim ou ineficiente por não contarem com todos professores 
licenciados na área de línguas adicionais. Apenas estamos apresentando uma realidade 
que envolve o ensino de PLAc no país (cf. AMADO, 2013; LOPEZ, 2016).   
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lı́nguas adicionais, como é o caso de materiais de PLA (TOSTATTI, 

op. cit), mas também nos materiais de português como lı́ngua 

materna (BUNZEN, 2007).  

Diante disso e com vistas a colaborar para a mudança desse 

cenário na área docente e de produção de dispositivos didáticos de 

PLAc, além de contribuir para as discussões sobre as teorias dos 

gêneros, o presente artigo procura apresentar e analisar, sob a ótica 

dos estudos de Gêneros Textuais/Discursivos (BAKTHIN, 

2011[1979]; DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004; MOTTA-ROTH, 

2011; ROJO, 2005/2008), um relato de experiência didática de 

trabalho com o gênero envelope de carta simples, voltado para o 

público composto por imigrantes deslocados forçados em nıv́el 

inicial de aprendizagem da lı́ngua portuguesa no CZ em 2015. O 

trabalho buscará ponderar, mediante o procedimento analı́tico 

proposto por Motta-Roth (2011), quais elementos de análise 

subjazem às escolhas pedagógicas da professora e qual a 

perspectiva – textual ou discursiva – predominante na maneira 

como foi realizada a experiência e suas possıv́eis implicações 

didáticas.  

O trabalho aqui apresentado foi desenvolvido em 2015, no 

primeiro ano em que eu, enquanto professora-pesquisadora, atuei 

como docente de PLAc na ONG supracitada. Para a realização de 

algumas análises e discussões, pauto-me em resultados 

desenvolvidos na dissertação de mestrado desenvolvida por mim 

entre os anos 2015 e 2016 (LOPEZ, 2016), embora as atividades 

aqui descritas não sejam objeto de análise na referida dissertação.  
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O que apresento aqui é, portanto, um trabalho desenvolvido 

em 2015 revisitado anos depois, sob uma perspectiva um pouco 

mais amadurecida do tema. Para tanto, farei em seguida um breve e 

panorâmico quadro das teorias de Gêneros Textuais/Discursivos 

que orientarão nossa discussão sobre o relato de experiência. Num 

segundo momento, partirei, então, para a apresentação do relato, 

seus objetivos e caracterı́sticas, e realizarei sua discussão à luz das 

teorias que aqui nos servem de fundamentação.  

 OS GÊNEROS: DISCURSIVOS OU TEXTUAIS? REVISANDO 
PERSPECTIVAS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

Já é quase lugar-comum dizer que base da comunicação 

humana se constitui em/pelos gêneros (BAKHTIN, 2011 [1979])62. 

No entanto, é preciso esclarecer que sua classificação entre textuais 

ou discursivos depende da abordagem na qual um pesquisador ou 

um professor, por exemplo, se apoia para embasar sua análise ou 

sua prática didática com os gêneros, porque, grosso modo, os 

gêneros são entidades compostas, ao mesmo tempo, por 

caracterı́sticas e elementos textuais e discursivos.  

A noção de gêneros nasce na obra do Cı́rculo de Bakhtin que 

os descreve como “tipos relativamente estáveis de enunciados” 

(BAKHTIN, 2011[1979], p. 262) que surgem nos diversos domı́nios 

discursivos da linguagem sendo, portanto, imensurável o número 

                                                 

62 Para esse autor, a realidade e a língua constroem-se mutuamente.  
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de gêneros existentes. Para esse autor, o aprendizado dos gêneros é 

algo natural, pois,  

ao falante não são dadas apenas as formas da lı́ngua 
nacional (a composição vocabular e a estrutura 
gramatical) obrigatórias para ele, mas também as 
formas de enunciado para ele obrigatórias (sic), isto é, 
os gêneros do discurso: estes são tão indispensáveis 
para a compreensão mutua quanto as formas da 
língua (ibidem, p. 285 – grifo nosso).    

  

Rojo (2005) chama a atenção para o fato de ambas as teorias 

dos gêneros textuais/discursivos serem filiadas à obra bakhtiniana, 

mas advém de interpretações diferentes. A autora assim resume a 

diferença entre as abordagens: a teoria dos gêneros do discurso (ou 

discursivos) tem como objetivo central “o estudo das situações de 

produção dos enunciados ou textos e em seus aspectos sócio-

históricos”, ao passo que a teoria dos gêneros do texto (ou textuais) 

concentra-se na “descrição da materialidade textual” (ROJO, 2005, 

p.185).  

Os gêneros são definidos por Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004), idealizadores das conhecidas Sequências Didáticas, como 

um conjunto de textos – orais ou escritos – que “facilitam a 

comunicação” e, dentro de uma mesma situação discursiva, 

possuem certa similaridade que permite com que sejam 

(re)conhecidos como pertencentes a um mesmo “gênero de texto” 

(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004 p. 97). Como exemplo de 

gêneros de textos, os autores citam “as narrativas de aventuras, as 
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reportagens esportivas, as mesas redondas, os seminários, as 

notı́cias do dia, as receitas de cozinha” (ibidem). Para esses autores, 

o papel da escola se encontra no ensino de gêneros que “o aluno 

não domina ou o faz de maneira insuficiente; sobre aqueles 

dificilmente acessıv́eis, espontaneamente, pela maioria dos alunos 

e sobre gêneros públicos e não privados63”, levando-os a “escrever 

ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de 

comunicação” (ibidem). Percebe-se, assim, que a perspectiva dos 

autores é mais voltada para a materialidade textual e se concentra 

nas caracterı́sticas formais/composicionais dos gêneros. 

Já para autores que se alinham a uma perspectiva discursiva, 

como Rojo (2005) e Motta-Roth (2011), por exemplo, o trabalho 

com aspectos composicionais e a materialidade linguı́stico-textual 

dos gêneros é importante, mas considerar o contexto e as relações 

sociais que envolvem o uso deles é imprescindıv́el. Nessa 

perspectiva,  nas aproximações didáticas, é importante considerar a 

questão discursiva de modo a levar os alunos a compreenderem a 

forma como a linguagem constrói a sociedade e é construı́da por 

ela. Além disso, é necessário que seja contemplada a dimensão 

polı́tica que se manifesta nos/pelos gêneros.  

A esse respeito, Rojo (2005) argumenta que,  

                                                 

63 Nesse ponto, os autores estão ecoando, de certa forma, o conceito bakhtiniano de 
gêneros primários e secundários: para Bakhtin (2011 [1979]), os gêneros primários 
são aqueles do cotidiano, que aprendemos conforme adquirimos a língua. Já os 
secundários, são mais complexos relativos ao domínio das artes, da ciência, etc.   
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as relações entre os parceiros da enunciação não se dão 
num vácuo social. São estruturadas e determinadas 
pelas formas de organização e de distribuição dos 
lugares sociais nas diferentes instituições e situações 
sociais de produção dos discursos. EÉ  o que 
Bakhtin/Voloshinov designam por esferas 
comunicativas, divididas em dois grandes estratos: as 
esferas do cotidiano (familiares, ı́ntimas, comunitárias 
etc.), onde circula a ideologia do cotidiano, e as esferas 
dos sistemas ideológicos constituídos (da moral social, 
da ciência, da arte, da religião, da polı́tica, da imprensa, 
etc.). Em cada uma dessas esferas comunicativas, os 
parceiros da enunciação podem ocupar determinados 
lugares sociais – e não outros – e estabelecer certas 
relações hierárquicas e interpessoais – e não outras; 
selecionar e abordar certos temas – e não outros; 
adotar certas finalidades ou intenções comunicativas – 
e não outras, a partir de apreciações valorativas sobre o 
tema e sobre a parceria (ROJO, 2005, p. 197, grifos no 
original).  

Diante disso, para que as dimensões discursiva e polı́tica – 

que englobam aspectos textuais e linguı́sticos – dos gêneros sejam 

contemplados no ensino de lı́nguas, é necessário que a prática 

docente seja informada e crı́tica. Segundo Motta-Roth (2011), os 

estudos dos gêneros devem contribuir para a prática pedagógica, 

principalmente porque, para essa autora, o objetivo do ensino de 

lı́nguas deve ser “ensinar alguém a ser um analista do discurso”, ou 

seja, munir os falantes de intuições acerca das possibilidades da 

linguagem na inserção – e consequente exclusão – social, baseando-

se na análise crı́tica “das várias instancias de interação humana de 

culturas localizadas, nas quais a linguagem é usada para mediar 

práticas sociais” (MOTTA-ROTH, 2011, p. 171).  
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Embora Motta-Roth (op. cit.) não esteja tratando, 

especificamente, do ensino de lı́nguas adicionais, acreditamos que o 

mesmo deva acontecer nesse contexto, principalmente no cenário 

de PLAc, tema desse trabalho, já que trata de uma população 

socialmente minoritarizada64, cujo um dos principais pilares da 

aprendizagem da lı́ngua adicional deveria passar pelo seu 

fortalecimento polı́tico (MAHER, 2007; LOPEZ, 2016). Segundo 

Grosso (2010), o uso da lı́ngua majoritária no paı́s de acolhimento 

pelos imigrantes “estará ligado a um diversificado saber, saber 

fazer, a novas tarefas linguı́stico-comunicativas que devem ser 

realizadas na lı́ngua-alvo” (GROSSO, 2010, p.68). Nesse sentido, 

acreditamos que a abordagem - e uma abordagem crı́tica - dos 

gêneros no ensino/aprendizagem de PLAc seja essencial uma vez 

que permitirá esse imigrante a se munir desses saberes ao quais se 

refere a autora. Além disso, a sala de aula, nesse contexto, figuraria 

como um espaço de rico intercâmbio cultural no qual os estudantes 

se beneficiariam de práticas de (multi)letramentos (COPE; 

KALANTZIS, 2000) relevantes, a partir de caminhos que lhes 

permitiriam participar de forma plena em sua vida pública, 

econômica e em comunidade (idem).   

Isto posto, acreditamos que o trabalho do professor de lı́nguas 

envolve, em alguma medida, o trabalho de analista do discurso, e 

consequentemente, dos gêneros do discurso/do texto. A 
                                                 

64 Utilizamos “minoritarizado” no lugar de “minoritário” para enfatizar que tal 
condição não é algo apriorístico, mas uma consequência de processos sóciohistórico e 
político de opressão, de destituição de direitos e/ou acessos, transpassados por 
relações de poder.   
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perspectiva de analista pode servir a esse professor tanto para 

embasar e orientar a sua prática docente, quanto para ser 

explicitada para seus alunos, para que eles possam criar um olhar 

crı́tico para com a linguagem em uso (MOTTA-ROTH, 2011).  

Nesse sentido, e com ânsia de ressaltar a importância da 

prática docente teoricamente orientada, é que procuramos 

desenvolver, nesse trabalho, uma análise de uma experiência 

didática de ensino de PLAc cujo foco era o trabalho com o gênero 

envelope de carta simples. EÉ  preciso ressaltar que, à época da 

realização da experiência, a professora tinha um conhecimento raso 

sobre as teorias dos Gêneros e, por isso, tomou algumas iniciativas 

tradicionais, explorando mais os elementos textuais em detrimento 

do contexto discursivo do gênero trabalhado, por exemplo.  

Para tanto, lançamos mão de um dos procedimentos de 

análise crı́tica de gêneros proposto por Motta-Roth (2011). Com 

base na perspectiva dessa autora, percebemos que a análise – e 

entendemos que o fazer pedagógico também – dos gêneros pode 

partir de elementos textuais (procedimento com foco no texto) ou 

discursivos (procedimentos com foco no contexto), dialogando com 

as abordagens textuais e discursivas dos gêneros, as quais já 

discutimos a partir de Rojo (2005). Nessa perspectiva, a orientação 

de análise adequada varia e depende do caminho pelo qual o 

analista escolhe percorrer para o estudo do gênero em questão, 

devido a uma preferência metodológica ou das necessidades 

identificadas pelo analista (MOTTA-ROTH, 2011, p. 167). EÉ  nesse 

contexto que a autora propõe, com vistas a responder as suas 
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perguntas de pesquisa65, alguns procedimentos de análise crı́tica 

dos gêneros, dentre eles, aqueles sistematizados na tabela 

“Procedimentos investigativos orientados para o texto e para o 

contexto” (figura 1, em anexo), que aqui recorreremos como 

fundamentação para a análise aqui empreendida. Os 

“Procedimentos investigativos orientados para o texto e para o 

contexto” (MOTTA-ROTH, 2011, p. 166) são uma sugestão de 

processo investigativo que pode ser manuseado pelo analista de 

acordo com suas necessidades demandadas pelos textos e pelos 

contextos estudados. Motta-Roth (ibidem) afirma que embora 

estejam enumerados, os procedimentos não precisam ser seguidos 

em ordem e os passos podem ser repetidos, caso seja necessário.   

Entendemos que, embora a autora proponha essa abordagem 

como um procedimento para um analista dos gêneros – e não 

necessariamente para a aplicação didática –, o que se pretende aqui 

é a analisar como foi realizada a experiência didática com o gênero. 

Em nossa análise, buscaremos identificar quais passos do 

procedimento de análise de Motta-Roth (2011) subjazem à prática 

docente relatada aqui. Sabemos que esses passos foram realizados 

de forma inconsciente, mas buscaremos apontar, sob a luz das 

teorias que aqui nos servem de fundamentação, o que poderia ter 

sido realizado caso a professora tivesse, conscientemente, 

                                                 

65 A saber: “Que traços ou elementos da linguagem são relevantes em dado contexto 
e como determiná-los?” e “Como estabelecer a conexão entre o texto e o contexto 
(enquanto condições de significação e interpretação)?” (MOTTA-ROTH, 2011, p. 161 
e 164).  
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assumido uma posição de analista ao elaborar e realizar sua prática 

docente.  

