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RESUMO 
 

 
 

 

O processo ensino-aprendizagem de uma LE, a dizer do Português como Língua 
Estrangeira busca contextualizar os aspectos culturais como um instrumento de 
construção do saber, pois a cultura se configura como o meio de comunicação do 
homem e a marca identitária de grupos sociais. Nesse contexto, os suportes 
tecnológicos ganham um novo matiz como auxiliador nos novos modelos das 
relações humanas. Para tanto, esse trabalho tenciona-se por investigar o processo 
de construção do ensino/aprendizagem do Português como Língua Estrangeira ou 
Segunda Língua nos cursos de nível superior, mais especificamente, nas 
licenciaturas em Letras, e a sua elaboração no processo de formação contínua do 
professor em confluência com as novas tecnologias nos cursos de formação do 
professor em institutos de educação superior, a partir de análise da organização 
interna dos cursos pesquisados. Sendo assim, busca-se comprovar que na de 
formação do docente, nas Instituições de Ensino Superior, os cursos são elaborados 
seguindo um mesmo percurso metodológico, utilizando as novas tecnologias, o que 
tende a contribuir para a divulgação e reconhecimento de fatores multiculturais que 
permeiam a cultura brasileira enquanto marca identitária. Na presente pesquisa, a 
metodologia utilizada se apoia na pesquisa bibliográfica e analítica dos dados 
coletados. Utilizamos pesquisadores como COSTA (2004), PAIVA (2003), MORAN 
(2008); ALMEIDA FILHO (2002), SILVA (2008), MAFRA (2010) para fundamentar a 
pesquisa. Espera-se contribuir o processo de formação docente de LE no âmbito 
acadêmico e futuras pesquisas neste campo do conhecimento. 

 
 

Palavras-chave: Português Língua Estrangeira; formação docente; novas 
tecnologias; multiculturalismo. 



RESUMEN 
 

 
 

 

El proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE, a decir del Portugués como 
Lengua Extranjera busca contextualizar los aspectos culturales como instrumentos 
de construcción del saber, pues la cultura se configura como el medio de 
comunicación del hombre y de la marca de identidad de los grupos sociales. En este 
contexto, los suportes tecnológicos ganan un nuevo matiz como auxiliador de los 
nuevos moldes de las relaciones humanas. Por lo tanto, ese trabajo tiene por 
objetivo general investigar la formulación que es dada al procedimiento 
enseñanza/aprendizaje del Portugués como Lengua Extranjera o Segunda Lengua 
en los cursos de nivel superior, más específicamente, en las licenciaturas de Letras, 
y su elaboración en el proceso de formación continua del profesor en confluencia 
con las nuevas tecnologías en los cursos de formación de docentes en institutos de 
educación superior, a partir de análisis de la organización interna de los cursos 
pesquisados. Así siendo, buscase comprobar que en la formación inicial o 
continuada de los docentes, en las instituciones de enseñanza superior, los cursos 
son elaborados siguiendo un mismo camino metodológico, utilizando las nuevas 
tecnologías, lo que tiende a ayudar para la divulgación y reconocimiento de factores 
multiculturales que permean la cultura brasileña como marca identitária. En la 
presente pesquisa, la metodología utilizada se apoia en la pesquisa bibliográfica y 
analítica de los dados pesquisados. Utilizamos analistas como COSTA (2004), 
PAIVA (2003), MORAN (2008); ALMEIDA FILHO (2002), SILVA (2008), MAFRA 
(2010) para fundamentar el estudio. Esperase contribuir para el proceso de 
formación docente de PLE en el ámbito académico y futuras pesquisas en este 
campo del conocimiento. 

 
 

Palabras-llave: Portugués lengua extranjera; formación del profesor; nuevas 
tecnologías; multiculturalismo. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 

 
Na atual conjuntura social, as mudanças paradigmáticas se constituem como 

uma constante. A vida em qualquer sociedade sofre influência direta dos avanços 

científicos e tecnológicos, o que imprime um caráter de efemeridade e velocidade 

nas informações e na própria formação da pessoa. “As relações entre os homens, o 

trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da metamorfose incessante 

de dispositivos informacionais de todos os tipos” (LÉVY 1993, p. 7). Com isso, é 

preciso considerar que a evolução tecnológica resulta em uma significativa mudança 

no processo de modernização dos aparatos que podem estar a serviço desta 

formação humana. 

Sendo assim, o espaço escolar não pode estar na contramão dessa  

realidade, a qual fomenta a busca contínua de novos conhecimentos, de forma mais 

concreta, posto que, partindo do empírico, o objeto de estudo se torna mais próximo 

do aprendiz, o que tende a facilitar o encontro daquilo que se deseja desvelar. 

É neste momento histórico que o processo de formação docente tem sido 

revisitado por muitos teóricos, como ALMEIDA FILHO (2002), PAIVA (2005), 

SIQUEIRA & CAMARGO (2004), LIBÂNEO (1998), dentre muitos outros, haja vista o 

imperativo de uma participação mediada nos meandros educacionais, a fim de haver 

uma maior validação acerca da eficiência e eficácia do ensino/aprendizagem de 

línguas estrangeiras, neste caso do Português como Língua Estrangeira (doravante 

PLE), em consonância com o uso das novas tecnologias. É importante ressaltar que 

existem muitos desafios no que tange aos novos modelos de transmissão da 

informação e do conhecimento que devem ser superados. 

Assim, as novas tecnologias são imprescindíveis na formação do profissional 

de educação, uma vez que ensinar enquanto um processo social deve estar ligado 

aos instrumentos que ajudam para que a (in) formação seja propagada, através das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (doravante TICs). Assim sendo, a 

vontade de construir o conhecimento do educando em consonância com a utilização 
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de recursos que motivem esse processo de aprendizagem corroboram para uma 

maior qualidade do ato de aprender e ensinar. 

O problema pretende determinar de que maneira o processo 

ensino/aprendizagem do Português como Língua Estrangeira ou Segunda Língua 

(doravante PLE/L2) nos cursos de nível superior, mais especificamente, nos cursos 

de graduação, pós-graduação e extensão em Letras, tem sido construído no que 

concerne à formação (inicial ou continuada) do professor em interface com as novas 

tecnologias, abordando os aspectos multiculturais que compõem a identidade da 

cultura brasileira? 

Sendo assim, busca-se comprovar que nos cursos de formação inicial ou 

continuada do docente, as Instituições de Ensino Superior (doravante IES) procuram 

elaborar seus materiais didático-pedagógicos para o ensino de PLE seguindo um 

mesmo percurso metodológico e utilizando as novas tecnologias, o que tende a 

contribuir para a divulgação e reconhecimento de fatores multiculturais que 

permeiam a cultura brasileira enquanto marca da identidade. 

Igualmente, considera-se imprescindível e altamente relevante a constituição 

cultural que rege cada sociedade. O Brasil, por exemplo, é um misto de culturas e 

isso não pode ser negado em um processo de aprendizagem da língua portuguesa 

enquanto língua estrangeira. Não se faz possível dissociar a cultura da língua, pois 

estas são marcas identitárias que caracterizam um povo, seus costumes e tradições. 

Para tanto, esse trabalho tenciona-se por investigar a formulação e 

construção do procedimento ensino/aprendizagem do Português como Língua 

Estrangeira ou Segunda Língua nos cursos de nível superior, mais especificamente, 

nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão em Letras, e a sua preparação 

no processo de formação (inicial ou continuada) do professor em confluência com as 

novas tecnologias, corroborando com a necessidade de perceber a abordagem das 

marcas identitárias brasileiras no que diz respeito à inter-mediação do 

desenvolvimento da aprendizagem da Segunda Língua, a partir do re-conhecimento 

de aspectos multiculturais, nos cursos de formação do professor em institutos de 

educação superior, a partir de análise da organização interna dos cursos 

pesquisados. 
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E em confluência com os estudos de PLE, objetiva-se de maneira específica: 

 observar como os recortes multiculturais contribuem para a formação do 

professor de PLE/L2 no âmbito acadêmico; 

 analisar como as novas tecnologias estão atreladas à divulgação do 

multiculturalismo, em nível brasileiro, no que perpassa pela constituição 

identitária do educador de PLE/L2, a fim de propor ações de cunho teórico- 

prático que beneficiem a formação docente, a partir do uso das novas 

tecnologias nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão em nível 

superior; 

 verificar como as ações dos envolvidos1 na trajetória ensino/aprendizagem de 

PLE, através do uso das TICs, têm contribuindo para o crescimento das 

novas formas de diálogos, de maneiras diversas e com um público 

diferenciado; 

 propor ações que favoreçam o desenvolvimento cognitivo do professor de 

PLE/L2, a partir do uso das novas tecnologias, auxiliando na divulgação do 

português brasileiro nesse percurso de formação inicial ou continuada. 

 
Dessa forma, a pesquisa se justifica pelo estudo dos meandros que 

condensam o processo de formação do professor de PLE/L2, em interface com as 

novas tecnologias, confluindo com os aspectos multiculturais que formam a 

identidade da sociedade brasileira, em cursos de nível superior. Em consonância 

com Júdice (2001, p.65) “o êxito do processo ensino/aprendizagem seria 

diretamente proporcional à adequação do ângulo escolhido para a abordagem da 

língua e da cultura do Brasil”. Ou seja, é preciso analisar a formulação e organização 

dos cursos de PLE na IES, no que concerne à formação inicial e continuada dos 

aprendizes (futuros e/ou já atuantes professores) no âmbito acadêmico. 

Na presente pesquisa, a metodologia utilizada se apoia na pesquisa 

bibliográfica e analítica dos dados coletados. Em uma primeira instância realizar-se- 

á a fundamentação teórica advinda de leitura ordenada e reflexiva de livros, artigos, 

leis como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 9394/1996), documentos 

oficiais como o Marco Comum Europeu de Referência (doravante MCER), os 

1 
Ao termo “envolvidos” nos referimos a todos os que participam ativamente do processo de 

construção do conhecimento, desde o momento da elaboração de materiais pedagógicos até a sua 
aplicabilidade. 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCNs), bem como as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (doravante OCEMs). Já na pesquisa analítica de 

revisão se visa à análise das propostas dos cursos de PLE na academia, propostas 

como ementas e planos de curso. 

O método fenomenológico/dialético foi eleito, pois o pesquisador tende a ter 

como foco o sujeito2, bem como o fenômeno que está no contexto deste mesmo 

sujeito e de outros que compartilham as mesmas experiências a partir das partilhas 

subjetivas, isto é, partindo da vivência do coletivo, com ações subjetivas, faz-se 

possível alcançar a objetividade. 

No primeiro capítulo será apresentado um estudo acerca da difusão da  

Língua Portuguesa, enquanto língua estrangeira, tecendo um breve panorama 

histórico da difusão do PLE, e a relevância da cultura enquanto marca identitária de 

cada de povo, de maneira a não segregar língua e cultura, mas estabelecer a 

necessidade de apresentá-las de forma imbricada. Ainda, será apresentada uma 

discussão sobre as terminologias “aprendizagem ou aquisição”, seguida por temas 

como variação linguística e multiculturalidade. Não obstante, demonstrar-se-á  

acerca de como as novas tecnologias têm contribuído para ampliação do 

conhecimento, neste caso, nas aulas de língua estrangeira, especificamente do 

Português Língua Estrangeira, estabelecendo novas pontes entre o participante- 

aprendiz e o objeto de conhecimento. Assim sendo, verifica-se que o uso das TICs 

no âmbito educacional se constitui como um instrumento de estímulo às aulas de 

Língua Estrangeira (doravante LE). Esse capítulo será constituído a partir de 

pesquisas bibliográficas, ou seja, partindo do estudo teórico, buscar-se-á perceber a 

formação docente em interface com as TICs no âmbito educacional agente. 

O segundo capítulo será iniciado com a apresentação da metodologia que 

dará suporte à pesquisa e elaboração deste trabalho, seguido pela apresentação 

dos planos de cursos, planos de aula e ementas de cursos de extensão, graduação 

e pós-graduação em PLE. Ainda neste capítulo, trataremos de uma pesquisa acerca 

 
2 

É importante salientar que em todo o corpo do texto o vocábulo “sujeito” aparecerá como sinônimo 
de “participante”. Nessa pesquisa não estamos tratando “sujeito” conforme a teoria da Análise do 
Discurso, mas enquanto interagente, participante, atuante direto no processo de construção do saber 
do Português como Língua Estrangeira, que se relaciona diretamente como agente e/ou mediador do 
ensino/aprendizagem, bem como o próprio construtor, que manuseia as ferramentas para transformar 
“a matéria-prima em obra de arte”. 



16 
 

 
 

 
do processo de autoria e autonomia3 na formação deste professor, pois como afirma 

Agostinho (2006) as identidades docentes poderiam ser entendidas como produto de 

um controle externo aos professores e que a estratégia política seria a construção  

de identidades singulares, localizada no fortalecimento da autonomia docente. 

Abordaremos a relevância do uso das novas tecnologias, de maneira a contribuir 

para o aprimoramento funcional do docente, ou seja, como se dá a relação entre a 

escola, o saber e as novas tecnologias em interconexão com o desenvolvimento da 

capacidade de autonomia e, sobretudo de autoria do profissional da  educação, 

tendo em vista a busca por estratégias mais eficientes para a inovação da 

aprendizagem de maneira colaborativa em uma era digital, pois a “tecnologia 

contemporânea é um dos fatores mais importantes de formação da socialidade 

contemporânea” (LEMOS 2004, p. 88). 

No terceiro capítulo serão analisadas as organizações e constituições de 

cursos de PLE no âmbito das IES apresentadas no capítulo anterior. Assim sendo, 

esta pesquisa pretende analisar o uso das novas tecnologias na formação docente, 

a partir da perspectiva multicultural, cujos meandros contribuem para a tessitura de 

um progressivo desenvolvimento cognitivo, aprofundando a mediação pedagógica 

como melhoria para o processo de ensino/aprendizagem. 