Faz-se importante esclarecer, então, que neste trabalho não 

estamos nos propondo a analisar um gênero especificamente, mas 

sim realizar uma “meta-análise”, se assim podemos dizer: usando 

os procedimentos propostos por Motta-Roth (op. cit), 

procuraremos perceber a maneira como foi tratado o gênero pela 

professora na experiência aqui relatada – o que desembocou nas 

suas escolhas pedagógicas, apontando o que poderia ter sido feito 

para melhorar sua abordagem do gênero, contemplando as 

dimensões textuais e discursivas.   

Tendo discutido os pressupostos que baseiam as noções de 

gêneros discursivos/textuais nesse trabalho, bem como o processo 

de análise no qual nos basearemos, realizaremos, na próxima seção, 

uma breve contextualização de como a experiência se realizou para, 

então, partirmos para sua análise e discussão.  

O CONTEXTO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE PLAC ONDE 
A EXPERIÊNCIA FOI REALIZADA 

A proposta de experiência didática aqui apresentada nasceu 

de uma necessidade do trabalho com um assunto de dificuldade 

enfrentado pelo público-alvo formado por imigrantes deslocados 

forçados em nıv́el inicial de aprendizagem do idioma majoritário do 

Brasil, vinculados ao, então, CZ. Como já citado anteriormente, o CZ 

– hoje chamado apenas de Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados – 

é uma ONG sem fins lucrativos que visa acolher, auxiliar e 
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acompanhar imigrantes e refugiados na região metropolitana de 

Belo Horizonte/MG. Segundo a página da instituição, na rede social 

Facebook na internet, ele faz parte da RJM-LAC (Red Jesuita con 

Migrantes) - organização da América Latina e Caribe para apoio ao 

migrante e refugiado. Ainda segundo a página, o seu trabalho 

articula uma rede nacional de colaboração para defesa de direitos e 

promoção da dignidade dos estrangeiros que estão no Brasil. O 

público alvo é composto de imigrantes em situação de 

vulnerabilidade que recebem apoio com documentação, 

informação, inserção no mercado de trabalho e na vida 

sociocultural, além de aulas de português para estrangeiros66.  

As referidas aulas de português, interesse deste trabalho, 

aconteciam, à época em que este estudo foi realizado, no Colégio 

Imaculada Conceição, em BH, aos sábados. Os estudantes eram, em 

sua maioria, haitianos. A turma, onde a experiência aqui relatada 

aconteceu, tinha aproximadamente 15 alunos matriculados, mas, 

na ocasião da realização da atividade, menos da metade dos alunos 

estavam presentes na sala de aula67.  

Quanto à escolha do conteúdo temático (localização) 

selecionado e do gênero trabalhado na experiência (envelope de 

carta simples), vale tecer algumas considerações. Primeiramente, a 
                                                 

66 Informações retiradas da página do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados na 
rede social Facebook. In: < https://web.facebook.com/sjmrbelohorizonte/?ref=br_rs>. 
Acesso em: 01 set. 2018.  
67 Essa era uma realidade do ensino de PLAc na instituição à época que foi realizado 
esse estudo – 2015 e 2016, pois os alunos, por diversos motivos – laborais ou 
econômicos, principalmente – não compareciam a todas as aulas de português 
(LOPEZ, 2016).   
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escolha do trabalho com esse assunto se deu pela solicitação por 

parte da então coordenadora do núcleo de lı́ngua portuguesa da 

referida ONG que ministrava aulas para essa turma. Na ocasião do 

seu afastamento da sala de aula para atender a outros 

compromissos, eu fui convidada a assumir a sua turma, algumas 

semanas depois de o curso ter começado. Foi nesse contexto que 

ela me relatou não ter realizado o trabalho com localização com os 

estudantes e que sentia que sua abordagem era necessária68. Num 

segundo momento, com devida permissão das autoras69, usei 

como base para a instrução desse tema uma unidade didática 

organizada por duas estudantes da Pós-Graduação em Estudos 

Linguı́sticos (POSLIN) da UFMG70. Optei por não usar a unidade 

das autoras integralmente, fiz uma cópia para cada estudante e criei 

um material de apoio para ser trabalhado conjuntamente com 

aquela outra. Esse segundo material foi organizado por mim com 

ajuda de recursos da internet.  

Diante disso, o relato de experiência didática que 

apresentaremos a seguir teve como objetivo principal informar e 

                                                 

68 A identificação da necessidade do trabalho com a localização com esse público de 
estudantes se dava, principalmente, por perceber a dificuldade deles em 
compreenderem orientações relacionadas ao conteúdo - como comparecer a algum 
endereço, ou até mesmo porque apresentavam dificuldades para reportarem onde 
viviam e/ou trabalhavam.  
69 Permissão solicitada e concedida por e-mail trocado com as autoras em julho de 
2015. 
70 A unidade didática foi organizada em coautoria pelas, então, doutoranda Desirée 
Oliveira e a mestranda Elisa Cordeiro, como parte da disciplina “Português Língua 
Adicional: abordagens contemporâneas”, ministrada no primeiro semestre de 2015 no 
âmbito do POSLIN/UFMG pelo Prof. Dr. Leandro Rodrigues Alves Diniz. Eu 
também participei da disciplina e por isso tive o contato com as autoras e conhecia a 
unidade organizada por elas.  
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instrumentalizar os alunos a serem capazes de reconhecerem e de 

se localizarem no Brasil (compreendendo a noção da divisão entre 

ruas, bairros, regiões e estados) e, com base nisso, o gênero 

escolhido para materializar esse conhecimento foi o envelope de 

carta simples.  

DISCUSSÃO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA71 À LUZ DAS 
TEORIAS DE GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS 

Conforme discutido anteriormente, como ponto de partida 

para o trabalho com o gênero, eu tinha uma demanda amparada na 

dificuldade dos alunos com o conteúdo temático “localização”. A 

necessidade de trabalho com esse assunto se confirmou nos meus 

primeiros momentos com a turma: ao serem perguntados sobre 

onde moravam ou trabalhavam, os alunos ficavam perdidos ao 

tentarem dizer o nome da cidade, do bairro ou até mesmo da rua. 

Uma das alunas chegou a responder, diante da pergunta sobre qual 

era o seu endereço, o número do ônibus que ela pegava para 

assistir a aula de português, acreditando que assim eu fosse 

identificar onde ela morava.  

Conhecendo um pouco mais da realidade dos alunos (por 

meio da convivência no CZ e nas aulas), reconheci que muitos deles 

tinham famı́lia e amigos nos seus paı́ses de origem. Pelos relatos, 

percebi que os estudantes mantinham algum contato ou enviavam 

dinheiro e/ou outros bens materiais para os familiares ou amigos 

                                                 

71 Esclareço que os relatos serão realizados em primeira pessoa, já que sou eu a 
professora responsável pela experiência discutida aqui. 
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que ficaram para trás72. Diante dessa constatação, perguntei-me: o 

que há em comum nessas práticas que fazem parte da realidade dos 

imigrantes no contato com os entes queridos no paı́s de origem? A 

resposta que encontrei, naquele momento, foi o próprio ato de 

enviar. Como o acesso às novas tecnologias digitais parecia precário 

para aqueles estudantes em particular (muitos não tinham celular 

ou acesso à Internet), cheguei à conclusão de que esse envio poderia 

estar sendo mediado por cartas ou, pelo menos, pelo uso de algum 

tipo de prática de localização/endereçamento de forma fı́sica, não 

eletrônica. 

Partindo do pressuposto que o trabalho didático com os 

gêneros possa partir da necessidade de trabalho com um problema 

identificado pelo analista no contexto de pesquisa, e não 

necessariamente de um gênero especı́fico, é que percebi que a 

motivação para o trabalho realizado na experiência fora centrada 

na perspectiva do “procedimento com foco no contexto”, tal como 

classifica Motta-Roth (2011, p.166). Segundo o quadro de análise 

proposto pela autora, “Procedimentos investigativos orientados 

                                                 

72 É importante revelar que eu não me aprofundei nas perguntas sobre as famílias dos 
estudantes ou sobre o contato que eles mantinham com eles – se era através de cartas 
ou outros meios. Isso porque eu acreditava que o assunto poderia ser delicado de 
serem tratados por essas pessoas, pois, conforme me relataram, algumas foram 
vítimas do terremoto que abalou o Haiti em 2010. A minha escolha, naquele 
momento, era supor que alguns mantinham esse contato com algum parente ou 
familiar pelas próprias falas dos estudantes nos trabalhos desenvolvidos em sala. 
Logo nas primeiras aulas do nosso curso, um estudante chegou a levar a sua esposa, 
que havia chegado naquela semana ao Brasil, para nossa aula. Essa reunião familiar é, 
muitas vezes, mediada pelo CZ e pressupõe que envolva elementos de localização e 
endereçamento. Informações disponíveis em: <https://prezi.com/bgzcv8bifaax/centro-
zanmi/>. Acesso em: 01 set. 2018.  
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para o texto e para o contexto” (figura 1 – em anexo), o primeiro 

passo do procedimento de com foco no contexto se inicia pela 

identificação do “problema, contexto social, atividade ou interação 

humana que se quer estudar” (ibidem, p. 166). Acreditamos que a 

prática docente pode seguir o mesmo caminho.  

A partir da identificação do contexto a ser trabalhado – o 

conteúdo temático de localização/endereçamento – e das 

dificuldades dos alunos identificadas nas suas falas, eu parti para a 

definição dos textos a serem trabalhados, o que se qualifica como o 

segundo passo do procedimento com foco no contexto descrito por 

Motta-Roth (2011; figura 1). Foi nesse momento que decidi 

trabalhar o gênero “envelope de carta simples” que seria o produto 

final de um trabalho com o assunto em pauta, porque uma das suas 

marcas linguı́sticas envolve o uso de endereços – assunto que seria 

trabalhado ao longo da unidade. 

EÉ  importante ressaltar que considero o envelope – neste caso 

o envelope de carta simples – como gênero porque ele tem 

caracterı́sticas composicionais especı́ficas, “relativamente estáveis” 

(BAKHTIN, 2011 [1979], p. 262), tanto textuais, quanto discursivas. 

Na dimensão textual, tais caracterı́sticas se manifestam desde o 

reconhecimento da própria forma do envelope (onde fica o selo, o 

espaço para endereçamento do remetente e do destinatário), 

quanto os elementos linguı́sticos que o compõem. Na dimensão 

discursiva podemos destacar a prática social que é levada a cabo 

pelo uso do envelope (o ato de corresponder), além de como 

endereçar a certos correspondentes e não outros (direcionar uma 
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carta para entidades públicas, instituições, pessoas que ocupam 

cargos públicos governamentais, é diferente de remeter-se para 

interlocutores civis, por exemplo, no envelope). Ainda sobre a 

prática social, é preciso esclarecer que o envelope, além de um 

gênero, pode ser considerado também um suporte, pois o seu uso 

só se justifica em razão da correspondência que ele faz circular, 

como cartas, ofı́cios, encomendas, dentre outras. 

Diante dessa caracterı́stica é que pensei em trabalhar com o 

gênero carta73 para que o gênero envelope – neste caso o envelope 

de carta simples – fizesse sentido de ser trabalhado. Para tanto, pedi 

que os alunos escolhessem um colega que eles não tivessem 

intimidade na turma para endereçar uma carta, em português, para 

ele/ela. Para conseguirem o endereço do colega, os alunos tinham 

que entrevistar uns aos outros usando, assim, o conteúdo que fora 

trabalhado ao longo das aulas. Levei alguns envelopes em branco 

para que os alunos pudessem realizar a atividade com o material 

autêntico. 

 Para essa atividade, eu não havia me dado conta de que seria 

irreal e até mesmo sem sentido pedir aos alunos que escrevessem 

cartas em português para seus colegas, isso porque muitos deles 

tinham a mesma nacionalidade, dividiam a mesma lı́ngua materna 

e, numa situação real, eles não se comunicariam em português 

                                                 

73 A carta funcionou como justificativa para o uso do envelope e, em razão disso, 
naquele momento, eu não me aprofundei no trabalho com o gênero carta 
(características textuais e discursivas). 
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numa carta74. Como o projeto das cartas não conseguiu ser 

finalizado, por diferentes motivos – evasão de alunos sendo o 

principal deles – decidi retomá-lo com um propósito diferente: os 

alunos escreveriam para colaboradores voluntários, falantes de 

lı́ngua portuguesa, fora do CZ e juntos formariam o grupo que 

chamei de “amigos de carta”. Durante um mês, os alunos imigrantes 

trocaram cartas com os seus amigos de carta, tendo utilizado, 

assim, o recurso do endereçamento e o português como código de 

comunicação. Como o Centro não dispunha de verba para tal e 

como seria inviável pedir aos alunos que, de fato, postassem suas 

cartas pelos Correios – como numa situação real – eu acabei sendo 

a interlocutora entre os dois grupos. A partir de então, uma parte 

das nossas aulas passou a ser dedicada para o trabalho com os 

envelopes, e consequentemente com as cartas. 

 Uma vez colocados os pressupostos que orientaram a 

experiência didática – os textos associados ao contexto social que 

envolve o gênero estudado, que envolvem os passos 2b e 3 do 

procedimento com foco no contexto de Motta-Roth (idem, 2011, p. 

166, figura 1 em anexo) – utilizei uma abordagem expositiva-

dialogada para o estudo do conteúdo que a comporia por meio do 

uso dos materiais de apoio. Por falta de espaço, não descreverei 

com detalhes, neste trabalho, como foi realizada a experiência, 

apenas destacarei o que pode ter relação com o quadro de análise 

                                                 

74 Agradeço à Ana Paula Andrade Duarte que me fez o questionamento dessa 
atividade em primeiro lugar.  
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crı́tica de Motta-Roth (2011) que aqui usamos como referência 

teórica.   

Para desenvolver o tema da localização, dentre os elementos 

trabalhados com os alunos, partindo de numa perspectiva macro 

para uma micro, iniciei o trabalho apresentando a imagem do mapa 

mundi, os continentes, paı́s (Brasil), as regiões que dividem o 

território brasileiro, os estados, cidades, bairros até chegar ao 

elemento “rua”. Depois dessa exposição, levei, em imagens e em 

papel fı́sico, alguns envelopes de contas de energia, nesse primeiro 

momento, para que eles identificassem as partes do gênero conta 

que se referiam especificamente ao endereçamento e, ainda, as 

partes do endereço, que se relacionavam com o vocabulário que 

vinha sendo discutido até então. O objetivo era levar os alunos a 

perceberem a função do endereçamento nessas correspondências. 

Além dessas contas, apresentei outros modelos de conta que 

servissem de base comparativa para levar os alunos a identificarem 

as caracterı́sticas composicionais do gênero. 

Nesse momento, surgiram várias dúvidas interessantes por 

parte dos alunos, tais como: “Quem envia essas contas?”, “Como eu 

as recebo?”, “Quais endereços aparecem na minha conta de 

energia?”, dentre outras. Acredito que a abordagem do gênero, 

conforme realizada nesse momento, se aproxima do terceiro passo 

do procedimento de análise de Motta-Roth (2011), que propõe 

“situar o gênero em um contexto de situação e no contexto da 

instituição/de cultura para perceber sua função” (ibidem, p. 166). 

Com isso, percebemos que o trabalho com a dimensão discursiva, 
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pouco explorado nessa experiência, é de extrema importância, já 

que os elementos formais/estruturais/linguı́sticos só existem para 

cumprir as necessidades discursivas. Por isso Motta-Roth (ibidem), 

em consonância com Rojo (2005/2008), sugere o procedimento 

com foco no texto e no contexto, para que seja trabalhado 

dialeticamente pelo analista – e acreditamos que na prática docente 

não deve ser diferente.  

Os exercı́cios que apresentei logo em seguida funcionaram 

como uma espécie de avaliação do que foi aprendido. Os alunos 

teriam que adicionar as informações que aprenderam a identificar 

– por meio do trabalho com o conteúdo e dos diversos exemplos 

ilustrados – em um formulário (de Registro Nacional de 

Estrangeiro) que provavelmente eles já tinham preenchido quando 

chegaram ao paı́s. Esse momento foi importante para discutirmos a 

diferença entre “endereço residencial” e “endereço comercial”. Vale 

dizer que esses exercı́cios também serviram para “identificar 

padrões ou tendências de estrutura, de elementos linguı́sticos” e 

discursivos que constitui nos passos número 6, 7 e 9 do 

procedimento com foco no contexto de Motta-Roth (2011, p.166, 

figura 1 em anexo), que buscam contextualizar o gênero em sua 

dimensão social e identificar aquilo que lhe é caracterı́stico na sua 

materialidade textual. 

Finalmente, chegamos à produção final: exercı́cio que visava 

trabalhar especificamente com o gênero envelope de carta simples. 

Primeiramente os alunos foram levados a reconhecer o gênero, os 

elementos visuais (como o espaço para o selo, para o CEP, o local do 
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endereço do remetente e do destinatário), textuais 

(remetente/destinatário) e suas implicações institucionais (neste 

caso, exploramos apenas a função dos Correios). Embora tenhamos 

conversado sobre os diversos tipos de envelopes e sua função – que 

pressupõe a necessidade da carta, neste caso –, a nosso ver, 

trabalhamos esse gênero numa perspectiva puramente textual que 

contraria, de certa forma, a proposta de análise de Motta-Roth 

(2011). O ideal seria que suas dimensões textuais tivessem sido 

trabalhadas com relação às discursivas, como a questão do poder 

que envolve o endereçamento institucional, por exemplo, espaço 

que seria propı́cio para a abordagem do tema, no sentido 

bakhtiniano (ROJO, 2005), e do letramento crı́tico com os alunos. 

Essa crı́tica se justifica tendo em consideração que a formação 

promovida pelo trabalho realizado foi, de certa forma, automática 

(de identificar partes do gênero e ser capaz de reproduzi-las em 

outras situações) e não de forma a levar os alunos a terem 

consciência do papel social desse gênero,  das diferenças culturais 

entre eles, de suas muitas formas diferentes, etc. Como já foi 

afirmado anteriormente, o ensino para grupos minoritarizados, a 

nosso ver, deve ser pautado na Interculturalidade (MAHER, 2007), e 

com os imigrantes isso não deve ser diferente (LOPEZ, 2006).  

EÉ  preciso comentar que um dos desafios com o qual o 

professor de PLAc no CZ tinha que lidar, à época da realização das 

atividades aqui relatadas, era a quantidade de faltas, evasão e/ou a 

inclusão de novos estudantes ao longo do curso (LOPEZ, 2016; 

SOUZA, no prelo), o que tornava difı́cil levar a cabo projetos que 
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precisem de uma certa continuidade, como a proposta apresentada 

aqui. A experiência aqui relatada foi realizada no prazo de quatro 

aulas, com lacuna de alunos faltosos e com a constante entrada de 

alunos novos nas aulas. Acredita-se que a abordagem dos gêneros 

textuais em unidades menores, orientadas para uma aula, por 

exemplo, seria mais interessante para esse público-alvo, pois não 

pressuporia, necessariamente, um trabalho contı́nuo. A progressão 

poderia ser orientada por temas (significativos para os estudantes, 

elencados por eles mesmos conjuntamente com o professor) que 

levariam aos gêneros que, por sua vez, levantariam o trabalho 

metalinguı́stico a serem usados em serviço das práticas sociais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou apresentar um relato de 

experiência didática à luz dos estudos de Gêneros 

Textuais/Discursivos. O trabalho com o gênero envelope de carta 

simples foi, portanto, desenvolvido a partir de uma necessidade dos 

estudantes e abordado, na maior parte do tempo, por meio de 

exercı́cios estruturais, tradicionais e no nıv́el do texto.  Reconhece-

se que, embora tenha seguido, mesmo que não deliberadamente,  

alguns passos que podem ser identificados com o procedimento de 

análise discursiva proposto por Motta-Roth (2011), o trabalho 

realizado divergiu-se da perspectiva discursiva da autora, uma vez 

que as atividades centraram-se muito na perspectiva textual do 

gênero, trabalhando itens lexicais e partes estruturantes do gênero, 

negligenciando elementos – tais como a maneira de se direcionar a 
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um destinatário (pronomes de tratamento), que envolvem questões 

da ordem discursiva, dentre outros. 

Acreditamos que o uso do procedimento de análise proposto 

por Motta-Roth (2011), juntamente com os estudos dos Gêneros 

Textuais/ Discursivos (BAKHTIN, 2011 [1979], ROJO, 2005; 2008), 

pode servir como fundamentação teórica para embasar uma prática 

docente devidamente informada no contexto de ensino de lı́nguas 

adicionais e de acolhimento. Afinal de contas, lı́ngua e cultura são 

indissociáveis e os gêneros são manifestações dessa cultura 

(MOTTA-ROTH, 2011, p. 156).  

Para finalizar, reforçamos que o grupo “amigos de carta” 

surgiu – além de compor um desdobramento da própria demanda 

do gênero trabalhado, como uma oportunidade de tornar a prática 

da lı́ngua desses estudantes significativa e fugir do objetivo 

puramente didático da questão. Os alunos mostraram empenho no 

exercı́cio com as cartas, aparentemente eles queriam dividir suas 

experiências, principalmente com sujeitos falantes do idioma 

majoritário da sociedade de acolhimento. Projetos como estes, por 

mais simples que pareçam, podem contribuir, sobremaneira, para a 

educação do entorno (MAHER, 2007), transformando-se em um 

espaço de negociação de valores culturais, de aprendizagem e (por 

que não?) de amizade.  
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ANEXO 

Figura 1 - Tabela “Procedimentos investigativos orientados 
para o texto e para o contexto” (MOTTA-ROTH, 2011)75 

 
 

 
 
 
 
                                                 

75 MOTTA-ROTH, D. Questões de metodologia em análise de gêneros. In: 
KARWOSKI, A. M.; GAYDECZKA, B.; BRITO, K. S. (Orgs.). Gêneros textuais: 
reflexões e ensino. 4ª ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2011. p.  163-173. In: 
<https://oportuguesdobrasil.files.wordpress.com/2015/02/metodologia_em_analise_d
e_generos.pdf>. Acesso em: 01 set. 2018.  
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INTRODUÇÃO 

O Ensino da Lı́ngua Portuguesa como Lı́ngua Adicional (PLA) 

com foco na comunicação, na construção de conhecimentos, no 

desenvolvimento de habilidades multiculturais, centrado na 

participação do aluno e mediado pela interação, é uma 

preocupação das experiências didáticas ora apresentadas. O 

planejamento das sequências didáticas considera aspectos, tais 

como: as caracterı́sticas dos alunos participantes, o contexto, e as 

caracterı́sticas da lı́ngua alvo a ser aprendida. A lı́ngua alvo, no 
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caso, o português (PLA), é concebida como um fenômeno interativo 

e dinâmico, que se volta para as atividades dialógicas que 

caracterizam a fala e a escrita, e as estratégias de produção em 

tempo real (BOTELHO, 2012, p. 39). Nessa experiência, a 

abordagem de ensinar promove o engajamento significativo e o 

desenvolvimento da competência comunicativa76 vai além da 

integração das habilidades de compreensão e produção oral e 

escrita, pois está associado ao pluralismo cultural, ao uso das 

tecnologias, ao desenvolvimento da criticidade transformando os 

alunos em cidadãos mais informados e conscientes de seu 

posicionamento no mundo (BOTELHO, 2012).  

Em virtude dos efeitos da globalização e da disseminação das 

tecnologias digitais, os estudos indicam que as práticas de 

letramento com foco linguı́stico per se não satisfazem as demandas 

dos aprendizes na sociedade moderna. A globalização e as 

inovações tecnológicas mudaram não somente as formas de 

comunicação, mas também criou oportunidades para o contato e a 

interação genuı́na na lı́ngua alvo dentro e fora do ambiente escolar. 

Para além do ensino dos aspectos linguı́sticos para o 

desenvolvimento da interlı́ngua dos alunos, Rajagopalan (2004) 

também sugere o ensino crı́tico com a inserção da aprendizagem da 

cultura sob uma perspectiva pluralista e como uma dimensão da 

                                                 
76 Competência comunicativa aqui entendida como o conhecimento consciente e 
inconsciente da língua alvo e de outros aspectos referentes ao uso dessa língua, bem 
como a habilidade de utilizar esses conhecimentos em comunicação real (CANALE, 
1983, p. 66) em qualquer circunstância.  
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linguagem a ser considerada. Segundo ele, devemos nos lembrar de 

que sempre que ensinamos uma lı́ngua, estamos ensinando um 

sistema de costumes culturais, modos de pensar, sentir e agir. Além 

disso, segundo o autor, no cenário atual, em que o inglês é uma 

lı́ngua mundial, ensiná-la é também um fazer polı́tico e o 

desenvolvimento da consciência cultural crı́tica e plural pode levar 

o aluno a reconhecer-se na diversidade, ser um sujeito de 

transformação e desenvolver o senso de cidadania. 

Rajagopalan (2004) menciona que o mundo globalizado 

contemporâneo traz consigo a aproximação e justaposição de 

culturas e povos diferentes. Levando em consideração o âmbito 

pedagógico e cultural, o uso das novas tecnologias, principalmente 

o acesso a internet possibilita novos meios de interação e 

colaboração entre os envolvidos no processo de aprendizagem da 

lı́ngua estrangeira, e também viabiliza o acesso à informação sobre 

a cultura de outros paı́ses possibilitando o desenvolvimento dos 

alunos para lidar com as diferenças de uma forma mais dialógica 

(SILVA JUÉ NIOR, 2012, p, 1). O autor reforça que, no contexto escolar, 

para além do quadro-negro, gravadores de áudio, laboratórios de 

lı́nguas e vı́deo, a internet ganha destaque devido, entre outras 

razões, à velocidade, à acessibilidade e ao conforto oferecido aos 

seus usuários. No ensino de lı́nguas, principalmente, o uso da 

tecnologia é tida como uma ferramenta que possibilita o 

uso de materiais autênticos, oportunidades de 
comunicação com aprendizes de outras partes do 
mundo, mobilidade de utilização (escolas, cybercafés, 
casa, escritório), práticas de habilidades de leitura, 
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escrita, fala e compreensão auditiva, além de 
proporcionar informações atualizadas a todo momento 
(SILVA JUÉ NIOR, 2012, p. 1) 

 

Essa abordagem, com ênfase nos Multiletramentos, surgiu da 

necessidade de acompanhar as novas formas de comunicação, 

especialmente no meio tecnológico. Atualmente, os contextos de 

aprendizagem que reconhecem o universo multimodal como 

possibilidade em sala de aula propiciam tanto o letramento crı́tico 

quanto o digital. O objetivo deste capıt́ulo é relatar e discutir duas 

experiências de prática de ensino-aprendizagem de PLA com foco 

na escrita de textos acadêmicos dentro dos princı́pios dos 

multiletramentos e da multiculturalidade. 

DOS NOVOS LETRAMENTOS SOCIAIS AOS 
MULTILETRAMENTOS 

As experiências aqui relatadas foram baseadas nos 

pressupostos da abordagem dos Multiletramentos. A seguir serão 

apresentados o percurso da construção dessa abordagem com os 

principais conceitos que nortearam as práticas de sala de aula 

descritas. 