Pretende-se, assim, contribuir para que sejam observadas, analisadas e 

realçadas as novas possibilidades de formação docente em interface com o uso das 

TICs, sugerindo novas posturas no que tange às necessárias inovações 

pedagógicas nas aulas de LE, mais especificamente de PLE/L2, a fim de perceber a 

nova realidade tecnológica como aliada no processo de desenvolvimento do 

conhecimento, propiciando a propagação da cultura brasileira e buscando um 

processo ensino/aprendizagem mais crítico, colaborativo, reflexivo e acessível. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

No estudo do processo de autoria, pretende-se perceber o desenvolvimento de ações teórico- 
práticas construídas pelos professores, visando fundamentar sua práxis pedagógica. Enquanto que, 
na pesquisa do processo de autonomia busca se observar a resistência aos padrões produzidos, com 
vistas a um processo de releitura do que fora proposto, adequando o conhecimento conforme 
pertinente ao grupo. 
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1. A LÍNGUA PORTUGUESA EM DIVERSOS CONTEXTOS 

 
 

 
“(...) a linguagem não é só capital cultural, mas 
também é capital simbólico, de acordo com as 
dinâmicas de relações de poder que trazem 
prestígio político e hierarquia social”. 
(Mota, 2004) 

 
 

Esse capítulo tem por objetivo apresentar algumas pesquisas que contribuem 

e embasam esta investigação. Para tanto, exporemos outras pesquisas e estudos 

acerca da difusão do PLE no Brasil e no mundo (PORTAL DA LUSOFONIA; CLPL; 

IILP, 1983; MERCOSUL, SIPLE, CELPE-Bras), bem como pressupostos teóricos 

sobre aspectos linguísticos e culturais (CANCLINI, 1996; CANDAU, 2002; ALMEIDA 

FILHO 2002; JÚDICE, 2001) e também sobre a importância das considerações 

variacionistas da língua-meta (BAGNO, 2007; ALKIMIM, 2001). Não obstante, 

considera-se o processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira 

(RICTHER, 2000; YOKOTA, 2005) e o processo de formação do professor de língua 

estrangeira e de PLE juntamente com as novas tecnologias no âmbito educacional 

(PAIVA, 2005; LIBÂNEO, 1998; NÔVOA, 1997; COSTA & PAIM, 2004). 

 

 
1.1 Panorama histórico da difusão do PLE no mundo e no Brasil 

 
 

 
A língua portuguesa é composta por características multifacetadas, pois ao se 

observar os constituintes dessa língua se pode perceber a diversidade linguística, 

cultural, histórica que formou e forma cotidianamente essa identidade nacional. 

Todavia, é necessário considerar que o português ao qual esse estudo se propõe 

pesquisar é o português brasileiro. Faz-se relevante estabelecer tal distinção, pois 

de acordo com Saramago (apud Bagno 2007) “quase me apetece dizer que não há 

uma língua portuguesa, há línguas em português.” Reafirmado por Bagno (2007) “o 

português são muitos”. Essa é a marca impressa em uma língua tão dinâmica e 

idiossincrática utilizada em tantos países, estados, cidades ou mesmo nos vários 

guetos que compõem o global e o local, pois toda e qualquer língua é viva e está 
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sempre em processo de mutação e adaptação contextual. Assim, como corrobora 

Mendes (2004, p. 12): 

 
O que importa, e é isso que aqui defendemos, é pensar a língua 
como entidade viva, que se renova a cada momento, que se 
multiplica e auto-organiza através do seu uso pelos falantes e pelo 
contato com outras línguas; língua que é ao mesmo tempo, reflexo 
da cultura e também instrumento da construção e afirmação da 
cultura, marcando e sendo marcada por ela. 

 
 

Nisso consiste a afirmativa de tantos teóricos como ALMEIDA FILHO (2002), 

PARAQUETT (2006), CANDAU (2002), dentre outros, os quais asseveram que a 

língua e cultura não podem ser dissociadas. “A cultura e a língua orientam a nossa 

experiência subjetiva, oferecendo-nos uma grande variedade de representações 

simbólicas que permeiam todas as relações sociais” (MENDES 2004, p. 84). Isto é, 

partindo do processo de comunicação se tende a estabelecer as relações entre os 

seres sociais. Neste contexto, categoriza-se a língua e cultura brasileiras como 

sendo muito ricas e diversificadas, podendo-se dizer uma cultura de muitas culturas, 

uma língua de várias línguas. 

Contudo, é preciso fazer um recorte do conceito de cultura que será abordado 

de maneira mais veemente nesta pesquisa, visto que muitos são os teóricos e 

consequentemente, demasiados os conceitos para tentar explicar “cultura” ao longo 

dos tempos. 

Optamos por um conceito mais simples, porém muito significativo de Canclini 

(1996, p.27) que diz “a cultura é um processo de montagem multinacional, uma 

articulação flexível de partes, uma colagem de traços que qualquer país, religião e 

ideologia podem ler e utilizar”. Por isso, a cultura será aqui tratada como algo 

dinâmico e multifacetado, como uma marca identitária que demarca o território 

“global e local” (BHABHA, 1998), mas não segrega as possibilidades de diálogos, 

trocas e, sobretudo o processo de respeitabilidade naquilo que é próprio em 

conformidade com o do outro. 

 

A cultura pode ser entendida como a lente através da qual o homem 
vê o mundo. Consequentemente, pessoas de culturas diferentes 
usam lentes variadas, e tendem a entender a sua própria cultura 
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como “natural”, o que favorece que assumam uma visão etnocêntrica 
(CANDAU 2002, p.73). 

 
 

Assim entender e respeitar a própria cultura tende a possibilitar uma visão 

múltipla do universo do outro, contribuindo para a construção das “reconfigurações 

identitárias, rearranjos subjetivos, novos saberes – não tão novos para serem 

originais nem tão velhos que não possam ser criativos” (CORACINI 2007, p. 152), 

favorecendo para o desenvolvimento de tantas idiossincrasias nos muitos 

segmentos sociais, sobretudo no que concerne à língua em consonância com a 

cultura. Não obstante, pode-se dizer que a Língua Portuguesa no Brasil assume em 

si a identidade multicultural de um língua híbrida e peculiarmente brasileira. 

Retomando a discussão acerca da distinção do português-brasileiro, faz-se 

imprescindível registrar que atualmente, segundo dados do portal lusofonia,4 são 

cerca de 240 (duzentos e quarenta) milhões de cidadãos lusófonos nativos 

espalhados pelo mundo, distribuídos em sete países de quatro continentes: 

 

Quadro 1: Países cuja língua nativa é o português - lusofonia no mundo 

EUROPA AMÉRICA ÁFRICA ÁSIA 

   
GUINÉ-BISSAU 

(1,4 MILHÕES DE 

FALANTES) 

 

 
 

PORTUGAL 

(10,6 MILHÕES 

DE FALANTES) 

 
 

BRASIL 

(190,3 MILHÕES 

DE FALANTES) 

SÃO TOMÉ E 

PRÍNCIPE 

(157 MIL 

FALANTES) 

 
 

TIMOR LESTE 

(1,1 MILHÃO DE 

FALANTES) 

CABO VERDE 

(435 MIL 

FALANTES) 

  ANGOLA 

(17,5 MILHÕES 

DE FALANTES) 

 

  MOÇAMBIQUE 

(20,5 MILHÕES 

DE FALANTES) 

 

 
4 

Site do portal lusofonia: http://www.portal-lusofonia.org/content/view/130/51/ 

http://www.portal-lusofonia.org/content/view/130/51/
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Considerando os mais de cento e noventa milhões de brasileiros falantes do 

português, tem de se ter em conta as muitas mudanças que a língua sofreu desde o 

período da chegada dos portugueses em terras brasileiras até a  

contemporaneidade. Não se pode olvidar das muitas influências dos tantos povos 

que nesta terra produtivamente rica pisaram, trazendo consigo seus costumes, 

tradições, cultura e língua, contribuindo para um tear de diálogos entre o diverso. 

“Língua e cultura estão profundamente vinculados e a cultura brasileira, de muitas 

faces, favorece a aproximação e o diálogo com outras culturas do mundo” (JÚDICE 

2001, p. 65). 

Explorar, portanto, a diversidade linguística e cultural desse país, talvez nem 

seja possível, dada a sua ampla extensão territorial e suas várias culturas e falares 

que caracterizam cada grupo social e geográfico. “Assim, em uma sociedade, que 

supostamente teria uma cultura homogênea, encontramos diferentes ‘tribos’, no 

interior das quais ainda podemos encontrar uma enorme variedade de 

manifestações culturais” (CANDAU 2002, p. 74). 

É nesse cenário de muita diversidade e, sobretudo, no emergir do Brasil 

política e economicamente no âmbito internacional, que a Língua Portuguesa vai 

sendo disseminada em outros territórios. Um país que se fortalece gradativamente 

entre as ditas “potências mundiais” é mais que justo que se se tem “vez e voz”, se 

tenha a sua língua reconhecida e difundida junto àqueles que por anos dominaram o 

mundo, como é o caso do inglês, língua, ainda, de comunicação mundial, ao lado do 

espanhol, que ganha força e status, consubstancialmente, e do francês. 

Com isso, o Português como Língua Estrangeira ganha status e 

reconhecimento em muitas instituições mundiais e nacionais de ensino, em seus 

diversos níveis, como uma língua atualmente necessária para o estabelecimento da 

comunicação em variados segmentos sociais, seja na área política, econômica, seja 

nas artes como a literatura ou novelas, ou mesmo para fins turísticos, a fim de 

conhecer os encantos naturais que formam essa nação, ajudando a compor o 

“efervescente caldeirão cultural”, que é a nação brasileira. 

Destarte, essa língua que fora historicamente imposta pela metrópole - 

Portugal -, desde o “achamento” da colônia, perde a “pureza” da língua do 

colonizador, o Português, e assume a mistura de culturas e tradições vindas de 
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muitos lugares, de muitos falares, de outros povos que posteriormente aqui 

chegaram. Assim sendo, pode-se considerar que não se tem uma  língua 

portuguesa, mas uma língua BRASILEIRA, a qual se torna uma forte marca 

identitária que bem caracteriza o jeito brasileiro de ser, “aqui, a diferença é colocada 

em termos de ‘língua dos brasileiros e ‘língua dos portugueses...” (BAGNO 2007, 

p.99). 

Com a difusão da língua portuguesa além-fronteira dos países lusófonos, faz- 

se relevante considerar que o termo PLE é um tanto quanto recente, porém desde a 

vinda dos jesuítas para o Brasil colônia, com o intuito de catequizar e “dominar” os 

índios, a partir do ensino da língua portuguesa, que o caráter de ensino- 

aprendizagem se estabeleceu. 

 

 
Podemos considerar como uma tentativa de articular educação e 
cultura de origem e atuação de alguns jesuítas junto às comunidades 
e povos indígenas. Em algumas missões, os padres da Companhia 
de Jesus demonstravam uma avançada consciência, para os 
padrões da época, sobre a necessidade de se praticar o bilinguismo 
e catequizar os índios a partir de seus próprios costumes. Sabemos 
que estes jesuítas também tinham o objetivo de submeter os 
indígenas ao catolicismo, porém reconheciam que eles tinham alma, 
- o que, talvez, corresponda ao que hoje chamamos de dignidade 
humana, - e recusavam submetê-los à escravidão. Por isso, 
destacamos a importância dos jesuítas nos primeiros tempos da 
chegada dos portugueses que se dedicaram a aprender as línguas e 
costumes de nossos povos originários. Talvez a experiência do 
catecismo nas línguas nativas tenha sido uma das nossas primeiras 
experiências de diálogo entre educação e cultura local (CANDAU 
2002, p.60). 

 
 

A experiência da articulação entre o processo ensino-aprendizagem de uma 

língua e de uma cultura tem profundas raízes históricas, visto que assim tem-se um 

instrumento, ou melhor, dois instrumentos em um único formato e intrinsecamente 

dominantes – língua e cultura – os quais reafirmam a condição de submeter e 

subjugar um povo a outro. Condição esta, que permanece, de maneira ideológica, 

nos dias atuais. 

Outro exemplo de difusão do PLE em outros territórios se deu em Macau, na 

China, quando os jesuítas, desde 1562 a 1762, implantaram o ensino de língua 

portuguesa, de maneira exitosa na educação escolar. Não obstante, durante o 
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período da Ditadura Militar no Brasil, o governo da Argentina, Perón, e o então 

governo brasileiro, Vargas, assinaram alguns acordos, dentre os quais reforçavam a 

política cultural entre os países da América Latina, a fim de criarem uma força com 

características latinas peculiares. Assim, outros acordos como estes, deram origem 

a novas parcerias para consolidar a política, a economia e a cultura de países 

lusófonos. 

Com a gradativa difusão da Língua Portuguesa no mundo, em 1989 o 

presidente brasileiro José Sarney, juntamente com os líderes dos países lusófonos 

decidiram instaurar o Instituto Internacional da Língua Portuguesa (doravante IILP) 

com objetivos de promover e difundir a Língua Portuguesa, idioma da comunidade 

lusófona. 

De acordo com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal do ano de 

1983, Sr. Jaime Gama: 

 

 
O processo mais adequado para tornar consistente e descentralizar o 
diálogo tricontinental dos sete países de língua portuguesa 
espalhados por África, Europa e América seria realizar cimeiras 
rotativas bienais de Chefes de Estado ou Governo, promover 
encontros anuais de Ministros de Negócios Estrangeiros, efetivar 
consultas políticas frequentes entre diretores políticos e encontros 
regulares de representantes na ONU ou em outras organizações 
internacionais, bem como avançar com a constituição de um grupo 
de língua portuguesa no seio da União Interparlamentar 
(www.clpl.org). 

 
 

Segundo o site da internet5 da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(doravante CLPL), em 1994 os líderes dos países de língua portuguesa 

implementaram o ato que constitui esta comunidade, tendo por objetivos gerais: 

 
 A concentração político-diplomática entre seus estados 
membros, nomeadamente para o reforço da sua presença no cenário 
internacional; 

 A cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, 
saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração 

 

 

3. Site da CPLP: http://www.cplp.org/id-22.aspx 

http://www.cplp.org/id-22.aspx
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pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto 
e comunicação social; 

 A materialização de projetos de promoção e difusão da língua 
portuguesa. 

 
 

Com o advento do MERCOSUL, alguns países latinos assinaram um acordo 

de cunho mercantilista, fazendo parte deste acordo os países: Argentina, Brasil, 

Paraguai, Uruguai e Venezuela. Dentre os combinados estão a abertura dos 

aeroportos para o translado de cidadãos destes países de maneira mais facilitada, 

bem como a obrigatoriedade da implantação nos currículos escolares das línguas 

dos países membros. No Brasil, instituiu-se a obrigatoriedade do Espanhol como 

língua Estrangeira na educação básica. Em contrapartida, nos outros países de 

língua espanhola/castelhana, o PLE é matéria obrigatória no currículo escolar. 

 
Pode-se falar de um processo de “normalização” desta área, que 
levou à conformação de uma verdadeira “cultura de formação” ou 
“cultura formativa”, norteada pela grande trajetória e influência de 
institutos de referência como o Instituto Nacional Superior del 
Profesorado en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” de Buenos 
Aires criado em 1904 ou o Instituto ISE no Paraguai ou o Instituto de 
Professorado Artigas no Uruguai (BANFI & MOYANO 2003, p. 182). 