Novos Letramentos Sociais no Ensino de Português como 

Língua Adicional 

Os Novos Letramentos Sociais surgem a partir da necessidade 

de reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e escrita mais 

avançadas e complexas que o simples ato de ler e escrever 

(alfabetização). Bevilaqua (2013) nos informa que Gee (1996) 

369



cunhou o termo dos Novos Estudos do Letramento para denominar 

os estudos com foco mais no lado social do que cognitivo e Street, 

(2003, p. 77) atribuiu o ‘novo’ a essa ‘virada social’. Esses estudos 

foram influenciados pelas obras de Vygotsky (1987), Heath (1983), 

Lankshear; Bigum (1997) propondo uma metodologia etnográfica 

de análise dos Letramentos, mostrando que os processos são 

constituı́dos em contextos culturais e sociais (BEVILAQUA, 2013). 

Nessa proposta, há então uma progressiva extensão do conceito de 

alfabetização que prevê a apreensão do conhecimento do código 

linguı́stico, para o letramento que consiste na capacitação do 

aprendiz nas práticas sociais de linguagem e seu uso nos domı́nios 

discursivos (MOTTA-ROTH, 2012). 

De acordo com Bevilaqua (2013), os Novos Letramentos 

Sociais são embasados metodologicamente pela etnografia, vão 

além do Letramento Autônomo e propõe a perspectiva do 

Letramento Ideológico. A etnografia enquanto metodologia consiste 

no estudo de um grupo social ou cultural por um longo perı́odo e na 

escrita da análise e interpretação dos pressupostos desse grupo 

(STREET, 2012, p. 5). Para o autor, a etnografia pode ser 

desenvolvida em três nıv́eis: 

no nıv́el mais alto, o pesquisador assemelha-se ao 
antropólogo, cujo trabalho enquadra-se nos princıṕios 
metodológicos descritos por Street, mais acima; no 
nıv́el intermediário, em que o pesquisador adota uma 
perspectiva etnográfica, cujo enfoque não é tão 
abrangente quanto àquele realizado pelo antropólogo; 
por fim, na base, o trabalho etnográfico do pesquisador 
corresponde ao uso de instrumentos da etnografia. 
(STREET, 2012 apud BEVILAQUA, 2013, p. 103) 
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Street (2003, p. 77), propôs o contraste entre o letramento 

autônomo e letramento ideológico com base nos estudos de base 

etnográfica. Segundo ele, o letramento autônomo é desenvolvido 

por meio de um currı́culo rı́gido, distante da realidade dos alunos, 

fora da esfera social da construção do conhecimento, com 

conteúdos segmentados ensinados de forma sequencial. O 

letramento nesse modelo, segundo Bevilaqua (2013), promove 

mudanças cognitivas e sociais de aprendizado, mas não considera 

as condições sociais, culturais e econômicas inerentes à vida social 

e a escrita é um produto desvinculado do contexto. Os Novos 

Letramentos Sociais propõem o letramento ideológico que amplia a 

perspectiva autônoma demonstrando que todas as práticas de 

letramento envolvem aspectos cognitivos, sociais, culturais, e 

“também das estruturas de poder numa sociedade” (KLEIMAN, 

1995, p. 38). Esse modelo compreende o letramento como práticas 

sociais plurais e não simplesmente uma habilidade técnica e neutra 

(STREET, 2003). 

No modelo ideológico, o letramento é uma prática a ser 

problematizada, pois é um ato que envolve pressuposições 

ideológicas e polı́ticas. Por essa razão, segundo Bevilaqua (2013), 

os teóricos dos NLS distinguem termos como prática de letramento 

(Street, 1984), e evento de letramento (Heath, 1983). A prática de 

letramento, segundo a autora, é mais abrangente do que o evento 

de letramento e é “definida como uma concepção cultural mais 

ampla de formas de pensar e realizar a leitura e a escrita em 

contextos culturais” (STREET, 2003, p. 79). Já os eventos de 
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letramento oportunizam formas de interpretação e padrões 

interacionais propı́cios a produção escrita que é considerada um 

processo contı́nuo que envolve o planejamento, a reconstrução, 

revisão e modificação Bevilaqua (2013). Na figura abaixo, 

Bevilaqua (2013) sintetiza parte dos conceitos-chave que 

constituem os NLS: 

 
Figura 1: Representação de Prática e Evento de Letramentos na perspectiva 

Ideológica – Fonte: Bevilaqua (2013, p. 105)77 

Os Multiletramentos no ensino de Português como Língua 

Adicional  

Em virtude dos processos de globalização e do uso mais 

democrático das novas tecnologias digitais, houve uma demanda 

por uma reconfiguração nas formas de comunicação e de produção 

do conhecimento que foram potencializados e que exigiram novas 

reflexões sobre os processos educacionais e sobre os 

                                                 
77 BEVILAQUA, R. Novos Estudos do Letramento e Multiletramentos: Divergências 
e Confluências. RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 05, nº 01, jan./jul, 2013  p. 99-
114. 
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posicionamentos na sociedade (KRESS, 2000; 2003). Na década de 

90, os pesquisadores denominados The New London Group 

debateram sobre a necessidade de repensar as práticas de 

letramento a partir dos problemas do sistema de ensino. Cope & 

Kalantziz, 2009 enfatizam a importância do manifesto construı́do 

nesse evento que acrescenta à perspectiva dos Novos Letramento 

Sociais o prefixo multi-, da denominação Multiletramentos. 

Multiletramento, em linhas gerais, é um termo que surgiu da 

necessidade em acompanhar as novas formas de comunicação 

especialmente no meio tecnológico. Atualmente, o ensino dentro 

dessa perspectiva foca na aprendizagem que reconhece o universo 

multimodal onde é possıv́el trabalhar desenvolvendo o letramento 

crı́tico e digital, baseado no conceito estruturador de design e 

dentro das premissas da prática situada, da instrução explı́cita, do 

enquadramento crı́tico e da prática transformada (BEVILAQUA, 

2013, p. 108). Segundo a autora, o desafio de considerar e usar a 

multimodalidade no ensino envolve mudanças de padrões de 

interação e modos de comunicação influenciados pela diversidade 

cultural e lingüı́stica em diferentes contextos sociais e novas formas 

de construção do significado por meio digital: visual, escrito, 

espacial, tátil, gestual, auditivo e oral. 

A Prática Situada, já discutida por Ausubel et al. (1983) na 

Teoria da Aprendizagem Significativa valoriza e parte das 

experiências prévias dos alunos advindas de suas comunidades 

locais. Ao planejar aulas que trazem para a escola a realidade dos 

alunos, o professor promove a motivação e a aprendizagem 
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significativa (COPE; KALANTZIS, 2009, p. 184-5). Essa premissa, de 

acordo com Bevilaqua (2013, p. 108), é explicada “pela cognição 

humana que é socioculturalmente situada e contextual e representa 

a imersão em práticas significativas em uma comunidade de 

aprendizes, considerando-se as necessidades socioculturais e suas 

identidades”. 

A conceitualização ou instrução explı́cita consiste na 

intervenção direta de alunos e professores na construção coletiva 

do conhecimento. Nesse processo, os conceitos ou conhecimentos 

prévios, que já estão disponıv́eis na estrutura cognitiva, servem 

como pontos de ancoragem para a interação com novos 

conhecimentos. Os pontos de ancoragem são formados com a 

incorporação de elementos (informações ou ideias) relevantes para 

a aquisição de novos conhecimentos, com posterior organização de 

forma a, progressivamente, generalizarem-se formando conceitos e 

possivelmente, desenvolvendo pensamentos de ordem superior, ou 

seja, a capacidade de análise, a sı́ntese e a avaliação (VYGOSTKY, 

1987; COPE; KALANTZIS 2009, p. 184-5) 

O enquadramento crı́tico ou análise envolve o processo de 

desenvolvimento da capacidade crı́tica, entendida por Cope e 

Kalantzis (2009) de duas formas: análise funcional, baseada em 

processos de raciocı́nio, inferências, conclusões dedutivas e 

relações lógicas entre os elementos textuais; análise crı́tica, 

baseada na avaliação da representação do mundo, interroga as 

razões e propósitos que estão por trás de um sentido ou ação. 
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Por fim a prática transformada ou de transferência em que os 

alunos e professores aplicam o que aprenderam, intervindo no 

mundo de forma que “considere os interesses, experiências e 

aspirações dos aprendizes, causando uma transformação na 

realidade circundante” (BEVILAQUA, 2013, p. 108). Segundo a 

autora, esses elementos referem-se aos pressupostos pedagógicos 

da teoria dos Multiletramentos, que se preocupa em compreender o 

que sujeitos, em diferentes contextos, realizam por meio de práticas 

mediadas pela escrita e como aprendem por meio do design 

(STREET, 2012). 

Design de sentidos é o conceito que materializa as concepções 

de construção de sentido, interesse, agenciamento e 

multimodalidade, necessários para o ensino na contemporaneidade 

e explicitadas no decorrer do texto. De acordo com Bevilaqua 

(2013, p. 106), o design propõe que a concepção de linguagem, 

aprendizagem e de mundo são representações dinâmicas que 

envolvem estruturas (sistemas, formas e convenções de sentido) e 

atos de construção de sentido. No contexto escolar, os alunos, em 

um processo criativo, são os agentes que representam e constroem 

conhecimentos. O conceito de design compreende que os 

conhecimentos são construı́dos por vários e diferentes modos, que 

guardam entre si limites e ‘affordances’ (ou potencialidades) únicos. 

De acordo com Cope; Kalantzis (2009, p. 175-6), o design é 

constituı́do por três aspectos: 

available designs ou recursos culturais e contextuais 
para a construção do sentido, incluindo modo, gênero e 
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D/discurso; designing ou processo de construção e 
recontextualização da representação do mundo por 
meio dos recursos disponıv́eis e redesigned que se 
refere ao o mundo transformado em novos available 
designs, que instanciam novos sentidos. (BEVILAQUA, 
2013, p. 108) 

Os autores esclarecem que esses elementos não constituem 

um arcabouço teórico estático para a prática de ensino; pelo 

contrário, o design representa o sentido como sempre movente, 

contra as noções inertes de aquisição e competência (COPE; 

KALANTZIS, 2009, p. 177). Para a autora, no processo de design, 

figuram como pano de fundo a criatividade, o dinamismo, a 

inovação, o interesse e a motivação do produtor de sentido. Essas 

categorias são eminentemente culturais e ideológicas, pois estão 

relacionadas com diferentes visões de mundo de diferentes sujeitos 

em diferentes contextos. Segundo Bevilaqua (2013), na perspectiva 

dos Multiletramentos, a cada novo processo de Design, o sujeito 

produtor de sentido mobiliza recursos de sentido disponıv́eis, aos 

quais acrescenta suas especificidades e peculiaridades construı́das 

na interação social, que configuram sua identidade, motivação e 

interesse, resultando sempre em um novo recurso recriado, 

transformado, nunca meramente reproduzido. 

A concepção de ensino de Português como Lı́ngua Adicional 

(PLA) tem como base os processos de multiletramentos, 

interculturalidade e a linguagem enquanto discurso e prática 

mediadora de relações socioculturais. Essa é a concepção em que se 

pautaram as práticas de ensino-aprendizagem relatadas a seguir.  
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O CONTEXTO SOCIOCULTURAL DA EXPERIÊNCIA 

As experiências a seguir relatadas foram desenvolvidas no 

segundo semestre de 2017, em sala de aula de Português como 

Lı́ngua Adicional, nıv́el Intermediário I, na Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana, no municı́pio de Foz do Iguaçu, 

Paraná, Brasil. A turma era composta de 15 alunos advindos dos 

Cursos de Graduação em História (01); Desenvolvimento Rural e 

Segurança Alimentar (3); Ciência Polı́tica e Sociologia (05); 

Medicina (01); Relações Internacionais e Integração (03); Ciências 

da Natureza (01) e Ciências Biológicas (01). A sala de aula, um 

contexto multicultural de ensino-aprendizagem de PLA, apresenta 

vários desafios, sendo que podem ser agrupados em dois grandes 

grupos: diversidade linguı́stica e diversidade cultural. No primeiro 

grupo, embora tenhamos, na maioria, falantes hispânicos, é 

relevante destacar que as diversas origens dos grupos hispânicos 

constituem diferenças linguı́sticas próprias de cada Estado 

representado. Em uma mesma turma temos peruanos, bolivianos, 

argentinos, paraguayos, colombianos, equatorianos, venezuelanos, 

etc., o que, por sua vez, se desdobra nas diversidades culturais, 

principalmente no que se refere à bagagem de produção de texto 

acadêmico que cada grupo de estudantes traz de seu paı́s. 

Conforme mencionado, as aulas são planejadas para turmas 

pluriculturais, ou seja, para estudantes advindos dos vários paı́ses 

que constituem a América Latina e  Caribe. Nesse contexto, a 

diversidade linguı́stica, indissociável da cultural é percebida por 

todos, o que faz com que um trabalho de respeito às diferenças seja 
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sempre o ponto de partida. Além disso, os estudantes não são 

enturmados por curso, mas por áreas afins, sendo ainda facultado 

aos estudantes se matricularem conforme o horário que lhes 

convém, o que, por sua vez, requer um trabalho didático-

pedagógico de embasamento interdisciplinar. 

A EXPERIÊNCIA DIDÁTICA ENQUANTO MÉTODO 

Na presente prática, é relevante destacar que as aulas e 

produções sempre partiram de reflexões orais sobre um 

determinado tema que se relaciona com os cursos atendidos pela 

turma. Para as discussões, os discentes sempre eram agrupados 

pela diversidade étnica, para favorecer vários olhares em torno da 

questão abordada, o que sempre gerou uma grande riqueza na 

troca de experiências, sendo reforçada pela docente, sempre que 

necessária, a necessidade de respeito às diferenças. A seguir serão 

apresentados o percurso metodológico e pedagógico das 

experiências, bem como os resultados obtidos no processo. 