 
 
 

Próximo do final do ano de 1992, profissionais ligados à disseminação do 

PLE, após um congresso na UNICAMP – SP decidem fundar a Sociedade 

Internacional de Português Língua Estrangeira (doravante SIPLE),6 criando um 

estatuto com vistas na divulgação da Língua Portuguesa. A SIPLE objetiva: 

 
 Incentivar o ensino e a pesquisa na área de Português como 
língua estrangeira (PLE) e como segunda língua (PL2); 

 Promover a divulgação e o intercâmbio da produção científica 
na área; 

 Implementar a troca de informações e contatos profissionais 
com instituições e outras associações interessadas em PLE e PL2; 

 Promover o intercâmbio cooperativo entre cursos de pós- 
graduação e pesquisa no que se refere à atuação docente e 
discente; 

 
 
 

6 
A SIPLE foi fundada por professores e pesquisadores da UNICAMP, realizando um desejo de 

instaurar um estatuto de profissionalização, seriedade e ampla divulgação do PLE. 
http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7:a-constru-da-sociedade- 
internacional-de-portugulua-estrangeira&catid=14:a-sociedade&Itemid=55 

http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7%3Aa-constru-da-sociedade-
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 Apoiar a criação e a melhoria de cursos de graduação e pós- 
graduação em PLE e PL2. 

 

 
A SIPLE busca contribuir para a difusão da língua portuguesa  enquanto 

língua estrangeira, objetivando o processo de formação dos profissionais da 

educação, ou seja, a partir do incentivo de produções científicas se pretende apoiar 

as práticas docentes nos cursos de graduação e pós-graduação de PLE. 

Diante de tantos avanços históricos, políticos e culturais, o governo brasileiro, 

a partir do Ministério da Educação e Cultura (doravante MEC), no ano de 1994, 

decide criar o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros – 

(doravante CELPE-Bras) 7 prova de português que pode atestar a proficiência da 

língua para um estrangeiro. 

Ante o amplo crescimento da Língua Portuguesa enquanto Língua  

Estrangeira em seu processo de difusão mundial, muitos estudantes, empresários e 

outros interessados estão optando por investir na aprendizagem do PLE. Cada 

indivíduo com seu objetivo próprio, contribuindo assim para a propagação da cultura 

brasileira enquanto uma marca identitária de um povo feliz e hospitaleiro, ainda 

muito estereotipado, porém aberto ao diálogo e à acolhida. 

 

 
1.2 A cultura para o ensino de PLE no Brasil 

 
 

Assim, como a língua e a cultura estão intrinsecamente conectadas, 

“linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável” (ALKIMIM 

2001, p.21). A comunicação dentro da sociedade tende a ser um requisito 

indispensável para a formação de elos nos vários setores que compõem a vida 

humana em sociedade, assim “a língua, como veículo do pensamento do homem, é 

a manifestação de sua identidade” (SCHEYERL 2004, p.65). 

 
 
 

 
7 

O CELPE-Bras é o único certificado brasileiro de proficiência em Português como Língua 
Estrangeira reconhecido oficialmente no Brasil e aceito internacionalmente como comprovação de 
competência na língua. É exigido pelas universidades para ingresso de estrangeiros em cursos de 
graduação e pós-graduação. 
www.mec.gov.br/celpebras 

http://www.mec.gov.br/celpebras
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Desse modo, tomando por viés a nação brasileira, visa-se o 

ensino/aprendizagem de Português Língua Estrangeira, bem como as marcas 

identitárias, as quais atreladas às novas tecnologias propagam os fatores 

multiculturais que permeiam e sedimentam o diálogo destas “entre - culturas”, 

(MENDES 2007 , p. 19). 

Portanto, faz-se imperativo a construção do conhecimento linguístico advindo 

de ações concretas, complexas e provenientes da heterogeneidade dos aprendizes 

e de todos os seus componentes peculiares. Assim, as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio propõem: 

Quando se consideram os conceitos de heterogeneidade da 
linguagem e da cultura, passa a ser difícil conceber a linguagem e a 
cultura como abstrações descontextualizadas. Conforme se viu, tanto 

a linguagem como a cultura se manifestam não como totalidades 
globais homogêneas, mas como variantes locais particularizadas em 
contextos específicos (BRASIL, 2008, p.103). 

 
 

Dessa forma, este documento norteador de práticas pedagógicas assevera a 

importância de se considerar o ensino de língua estrangeira imbricado à 

apresentação da cultura da nação, cujos costumes fazem parte de maneira similar 

do processo de compreensão e apreensão da LE, pois é na novidade cotidiana que 

a língua se fundamenta e as relações se estreitam. 

Não obstante, o mundo moderno se firma através de constantes 

transformações, seja no âmbito político, social, de valores, dentre outros. Para tanto, 

as mudanças organizacionais do cenário que compõe a identidade cultural e 

linguística de um povo tendem a dar suporte à busca do conhecimento de uma LE e 

a utilização de instrumentos que ajudem a atingir os objetivos propostos, em 

conformidade com os valores de respeito, em ações de multiplicidade cultural e 

hibridação da língua. Hall (1999) defende que a globalização tem um efeito 

contestador e deslocador das identidades centradas e fechadas de uma cultura 

nacional. Esse efeito verdadeiramente pluralizante altera as identidades fixas e 

inflexíveis. 

Assim sendo, ensinar uma língua estrangeira, como o Português do Brasil, 

ganha uma nova roupagem, e tende a se propor mais dinâmica e acessível, já que 
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as aulas, ao centrarem-se em um procedimento de “imersão” 8 cultural, viabilizam o 

conhecimento mais pleno da língua, perdendo o caráter superficial de reproduzir 

normas e condicionar-se às propostas fechadas de manuais. 

 
 

Cuando se aprende un idioma extranjero no sólo se aprende un 
sistema de signos, sino también los significados culturales de esos 
signos- de la interpretación de la realidad -. Solamente teniendo esto 
presente llegarmos a alcanzar un uso efectivo de la lengua, que nos 
permita entendernos, evitando las incomprensiones culturales de su 
lengua, a un lengua extranjera, y alejándonos de tópicos y 
estereotipos (BENITO 2002, p.47). 

 
 

O meio social é fator preponderante para que o conhecimento seja uma práxis 

concreta e constitutiva do ser-aprendiz. Portanto, aprender uma LE requer, não só o 

conhecimento de regras e normas, mas a inserção ou imersão na cultura do outro, a 

fim de que haja uma complementaridade com o objeto de estudo, ampliando o 

fomento dos atos de ensinar e aprender de forma que englobe a língua, a cultura, 

costumes, tradições, (BAGNO, 2007) peculiaridades de uma dada comunidade ou 

do país em questão. 

De acordo com Almeida Filho (2002, p. 12): 

 
Essa nova língua pode ser tida em melhor perspectiva como língua 
que também constrói o seu aprendiz e em algum momento futuro vai 
não só ser falada com propósitos autênticos pelo aprendiz, mas 
também ‘falar esse mesmo aprendiz’, revelando índices da sua 
identidade e das significações próprias do sistema dessa língua-alvo. 

 
 

Quando o aprendiz re-conhece a cultura do estrangeiro, observando e 

valorizando o que é do outro e o que é seu, distancia-se do perigo da 

estereotipação. Assim, aprender uma língua é estar em conexão direta com a cultura 

desta língua-meta. Desta forma, as aulas de língua estrangeira podem se transmutar 

em um espaço de trocas de experiências contemporâneas, e é no processo de 

ensinar e aprender uma LE/L2 que se possibilita ampliar o conhecimento da outra e 

 
 
 

8 
Vale ressaltar que o termo “imersão”, durante o decorrer desta pesquisa, não estará diretamente 

ligado ao fato de o aprendiz está fisicamente no território estrangeiro, para adquirir a LE alvo, como 
assevera Krashen (1973), pois com o advento das TICs, essa imersão pode se dar de outras formas, 
sem necessariamente haver esse deslocamento físico. 
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da sua própria cultura, é um “laboratório para o amadurecimento, o reconhecimento 

e a aceitação do eu e do outro” (PARAQUETT 2006, p. 38). 

Assim também, a estruturação do conhecimento do docente de PLE/L2 tende 

a ser compreendida como uma via de acesso à cultura, não segregando os aspectos 

estruturais da língua, mas possibilitando a interação prática/teórica de forma 

dinâmica e bem mesclada. “En otras palabras: no es posible abordar el estudio de 

una lengua sin tener en cuenta la cultura del pueblo que la habla” (BENITO 2002, p. 

120). 

Sabe-se que a atual necessidade de se aprender outra língua vem crescendo 

no mundo globalizado. Isso tende a acontecer porque se faz empírico romper as 

fronteiras físicas e ideológicas, contribuindo para o estabelecimento do diálogo entre 

povos, o que pode consolidar os novos paradigmas sociais. Destarte, em se tratando 

de cultura, diversidade é a palavra de ordem, noticiando um tempo em que o 

respeito ao outro sugere o respeito ao que é peculiar a si mesmo. “Desse modo, nos 

processos de ensino/aprendizagem de LE/L2 numa perspectiva intercultural, 

aprender língua e cultura, ou aprender uma língua como cultura, deve ser, mais do 

que tudo, um diálogo entre culturas” (MENDES 2007, p. 123). 

Bhabha (1998, p.19) explicita que “as fronteiras da cultura nacional estão 

abertas, enquanto as vozes de dissenso permanecem individuais e se fecham 

quando aquela cultura é ameaçada pelo dissenso coletivo...” Por isso, conhecer a 

cultura de um país é tão importante para se ensinar e aprender uma língua 

estrangeira quanto a própria língua, posto que não é possível separar língua e 

cultura, ambas indissociáveis, já que é através da diversidade cultural, partindo do 

conhecimento do novo, que se pode alcançar êxito na compreensão e apreensão da 

língua-meta. 

Para tanto, o Marco Comum Europeu de Referência (doravante MCER)9 

explica como é relevante que o conhecimento sociocultural do contexto da língua 

meta seja disposto em uma classe de língua estrangeira: 

 
 

 

9 
A partir do no de 2006, houve uma mudança na nomenclatura do Quadro Europeu Comum de 

Referência (doravante QECR), passando a ser disposto da seguinte forma: Marco Comum Europeu 
de Referencia (MCER). Este documento fomenta as habilidades comunicativas da língua e as 
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O conhecimento da sociedade e da cultura da (s) comunidade (s) 
onde a língua é falada é um dos aspectos do conhecimento do 
mundo. É, no entanto, suficientemente importante para merecer uma 
atenção especial, uma vez que, ao contrário de muitos outros 
aspectos do conhecimento, parece provável que este conhecimento 
fique fora da experiência prévia do aprendente e seja distorcido por 
estereótipos (CONSELHO DA EUROPA 2001, p.148). 

 

 
O MCER é um documento que tem por meta nortear os objetivos da política 

linguística do Conselho da Europa para o ensino de línguas, referendando os 

diversos aspectos internos e externos que devem ser considerados em relação à 

fundamentação teórico-prática para a eficácia das aulas de LE, assegurando a 

relevância da interação sociocultural, com a finalidade de erradicar a formação de 

preconceitos e estereótipos. 

Para tanto, torna-se importante ampliar as vias de acesso ao ensino- 

aprendizagem da LE, contextualizando os aspectos culturais como um instrumento, 

pois, a cultura é o meio de comunicação do homem e a marca identitária de grupos 

sociais. De acordo com Brun (2004, p.75) “o contexto de aprendizagem de línguas 

estrangeiras pode significar uma verdadeira e inerente re (construção) identitária”. A 

necessidade de relacionamento com pessoas de outras culturas é, hoje, mais 

evidente do que nunca, já que as mídias digitais podem favorecer essa 

apresentação das idiossincrasias que constituem cada comunidade. 

Contudo, é importante que haja um planejamento que evidencie de maneira 

consubstancial as características peculiares das diversas e distintas linguagens e 

potencialidades tecnológicas, ações que podem provocar mudanças na práxis 

educacional, considerando a competência existencial de atitudes, motivações, 

valores, crenças, estilos cognitivos, traços de personalidade, dentre outros. 

De acordo com Lancien (1998) os recursos multimidiáticos podem exercer um 

importante papel na aquisição das competências comunicacionais, pois a multimídia 

e a internet, por exemplo, beneficiam não apenas o aprendiz de LE, mas também o 

professor, posto que as mudanças sociais são inevitáveis, mais ainda ao que se 

refere às TICs, assim “diferentemente de qualquer outra revolução, o cerne da 

competências pertinentes. Aborda de maneira específica os fatores interculturais que compõem o 
processo de aprendizagem de uma LE. 
Fonte: www.institutocervantes.es 

http://www.institutocervantes.es/
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transformação que estamos vivendo na revolução atual refere-se às tecnologias da 

informação, processamento e comunicação (CASTELLS, 2005, p. 50). 

Faz-se primordial observar as diferenças culturais, aceitá-las e, sobretudo, 

respeitá-las para que haja um re-conhecimento e apropriação do que é do outro, 

sem perder as marcas identitárias que constituem cada grupo específico, de tal 

maneira que “um banho cultural com aquele provocado pela situação de 

aprendizagem de uma língua faz desencadear uma reorganização da identidade” 

(BRUN 2004, p.81). 

Nesse contexto, a cultura permanece por vezes inexplorada por medo da 

perda das tradições dos valores, os quais perpetuam as experiências de outras 

gerações, que por certo podem e devem ser aproveitadas, mas que não 

representam a identidade do grupo social vigente. Ou seja, “a cultura não sendo um 

fenômeno estático, se modifica e sofre influências muito diversas” (CANDAU 2002, 

p.74). 

Corroborando com a proposição de Candau (2002) é quase impossível se 

pensar em uma língua estática e, consequentemente, uma cultura inerte, pois são 

muitas e constantes as transformações que a sociedade enfrenta, e considerando 

que as sociedades são compostas por pessoas, seres continuamente mutáveis, tem- 

se a confirmação de tal assertiva. Contudo, urge o cuidado com a exclusão da 

cultura popular para sublimar uma cultura de uma minoritária classe. 