 

Escravidão no Brasil e demais países da América Latina: os 

caminhos da experiência 

O quadro abaixo apresenta o planejamento da experiência 

didática com foco no tema da escravidão no Brasil e demais paı́ses 

da América Latina. Em seguida são apresentadas as análises, as 

imagens do processo e o resumo de um dos grupos de trabalho. 

Nome da atividade: Escravidão no Brasil e demais países da América Latina 
 
Objetivo 
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Analisar e entender o processo de escravidão no Brasil, a participação de africanos no 
tráfico de escravos e as consequências desse processo, bem como em demais países 
da América Latina. 
 
Procedimentos 
Pré-Atividade: 
Discussão aberta entre o professor e os alunos para ativar os conhecimentos prévios 
dos alunos sobre o tema. 
a) O que você sabe sobre o processo de escravidão no Brasil? 
b) O que motivou a escravidão? 
c) Quais as consequências da escravidão na vida dos afro-brasileiros na atualidade? 
d) Esse processo também se deu em seu país? 
e) Em que resultou a escravidão em seu país? 
  
Atividade Individual: 
Alunos assistiram o filme Amistad dirigido por Steven Spielberg e responderam as 
seguintes perguntas. 
a) Como eram tratados os africanos durante a viagem? 
b) Como se configurou o movimento de resistência no filme? 
c) Quais foram as consequências geradas pelo movimento de rebelião? 
d) Você já havia assistido outro filme sobre esse tema? 
  
Atividade em Grupos: Expandindo os conhecimentos 
- Os estudantes, organizados em grupos de quatro, receberam o texto “Escravidão 
Antiga e Moderna” em partes. Cada grupo se responsabilizou por ler, discutir sua 
parte e fazer o levantamento das palavras-chave relacionando-as com as ideias gerais; 
- A partir das ideias discutidas, cada grupo apresentava uma síntese da parte que leu e 
apresentava para a turma. A turma, por sua vez ouvia a explicação dos colegas e 
tomava notas dos principais pontos. 
- Ao final do processo, todos os grupos discutem as principais ideias do texto 
completo. 
  
Exposição do Professor 
- O professor expõe as características dos gêneros resumo e resenha diferenciando-os 
e mostrando quando podem apresentar opiniões críticas baseadas nas ideias do autor, 
corroborando, acrescentando ou refutando o texto-base. 
- Em seguida, expõe e instrui os alunos sobre os passos para a produção textual 
enfatizando a necessidade de releitura do texto, da organização das ideias e conceitos 
principais e da importância de escreverem os textos com suas próprias palavras. 
  
Escrita Colaborativa: produção do resumo 
- Os alunos escrevem os resumos com base nas ideias apresentadas oralmente 
utilizando a ferramenta do Googledocs. 
 
Avaliação: Seminário 
- Alunos organizados em grupos apresentam seus resumos para turma relacionando 
com a leitura do poema de Castro Alves. 
- Alunos preparam perguntas para fomentar a discussão posterior. 
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Expansão da experiência didática 
- Os alunos pesquisam os códigos legais (da Declaração dos Direitos Humanos aos 
códigos nacionais, como a Constituição e o Código Civil) e busquem indicadores 
econômicos e sociais para verificar a condição de vida de brancos e negros no Brasil 
atual. Comparem o que está previsto nas leis com o que acontece no cotidiano. Em 
seguida, criam posts com os indicativos e compartilham nas redes sociais. 
- Os alunos fazem pesquisas sobre os quilombos da região, organizam uma visita aos 
descendentes dos escravos e coletam depoimentos e fotos a respeito do passado e do 
presente da comunidade local. As informações podem ser organizadas em um mural 
físico ou online utilizando a ferramenta Padlet. 
- Os alunos podem utilizar a ferramenta StoryBoard para criarem pequenas estórias 
ilustrando e contrastando a escravidão antiga e moderna. 
 
Recursos Utilizados 
- Vídeos, textos, recursos da internet 
Filme: Amistad (Direção de Steven Spielberg, EUA, 1997. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=9LijoddommM 

Referências da Sequência Didática 
 
CARDOSO, Ciro Flamarion; REDE, Marcelo; ARAUJO, Sônia Regina Rebel. 
Escravidão antiga e moderna. In: Tempo, v. 3, n. 6, Dez, 1998. Disponível em: 
http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg6-1.pdf  
Como fazer um bom resumo. Disponível no Guia do Estudante 
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/dicas-estudo/4-passos-para-fazer-um-bom-
resumo/ 

Poema: Navio Negreiro de Castro Alves. Letra disponível em: 
http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/Castr
oAlves/navionegreiro.htm 

Narração do poema Navio Negreiro por Paulo Autran disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=L8DPeaSw1Fc 

Padlet disponível em:  https://padlet.com 
StoryBoard disponível em: https://www.canva.com/pt_br/criar/storyboard/ 

Quadro 1: Planejamento da Experiência Didática 1 

O tema “escravidão” surgiu naturalmente, após começarmos o 

semestre abordando a colonização do Brasil com ênfase na região 

Nordeste. Tendo como ponto de partida a escravidão no Brasil, 

seguimos rumo às reflexões sobre essa prática nos demais paı́ses 

da América Latina representados na turma. A foto abaixo mostra o 
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momento em que, após a atividade prévia de discussão e a 

atividade do filme, já situados no tema, os discentes formaram 

grupos e discutiram o texto proposto para as reflexões e anotações 

em torno da proposta. Para a preparação da atividade escrita 

colaborativa do resumo, localizaram e anotaram as palavras-chaves 

relacionando-as com as temáticas, para servir de base para a 

estrutura da sı́ntese a ser feita posteriormente, em um googledocs.  

 

  

Figura 2: Discussão em grupo e anotações das opiniões78  

Para a construção coletiva do resumo, os alunos foram 

orientados a irem além da sı́ntese, acrescentando opiniões com 

base no filme, nas discussões e em outros trabalhos/textos 

acadêmicos que corroboravam, refutavam ou acrescentavam algo 

ao texto-base. A docente colocava-se como apoio às questões de 

vocabulário (lexicais, semânticas, pragmáticas) e de escrita em 

geral (sintáticas, ortográficas, do gênero discursivo em pauta). A 

tabela abaixo apresenta o resumo construı́do em pares a partir do 

                                                 
78 Fonte: Dados da Experiência 
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texto de Ciro Flamarion e é a primeira versão em que eles expõem 

as principais ideias do autor79. 

 

ESCRAVIDÃO ANTIGA E MODERNA  
 

O Texto presenta análises de diferentes tópicos no estudo da escravidão, 
procurando com isso elementos compartilhados na antiguidade e modernidade. 
Expõe-se o contexto geral de este fato como algo que certamente se vão 
desenvolvendo dinamicamente e que se pode explicar individual e coletivamente. 
Para que o escravo seja visto como um objeto intervém fatores políticos, sociais, 
econômicos, culturales, históricos e as relações de trabalho são o elemento de união 
de sua aplicação. O autor descreve as contribuições da antropologia no estúdio da 
historiografia da escravidão em diferentes épocas como: 

- Escravidão como processo de objetivo mercantil. 
- Seu desenvolvimento dentro das sociedades não escravas. 
- A relação entre escravidão e parentesco familiar. 
 
Em a segunda parte o articulo estuda as revoltas antigas e modernas 

descrevendo os elementos iguais dos movimentos destacam-se. 
-·revoltas tendiam origem onde os escravos eram mais numerosos. 
- A presença de escravos estrangeiros, de nova generação e de igual etnia. 
- Não presencia de autoridade dominante e a produção mono econômica. 
 
Além disso, fala das classificações de alguns historiadores da escravidão 

entre elas: Escravidão mercantil, também servidões comunitários, servidões 
intercomunitárias e intracomunitárias. O texto termina explicando a necessidade de 
entrelaçar, os diferentes estúdios dos historiadores da escravidão para a compreensão 
de um tema que ate hoje segue sendo muito debatido. 

Quadro 2: Resumo produzido em pares80  

 

A produção escrita feita pelos alunos apresenta as principais 

ideias do texto teórico lido. Observamos que os alunos escrevem 

com certa fluência e demonstram que entenderam o objetivo da 

tarefa e os conteúdos superficiais do texto, embora haja troca de 

                                                 

79 Os nomes dos autores dos textos foram omitidos por questões éticas. 
80 Fonte: Dados da experiência 
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códigos com o uso da lı́ngua hispânica ao longo do texto e alguns 

problemas de coesão. A interação em pares e grupos para a 

produção colaborativa promoveu o desenvolvimento das 

habilidades linguı́sticas, interculturais e de cidadania para o 

aprendizado de PLA dentro do aporte dos multiletramentos. O 

trabalho de produção escrita em pares e grupos focou no processo, 

motivou os alunos a participarem, auxiliou no desenvolvimento de 

habilidades tais como: organização, concatenação de ideias, 

raciocı́nio lógico etc. Além disso, promoveu o letramento crı́tico, 

pois houve tomada de decisão sobre o foco da temática, o uso de 

estratégias para fazer as escolhas lexicais e inferências na 

construção textual constituı́da de sentido, argumentação e de apelo 

para as questões sociais (OLIVEIRA, 2017). Após feitas as 

discussões, reflexões das ideias e elaborações iniciais da sı́ntese em 

grupos, o processo de construção coletiva dos textos era feito, 

editados e a publicação dos materiais era feita em forma de 

apresentação oral para os colegas. A docente colocava-se como 

apoio às dificuldades de pronúncia nesse momento. A figura 4 

abaixo mostra a apresentação oral de dois grupos: 
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Figura 3: Apresentações orais em grupo81  

 

Durante essa prática, a docente encaminha os estudantes para 

a compreensão de que a produção do resumo não apresenta 

opinião, constitui-se na sı́ntese do texto-base.  

Geopolítica da Amazônia: os caminhos da experiência 

A experiência a seguir se propõe a preparar os alunos para 

escreverem uma resenha. Com esse propósito os alunos eram 

orientados a ir além da sı́ntese e do resumo, acrescentando 

opiniões com base em outros trabalhos/textos acadêmicos que 

corroboravam, refutavam ou acrescentavam algo ao texto-base. O 

quadro abaixo apresenta a experiência didática com foco no tema 

da Geopolı́tica da Amazônia. Esta unidade didática foi desenvolvida 

em quatro momentos, incluindo o trabalho em campo com a visita à 

UNIOESTE da cidade de Marechal Rondon, Paraná.   

  

                                                 
81 Fonte: da autora 
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Nome da atividade: Geopolítica da Amazônia 
Objetivo Geral 
Analisar e entender o processo de construção geopolítica da Amazônia frente a 
Globalização e as consequências desse processo. 
 
Procedimentos - Encontro 1 
Pré-Atividade:  
Os alunos assistem a animação “Ocupação da Amazônia” e fazem anotações. Em 
seguida, discutem com o professor e os outros alunos as perguntas abaixo. 
a) O que você sabe sobre a Região Amazônica do Brasil? 
b) Que outros países têm a Floresta Amazônica? 
c) Quais as consequências da exploração indevida da Amazônia brasileira? 
c) Esse processo também se deu em seu país? 
d) Como está a exploração da Amazônia em seu país? 
e) Quais processos econômicos que tem contribuído na atualidade para acelerar o 
problema ambiental da Amazônia? 
 
Atividade: Cantando a Amazônia: 
Alunos ouvem a música Amazônia de Roberto Carlos e são solicitados a completar  
versos que faltam. 
 
Pós Atividade 
Ativismo Social: Criação de pôsteres 
Alunos em pares utilizam os celulares, suas anotações e os versos da música de 
Roberto Carlos para criar pôsteres utilizando a ferramenta online Adobe Spark ou o 
Canvas. Eles podem responder a pergunta: Como eu quero ver a Amazônia em 2030? 
Os pôsteres online deverão ser publicados nas redes sociais, além de serem impressos 
e afixados nas imediações da universidade. 
  
Encontro 2 
Atividade em Grupos - Expandindo os conhecimentos 
- Os estudantes, organizados em grupos de cinco receberam um dos textos Teóricos: 
‘Geopolítica da Amazônia’, ‘Capital natural crítico: a operacionalização de um 
conceito’ e ‘La globalización de la Amazonía: una perspectiva andina’. Cada grupo 
teve a responsabilidade ler, discutir as principais ideias do texto e preparar perguntas 
sobre o mesmo. 
- A partir das ideias levantadas, cada grupo organizava uma síntese das leituras. 
  
Exposição do Professor 
- O professor expõe as características do gênero textual resenha. Diferencia-o do 
gênero resumo da prática anterior. Relaciona a resenha à presença de opiniões críticas 
às ideias do autor; opiniões essas presentes em outros autores que corroboram, 
acrescentam ou refutam ideias do texto-base. 
- Em seguida, os passos para a produção textual são dados e os alunos são instruídos. 
A necessidade de releitura do texto é enfatizada, e também da organização das ideias e 
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conceitos principais; da relevância de escreverem os textos com suas próprias 
palavras. 
Escrita Colaborativa: produção da resenha 
- Os alunos escrevem os resumos com base nas ideias apresentadas oralmente 
utilizando a ferramenta do Googledocs. 
  
Encontro 3 
Alunos visitam a UNIOESTE de Marechal Rondon. Essa visita foi o início de um 
projeto de integração interregional que surgiu do contato de estudantes de ambas as 
universidades durante uma Semana de Estudos. Teve por objetivo viabilizar a 
participação dos estudantes universitários nos processos de desenvolvimento local 
sustentável e de fortalecimento da cidadania. Nesse encontro, os alunos tiveram a 
oportunidade de apresentar temas vistos nas aulas de PLA, descobertas sobre a 
geopolítica local e nacional do Brasil e de seus países. 
 