 
 
 

1.3 Português como língua estrangeira - a cultura da língua 

 

 
A linguagem é um instrumento primordial de propagação da cultura de um 

povo, pois “a linguagem não é apenas uma representação de um mundo 

estabelecido independentemente. A linguagem é também este mundo” (DURANTI, 

1997, p.337), pois assume a posição de facilitadora da aprendizagem, ou seja, a 

partir de expressões e/ou vocábulos pertencentes a um determinado grupo, pode-se 

abranger a aprendizagem da língua e da cultura de forma dinâmica e pragmática. 
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Como explica Paraquett (2006 p. 46): 

 
 

A aula de língua estrangeira é um espaço privilegiado que possibilita 
o exercício da inserção sócio-cultural de nossos aprendizes em seu 
universo, ou melhor, no mundo contemporâneo. Ela é um laboratório 
para o amadurecimento, o reconhecimento e a aceitação do eu e do 
outro. Mas ela pode ser muito perigosa quando se restringe a marcar 

as diferenças. É na aprendizagem de uma língua estrangeira que 
rompemos barreira com o estrangeiro. Mas é preciso que essa seja 
uma viagem feita com ida e volta. O perigoso é levar o eu ao outro e 
deixá-lo lá, sem trazê-lo de volta. Ensinar e aprender uma língua 
estrangeira é ensinar e aprender a ser o eu e não o outro. 

 
 

É na experiência da troca que o processo de interação se faz. É a partir da 

aceitação do outro, do reconhecimento do diverso, da quebra das barreiras com o 

diferente, que o aprendiz corrobora seus valores pessoais e culturais, contribuindo 

para que haja mudanças nos constituintes sociais do mundo contemporâneo. 

Desta forma, os signos linguísticos só têm sentido se atrelados à cultura 

porque cada grupo, comunidade ou nação possui particularidades na linguagem que 

apenas ganha matiz se inserida em um determinado contexto, ou seja, o texto deve 

ser observado do ponto de vista empírico. 

Torna-se importante ampliar o processo ensino-aprendizagem da LE, 

contextualizando os aspectos culturais como um instrumento, pois, a cultura é o 

meio de comunicação do homem e a forma de estabelecer relações e negociações 

de sentidos. “Ressalta-se, assim, a natureza multifacetada de nossas identidades, a 

ênfase na negociação de sentidos, na mutabilidade de papéis e na continuidade do 

processo de construção de identidade” (MOTA 2004, p. 42). A necessidade de 

relacionamento com pessoas de outras culturas é hoje mais evidente que nunca. Os 

choques entre sistemas culturais não se limitam às relações internacionais, mas sim 

dentro de um mesmo país, pois se convive em uma diversidade de culturas. Dessa 

maneira, a sala de aula tende a ser caracterizada como um espaço aberto, posto 

que é nesse processo interacional entre os sujeitos envolvidos na construção do 

saber que pode acontecer a intersecção entre cultura e sociedade. 
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De acordo com Magalhães (1996, p. 167): 

 
Dessa forma, no dia-a-dia da sala de aula de línguas, o 
conhecimento “aberto” ou “escondido” enfatizado, as maneiras como 
esse conhecimento é trabalhado, as possibilidades e qualidade de 
participação de alunos e do professor na construção do 
conhecimento estão, intimamente, ligados aos princípios de controle 
social e cultural na sociedade. 

 

Então, havendo uma atenção redobrada no percurso de construção do saber 

de uma LE, as estratégias de ensino/aprendizagem podem minimizar a difusão de 

princípios de controle de um segmento minoritário, sobretudo em um país, como o 

Brasil, que admite apenas o português culto como oficial em detrimento dos diversos 

falares que constituem a língua brasileira. 

No Brasil há apenas duas línguas reconhecidas oficialmente. Temos a Língua 

Brasileira de Sinais (doravante LIBRAS)10, língua de comunicação com os surdos, e 

a outra é a língua portuguesa. Contudo, podem ser reconhecidas muitas variações 

do português, seja de ordem geográfica, socioeconômica, de escolarização, de 

idade, de sexo, de meios de trabalho e, atualmente, de ambientes virtuais, cujas 

variações da língua portuguesa se constituem como mecanismos comunicacionais. 

“Língua e variação são inseparáveis” (ALKIMIM 2007, p.33). Não obstante, a cultura 

também se apresenta de maneira plural, mantendo tradições e ressignificando 

continuamente a realidade, a partir das experiências de cada região, costumes e, em 

especial, nas peculiaridades linguísticas. Para tanto, pode-se afirmar que: 

O painel das diferenças linguísticas no Brasil completa-se com os 
diversos linguajares regionais, que utilizam o português como língua 
– não há o que discordar - porém, com pronúncias, vocabulários e 
particularidades tão variadas que constituem verdadeiros dialetos. 
São suscetíveis de modificações e de novas incorporações, mas 
foneticamente possuem mecanismos de controle. Um gaúcho, por 
exemplo, pode até adotar novos termos, mas dificilmente perderá o 
sotaque característico (MARCUSCHI 2004, p. 29). 

 

 
A língua, portanto, é o mais poderoso instrumento de disseminação da 

cultura, por isso os povos sabem como se faz relevante, em seus redutos, a difusão 

 

10 
Segundo a Lei 10436/02. Parágrafo único: Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com 
estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, 
oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 
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de sua identidade, a fim de que seus costumes e tradições não se percam, mas se 

perpetuem de maneira a contribuir para que outros conheçam, apreciem e desfrutem 

dos vastos e inexoráveis contextos culturais e linguísticos. 

Assim, a atual necessidade de se aprender outra língua vem crescendo no 

mundo globalizado, porque algumas fronteiras, referindo-se ao conhecimento das 

tradições, falares, dentre outros, já não mais existem, tornando-se possível 

estabelecer uma comunicação comumente estreita entre os povos de diversos 

lugares e em diversas situações, facilitando o conhecimento da língua e da cultura 

do outro. 

Por isso, há grande interesse político de que a LE seja apresentada ao 

aprendiz desde o início de sua vida escolar, pois se tem por parâmetro que ao saber 

uma LE, as possibilidades de ascensão social serão bem mais efetivas. Destarte, 

apesar da obrigatoriedade do ensino de LE nas instituições escolares, seja em nível 

fundamental ou médio, é o objetivo do aprendiz que o faz buscar com maior ou 

menor intensidade o reconhecimento pela língua-cultura do outro. À escola cabe 

apresentar ao aprendiz os valores sociais e culturais do próprio aprendiz e da língua- 

alvo sem provocar estranhamento e preconceitos. 

Aprender uma nova língua na escola é uma experiência educacional 
que se realiza para e pelo aprendiz / aluno como reflexo de valores 
específicos do grupo social e/ou étnico que mantém essa escola. 
São esses valores transformados em interesses que fazem o 
currículo abrigar uma ou mais línguas estrangeiras (ALMEIDA FILHO 
2002, p. 11). 

 
 

Ensinar uma língua estrangeira, no Brasil, é matéria obrigatória no currículo 

de todas as instituições de educação básica, ou seja, nas escolas públicas, a partir 

do ensino fundamental II, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases (doravante 

LDB), no § 5º: “a parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 

partir da 5ª série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 

escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição”, uma vez que integrar às disciplinas um conteúdo de caráter estrangeiro 

possibilita ao aprendiz atender, com mais oportunidades, às exigências sociais 

vigentes. 
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Ensinar e aprender visa construir um sistema de trocas, cujos envolvidos 

diretamente nesse processo, professor e alunos, interajam de maneira enriquecida 

com as experiências provindas do objeto do conhecimento, a dizer a(s) língua(s) 

estrangeira(s) abrigada(s) pelo currículo, pois os valores sociais tendem a influenciar 

a experiência educacional no que concerne à aprendizagem de uma LE. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCN), quando se referem à 

língua estrangeira enfatizam que a partir do momento em que o aprendiz é inserido 

em um contexto de diversidade cultural, participa de um rico processo de 

aprendizagem, pois “cada cultura possui uma lógica própria, não existindo culturas 

sem lógica, elas são diferentes entre si” (CANDAU 2002, p.73). Ainda que as 

práticas culturais, de um dado povo, pareçam absurdas, elas devem ser respeitadas 

e apresentadas ao aprendiz como parte peculiar daquela sociedade. Tal 

compromisso deveria ser uma prática comum nos cursos de graduação com 

licenciatura em línguas estrangeiras, posto que, faz-se preciso que os aprendizes de 

uma LE (futuros docentes) compreendam que as culturas são diferentes e nisso 

reside a grandiosidade inefável dos fatores que imprimem aspectos do diverso nas 

culturas local e global, contribuindo assim, para uma leveza no processo de 

aprendizagem ou aquisição da língua-meta. 

 

 
1.4 Aprendizagem ou aquisição de LE na formação docente 

 

 
O processo de aprendizagem e aquisição de uma Língua Estrangeira tem  

sido a preocupação de muitos estudiosos, os quais através de pesquisas buscam 

compreender como acontece a aprendizagem e a aquisição da língua (gem), mais 

especificamente da Língua Estrangeira. Pesquisadores como FRIES (1945) e LADO 

(1957); 11 CORDER (1967); 12 SELINKER (1969); 13 KRASHEN (1973)14 abriram 

 
 

 

11 
Teoria da Análise Contrastiva por C. FRIES (1945) e R. LADO (1957) 

12 
Teoria da Análise de Erros por S. P. CORDER (1967) 

13 
Teoria da Interlíngua por L. SELINKER (1969) 

14 
Teoria do Modelo do Monitor por S. KRASHEN (1973) 
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amplo debate acerca do desenvolvimento cognitivo do indivíduo a partir da aquisição 

e aprendizagem de uma segunda língua ou uma língua estrangeira. 

Para Yokota (2005) há um vasto panorama de teorias acerca da aquisição e 

aprendizagem de uma Língua Estrangeira, gerando assim um dos temas das 

ciências cognitivas, ganhando uma dimensão empírico-teórica. Dessa maneira, faz- 

se relevante para esse trabalho ressaltar que Krashen (1970) faz referência aos 

termos aquisição e aprendizagem como sendo processos diferenciados. De acordo 

com Yokota (2005) a aquisição se dá a partir da “imersão” do aprendiz no espaço 

social da língua meta, enquanto que a aprendizagem acontece quando o aprendiz 

está inserido em uma instituição formal, como cursos de idioma, escola, 

universidade, dentre outros. 

A pergunta mais frequente que os professores fazem, preocupados 
pelo percurso de seus alunos, é como se aprende ou adquire uma 
língua estrangeira. Não é preciso ter contato com as teorias para 
observar que o processo é complexo, pois as dinâmicas, os 
exercícios e as atividades de que lançamos mão nos dão respostas 
diferentes e, por mais que tentemos, somos incapazes de manter um 
controle absoluto sobre elas (SANTOS 2005 p. 67). 

 

 
Assim, muitos são os questionamentos dos docentes de como o percurso de 

conhecimento e apreensão da L2 se fará, haja vista a complexidade que gira em 

torno da estruturação e formulação dos cursos de línguas. E todo esse caminho é 

entremeado de diferentes resultados, pois além do fator motivacional da escolha da 

língua que se quer aprender, ainda se tem os fatores externos que influenciam 

diretamente no processo de aprendizagem. 

Em contrapartida, Rodrigues (2005, p.71) não faz distinção entre 

aprendizagem/aquisição, pois segundo a autora “há uma possibilidade de 

transformação do conteúdo aprendido em conteúdo adquirido”. 

Faz-se necessário salientar que tanto a aprendizagem quanto a aquisição de 

uma Língua Estrangeira estão intimamente ligadas ao processo do interacionismo  

no campo da Linguística, pois segundo Morato (2007, p. 312) “toda ação humana 

procede de interação”. Sendo assim, pode se aprender melhor uma LE quando os 

aprendizes são convidados, ainda que não geograficamente, a adentrar e “devassar” 

o ambiente da língua-meta, como afirma RICTHER (2000). E, como já fora, 
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anteriormente, dito, com o advento das novas tecnologias, essa imersão se torna 

mais possível e acessível. 

Portanto, é a partir do movimento interacional entre o sujeito, o signo e o 

objeto que o movimento da construção do conhecimento se faz de maneira coletiva, 

pois conforme Marcuschi (2003, p. 134) “cognição não é um aspecto individual, mas 

social”. Assim sendo, é partindo da contextualização da aprendizagem de uma LE, 

com os fatores sociais, culturais, pragmáticos que o aprendiz tende a desenvolver 

novos processos de ressignificação das relações com o outro, consigo mesmo e 

com as mutações pelas quais toda língua passa. 

O conhecimento de uma Língua Estrangeira tende a ser construído 

observando as estruturas sistêmicas, bem como a base empírica que norteia a 

mobilidade dessa língua. De acordo com Almeida Filho (2002, p.12) “a nova língua 

para se desestrangeirizar vai ser aprendida para e na comunicação sem se restringir 

apenas ao ‘domínio’ de suas formas e de seu funcionamento enquanto sistema”. 

Ressaltamos que, em um procedimento de aprendizagem de uma LE há uma 

linearidade contínua dos aportes de cunho teórico em detrimento da práxis e do 

movimento que ressignifica peculiarmente uma língua, pois a partir da inserção de 

novidades linguísticas, as quais estão diretamente ligadas às inovações culturais a 

aprendizagem tende a provocar no aprendiz (futuro docente) uma abertura para o 

diálogo e reconhecimento do que lhe é próprio e do que é pertencente ao outro. 

Contudo, as condições para a formação docente ainda enfrentam sérios 

problemas na formulação deste processo. Almeida Filho (1997, p.2) assevera ao 

dizer que “o papel preponderante que exerce o professor é traduzível em seu 

contínuo esforço por criar caminhos de aprender e de adquirir para os alunos, de 

prever obstáculos, de premeditar experiências...”. É o professor que deve mediar as 

condições adequadas para a aprendizagem da língua. Todavia em um processo de 

aprendizagem através da imersão, é a troca de experiências com o outro, que 

também faz do aprendiz “mediador”, interagindo com o conhecimento de maneira 

mais solidária e compartilhada. 
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A utilização destes novos recursos tecnológicos nas escolas devem ser 

práticas inseridas nos cursos de formação docente nos IES, sendo devidamente 

apresentadas e minuciosamente exploradas (PAIVA, 2005). 

Pesquisadores como COSTA (2004), TELLES (2009), MORAN (2008); dentre 

outros, explicitam em suas pesquisas a importância da inserção das TICs no espaço 

escolar, assim alguns teóricos como SILVA (2010), MAFRA (2008) refletem acerca 

da importância de se ter um processo de formação docente de maior qualidade, 

verticalizando para a formação do professor de Língua Estrangeira, o qual tem “o 

papel de mediar o processo de aprendizagem, proporcionando aos seus alunos 

oportunidades significativas de utilizar a língua estrangeira, fazendo uso da 

tecnologia disponível” (SIQUEIRA & CAMARGO 2004, p. 272). 

A aprendizagem da LE perpassa pela experiência de formação pessoal, pois 

no espaço escolar o trabalho com os aspectos contextuais que condensam a língua- 

meta se configuram como um tom de conscientização para se buscar ampliar o 

campo visual acerca do espaço do outro. Dessa maneira, tende-se haver uma 

melhor dinamização das aulas e propicia o estabelecimento de uma otimização das 

relações humanas, de maneira como afirma Scheyerl (2004, p.65) “integrar o ensino 

de uma língua estrangeira à formação do indivíduo deve ser um dos objetivos da 

aula de língua estrangeira”. 

Aprender uma LE requer que seja construída uma relação de comunicação 

cultural de maneira crítica e reflexiva, apropriando-se de forma motivadora dos 

recursos multimidiáticos, os quais favorecem a transposição das fronteiras físicas e 

ideológicas que podem auxiliar no diálogo entre culturas. E quando se trata de 

cultura estrangeira, devemos considerar que dentro de uma mesma nação os falares 

dialetais se tornam também estrangeiros, por haver uma gama de idiossincrasias 

regionais que constituem a língua, variando de lugar a lugar, de classe a classe, de 

grupo a grupo. 
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1.5 Ensino-aprendizagem de PLE: por uma variação linguística e cultural 

 
 

O processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, acontecendo de 

maneira empírica, contribui para que o indivíduo aprenda a empregar regras 

linguísticas que constituem a L2, ajuda ainda para que a partir da convivência com 

outras pessoas, o aprendiz expresse seus conhecimentos em consonância com 

outros saberes que vai construindo no ambiente escolar, ao considerar a tarefa de 

estabelecer seu modelo de apreensão da língua meta. 

Não obstante, as aulas de língua estrangeira têm de levar em conta a 

importância da sociolinguística variacionista,15 ou seja, “qualquer língua, falada por 

qualquer comunidade, exibe sempre variações. Pode-se afirmar mesmo que 

nenhuma língua se apresenta como entidade homogênea” (ALKIMIM 2001, p.33). 

Por isso, se torna fundamental considerar as variantes que potencializam a língua- 

alvo, imprimindo um caráter de mutabilidade contínua e prática, apresentando ao 

aprendiz na maneira como realmente a língua é usada no cotidiano social. 

Toda língua tem variação, que é sempre potencialmente um 
desencadeador de mudança. Essa variação está relacionada a 
fatores como classe social, sexo, etnia, idade e estilo. Não se pode, 
contudo, parar no que é linguístico, mas incluir o modo como a língua 
está inserida na sociedade (ALKMIN, 2003, p. 23). 

 

 
A língua compõe a sociedade de forma dinâmica, pessoal e não linear, posto 

que as várias situações contextuais influenciarão de maneira imprevisível e 

complexa “numa variedade infinita de movimentos progressivos e regressivos, de 

caminhos que ainda desconhecemos” (VYGOTSKY 1987,p.130). 

Da mesma forma, a variação, seja qual for, influi de forma preponderante para 

que o conhecimento possa ser construído sem a paralisia dos manuais, que por 

vezes, reproduzem a cultura e a língua como aspectos homogêneos, provocando 

 
 

15 
O fundamento básico da Sociolinguística é que não há sociedade sem linguagem, nem sociedade 

sem comunicação. Os indivíduos e a sociedade se definem e se constroem na e pela língua(gem) 
mediante processo de interação verbal. A Sociolinguística variacionista tem por pai Wiliam Labov que 
afirma a relação íntima entre linguagem e sociedade; logo, se uma língua serve a uma comunidade 
complexa, a heterogeneidade é consequência natural. Para captar as mudanças de uma língua é 
preciso considerar esse caráter heterogêneo, bem como identificar os fatores que as condicionam 
(KANTHACK, 2010, p.19). 
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um fechamento da visibilidade do aprendiz, encerrando as considerações dinâmicas 

da língua, a qual está em constante transformação. 

Assim, vejo que a aquisição de línguas não deve ser vista como um 
produto final, mas como um processo contínuo e interminável em que 
temos uma dinâmica recorrente, de um padrão. Além do mais, 
devemos considerar que o objeto da aprendizagem de línguas, a 
própria língua, também não é estático, mas dinâmico, e se constitui 
em um sistema complexo em constante mutação (PAIVA 2005, p. 
38). 

 
 

Sob o prisma do complexo movimento de modificação, em seus muitos 

aspectos motivacionais, a aprendizagem de uma língua estrangeira tem passado por 

muitas transformações ao longo dos anos, visto que cada aprendiz reage de uma 

forma diferenciada, levando em conta “processos biológicos, cognitivos, afetivos, 

motivações, contexto social e histórico, processos de afiliação, processamento de 

input, criação de hábitos automáticos, interação” (ibidem, 2005, p. 39). 

Para tanto, notam-se várias interconexões que vão construindo o processo de 

aprendizagem de uma LE. Nada acontece de forma isolada, ou por um único meio, 

mas a partir da observância do “todo” que forma a situação de construção do 

conhecimento pelos aspectos subjetivos do aprendiz, assim como a realidade que o 

circunda de maneira a condensar a dinamicidade dos elementos complexos e 

adaptativos, os quais favorecem para a condensação de uma conexão arbitrária ou 

sistemática; individual ou coletiva, pois segundo Bagno (2007, p.37): 

Se a língua é falada por seres humanos que vivem em sociedade, se 
esses seres e essas sociedade são sempre, em qualquer lugar e em 
qualquer época, heterogêneos, diversificados, instáveis, sujeitos a 
conflitos e transformações, estranho, o paradoxal, o impensável seria 
justamente que as línguas permanecessem estáveis e homogêneas. 

 

 
Portanto, muitos estudos teóricos e empíricos apontam para a sinuosa via do 

processo de aprendizagem de uma L2. Não obstante, não há fórmulas que se 

encaixem perfeitamente a um determinado grupo. O que deve haver é adensamento 

dos fatores percepção, respeitabilidade, complexidade e heterogeneidade que 

engendram a formação de novos paradigmas na aprendizagem de uma LE, seja do 

ponto de vista interno, seja externo, o que tende a se considerar são as várias 

prioridades constitutivas desse processo. 
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E, esse percurso merece uma visão multidisciplinar porque tende a mediar a 

concretude da interação entre o objeto do conhecimento, o mediador o aprendiz e, 

ainda tudo o que permeia a sua capacidade mental, inconsciente, bem como dos 

fatores contextuais, o fenômeno de inserção das variedades linguísticas que compõe 

o ser histórico, ideológico e social. Para Bakhtin (1988), as palavras já estão 

impregnadas de um sentido ideológico e vivencial, ou seja, o sujeito somente reage 

às palavras que lhe tem significância. 

A palavra sem significado não desperta o interesse por estar em uma situação 

descontextualizada, acarretando uma possível rejeição linguística. Isso pode ocorrer 

com o desenvolvimento da aprendizagem de uma L2, visto que ao despertar no 

aprendiz “ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida” (RODRIGUES, 2005), 

possivelmente esse sujeito se sentirá impelido a buscar, selecionar e interpretar, a 

partir do conhecimento empírico de sua realidade contextual em comparação à 

realidade que lhe é apresentada, com a finalidade de conhecer a língua/cultura do 

outro sem estabelecer estereótipos, desfavorecendo a comparatividade 

preconceituosa. 

De acordo com Rodrigues (2005) para Bakhtin, a ideologia determina a 

linguagem e as palavras carregam valores sociais que são os valores de 

determinada cultura. Dessa forma o conhecimento linguístico prévio trazido pelo 

aprendiz (futuro professor) não pode ser descartado, ou simplesmente ignorado, 

posto que, tendo como ponto de partida a contextualização, a historicidade e os 

valores ideológicos, a aprendizagem de uma L2 se postulará de maneira concreta e 

satisfatória, a fim de não se segregar o conhecimento teórico do empírico. 

De outro modo, o sujeito-aprendiz poderá vir carregado de ideologias 

negativas acerca da cultura e da língua que se pretende aprender, criando situações 

de comparação entre uma cultura e outra, por vezes, sobrepujando à sua língua e 

cultura em detrimento a cultura e língua metas. 

Nesse entreposto, surge um perigo constante no ensino de línguas 

estrangeiras, o processo de fomento de estereótipos, ou seja, um olhar 

preconceituoso e envolto de ideologias de um grupo que minimiza as 

potencialidades do outro, gerando um conflito, que geralmente, toma lugar quando o 

‘filtro’ cultural atua como única visão de mundo possível, fazendo com que os 
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participantes do outro grupo rechacem ou desprezem aquilo que não faz parte de 

suas realidades (MENDES, 2004). 

Desse modo, a cultura se torna relativa, porque possui a capacidade de 

responder ao meio, de acordo com a mudança adaptativa e difusora de conceitos, já 

que não está parada, mas em constante movimento e mutação. Os muitos grupos 

culturais são caracterizados por identidades subjetivas, peculiares e flexíveis, pois 

sofrem muitas influências e/ou confluências externas, advindas de aprendizagem ou 

partilhas com outros indivíduos de outros grupos, absorvendo características 

culturais diferentes. Assim, faz-se impossível afirmar que nas atuais sociedades 

existam culturas ‘puras’ (CANDAU, 2002). 

Ou seja, o mundo moderno se mostra em um constante estado de mudanças, 

sejam elas linguísticas, políticas, de valores, dentre outros, mas, ainda assim, as 

organizações sociais dominantes impõem, aqui verticalizamos para o cenário 

brasileiro, uma linguagem dita “culta” e “padronizada” que, ideologicamente, 

favorece a uma minoria e constrói uma falsa mentalidade da precisão de uma língua 

nacionalmente unificada, de maneira que somente a partir da utilização desses 

recursos linguísticos ditos “cultos”, pode-se atingir determinados objetivos e mesmo 

galgar um espaço social privilegiado. 

É preciso reconhecer na realidade sociolinguística brasileira dois 
grandes conjuntos de variedades, as prestigiadas e as 
estigmatizadas, sobre as quais se impõe um modelo idealizado e 
ideologizado de “língua certa”, a norma-padrão clássica. Por isso, 
temos que analisar o português brasileiro como uma realidade 
sociolinguística tripartida (BAGNO 2007, p.117). 

 
 

No contexto atual, faz-se fundamental considerar as distinções 

sociolinguísticas que compõem a língua-alvo, nessa pesquisa não será aprofundada 

essa dimensão, mas não se pode deixar de ressaltar que, por vezes, o aprendiz 

(futuro professor) é convidado a conhecer, em muitos cursos de formação, apenas 

uma realidade linguística condizente com uma minoria, e quando chega à sala de 

aula, enquanto professor, por vezes, reproduz essa prática preconceituosa de uma 

língua homogênea e puramente inflexível. 

De sobremodo, ressalva-se que haja o estabelecimento de diálogos multi e 

interculturais, a fim de beneficiar a representação reflexiva da comunicação entre os 
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povos de diversas culturas enquanto construção de um sentido aplicável na 

articulação do global e do local, partindo da historicidade cultural e espacial da 

língua meta. Isto é, a partir das distinções culturais, os grupos sociais podem 

estabelecer diálogos através da interação vinculada entre os sujeitos que atuam 

diretamente na (re) formulação contínua dos paradigmas que constituem a 

sociedade. 

Para isso, fica evidenciado que a grande questão do estudo de uma L2 é não 

segregá-la da cultura alvo, propiciando ao aprendiz uma vivência de inúmeras 

possibilidades de crescimento vertical e horizontal do conhecimento da língua 

estrangeira, pois, uma vez inserido na conjuntura histórico-social, o aprendiz 

percebe de forma concreta o outro, insere-se nesse contexto, respeitando as suas 

próprias raízes linguísticas e culturais, raízes estas, que ao se tratar de culturas 

híbridas, tenciona para a análise dos aspectos multiculturais que englobam esse 

evolutivo e móvel fazer social. 

 

 
1.5.1 Aulas de PLE: uma visão multicultural 

 
 

Ao iniciar um processo ensino/aprendizagem, o aprendiz tende a ser imerso 

na cultura do outro, re-conhecendo as afinidades e vislumbrando as diferenças 

culturais, sempre estimulado a respeitar, os costumes, tradições, variações 

linguísticas, dentre outras diferenças entre a Língua Materna (doravante LM) e a 

língua-meta. 

A educação multicultural prima pelo olhar de que muitos sujeitos que 

convivem juntos e são pertencentes a culturas diversas, independente da maneira 

como escolheram para viver, estabelecem contato de várias culturas em um único 

ambiente, ou seja, há uma mistura de culturas, embora não haja sobrepujança de 

uma em detrimento a outra. 

 

 
A educação multicultural pretende recontextualizar o papel político da 
escola, discutindo a adoção de novos currículos multirreferenciais 
que venham a incorporar discursos historicamente silenciados e a 
desprezar aqueles potencialmente silenciadores. Em outras palavras, 
a pedagogia multicultural acredita na valorização da voz do 
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sujeito/professor e do sujeito/estudante, assim como no 
desenvolvimento da sensibilidade de escuta às múltiplas outras 
vozes, desconstruindo a polarização dos saberes e assumindo, 
através do dialogismo, uma perspectiva de construção do 
conhecimento de forma dialética e multidimensional (MOTA 2004, 
p.41). 

 
 

É a partir da educação multicultural que os sujeitos – aluno e professor – 

ganham voz ao expressar as suas peculiaridades culturais. Nesse processo de 

multiculturalidade os indivíduos percebem que toda cultura é por excelência hibrida, 

de maneira que sofreu, sofre e sofrerá influências de outras culturas. Isto significa 

que não pode haver supremacia de uma língua sobre outra, porque as culturas são 

resultados da mistura de outras culturas. 

Nessa proposta multicultural, o professor de LE redimensiona seu 
papel profissional, distanciando-se de uma postura de alienação e 
aproximando-se de um comprometimento com a transformação 
social, tornando-se um educador intelectual, um agente de mudança, 
engajado na desconstrução de estereótipos e na promoção da 
tolerância das diferenças da convivibilidade internacional (GIROUX 
1997, p. 251). 

 

 
Em se tratando do ensino de PLE, o aprendiz quando apresentado à 

heterogeneidade cultural, assim como as variações regionalistas que formam a 

língua brasileira, tende a não estabelecer juízo de valor em relação às diferenças 

dialetais, o que ainda está muito impregnado ideologicamente e nas atitudes 

excludentes de brasileiros para com os próprios conterrâneos. 