Avaliação - Encontro 4 
Pré-atividade 
Alunos assistiram a pequenos vídeos Geopolítica na Amazônia, Floresta Amazônica 
Brasil e Bioma Amazônia Premiere e responderam às seguintes perguntas. 
a) Que características dessa região se destacam? 
b) Que Estados formam essa região? 
c) Que problemas atuais essa região enfrenta? 
d) Que ações tem sido feitas para diminuir os impactos ambientais? 
  
Seminário 
- Alunos organizados em grupos apresentam suas resenhas para a turma relacionando 
com os encontros anteriores. 
- Alunos discutem a temática com base nas perguntas preparadas anteriormente. 
 
Expansão da experiência didática 
- Outro encontro pode ser proposto para explorar o filme Amazônia: herança de uma 
Utopia (2005). 
- Os alunos pesquisam o Código Florestal e buscam indicadores de vulnerabilidade 
socioambiental da Amazônia. Além disso, comparam o que está previsto nas leis com 
o que acontece no cotidiano. Em seguida, criam posts com os indicativos e 
compartilham nas redes sociais. 
- Os alunos fazem pesquisas sobre a vida dos indígenas na região. As informações 
podem ser organizadas em um vídeo curto utilizando a ferramenta Typito. Além disso, 
podem ilustrar os processos de exploração atual real e propondo o desenvolvimento 
sustentável. 
 
Recursos e Materiais Utilizados 
- Celulares, Vídeos, textos, recursos da internet 
 
Referências Bibliográficas da Sequência didática 
BECKER, Bertha. Geopolítica da Amazônia: a nova fronteira de recursos. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1982. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ea/v19n53/24081.pdf 
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DENARDIN, Valdir F.; SULZBACH, Mayra. Capital natural crítico: a 
operacionalização de um conceito. Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://docplayer.com.br/18250651-Capital-natural-critico-a-operacionalizacao-de-um-
conceito.html 

FONTAINE, Guillaume. La globalización de la Amazonía: una perspectiva andina. 
Revista de Ciencias Sociales. Num. 25, Quito Ecuador, 2006. 
COSTA, Gilson Ricardo. Amazônia globalizada: da fronteira agrícola ao território do 
agronegócio – o exemplo de Rondônia. Amazônia, Rondônia 2015. IANNI, Otavio. 
Teorias da globalização. 5 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 228 p. 

Como fazer uma boa resenha. Disponível no Blog Conversa de Português. 
Disponível em: http://conversadeportugues.com.br/2013/09/resenha/ 
 
Vídeos: 

Animação: Ocupação da Amazônia  Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3FM0PW1N-FI 
Filme: Amazônia - Heranças de uma Utopia (2005). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gqBc67ToAJg 

Geopolítica na Amazônia. MENDES, Gabriely. Geopolítica na Amazônia. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=U9zBQ_PJn54 

Floresta Amazônica Brasil. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vcnGsCUXu5Q   
Amazônia por Roberto Carlos. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5jUySdDIWE0 
Bioma Amazônia Premiere. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-
A4weJ8sWkM 

 
Ferramentas Online 

Publicação de trabalhos no Padlet disponível em: https://padlet.com 
Criação de pôsteres online: 
Adobe Spark: https://spark.adobe.com/home/    

Criação de Vídeos: https://typito.com/create 

Quadro 3: Planejamento da Experiência Didática 2 

A unidade didática acima foi dada posteriormente à do 

resumo, conhecimento considerado como base para a produção da 

resenha acadêmica. Uma dificuldade foi que em geral se aborda 
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resenha como sendo para divulgação de obra. A docente aborda 

essa produção para fins de utilização em textos acadêmicos, como 

TCC, dissertação de mestrado, tese. Isso requereu uma informação 

a mais no material utilizado,  relacionando a resenha à presença de 

crı́ticas às ideias do autor, as quais devem ser buscadas em outros 

autores que acrescentam ideias do texto-base, ou lhes refutam ou  

corroboram. As imagens a seguir mostram algumas das 

possibilidades de construção de pôsteres com a ferramenta Adobe 

Spark: 

 

 

Figura 4: Pôsteres criados com a ferramenta Adobe Spark82  

O quadro a seguir apresenta uma das resenhas construı́da 

com base nos encontros e discussões dos textos.  

 

 

 

                                                 
82 Fonte: Dados da experiência 
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Geopolítica da Amazônia  
 

O texto começa apresentando nas páginas 71, 72 e 73, de modo geral, como 
as relações de poder e território tem sido desde o período colonial, e na Amazônia, 
como um povo de cultura tradicional também tem vivido essa realidade de muitas 
populações nativas. Estuda-se o termo espaço como associado ao tempo. Analisam-se 
as mudanças estruturais nas áreas ambientais e sociais. A geopolítica se caracteriza 
pelas pressões como elemento importante para seu desenvolvimento. Na atualidade a 
geopolítica se faz por meio do poder na tomada de decisão sobre o uso do território 
nos Estados. No presente é fundamental mudar essa estrutura de domínio do poder 
utilizado o território como propriedade com objetivos comerciais de organizações e 
instituições privadas. 

Amazônia de Brasil é espaço fronteiriço e natural, esse capital natural se a 
efetuado pelo povoamento regional, crescimento urbano e globalização amazônica. É 
urgente modificar essa estrutura geopolítica das riquezas naturais da Amazônia e 
também do saber das suas populações tradicionais de seu conhecimento ancestral. As 
riquezas naturais são realmente muito importantes para o planeta e a Amazonia é uma 
floresta principalmente vital para a vida dos animais e dos seres humanos posto que 
ajuda para o aquecimento global e manter a diversidade de vida na América latina. 
Então sabendo estas coisas por que só queremos destruir algo tão importante?, só 
pensamos em nós mesmos, em ganhar dinheiro e encher nossas bolsas de papel que 
tem um valor, mas o que tem mais valo? Uma coisa que nos mantiene vivos o um 
papel que pode se queimar e não vale nada. Essa riqueza cultural reflexiona o texto 
deve ser utilizada mais inteligentemente. O fundamento econômico de fronteira pelo 
qual muitas decisões são tomadas deve sustar-se. Para que essa mudança aconteça é 
fundamental um desenvolvimento nos diferentes projetos geopolíticos da região e 
encontrar modos de mudar o crescimento econômico em base a os recursos naturais. 
Um desenvolvimento mais de inclusão social. 

Preservar a natureza para a sobrevivência do capital(futuro), com o processo 
da globalização vieram também os problemas com os recurso naturais. Os países se 
desenvolvem tão rapidamente que a escassez e a desaparição de certos recursos 
primários aparecem., e com esse suposto desenvolvimento não é nada mais que a 
mesma destruição É por isso que a relação centro-periferia se fortaleceu nos últimos 
anos por conta dos interesses do centro sob o capital natural presente na periferia. Foi 
assim que a natureza foi reavaliada e revalorizada, por exemplo, a água como fonte de 
vida emergia. Tudo isto traz como consequência a disputa das potências pelo ‘capital 
natural’, com tres el dorado: a Antártida, fundos marinhos e a Amazônia. O processo 
de mercantilização da natureza começou assim, com as vendas de reservas de água, 
patrimônios culturais, etc, em todas elas tratadas simplesmentes como mercadorias. 

A água novamente aparece como ‘ouro azul’ levando inclusive a conflitos 
internacionais armados. Segundo Denardin e Sulzbach (2009) “Os recursos naturais, 
água, ar e solo, podem ser considerados um capital, capital natural, que 
disponibilizam um fluxo de bens e serviços para manter ou elevar o bem-estar da 
sociedade, no presente e no future”.Este movimento de mercantilização é irreversível 
e temos que aprender a lidar com a mesma. Porém existem ONG’s e agências para 
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ajudar a preservação desses recursos e é muito importante a conscientização das 
pessoas. Fontaine (2006) En su estudio sobre la globalización de la Amazonía: una 
perspectiva andina. Confirma lo anterior; Segun el autor factores como los degastes 
medio ambientales “Llevó al Estado a delegar gran parte de sus atribuciones en 
materia de protección del ambiente a organizaciones no gubernamentales (ONG) 
internacionales, directamente o por medio de sus contrapartes locales”. 

Também é crucial a ajuda internacional e o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia no Brasil. Segundo o autor, o controle da informação é um problema para 
os pesquisadores locais, pois muitas vezes não são correctamente informados dos 
resultados de pesquisadores internacionais. Por último, a integração da Amazônia 
transnacional é muito importante como projeto internacional para fortalecer o 
Mercosul frente a ALCA e a União Europeia, em segundo lugar para ter presença e 
estratégia comum no cenário internacional e em terceiro lugar o aproveitamento da 
água. 

Quadro 4: Exemplo de Resenha escrita em colaboração83 

As fotos a seguir mostram os estudantes de PLA que 

realizaram as práticas didático-pedagógicas mencionadas até aqui 

em visita à UNIOESTE de Marechal Rondon. Fizeram apresentações 

das temáticas desenvolvidas em sala com segurança, interagiram 

conscientes da necessidade de compartilhar os conhecimentos que 

haviam organizado recentemente.  

 

 

Figura 5: Unileiros em interação na UNIOESTE/Rondon/PR84  

                                                 
83 Fonte: dados da experiência 
 
84 Fonte: Fotos de arquivo 
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Olhares sobre a experiência 

Os vários desafios enfrentados em uma sala de aula 

pluricultural de ensino-aprendizagem de PLA levam a resultados de 

grandes dimensões. No caso da experiência vivida e aqui relatada, 

são resultados bastante gratificantes. Vejamos a fala abaixo: 

Bom, a minha experiência na produção de textos no 
intermediario I foi ótima, eu consegui perceber o 
progresso da minha escrita que foi possıv́el graças às 
frequentes atividades de redação de ensaios e alguns 
textos sobre questões muito interessantes que debati 
com a professora Paula e com os estudantes na aula. Eu 
acho que foi importante aprender mais sobre a escrita 
porque nos permite preparar integralmente na lı́ngua 
portuguesa, além de ficar em melhores condições para 
nos apresentar na prova internacional Celpe Bras, a 
qual eu pretendo fazer este ano. Eu gostei muito das 
aulas da professora Paula porque estavam conformadas 
principalmente por atividades muito enriquecedoras e 
ativas como nossa participação em algumas palestras 
onde falamos sobre nossos paıśes, além da viagem a 
Rondom onde fomos acolhidos gentilmente e significou 
uma inesquecıv́el experiência, em que compartilhamos 
com os estudantes da UNIOESTE  nossos depoimentos 
sobre a Unila. Então, além da escrita, acho que 
melhoramos na nossa fala também. (Karmem) 

Podemos observar, pelo relato da estudante, que ela 

reconhece a importância da prática diferenciada de ensino-

aprendizagem de texto escrito com foco no processo. Ela consegue 

perceber seu desenvolvimento processual por meio dos debates e 

das atividades de produção de texto constantes. A prática social 

situada nos foi revelada pela participante quando ela menciona e dá 

importância a atividade em que se tornaram protagonistas e 
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falaram de seus próprios paı́ses e das experiências acadêmicas 

vivenciadas na universidade com outros alunos. Outro ponto 

importante mencionado pela aluna relaciona-se ao seu objetivo nas 

aulas de PLA: o uso integral do português e a preparação para o 

exame internacional.  

Pelo relato, percebemos traços da abordagem utilizada em 

sala de aula. A aluna, por exemplo, não traz em seu discurso uma 

preocupação com a terminologia do gênero textual, visto que a 

discente não se refere explicitamente a “resumo” e/ou “resenha”, o 

que revela uma pedagogia voltada para a produção, para a prática 

efetiva da escrita e no processo criativo. A avaliação escrita feita 

pela aluna sobre as aulas revela uma tranquilidade e segurança de 

se expressar por escrito na lı́ngua portuguesa, sem medo do “erro” 

(MAIA, 2009; PEREIRA, 2017), o que também revela a abordagem 

social implı́cita, uma postura didático-pedagógica que foca no uso 

da lı́ngua com um propósito real. O próximo relato nos mostra a 

relevância das aulas de Português Lı́ngua Adicional pensadas em 

torno da colaboração com a escrita acadêmica para as demais 

práticas escritas na Universidade.  

A produção de textos acadêmicos como uma estratégia 
de formação  era nova para mim. Eu sou estudante de 
primeiro ano e não tive antes  essa  experiência de 
produzir textos acadêmicos. Achei interessante porque, 
como estudante em formação é uma oportunidade 
para entender como elaborar um texto acadêmico: 
estrutura, normas, tipos de textos, formas de 
escrita e modo de produção. Esse tipo de 
treinamento é muito importante, pois vai além das 
linhas clássicas da academia universitária, para que o 
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aluno fique um pouco mais próximo das demandas da 
produção textual. Sem dúvida essa experiência me deu 
as ferramentas para produzir textos com um rigor 
acadêmico adequado. (Jackson) 

 

Conforme mencionado neste relato, em outro momento, os 

discentes estrangeiros advem de formações escolares nem sempre 

atentas às questões da produção escrita de gêneros acadêmicos, 

como tem sido enfatizado no Brasil. De modo que, são as aulas de 

lı́ngua adicional que têm tido essa responsabilidade.  O relato do 

discente também revela o progresso em curtı́ssimo prazo na escrita 

em Português Lı́ngua Adicional, com pouquı́ssimos desvios. Isso, 

resultado de uma prática interativa (VYGOTSKY, 1987) e 

aprendizagem significativa. (AUSUBEL, 1983) 

Finalmente, o último relato nos traz uma avaliação sobre 

aspectos gerais da turma, o que está implı́cito e distante do controle 

do professor. A começar pelo tı́tulo que o autor lhe dá.  