A apresentação dessa diversidade poderá favorecer para uma apreensão de 

novos conhecimentos de maneira profusa, uma vez que a língua estará associada à 

práxis social e a toda a dinamicidade linguística que está presente no contexto de 

todos os brasileiros, valorizando assim a cultura/língua meta. Advindo de tal ação, os 

conhecimentos são agregados de valores multiculturais, e mesmo interculturais, pois 

a cultura se configura como um mecanismo concreto de difusão de saberes 

linguísticos. A educação só se apresenta como multicultural no momento em que 

põe em ação na escola certas escolhas pedagógicas, que representem em seus 

conteúdos e métodos a diversidade cultural de maneira aberta, sem gerar conflitos 

de superioridade e inferioridade das regiões que formam a nação (CANDAU 2002, 

p.76). 
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Quando o aprendiz está inserido no universo cultural da língua estudada, e, 

por conseguinte, configura-se como sujeito partícipe do processo do saber/conhecer, 

este tende a perceber, e compreender melhor as condições físicas, históricas e 

sociais que perfazem a constituição peculiar da cultura meta. Nessa fase da 

aprendizagem, a linguagem assume a forma de capital cultural, ou seja, é a partir da 

expressão do sujeito socialmente posicionado que se estabelecem as relações de 

poder e se pode observar e interagir com o diverso. 

Nessa orientação, o ensino de Português como Língua Estrangeira ao enfocar 

as variações linguísticas brasileiras, como um fator pragmático de enriquecimento 

cultural para o aprendiz, favorece a exposição das muitas formas que o português  

do Brasil, continuamente, ressignifica no cotidiano de cada região. Muito embora no 

imaginário social o termo cultura tende a estar vinculado à cultura dita culta, 

notadamente aos valores da cultura intelectual e artística (CANDAU, 2002) 

pensamento que favorece o preconceito linguístico. 

Ou seja, corroborando com esse pressuposto se tende a instaurar a 

supremacia de uma língua em detrimento de outra. A partir desta concepção 

desastrosa, o preconceito cultural, dissemina uma ideologia que menospreza os 

diversos “falares” constituidores da identidade brasileira. 

Não obstante, quando o sujeito-social não se porta linguisticamente de acordo 

com a língua difundida nos meios de comunicação, ou mesmo dos meios sociais 

ditos intelectuais, é discriminado, estigmatizado e, de maneira veemente, excluído 

das possibilidades de acesso a alguns segmentos sociais. Por isso, a importância do 

papel do professor de LE, o qual deve contribuir para o fomento do respeito à cultura 

do outro, posto que língua, cultura e sociedade se tornam o tripé de sustentação do 

processo ensino/aprendizagem de outra língua. 

Contudo, os preconceitos estabelecidos socialmente por uma hierarquia 

dominante, que se encontra em minoria na sociedade vigente, subjugam a 

comunidade linguística que não “se adequa” aos moldes impostos, minorando as 

probabilidades de promover com dinamismo o processo de aprendizagem da língua 

estudada, contribuindo para a fragmentação do conhecimento viabilizado em uma 

mão única de acesso. 
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1.6 O advento das TICs no âmbito educacional 

 
 

 
O mercado de trabalho exige do indivíduo o mínimo de conhecimento no 

quesito informática básica, ligar e desligar um computador, saber reconhecer as 

mídias digitais, ou seja, “dominar” a máquina que, na prática, não se pode dominar, 

haja vista a rapidez com que se torna obsoleta. Não distante do tempo presente, o 

sujeito histórico por vezes fora dominado por ideologias disseminadas em seu 

contexto social. Agora, esse mesmo sujeito se vê dominado por um avanço 

tecnológico cada vez mais veloz, com vistas à efemeridade das informações que 

circundam o contexto sócio-histórico e remonta uma sociedade muito mais 

tecnocrata. 

Nesse novo momento histórico-social, o espaço escolar não deve e, nem 

mesmo, pode estar distante de tais mudanças. A aproximação com as tecnologias 

reforça a garantia de uma qualidade educacional mais interativa. A escola tem por 

necessidade integrar o uso das TICs a esse novo momento de inovação social, que 

requer uma efetiva mudança ligada à construção do processo ensino/aprendizagem. 

A natureza de incorporação às mídias digitais de linguagens e meios 
convencionais de comunicação (áudio, vídeo, animação, material 
impresso...), de uso consolidado antes do advento e da 
disseminação dos computadores, evidencia a necessidade de um 
planejamento que considere as características específicas de suas 
linguagens e potencialidades tecnológicas, propiciando a criação de 
uma sinergia para a concepção e realização de ações educacionais 
inovadoras (SCHÖN 1997, p. 87). 

 

 
A sociedade como um todo passa por essa veloz transformação através das 

contínuas inovações tecnológicas. De acordo com pesquisas realizadas pela Internet 

World Stats, o número de usuários das novas tecnologias teve um crescimento 

gigantesco. E em especial a pesquisa aponta para o uso da Internet, instrumento de 

adaptações às novas modalidades de interação comunicacional humana. Vejamos 

os números apontados pela pesquisa no quadro abaixo: 
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Quadro 2 : Uso da Internet no Mundo x População Mundial 
Regiões do 

mundo 
População Usuários da 

Internet em 
Usuários da 
Internet em 

Penetração 
na população 

Crescimento 
de usuários 

Usuários vs 
total 

  31/12/2000 31/03/2009  2000-2008 população 
      mundial 

África 975.330.899 4.514.400 54.171.500 5,6 % 1100 % 3,4% 

Ásia 3.780.819.792 114.304.000 657.170.816 17,2 % 474,9 % 41,3% 

Europa 803.903.540 105.096.093 393.373.398 48,5 % 274,3 % 24,6% 

Oriente Médio 196.767.614 3.284.800 45.861.346 23,3 % 1.296,2 % 2,9% 

América do 

Norte 

337.572.949 108.096.800 251.290.489 74,4 % 132,5 % 15,7% 

América 

Latina/Caribe 

581.249.892 18.068.919 173.619.140 29,9 % 860,9 % 10,9% 

Oceania/ 

Austrália 

34.384.384 7.620.480 20.593.751 60,4 % 172,7 % 1,3% 

Total Mundial 6.710.029.070 360.985.492 1.596.270.108 23,5 % 342,2 % 100% 

Fonte: http://www.internetworldstats.com/stats7. Acesso em: 15 de maio de 2011 

 
Assim, pode-se notar que novas tecnologias têm causado muitas mudanças 

em todos os segmentos sociais, e a escola não pode ficar inerte e amedrontada ante 

tantas transformações. A busca por adequação das TICs na escola tem de ser uma 

prática contínua, uma vez que para Oliveira (2003, p.35) “a história da educação 

brasileira está permeada de buscas de inovar de forma prescritiva o cotidiano das 

escolas, em grande parte com materiais construídos para outros contextos sociais”. 

Outrossim, essa revolução da tecnologia se constitui a partir das experiências 

sociais vigentes, Costa e Paim (2004, p. 16) afirma que “nesse contexto a revolução 

tecnológica, principalmente a informática, constitui um dos fatores dessas 

transformações em curso”. 

Nesse panorama, o educador que usa as TICs tende a fomentar práticas 

pedagógicas mais acessíveis, partindo de aulas mais interativas. Porém, essa 

inovação nem sempre é favorável para o processo porque do mesmo modo, podem- 

se perceber ações que são meramente reprodutoras de práticas engessadas, 

permeadas pelo medo de reconfigurar a própria prática e se aventurar em um 

universo desconhecido, sem, por vezes, favorecer o desempenho de atitudes 

motivacionais. 

Incorporar as mídias ao âmbito educacional necessita de um planejamento 

específico dos critérios que se pretendem alcançar. Não basta inserir um aparelho 

de TV em sala de aula e considerar que assim se inseriu um recurso midiático na 

escola, ou mesmo entregar à comunidade escolar um laboratório de informática e 

http://www.internetworldstats.com/stats7
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deixá-los, computadores e impressoras, em uma sala trancada sem uso, 

perpetuando a falsa ideia de inovação tecnológica na escola. É importante ter 

aparelhagem, “mas mais importante é elaborar um projeto pedagógico que aproveite 

bem a velocidade de conexão e a simultaneidade” (RAMAL, 2003, p. 190). 

Com o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação ensinar e 

aprender recebem um novo tratamento, ou seja, os usos das diversas ferramentas, 

cujas possibilidades se tornam infinitas ante a gama de recursos presentes em cada 

uma delas, reafirma a necessidade de apropriação dos conhecimentos digitais. A 

integração tecnológica ao processo de construção do saber fomenta possibilidades 

de melhor qualificação do sujeito-cidadão no compromisso com a transformação 

sócio-histórica, pois: 

a integração entre tecnologias, linguagens e representações têm um 
papel preponderante na formação de pessoas melhor qualificadas 
para o convívio e a atuação na sociedade, conscientes de seus 
compromissos para com as transformações de seu contexto, a 
valorização humana e a expressão da criatividade (NÓVOA 1997, 
p.29). 

 

 
Assim, os vários setores sociais têm buscado se adaptar às mudanças pelas 

quais passam o mundo contemporâneo. E nesse momento, emerge o processo de 

construção identitária em interface com as novas tecnologias, ”recontextualizando o 

papel político da escola (...) numa perspectiva de construção do conhecimento de 

forma dialética e multidimensional” (MOTA 2004, p.41). Dessa forma, com as 

mudanças paradigmáticas, todo o sujeito-social passa pelo caminho da assimilação 

e acomodação desta nova experiência, a qual permeia a descoberta dos novos 

modelos instrucionais pertinentes a esta rapidez informacional. Isto é, instrucionismo 

significa que fatores externos podem ser importantes, como motivação, ocasião, 

provocação, mas os fatores internos são decisivos. Correlaciona-se com o processo 

de emancipação, que exige a presença do sujeito ativo (DEMO 2003, p. 78). 

É esse sujeito ativo que colabora para o construir e solidificar os novos 

modelos de formação humana, posto que esses modernos formatos da qualificação 

do ser e do mundo imprimem um caráter emergencial de refacção das posturas, 

sobretudo quando se trata do sistema educacional. 
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Não é preciso enfatizar a importância vigente do uso das TICs em qualquer 

segmento social. Fala-se da necessidade inegável, por exemplo, do celular, da TV, 

dos pen-drives, dos computadores, da internet e de tantos outros recursos, que em 

todas as camadas sociais estão presentes de forma notória e indispensável. 

A digitalização permite registrar, editar, combinar, manipular toda e 
qualquer informação, por qualquer meio, em qualquer lugar, a 
qualquer tempo. A digitalização traz a multiplicação de possibilidades 
de escolha, de interação. A mobilidade e a virtualização nos libertam 
dos espaços e tempos rígidos, previsíveis, determinados (MORAN 
2010, p.3). 

 

 
Torna-se assim, difícil pensar em um contexto cujos aparatos tecnológicos 

não estejam presentes. Constitui-se como uma necessidade do ser social a 

obtenção, bem como manipulação destes recursos, seja para acrescentamento 

pessoal, seja para formação profissional de qualidade. Deste modo, o sujeito social 

que se encontra distante dessa realidade estará excluído do grupo social ao qual 

pertence. Nisto reside um caráter de obrigatoriedade, é preciso estar conectado. 

Espera-se que as TICs facilitem as maneiras de ensinar e aprender, uma vez 

que havendo recursos dinâmicos, atraentes, atualizados, haverá a possibilidade de 

ingresso das pessoas em um mundo mais crítico e participativo no que concerne ao 

conhecimento institucional, acadêmico. Para tanto, as novas tecnologias se 

transformam em um poderoso aliado no processo de construção do conhecimento, 

pois pode possibilitar uma pesquisa mais acessível, testar conhecimentos e 

descobrir novos conceitos e situações. 

Faz-se possível, dessa forma, perceber que as novas tecnologias inseridas no 

espaço escolar se tornam instrumentos de múltiplos usos, ressignificando a via de 

acesso aos meandros do conhecimento. Igualmente, o caminho de constituição da 

aprendizagem facilita o desenvolvimento das competências e habilidades do 

aprendiz, enquanto sujeito ativo do saber, o qual lida de maneira direta e concreta 

com o objeto, buscando informações, comparando dados, organizando ideias, 

analisando resultados, enfim modelando-o de forma empírica. “Na rede, todos os 

participantes são potencialmente emissores, receptores e produtores de informação. 

Cada pessoa tem a oportunidade de buscar e representar por si mesma, escolher 
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caminhos e participar da criação da trama de inter-relações” (ALMEIDA, 2003, p. 

206). 

Com o uso das novas tecnologias na escola, criou-se uma ideia de 

substituição das modalidades tradicionais de ensino, por uma suposta nova forma de 

descobrir o conhecimento, visando suplantar os recursos já utilizados por mídias, 

como se estas fossem as salvadoras de todos os problemas educacionais. Passou- 

se assim, a inserir nas salas de aula computadores, TVs, aparelhos de som, 

datashow, dentre outros, com a finalidade de aparelhar a escola, contudo, como 

aponta Aragão (2007) é fundamental ressaltar que a simples distribuição de 

tecnologias nas escolas não tem garantido seu uso efetivo, bem como a 

potencialidade da ferramenta não garante seu uso eficaz. 

De tal modo, as TICs possuem a vantagem de estimular de maneira mais 

concreta a atuação do sujeito na troca de experiência com o objeto. Estas sugerem  

a mudança nos métodos de ensino em todo o ambiente escolar, contudo não se 

pode deixar que haja uma mera transferência de recursos, mas um alargamento nas 

possibilidades de apreensão do conhecimento. 

Dessa maneira, faz-se notório o crescimento expressivo da inserção dos 

aparatos tecnológicos no ambiente escolar. Igualmente, o uso desses recursos pode 

contribuir de maneira significativa para o incremento de competências e habilidades 

nas aulas de LE, uma vez que a partir das mídias digitais há uma possibilidade de 

fomento das diversas linguagens, pois “a linguagem não é mais singular, mas uma 

pluralidade de códigos e de formas (...) que se infiltram no tecido social, 

transformando o conteúdo, o ritmo e as modalidades de comunicação humana” 

(PONTES 2009, p.18). 

Não obstante, sem a capacitação devida de profissionais qualificados, as 

mídias ganham forma estanque ao que se designa real, podendo gerar uma força 

motriz contrária ao pretendido, isto é, o recurso que se tornaria um auxiliador no 

processo de construção cognitiva pode tornar-se objeto de desprezo e temor para 

aqueles, cujo desconhecimento de seus usos e possibilidades lhes foi imputado. 