As Tertulias do Meu Semestre 2017 
Sou aluno de ciências polı́ticas y sociologia, deixei o 
Peru e hoje já estou em terras brasileiras estudando na 
Universidade Federal de Integração Latino-Americana – 
UNILA, a adaptação foi muito difıćil desde o primeiro 
dia, acostumar-se á alimentação como também às 
interrelações, umas frias e outras de bom trato. Meu 
nome é Velasco, de 31 anos [...] As aulas do ano letivo 
acho foram muito legais quanto a estratégia da 
professora, a experiência com la escritas y como a 
gente foi tentando falar foi exitosa a mi parecer agora 
eu já falo y escribo. Acho que não me esquecerei da 
nossa viagem a la UNIOESTE de Rondon, nossa que 
legao. O mecanismo foi muito bom eu gostei, a 
professora nos levou as mesquitas árabes para 
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conhecer outras culturas como as mulheres árabes y 
seu empreendimento em la sociedade. 
Escutar musica e falar sobre a historia de Brasil fez 
uma turma muito profunda, e nossa como esquecer das 
conversas do feminismo sem palavras, acho que foi 
uma das aulas que não pareciam ser de lıńgua 
portuguesa parecia ser de FAL ou Historia. Bom mi 
aporte é que sim funciono o método da professora um 
abraço y êxitos, você nos permite opinar por isso estou 
pronunciando-me e a modo de autocritica também 
ficara em cada aluno melhorar comportamentos não 
bons para as relações acadêmicas. Como estrangeiro 
nesta cidade e pais estou praticando e valorizando o 
aprendizado. EÊ xitos e fim. (Sandro) 

 

O relato acima nos mostra que em meio às metas didático-

pedagógicas do docente, outros objetivos de relações humanas são 

alcançados, revelados nas  percepções acima do discente. De modo 

que, mesmo aulas voltadas para a árdua tarefa de favorecer a 

compreensão da escrita acadêmica podem configurar-se em 

momentos de formação humana, nos quais valores humanos e 

cidadania são trabalhados. Os conflitos pessoais e interpessoais 

emergem, e exigem atenção. Ao serem abordados, levam ao alcance 

de objetivos que vão muito além dos conteúdos tradicionalmente 

visados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência didática apresentada demonstra que a 

produção textual colaborativa em uma lı́ngua adicional é uma 

habilidade a ser aprendida. Ela exige dos estudantes o uso de 

competências sociais, o que aumenta a necessidade de tomar 
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decisões, de se arriscar, de cooperar com o outro e de resolver 

problemas. Assim como demonstrado por Avelar et al. (2017), com 

as atividades de produção escrita colaborativa, os alunos têm a 

chance de melhorar suas habilidades linguı́sticas, interpessoais, o 

uso de estratégias sociais e afetivas, além de aprenderem a 

trabalhar em equipe. 

Avelar et al. (2017) atribuem o sucesso das atividades de 

produção escrita colaborativa ao poder que têm de transformar o 

desconhecido em informação inteligıv́el. Segundo os autores, os 

participantes colaboram entre sı́, assumem os papeis de 

reconstruı́rem as informações e de darem suporte uns aos outros. 

Dessa forma, todos os envolvidos, professores e alunos 

desempenham papéis ativos e relações horizontais de poder, 

porque todos aprendem na mesma hierarquia e o “conhecimento 

torna-se mais consciente, sistemático e estruturado de forma 

colaborativa” (AVELAR at al., 2017, p. 5185). Em se tratando do 

ensino-aprendizagem de PLA, numa universidade que visa à 

integração dos povos da América Latina, essa prática constitui-se 

como essencial, visto que favorece o ouvir e o ser ouvido sobre a 

cultura de cada um dos envolvidos no processo, desde que 

garantido o respeito às diferenças, num compartilhamento que só 

enriquece. 
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apresentando regularmente conferências em vários paı́ses 
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Estrangeiras e à Aquisição de Segunda Lı́ngua. Além de ter 
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Portuguese Language Journal, diretor executivo do evento anual 
Encontro Mundial sobre o Ensino de Português, presidente da 
American Organization of Teachers of Portuguese e vice-presidente 
do NCOLCTL - National Council for Less Commonly Taught 
Languages. lgoncalv@princeton.edu  

BIODATA DOS AUTORES 

Alexandra Maria Fernandes Baltazar é Assistente Convidada na 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, no Departamento de 
Línguas, Literaturas e Culturas. É Pós-Graduada em Direitos Humanos, 
na área do Direito à Educação, pela Faculdade de Direito de Coimbra 
(2016). É Mestre em Português como Língua Estrangeira, Língua 
Segunda (PLELS) pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra e atualmente doutoranda em Linguística Aplicada na mesma 
universidade. Desempenhou funções de docência em Timor-Leste no 
âmbito dos Projetos de Reintrodução e Consolidação da Língua 
Portuguesa (2006-2010) e Projeto de Formação Inicial e Contínua de 
Professores (2012-2014). Foi Leitora na Universidade Nacional de 
Timor Lorosa’e de 2015 a 2016, tendo também lecionado cursos de 
Língua Portuguesa na área da administração pública (Comissão 
Nacional de Aprovisionamento) e na área da saúde (Faculdade de 
Medicina e Cruz Vermelha de Timor-Leste). Resultante da atividade 
docente, as áreas de investigação privilegiadas têm sido o 
ensino/aprendizagem de Português como Língua Não Materna e a 
elaboração de materiais instrucionais para fins específicos. 
xanasuai@gmail.com  
 
Alexandre do Amaral Ribeiro tem Graduação em Letras (UERJ); 
Especialização em Psicopedagogia Diferencial: diferenças na 
aprendizagem (PUC-Rio); Mestrado em Letras (PUC-Rio); Doutorado 
em Linguística (UNICAMP) e Pós-Doutorado na área de Português 
como Segunda Língua (PUC-Rio). Tem Experiência e atuação 
professional como Professor do Departamento de Língua Portuguesa e 
Filologia (LIPO) do Instituto de Letras da UERJ, Coordenador do 
Núcleo de Pesquisa e Ensino de Português como Língua Estrangeira/ 

405

mailto:lgoncalv@princeton.edu
mailto:xanasuai@gmail.com


Segunda Língua (NUPPLES/UERJ); Vice-coordenador Geral do 
Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ; Presidente da 
Associação de Professores de Português para Estrangeiros do Rio de 
Janeiro (APLE-RJ). alexandredoamaralribeiro@gmail.com  
 
Aline Diesel tem Licenciatura em Letras - habilitação Português/Inglês, 
na Univates (2014). Mestrado no Programa de Pós-Graduação em 
Ensino da Univates (2016), tendo defendido a dissertação sob o título 
“Estratégias de compreensão leitora: uma proposta de atividades 
desenvolvidas sob a perspectiva das metodologias ativas de ensino”. 
Atua como professora de Língua Portuguesa no Colégio Santo Antônio, 
em Estrela/RS, onde atua na Ensino Fundamental e Médio. É 
professora substituta no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) em Lajeado/RS, atuando no 
ensino técnico nos níveis subsequente e integrado. Em 2018, atuou 
como professora de Língua Portuguesa na Macau University of Science 
and Technology (M.U.S.T.), num período de três meses. Tem 
experiência na área de Ensino de Língua Portuguesa, com ênfase em 
estratégias de compreensão leitora, metodologias ativas de ensino, 
tecnologias digitais no ensino da compreensão leitora, objetos digitais 
de aprendizagem da leitura, redação empresarial, redação do ENEM. 
Atua, ainda, como revisora linguística e professora de reforço em 
redação e língua portuguesa (autônoma). Além disso, ministra cursos 
diversos voltados para a Língua Portuguesa, tais como: Linguagem nos 
anos iniciais, Metodologias ativas de ensino, Português para concursos, 
preparação para vestibular e ENEM. aline.diesel@hotmail.com 
 
Ana Cecília Fonseca Matos é mestranda no Programa de Pós-
graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL) da Universidade 
Federal de Mato Grosso. Especialização em Linguística pela AVM 
(2017). Graduação em Letras – Português do Brasil como Segunda 
Língua pela Universidade de Brasília (2004). Possui experiência na 
área de Língua Portuguesa como língua materna e segunda língua. 
anaceciliafm@gmail.com  
 
Ana Paula de Araujo Lopez é doutoranda no Programa de Pós-
graduação em Estudos Linguísticos da UFMG, possui mestrado em 
Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais (2016) 
e graduação em Letras (português-inglês e suas literaturas) pela 
Universidade Federal de São João Del-Rei (2013). Atualmente é 

406

mailto:alexandredoamaralribeiro@gmail.com
mailto:aline.diesel@hotmail.com
mailto:anaceciliafm@gmail.com


professora voluntária na Universidade Federal de São João del-Rei 
(UFSJ) e colaboradora da Universidade da Geórgia (UGA), atuando na 
área de português língua adicional/estrangeira no Programa Flagship 
Portuguese (UFSJ/UGA). É coordenadora pedagógica do Programa 
Idiomas sem Fronteiras - Português e coordenadora do posto aplicador 
do exame para Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros (Celpe-Bras) na UFSJ. Tem experiência no ensino de 
língua portuguesa como língua adicional, tendo atuado no módulo de 
acolhimento, no eixo de língua portuguesa, do Programa Mais Médicos 
para o Brasil (Ministério da Saúde/Ministério da Educação) e como 
professora de português língua adicional para os candidatos ao 
Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G). Atua como 
aplicadora da parte oral e escrita, além de avaliadora da parte escrita do 
exame Celpe-Bras, selecionada em chamada pública do INEP. Pesquisa 
e trabalha com português como língua de acolhimento (PLAc) para 
imigrantes deslocados forçados, tendo sido colaboradora voluntária no 
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados em Belo Horizonte (MG). 
Tem experiência na área de Linguística Aplicada, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Português como Língua Adicional, 
Português como Língua de Acolhimento, Imigrantes Deslocados 
Forçados no Brasil, Material didático. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5192187321944994; lopez.anap@gmail.com  
 
Angelica Oliveira dos Santos é mestranda em Letras pela UniRitter, 
Especialista em Teoria e Prática da Formação do Leitor, pela 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (2017) e em Educação 
Especial: Deficiência Auditiva, pelo Centro Universitário Leonardo da 
Vinci (2016). Graduada em Letras pela UniRitter (2015). Atualmente é 
Intérprete de Língua de Sinais Brasileira (Libras) no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Tem 
experiência na área de Letras, com ênfase em Educação de Surdos, na 
tradução e interpretação de Libras e na mediação e incentivo à leitura 
literária em língua portuguesa para pessoas surdas. 
angelica_grv@yahoo.com.br  
 
Brízzida Anastácia Souza Lobo de Magalhães Caldeira é 
doutoranda em Linguística pela UERJ. Obteve seu título de mestre em 
Língua Portuguesa pela UERJ. Possui bolsa pela CAPES. As áreas de 
interesse contemplam o ensino-aprendizagem de português como 
língua não materna e o uso pedagógico de histórias em quadrinhos no 

407

http://lattes.cnpq.br/5192187321944994
mailto:lopez.anap@gmail.com
mailto:angelica_grv@yahoo.com.br


ensino de línguas estrangeiras. Atuou como professora de língua 
portuguesa na Universidade Rennes 2 e como professora substituta de 
língua portuguesa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Acesso 
ao Lattes http://lattes.cnpq.br/5821963346980491; 
brizzidanastacia@hotmail.com  
 
Catarina Castro é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, pela 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre em Ensino do 
Português como Língua Segunda e Língua Estrangeira, pela Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de 
Lisboa, e doutorada em Línguas, Literaturas e Culturas, com 
especialização em Didática das Línguas Estrangeiras, pela mesma 
instituição. Exerceu funções como leitora de língua e cultura 
portuguesas do Camões I.P. na Universidade Nacional de Timor-Leste, 
nas Universidades Humboldt e Livre de Berlim, e como professora 
visitante na Universidade Autónoma de Barcelona, onde foi também 
responsável pelo Centro de Língua Portuguesa do Camões I.P. 
Atualmente, é investigadora do Centro de Investigação CETAPS 
(Centre for English, Translation and Anglo Portuguese Studies), na 
FCSH, onde realiza um pós-doutoramento na área da Linguística 
Aplicada e formação de professores. Leciona, também, cursos de 
Português como Língua Estrangeira na mesma instituição. As suas 
áreas específicas de interesse incluem a elaboração de materiais 
didáticos para o ensino e aprendizagem de línguas, abordagens 
didáticas e desenvolvimento da competência intercultural. 
catarina.castro@fcsh.unl.pt  
 
Eugênia Fernandes é licenciada em Letras - Português do Brasil como 
Segunda Língua, Mestra e Doutora em Linguística pela Universidade 
de Brasília. Desde 2009, atua no ensino de português para falantes de 
outras línguas como professora-pesquisadora. Em 2012, foi uma das 
cofundadoras do Instituto Cultural de Ensino de Português para 
Estrangeiros, em Brasília. Hoje é professora de português como língua 
adicional e de herança na Universidade da Califónia, Davis, onde 
também coordena a aplicação do Exame Celpe-Bras. 
esfernandes@ucdavis.edu  
 
Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin é Doutora e Mestre em 
Educação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Realizou Estágio Pós-doutoral em Linguística Aplicada na Université 

408

http://lattes.cnpq.br/5821963346980491
mailto:brizzidanastacia@hotmail.com
mailto:catarina.castro@fcsh.unl.pt
mailto:esfernandes@ucdavis.edu


Sorbonne Nouvelle 3 e na Université de Genève, como bolsista da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). É professora do Departamento de Letras Vernáculas, da 
Universidade Federal do Ceará. Atua no Programa de Pós-graduação 
em Linguística e no Mestrado Profissional em Letras. Neste, é 
coordenadora e também a representante do nordeste. Coordena o Curso 
de Português Língua Estrangeira desde 2009. Foi professora visitante 
na Université de Bordeaux 3. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Linguística Aplicada (GEPLA). Membro dos grupos de pesquisa 
ALTER (Universidade de São Paulo) e do Grupo de pesquisa Texto e 
Gramática (Universidade Nova de Lisboa). Coordena o Fórum de 
Linguística Aplicada Ensino e aprendizagem de Línguas (FLAEL). 
Atua na área de Linguística Aplicada, principalmente nos temas Ensino 
e Aprendizagem, Formação de professores de línguas, Letramento 
acadêmico, Português Língua Estrangeira, Saberes docentes. É membro 
da direção da Associação Internacional de Língua Portuguesa. É 
membro do Grupo de Trabalho da Associação Nacional de Letras e 
Linguistas (ANPOLL - GT Formação de professores). É membro da 
Academia de Língua portuguesa do Ceará. Suas pesquisas estão 
situadas na área de Linguística Aplicada. Possui artigos e capítulos de 
livros publicados e também organizou livros e revistas temáticas sobre 
os temas já citados. eulaliaufc@gmail.com   
 
Flávia Girardo Botelho Borges possui graduação em Letras pela 
Universidade Federal de Mato Grosso (1999) e mestrado em Educação 
pela Universidade Federal de Mato Grosso (2005) e doutorado em 
Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é 
professora do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, 
do Instituto de Linguagens, Universidade Federal de Mato Grosso. 
Líder do Grupo de Pesquisa em Linguagem, Ensino, Interação e 
Aprendizagem (LEIA). É coordenadora pedagógica dos cursos de 
Português para Estrangeiros e do exame CELPE-BRAS da UFMT. Tem 
experiência na área de Linguística, atuando principalmente nos 
seguintes temas: português como língua estrangeira/adicional, 
letramentos, gêneros textuais e didática do ensino-aprendizagem de 
línguas. flavia2b@gmail.com  
 
Francisca Paula Soares Maia Francisca Paula Soares Maia; Doutora 
em Estudos Linguísticos, com foco em Sociolinguística Educacional e 
Urbana. Atualmente Profa. Dra. da  Universidade Federal da Integração 

409

mailto:eulaliaufc@gmail.com
mailto:flavia2b@gmail.com


Latino-Americana. Dá aulas na Graduação de Português Língua 
Adicional; e no Mestrado em Políticas Públicas tem foco em Políticas 
Educacionais para a América Latina. Destaca-se a publicação de 
“Métodos de ensino de língua estrangeira: contextos históricos e 
aplicabilidade". In: Luis Gonçalves. (Org.). Fundamentos do Ensino de 
Português como Língua Estrangeira. Roosevelt, NJ: Boavista Press, 
2016, v. 1, p. 51-61. Publicou pela Revista Philologus “Português para 
Estrangeiro em Foz do Iguaçu: o cotidiano como método de ensino”. 
(2017); “Árabe, Arabismo e Islamismo na Tríplice Fronteira” (2017). 
Organizou a obra Interculturalidades: visões multilaterais desde a 
UNILA - Boavista Press (2018). Lidera o grupo de pesquisa Estudos 
(Sócio)Linguísticos e de Integração de Culturas na América Latina, 
com membros de várias partes do Brasil e do exterior. Dedica-se a 
pesquisas em Ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa (Língua 
Estrangeira, Língua Materna, Língua Adicional, Língua de Herança, 
etc); variação e mudança, gramaticalização e fonética acústica; práticas 
de leitura e multiletramentos; Língua Guarani/Paraguai; 
internacionalização do Brasil; migração e fronteiras; Integração 
Linguístico-Cultural.  paula.maia@unila.edu.br 
 
Hellen M. Pompeu de Sales iniciou sua trajetória profissional em 
1993, quando aprovada no curso de Letras/Português, da Universidade 
Federal do Pará -UFPA (Brasil). Em 2008 e 2009 realizou duas 
especializações: “Ensino/aprendizagem da língua portuguesa” e 
“Língua Portuguesa - uma abordagem textual”. De 2010 a 2014 
ministrou aulas de língua portuguesa na Universidade do Estado do 
Pará – UEPA (programa Universidade aberta do Brasil - UAB) e na 
UFPA (Programa Nacional de Formação de Professores da Educação 
Básica - PARFOR). Em 2009, iniciou na UFPA uma nova graduação 
(Letras/Francês) e começou a direcionar sua trajetória profissional 
também para o ensino/aprendizagem do “Português língua estrangeira”. 
De 2010 a 2018, participou do projeto de extensão "Português Para 
Estrangeiros", da Faculdade de Línguas Estrangeiras Modernas – 
FALEM (UFPA), ministrando aulas de Português, para alunos do 
Programa Estudante Convênio Graduação (PEC-G), e aplicando o 
exame Celpe-Bras, o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 
para Estrangeiros. Nessa mesma época, passou a integrar o “Grupo de 
pesquisa Ensino/aprendizagem de línguas/culturas (GEALC)”, 
coordenado pelo professor Dr. José Carlos Chaves da Cunha (UFPA). 
Em 2012, no mestrado, desenvolveu a pesquisa: “O 

410

mailto:paula.maia@unila.edu.br


ensino/aprendizagem da produção escrita em turmas heterogêneas de 
Português língua estrangeira: das tarefas ao exame Celpe-Bras”. Em 
2015, no doutorado, a tese desenvolvida foi "A heterogeneidade 
linguístico/cultural em turmas de Português língua estrangeira: o 
impacto na produção escrita" cujo objetivo foi averiguar o impacto da 
heterogeneidade linguístico/cultural do aluno e da turma no 
ensino/aprendizagem da Produção Escrita em Português Língua 
Estrangeira. hellenpompeu2@hotmail.com  
 
José Carvalho Vanzelli é professor de Português como Língua 
Adicional (PLA) há 10 anos. Graduou-se em Letras 
(Português/Japonês) pela USP (Brasil). Mestre em Letras pela USP 
(Brasil). Doutorando em Letras na USP (Brasil). Foi professor da 
Hankuk University of Foreign Studies (HUFS – Coreia do Sul) nos 
anos de 2014 e 2015, onde atuou na graduação em Estudos Brasileiros 
e coordenou o grupo de estudos de língua portuguesa e cultura do 
Brasil “Jornal”. Foi editor do livro Estudos Brasileiros na Ásia: língua, 
literatura e cultura (Editora UFV, Viçosa, 2017), em que também 
colaborou com o capítulo “A Situação Atual das Literaturas de Língua 
Portuguesa na Coreia do Sul”. Atua tanto nas áreas de PLA quanto de 
estudos literários. É pesquisador membro de grupos de pesquisas na 
Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). Tem interesse pelo ensino de Português a falantes de línguas 
distantes, Literaturas de Língua Portuguesa e pelo tema Orientalismos e 
Ocidentalismos na literatura. Link para CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/2719818711998210; vanzelli.jose@gmail.com      
 
Leila Beatriz Azevedo Ponciano tem mestrado em Estudos 
Linguísticos pela UFMG (Brasil). Professora da Hankuk University of 
Foreign Studies (HUFS – Coreia do Sul) desde 2015, onde atua na 
Graduação em Estudos Brasileiros. Autora do artigo “O Exame Celpe-
Bras: representações da cultura brasileira nos Elementos Provocadores, 
na revista Luso-Brazilian Studies (Coreia do Sul), n. 12 (2016); autora 
do artigo “Traduzindo Calvino: reflexões acerca do processo tradutório 
a partir de cartas do escritor”, na revista Anuário de Literatura, volume 
20 (2015). Autora do capítulo “Representações da cultura brasileira nos 
elementos provocadores do Celpe-Bras 2013/1” no livro CELPE-BRAS 
em foco (2014). Tem interesse na área de Português como Língua 
Adicional (PLA) com foco em elaboração de materiais didáticos, 
avaliação de proficiência e interculturalidade. Tem, também, interesse 

411

mailto:hellenpompeu2@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/2719818711998210
mailto:vanzelli.jose@gmail.com


pelos estudos tradutórios (Português/Italiano) e legibilidade textual. 
Link para CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/0355379420333232; 
leila.ponci@gmail.com  
 
Paula Tuany Silva Café possui graduação em Letras Português e 
Inglês pela Universidade Federal de Mato Grosso (2017). Atualmente é 
mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 
(PPGEL) da Universidade Federal de Mato Grosso. Tem experiência na 
área de Letras, atuando principalmente nos seguintes temas: PIBID, 
Português como Língua Adicional e Inglês na escola Pública. 
paula.tuany.silva@gmail.com  
 
Renata Oliveira Silva é formada em Letras - Português do Brasil 
como Segunda Língua pela Universidade de Brasília. É Mestra em 
Linguística pela mesma universidade. Atuou como professora de 
português para estrangeiros de 2009 a 2018. Em 2012, foi uma das 
cofundadoras do Instituto Cultural de Ensino de Português para 
Estrangeiros, em Brasília. Desde 2019, é professora do ensino básico, 
técnico e tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia. renata.oliveira@icepebrasilia.com.br  
 
Shirlene Bemfica de Oliveira é Doutora em Linguística Aplicada pelo 
Programa de Pós-Graduação em estudos Linguísticos da UFMG, professora 
do IFMG, campus Ouro Preto e atua nos Cursos de Ensino Médio 
Técnico na área de Ensino de Línguas Estrangeiras e no Curso Superior 
na área de Formação de Professores. Credenciada no Programa de 
Mestrado em Educação Profissional na linha de pesquisa de Organização e 
Memórias dos Espaços Pedagógicos em Educação Profissional e 
Tecnológica. Autora e organizadora do livro Pesquisa e extensão na 
escola pública: possibilidades e Desafios, publicado pela Editora 
Espaço Acadêmico em 2018. Autora de Produção escrita colaborativa: 
o olhar de aprendizes da língua inglesa sobre a arte publicado no 
periódico Fórum Linguístico em 2017; Autora e organizadora do livro 
Multiletramentos no Ensino de Inglês: Experiências da Escola Regular 
Contemporânea, publicado pela Editora IFMG em 2016. Autora de 
Métodos de ensino de língua estrangeira: contextos históricos e 
aplicabilidade no livro organizado por Luís Gonçalves, Fundamentos 
do ensino de português como língua estrangeira, publicado pela 
Roosevelt, NJ: Boa vista Press em 2016. Líder do Grupo de Pesquisa 
Educação, Trabalho e Sociedade (IFMG); Membro dos Grupos de 

412

http://lattes.cnpq.br/0355379420333232
mailto:leila.ponci@gmail.com
mailto:paula.tuany.silva@gmail.com
mailto:renata.oliveira@icepebrasilia.com.br


Pesquisa: Estudos (Sócio)Linguísticos e de Integração de Culturas na 
América Latina (UNILA); Núcleo de Estudos Críticos em Linguagens, 
Educação e Sociedade (NECLES - UFF); Grupo de Estudos sobre 
Aprendizagem da Docência (UFOP); Áreas de interesse de pesquisa: 
Linguística Aplicada, Formação de Professores, Ensino e 
Aprendizagem de Línguas Estrangeiras,  Relações Étnico-Raciais, 
Direitos Humanos; Metas de Desenvolvimento Sustentável CV: 
http://lattes.cnpq.br/6424487892011938; shirlene.o@ifmg.edu.br  
 
Shirley Ribeiro Carvalho é pedagoga formada pela Universidade 
Estadual do Maranhão(2004). Tem mestrado no Programa de Pós-
Graduação em Ensino da Univates (2016), e especialização nas áreas de 
Design Instrucional FACEL/Curitiba-PR(2012) e Educação Especial 
Fescemp(2018), tendo defendido trabalhos envolvendo as temáticas: 
Tecnologias digitais de informação e comunicação, formação online de 
professores no contexto da cibercultura, educação a distância e 
ambientação em mídias. Atua como professora de graduação da 
Faculdade Pitágoras São Luís/Ma e analista de inovação da área de 
Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais – UemaNet/Uema. 
Possui experiência como educadora e gestora há 10 anos envolvendo as 
áreas de ensino, design educacional, educação à distância, 
metodologias ativas e uso de tecnologias educacionais e formação de 
professores. Atua, ainda, como palestrante, ministrando oficinas e 
cursos envolvendo metodologias, docência e possibilidades de ensino e 
aprendizagem com o digital. carvalho.shirleyr@gmail.com  
 
Tânia Gastão Saliés é professora associada da UERJ, onde atua na 
graduação e pós-graduação na área de Estudos da Linguagem e 
coordena o PRODOCENCIA-CAPES.  Obteve seu PhD em Linguística 
pela Oklahoma State University.  Atua nas áreas de Linguística 
Aplicada ao ensino-aprendizagem de línguas e análise de discurso em 
contextos profissionais e digitais, sob a ótica sociocognitiva.  Entre 
outros títulos, é autora do livro Linguística da Internet (2013), 
organizado conjuntamente com a professora Tânia Shepherd; dos 
artigos How a deaf boy gamed his way to second-language acquisition: 
Tales of intersubjectivity publicado na Simulations & Gaming 39(2) e 
Revisiting The Role of L1 in L2 Writing: Two Case Studies publicado na 
Revista de Estudos Anglo-Americanos 45(2).  Lidera o grupo de 
pesquisa Linguagens e Práticas Sociais na Comunicação Mediada por 
Mídias Digitais e participa do grupo de pesquisa  Linguagem, Cultura e 

413

http://lattes.cnpq.br/6424487892011938
mailto:shirlene.o@ifmg.edu.br
mailto:carvalho.shirleyr@gmail.com


Trabalho. Foi agraciada com os prêmios TESOL-Prentice Hall de 1994 
por sua dissertação de mestrado na área de estratégias de ensino-
aprendizagem de línguas e com o Oklahoma State University Research 
Award de 1997 por sua tese de doutorado na área de linguística 
cognitiva. taniasalies@uerj.br  

 

414

mailto:taniasalies@uerj.br

	REFERÊNCIAS
	eulaliaufc@gmail.com
	REFERÊNCIAS
	ORGANIZADORES
	BIODATA DOS AUTORES