Quando há uma recusa total, o professor corre o risco de naufragar, 
porque a recusa pode contribuir para a construção da imagem 
acadêmica de um sujeito conservador, que tem medo. Por outro lado, 
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quando o professor se apropria do computador como recurso 
instrumental, ilustrativo, do seu trabalho, ele se apresenta como 
capaz, ao menos ameniza os contornos de sua imagem acadêmica. 
Ao se abrir – ainda que minimamente, atravessado pelos riscos 
inerentes a qualquer tentativa – ele se protege de críticas maiores 
(MAFRA 2008 p. 164). 

Todavia, a forma como se apresentam tais instrumentos pode provocar um 

estranhamento, posto que a reconstrução da prática docente não é tarefa fácil de 

acordo com Prado (2003, p. 4) “a reconstrução da prática requer a sua compreensão 

e a articulação de novos referenciais pedagógicos que envolvem os conhecimentos 

das especificidades das mídias, entre outras competências que o paradigma da 

sociedade atual demanda”. 

De maneira crescente, as TICs estão sendo inseridas de forma muito 

preponderante no cotidiano de todos os cidadãos, ou seja, no momento atual, vive- 

se a influência dos meios de comunicação, dada a velocidade com a qual as 

informações circulam no mundo globalizado, cujas fronteiras ideológicas são 

adentradas, possibilitando a propagação de forma mais fácil de ideologias e por 

consequência a reprodução de discursos massificantes. As mídias como força  de 

um cotidiano que “dita” e “ensina” conteúdos e de um suposto “saber ser” e de um 

“saber-fazer”, às vezes invisivelmente, têm influenciado o desempenho do trabalho 

pedagógico (PERES 2005, p.160). 

É bem verdade que, para muitos educadores, as TICs são vistas como 

instrumentos irrelevantes, porque o uso destes recursos pode causar um certo 

desconforto advindo do medo, sobretudo no que concerne à substituição do 

professor pela “máquina”. Pondera-se a existência da possibilidade de que essas 

novas tecnologias, no espaço educacional, ocasionem uma situação de 

estranhamento entre os educadores e de resistência ao seu uso. Havendo de tal 

sorte, a necessidade de que sejam melhor definidos os objetos e as práticas  a 

serem desenvolvidas no processo de formação docente, em vista a possibilidade de 

uma nova organização escolar, pois: 

No início da formação docente para uso da tecnologia, por vezes, se 
observa por parte dos professores cursistas uma sensação de 
“ameaça” por estarem diante de uma nova possibilidade de 
organização escolar diferente do presencial, que está fortemente 
introjetada, inclusive nas concepções, práticas e experiências que 
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obteve na sua própria formação (RAMOS & MEDEIROS 2009, p. 43- 
44). 

É nesse cenário turbulento que muitos professores se veem impelidos a 

rejeitar o uso das TICs, sobretudo, quando este cerne está nas mídias digitais, 

subsídios que ainda provocam estranheza, por possuírem alta complexidade. Não 

obstante, com uma grande velocidade com qual se tornam obsoletos tendem a 

favorecer a busca incessante de novos conhecimentos, e estes cada vez mais 

complexos, para tanto: 

 
É sabido que os professores e especialistas de educação ligados ao 
setor escolar tendem a resistir à inovação tecnológica, e expressam 
dificuldade em assumir, teórica e praticamente, disposição favorável 
a uma formação tecnológica. Há razões culturais, políticas, sociais 
para essa resistência, que geram atitudes difusas e ambivalentes 
(LIBÂNEO 1998, p.31). 

 
Por isso, com tantas evoluções tecnológicas e científicas, o mundo físico, de 

maneira crescente, acaba por certo modo, perdendo a sua característica de fixidez, 

sugerindo ao indivíduo a presença de uma globalização virtual/real com ações 

sociais, profissionais e mesmo pessoais mais dinâmicas e velozes, isto é, as muitas 

formas de expressão se tornam urgentes em se tratando da acessibilidade das 

informações contíguas nos meios comunicacionais. 

 
O mundo físico se reproduz em plataformas digitais e todos os 
serviços começam a poder ser realizados física ou virtualmente. 
Podemos pagar contas numa agência de banco ou na Internet, fazer 
compras numa loja ou através de lojas virtuais. Há um diálogo 
crescente, muito novo e rico entre o mundo físico e o chamado 
mundo digital, com suas múltiplas atividades de pesquisa, lazer, de 
relacionamento e outros serviços e possibilidades de integração 
entre ambos, que impactam profundamente a educação escolar e as 
formas de ensinar e aprender a que estamos habituados (MORAN 
2007, p.06). 

 
Se as novas tecnologias regem o mundo de maneira geral, as TICs não 

podem estar distantes do espaço escolar. São recursos de fomento à educação 

prática e continuada, de expressão e motivação contínua, cujo enlevo propicia a 

adesão do aprendiz aos critérios de busca de re-conhecimento ao objeto em estudo. 

Desta forma, a integração dos recursos tecnológicos tende a ser um facilitador na 

compreensão de situações-problemas impetradas pelo cotidiano e vivenciadas pelos 

partícipes deste contexto sócio-educacional. 
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A globalização da economia e a rapidez das inovações tecnológicas 
estão desafiando o sistema educacional a oferecer oportunidades a 
um número cada vez maior de pessoas que buscam o conhecimento 
como um meio de se aperfeiçoarem profissionalmente ou até mesmo 
para continuarem sua educação. Ao sistema educacional, tem se 
exigido maior esforço em formação, treinamento e reciclagem 
profissional (FAUSTINI 2001, p. 249). 

 
 

1.7 Escola, novas tecnologias e ensino de línguas 

 

A sociedade brasileira e o mundo têm passado por significativas mudanças, 

nas quais muitos paradigmas são transformados a fim de atender às necessidades 

contextuais. É bem verdade que essas mudanças são inter-mediadas pelo avanço 

tecnológico, que modo gradual o sujeito social vive e partilha, em consonância com 

as experiências do pessoal imbricado ao coletivo. E neste contexto, as 

transformações no âmbito escolar não podem ser diferentes. Assim, as TICs podem 

sugerir novas propostas de ensino que procuram transformar professor e educandos 

em pesquisadores atuantes. 

Um exemplo típico é o uso da internet em sala de aula, muito embora ainda 

haja muitos discentes que não têm acesso ao computador, bem como à rede 

mundial de computadores – Internet –, por fatores sociais, políticos e econômicos, 

pois, 

evidentemente, o impacto da Internet depende de fatores 
econômicos, políticos e sociais de cada comunidade. De modo geral, 
a maior parte das pesquisas sobre Internet concorda que o impacto é 
mais limitado do que se esperava e que varia dependendo de como 
os atores econômicos, regulamentos governamentais e os usuários 
organizam a evolução da tecnologia da Internet (DIMAGGIO 2001, p. 
310). 

 

 
No entanto, atualmente, para se aprender se faz necessário requerer a 

apreensão de muitas informações, o que indica a transposição de muitas barreiras e 

dificuldades, já que se faz preciso ofertar ao aprendiz a possibilidade de conhecer as 

infinitas fontes de conhecimento que, gradativamente crescem no inimaginável 

mundo da Internet. Sendo assim, são os atores sociais quem organizam essa 

evolução tecnológica, dada a quantidade de informações que circulam na rede. 
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Diante de tais mudanças, a escola vai assumindo novos papéis, devendo ser 

integrada aos novos desafios advindos do uso das novas tecnologias, propondo na 

regência deste novo modelo uma nova organização social. De tal forma, os suportes 

tecnológicos ganham um novo matiz como auxiliador nos novos modelos das 

relações humanas. 

Assim sendo, não se pode deixar de ressaltar que os meios de comunicação 

podem ser instrumentos de subsídio no que concerne à formação do professor, de 

acordo com a SEED16 (2007) os professores serão em até dez anos “habilitados em 

nível superior ou formados em serviço”, e muita dessa formação, atualmente, 

acontece através das mídias, seja em cursos de graduação via Educação a 

Distancia, seja por políticas públicas de inserção das novas tecnologias no âmbito 

educacional, como os cursos ofertados pelos governos federal e estadual de “Mídias 

Educacionais”; Proinfo; dentre outros. Igualmente, muitas são as ocasiões em que o 

uso desses recursos tecnológicos pode favorecer para o desenvolvimento do 

ensino/aprendizagem, como por exemplo, em uma nova ressignificação da 

construção do saber, bem como a ampliação de sistemas de autoria que permitem 

ampliar estratégias docentes (COSTA & PAIM, 2004). 

As universidades têm aberto suas portas para essa nova modalidade de 

ensino que é a EAD, embora ainda sejam demasiados os desafios e as 

desconfianças em relação a este novo molde de ensino, mas muitas iniciativas estão 

sendo implantadas, ainda que se tenha um ranço demasiado impregnado de que a 

educação presencial é mais séria e mais eficaz. 

Destarte, é a reconfiguração de como são utilizados os aparatos tecnológicos 

que norteará os objetivos que se pretende alcançar, de maneira tal que a 

necessidade de apresentar ao educador, em via de formação, as novas tecnologias 

tende a possibilitar a construção do conhecimento de maneira potencializada. 

Aliás, não basta apenas apresentar novos aparatos tecnológicos e não 

incentivar a busca pelo re-conhecimento do novo. Talvez o problema não esteja no 

 

 

16
SEED, Secretaria de Educação à Distância do MEC, que criou alguns projetos como TV Escola, 

Proinfo e Proformação, a fim de imprimir um caráter abrangente à educação, envolvendo o país e 
preocupando-se em oferecer condições de expansão da sua implantação e formação de profissionais 
para realizá-los em todo território brasileiro (COUTO 2009, p. 34). 
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uso dos instrumentos, mas na forma da aplicabilidade de como se inovar, 

transformar e diversificar a partir do uso das TICs. 

Faz-se necessário observar com cautela e precisão como adequar os 

componentes da construção do saber em interface com o uso das novas tecnologias 

que “movem” o mundo globalizado. Não obstante, a expansão do ensino em pleno 

século XXI, está imbricada ao crescimento gradativo e por vezes exacerbado dos 

recursos tecnológicos que fomentam o surgimento, cada vez mais veloz, de distintas 

atitudes, seja no âmbito da linguagem, do comportamento, do conhecimento. Assim, 

as novas relações sociais sugerem uma organização baseada nos moldes da 

horizontalidade, ou seja, emerge condições colaborativas entre sujeito e 

conhecimento, de maneira dinâmica, embora seja necessário um homem muito mais 

adaptado às exigências do novo mundo (BEATO, 2009). 

Nesse contexto, faz-se importante que haja um processo de imersão social do 

professor no momento de sua formação cognoscível, isto é, neste processo passível 

de conhecimento que advém das contínuas buscas pelo saber, o docente não pode 

ficar à margem das inovações que remodelam as práticas sociais, por isso  de 

acordo com Costa e Paim (2004, p.27) “(...) a tecnologia não pode nunca estar 

dissociada da dinâmica em que o conhecimento é desenvolvido”. 

Muito embora, o educador considera o instrumento tecnológico, por vezes, 

sem fundamentação e/ou objetivação do que se pretende ao utilizar tal recurso, pois 

ainda que, usando a tecnologia adequada, se o professor não estiver capacitado 

para utilizá-la, não haverá eficácia no ensino de LE (SIQUEIRA & CAMARGO, 

2004). 

Partindo desse pressuposto, verifica-se que na evolução das tessituras 

constitutivas da construção do conhecimento do educador, a tecnologia, até então, 

tem sido explorada, por ocasiões, de forma mais superficial e a este não é dada a 

instrumentalização necessária para que haja uma abrangência no que concerne aos 

conteúdos a serem dispostos, o que se torna veladamente propagados, acerca da 

“desnecessária” utilização desses artifícios tecnológicos. 

“O educador acaba sendo o grande responsável por sua própria formação 

(...)” (GUEDES, 2006, p. 26). E é nesse cenário de busca individual que a 
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construção do saber docente acontece. Ação, por vezes, pessoal, sem estímulo e 

sem auxílio, e que quando não apresentado ao universo das novas tecnologias,  

esse profissional pode ser excluído de possibilidades infinitas de inovação. 

Deve-se considerar que o uso das novas tecnologias não se configura como 

simplesmente beneficiador de outras posturas, porque a depender de seu uso, os 

problemas vigentes podem perdurar ou mesmo provocar rupturas gravíssimas no 

processo do desenvolvimento ensino/aprendizagem, a dizer de uma Língua 

Estrangeira (LE), de qualquer indivíduo. 

Já não se pode mais pensar apenas no modelo vertical17 no âmbito 

educacional, uma vez que a propagação e a perpetuação deste modelo vão de 

encontro aos mais concretos meios de aquisição dos conhecimentos sociais 

vigentes, a exemplo das novas tecnologias, cuja hierarquia já não se faz tão visíveis. 

Faz-se preciso estimular o uso das TICs para que estas favoreçam no 

desenvolvimento de um caráter de horizontalidade nas práticas constitutivas do 

saber, gerando um aproveitamento mais eficiente dos objetos de estudo, a fim de se 

alcançar resultados igualmente eficazes. De acordo com os PCNs (2000, p.8): “o 

importante é que o aluno saiba analisar as especificidades, sem perder a visão do 

todo em que elas estão inseridas, e perceba que as particularidades têm um sentido 

socialmente construído”. 

Para isso, o uso de instrumentos midiáticos no âmbito escolar tende a 

favorecer que haja uma maior atenção dos sujeitos envolvidos no processo 

ensino/aprendizagem, posto que a partir da utilização de instrumentos inovadores, 

há um fomento às novas formas de diálogos, sobretudo, de maneira mais eloquente 

com aprendizes inseridos em um contínuo e presente contexto de transformações 

sócio-político-culturais. 

Todavia, é preciso ter clareza no que se objetiva e a partir da intencionalidade 

se constituir ambientes favoráveis que despertem o interesse e, sobretudo, o acesso 

 
 

 
17 

O modelo vertical se organiza hierarquicamente a partir da figura da autoridade (...). Retrata a  
figura principal na escala de comando, definindo diferentes níveis de autoridade e responsabilidade. 
Esse modelo vertical se repete na escola, visível na relação professor-aluno, na qual o professor 
detém o poder nas decisões e a autoridade na formulação do conhecimento (BEATO 2009, p. 23-24). 
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do aluno aos recursos tecnológicos, contribuindo para uma aprendizagem mais 

significativa e eficiente. 

As TICs trouxeram à comunidade global um acesso ilimitado ao 

conhecimento, bem como ao espaço escolar, favorecendo novos rumos ao 

desenvolvimento do saber, já que a aquisição do novo, do desconhecido precede a 

autonomia do aprendiz ao buscá-lo em outros lugares, como por exemplo, nos  

meios de comunicação midiáticos, e não apenas em uma instituição formativa. O 

acesso ao conhecimento é garantido pela liberdade da busca, a partir de estímulos 

pessoais. O aprendiz agora pode ter ingresso a um universo infinito de informações, 

embora surja “uma necessidade de se encontrar um lugar seguro, valores maiores e 

mais profundos nos quais seja possível encontrar subterfúgio no mundo globalizado” 

(MENDES & LOURENÇO 2009, p. 171). 

Igualmente, o planejamento é o meio mais eficaz para se lograr o êxito no uso 

dos recursos tecnológicos. As mídias, no espaço escolar, podem estimular a 

construção cognitiva de maneira participativa, respeitando os muitos ritmos de 

aprendizagem, adaptando e valorizando as peculiaridades e contribuições do sujeito, 

que interage com o objeto de estudo. 

Dessa forma, podem-se integrar as estratégias de busca do conhecimento 

com o uso das tecnologias, sendo primordial que haja uma significação dos diversos 

instrumentos, como por exemplo: texto escrito, comunicação oral, a escrita, 

hipertextual e multimídia. Assim é possível reconhecer o potencial que traz cada 

recurso midiático, o qual, além de valorizar com estímulos, orientações, troca de 

conhecimento, reflexões e planejamento nos momentos de educação, favorece para 

uma concretude maior nas ações realizadas. 

A partir do instante em que há um aprofundamento no que tange à pesquisa 

do objeto, o sujeito tende a superar desafios inseridos em um nível de autonomia no 

campo da própria construção cognitiva. Porque, quando há apresentações de 

resultados de pesquisa, assuntos e temas para as aulas, surgem possibilidades de 

orientação aos educandos em suas tarefas. 

O espaço educacional deve oferecer ao professor formação de qualidade 

voltada para sua área específica de atuação. Não obstante, emerge a grande 
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precisão de o educador estar em contato com as novas tecnologias, pois se 

constituem como meios muito eficazes para a obtenção de resultados positivos no 

que concerne ao conhecimento. 

Há que se reencontrar o sentido mais humanístico, interativo e 
integrador da educação, que leve a repensar a necessidade de 
professores e gestores tomarem consciência de que o uso das 
tecnologias permite redimensionar os espaços de ensinar e 
aprender, sonhar e amar, vislumbrando a provisoriedade do 
conhecimento, as novas possibilidades das práticas da escola, a 
necessidade da formação continuada para atender às 
características de mudança da sociedade atual e para resgatar o 
valor do saber e a sensibilidade do ser (REZENDE & FUSARI 1994, 
p.24). 

 

 
Faz-se primordial repensar na práxis educativa como uma tomada de 

consciência, geradora de buscas incessantes pelo objeto a ser desvelado. O 

professor assume a postura de sujeito auxiliador na formação do indivíduo enquanto 

cidadão ativo e partícipe na tomada de decisões, seja de cunho social, seja 

profissional, ou mesmo pessoal. 

A concepção docente deve estar em concordância com as transformações 

sociais. Não se pode pensar em eficientes e eficazes estratégias de ensino, sem que 

aquele que a direciona esteja estanque à realidade na qual estão inseridos seus 

alunos, desprezando os critérios de exigência social para a formulação de um ensino 

de qualidade. A busca pelo saber contribui para o desenvolvimento intelectual e 

mental do ser humano, em sua relação consigo mesmo e com o outro. 

Dessa forma, ao educador cabe também a tarefa de construir seus 

arcabouços significativos, ante as necessidades pessoais e intransferíveis, advindo 

de seu contexto de experiência pessoal. Por isso, como corrobora Nóvoa (1997, 

p.26) “a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando”. 
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1.7.1 A tecnologia transpondo as fronteiras do conhecimento 

 
 

Muitos questionamentos insurgem acerca da imersão do professor em um 

dado processo continuado de formação, considerando o fator tecnologia, por vezes, 

como uma mera “válvula de escape”, sem fundamentação e/ou objetivação do que 

se pretende ao utilizar tal recurso. 

Se se utiliza TV, DVD, aparelhos sonoros, por que se tem a necessidade de 

utilizar outros aparatos? Esses não são suficientes? Como utilizar a multimídia em 

um espaço que não se tem tais recursos? Por que o uso de outros meios, como por 

exemplo a internet, se muitos alunos não têm acesso a ela? Se há vídeos, então não 

há necessidade de o professor estar na sala? Então para que usá-los? Como 

preparar o aluno para fazer pesquisas na internet sem que se faça uso inapropriado, 

com vistas no chamado “ctrl C/ ctrl V”: copiar e colar? 

Nesse instante, verifica-se que no processo de formação do profissional da 

educação, a tecnologia, até então, tem sido pouco explorada e ao educador não é 

dada a instrumentalização necessária para que haja uma abrangência no que 

concerne aos conteúdos a serem dispostos, propagando, de forma velada, a 

“desnecessária” utilização desses artifícios. 

Decerto, a integração das tecnologias no âmbito educacional emerge como 

um acesso ao conhecimento em que as fronteiras são facilmente atravessadas, a 

cultura facilmente conhecida e o diálogo facilmente estabelecido. 

Assim sendo, ensinar uma língua estrangeira, como o português do Brasil, 

ganha um novo matiz, tornando-se mais dinâmica, já que as aulas ao centrarem-se 

em um processo de “imersão” cultural, com o auxílio das novas tecnologias, as quais 

têm o poder de trazer para o educando uma realidade mais concreta, atual e 

motivadora, viabilizam o conhecimento mais pleno da língua, perdendo o caráter 

superficial de reproduzir normas e condicionar-se às propostas fechadas dos livros 

didáticos, os quais, muitas vezes, assumem o papel de meros reprodutores de 

ideologias. 

Diante de tantos pressupostos, a formação do professor de PLE, 

considerando as diversas implicações que devem ser ponderadas no processo de 
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ensino/aprendizagem, perpassa por uma gama de necessidades no que concerne 

aos conhecimentos de língua e cultura, de forma imbricada, justaposta aos recursos 

tecnológico-midiáticos que remodela um cenário com novos matizes, interpelando o 

sujeito/aprendiz ao alargamento da visibilidade dos conhecimentos de si e do outro. 

Neste cenário, o professor deve saber usar as TICs a partir das práticas 

pedagógicas e do que se pretende alcançar. Igualmente, podem-se perceber ações 

que são meramente reprodutoras de práticas engessadas, sem o favorecimento de 

atitudes motivacionais que perfazem a apreensão do conhecimento nas aulas de 

PLE. 

Faz-se notório o crescimento vertiginoso do uso das tecnologias no campo 

educacional, bem como o necessário uso desses recursos de maneira a contribuir 

de forma significativa para o desenvolvimento de competências e habilidades nas 

aulas de LE, uma vez que a partir das mídias digitais há um possível de fomento das 

diversas linguagens, produzindo significativas mudanças na produção de materiais 

com suporte em outras tecnologias. 

 
 

1.8 Formação docente: a autonomia nas aulas de LE 

 
 

A formação do professor de Língua Estrangeira tem passado por muitas 

transformações ao longo do tempo, haja vista a necessidade de adaptação às 

mudanças sociais e paradigmáticas pelas quais a sociedade atual passa. No 

entanto, explorar o campo da formação docente, seja de qualquer área do 

conhecimento, fomenta muitas investigações, pois a partir de cada peculiaridade 

morfológica dessas ciências, as buscas pela resolução de problemas recorrentes e 

emergentes tendem a ser constantes e contextuais, dados os fatores heterogêneos 

impostos a cada situação de troca de conhecimento. “O importante, de início, é 

reconhecer que as práticas educativas supõem processos comunicativos e, quero 

acentuar, intencionais, visando alcançar objetivos de formação humana” (LIBÂNEO 

1998, p.25). 

Portanto, o processo de formação do professor deve perpassar pela sua práxis 

de aprendiz que objetiva um contínuo esforço por aperfeiçoamento, ou seja, partindo 
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do pressuposto básico de que a formação docente é de cunho subjetivo e ao mesmo 

tempo coletivo, o educador deve constantemente estar imerso em um ininterrupto 

ciclo de formação. “A palavra formação em português, utilizado assim como 

substantivo, indica corretamente o processo dinâmico que se desenvolve ao longo 

do tempo” (ALMEIDA FILHO 1997, p. 2). 

Faz-se primordial qualificar os formadores para que possam adentrar em um 

universo bem mais aberto às inovações, bem como em contínuas ressignificações 

do conhecimento. Não se podem descartar todos os conhecimentos prévios dos 

aprendizes em detrimento de práticas engessadas e distantes da realidade que 

compõe o contexto sócio-histórico que este aprendiz está inserido. Segundo 

Barbosa & Ramos (2007, p.3): 

 

 
Mesmo ciente de que o indivíduo, na qualidade se ser histórico e 
social, nasce num meio determinado, portanto, sua estrutura, sua 
consciência, é determinada pela sua vida. Destarte, o modo de 
organização e produção deste sistema reflete e é refletido na vida 
dos trabalhadores como um todo, ou seja, os indivíduos são tais 
como manifestam sua vida (...). 

 
 

Realidade esta que, por vezes, se mantém distante dos institutos e centros de 

formação, bem como de universidades, uma vez que a teoria se assenta longe dos 

heterogêneos contextos sociais, reproduzindo ideologias de classes que são 

supostamente reconhecidas como dominantes em detrimento da cultura expressiva 

da massa proletária que sustenta a maior camada social, ou seja, a camada mais 

popular. 

A formação do aprendiz (futuro docente) tende, antes de qualquer coisa, 

buscar traçar um perfil identitário para que esse profissional possa reconhecer sua 

missão e reconhecer-se como sujeito partícipe da transformação social, bem como 

mediador para implementação de novas posturas históricas e sociais. Isto é, faz-se 

preciso que ao professor seja dada a visibilidade do que realmente é a educação, 

com todos os seus problemas, com todos os seus dilemas, teorias e práticas 

distanciadas, porém se deve acentuar a “necessidade de movimento constante” 

(ALMEIDA FILHO 1997, p.2) que deverá ser uma prática absolutamente continuada. 
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Os centros acadêmicos podem suscitar no aprendiz esse processo da busca 

contínua e ininterrupta do saber, pois segundo o filósofo grego Heráclito “ninguém se 

banha duas vezes nas águas do mesmo rio”, ou seja, tudo está em constante 

mudança, haja vista o avanço tecnológico e a rapidez com que o novo se torna 

obsoleto, e a escola não pode estar distante dessa realidade. Ao professor cabe a 

tarefa de se renovar e sempre inovar, utilizando os recursos que fomentam as 

novidades científicas e tecnológicas. 

O papel preponderante que exerce o professor é traduzível no seu 
contínuo esforço por criar caminhos de aprender e de adquirir para 
os alunos, de prever obstáculos (suavizando o encontro final com 
realidades linguístico-discursivas multissistêmicas), de premeditar 
experiências, criando climas favoráveis, oferecendo segurança ou 
proteção, desafio justo, desequilíbrios necessários, informações 
auxiliares e possibilidades de tomada de consciência sobre o 
complexo processo em andamento (ALMEIDA FILHO 1997, p.2). 

 

Nesse percurso dialético, o aprendiz/professor se torna mais confuso e 

perdido no distanciamento entre teoria X prática, e tende a sentir-se em meio a um 

turbilhão de dúvidas e questionamentos. “O professor, por exemplo, pode entrar em 

conflito consigo mesmo porque sente que se dedica, considera-se reflexivo, mas não 

vê mudanças ocorrerem em sua sala de aula” (SILVA 2010, p.39). Talvez, como 

aponta Silva (2010) seja esse não enxergar as mudanças que provoca a angústia no 

professor, o que o faz sentir-se perdido, sobretudo, no processo de autonomia na 

construção de estratégias e métodos de se lograr êxito em suas aulas. 

De acordo com o Dicionário Essencial da Língua Portuguesa de Luiz Antônio 

Sacconi (2001, p.104) a palavra autonomia significa “faculdade de se reger,  

governar ou conduzir por si próprio, por seus próprios meios, recursos, leis, etc.; 

independência: autonomia pessoal; autonomia das nações”. Destarte, esse capitulo 

seguirá sempre retomando o significado do termo autonomia, pois ao professor essa 

autonomia é, por vezes, arrogada e, por outras, proscrita. 

A autonomia do professor nas aulas de Língua Estrangeira tem de estar 

atrelada à interface entre prática e teoria, já que no processo de formação docente é 

preciso considerar as estratégias que se construirão para se chegar aos objetivos 

propostos. De sobremaneira, é o conhecimento do professor e a sua percepção que 

lhe darão suporte para compreender as necessidades do aprendiz. E é bem 

verdade, que é a prática aliada à teoria que suscitará o diálogo entre colaboração e 
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reflexão, visto que se o professor atua em uma prática colaborativa, pode-se ter uma 

visibilidade maior acerca dos problemas e dificuldades, posto que o processo de 

trocas de ideias e discussões poderão suscitar novas tomadas de decisão. 

 

 
É por acreditar na eficácia e importância da reflexão colaborativa 
envolvendo um grupo de pesquisa, mas por manter a mente aberta 
em relação às dificuldades que essa prática encontra, que sugiro que 
a formação inicial deva se dar dentro das seguintes especificações: 
desde o início da carreira, o professor deve estar em contato direto 
com outros professores e supervisores em um processo reflexivo- 
colaborativo em que todas as vozes possam ser ouvidas. Formar um 
profissional que atua isoladamente e depois exigir dele uma postura 
de colaboração me parece ser uma postura contraditória (DUTRA 
2010, p.38). 

 

 
Nas aulas de LE, se o docente se põe distante de uma dessas duas e 

fundamentais bases (teoria e prática), prática aqui se configura também como o 

compromisso com a dinamicidade e mutabilidade da língua-meta, o processo de 

aprendizagem tende a se tornar mais engessado, de maneira que o docente ao não 

refletir sua práxis, somente repete situações, a fim de que o aprendiz compreenda 

fórmulas prontas, seja no aspecto prático de repetição da língua, seja no 

distanciamento do real que o conhecimento teórico se estagna. 

Corroborando com a ideia do professor Kleber Silva (2010), a efetivação da 

autonomia docente se dá em vias de reflexão. Não se pode pensar em um processo 

de aprendizagem de LE desvinculado das novas exigências do mundo 

contemporâneo. “O ser humano é fundado neste movimento contínuo, permanente e 

duradouro de pensar fazendo-se e ao fazer-se pensante fundamentar-se 

historicamente no tempo...” (GHEDIN 2002, p.130). É na experiência da 

aprendizagem, que o sujeito levanta hipóteses acerca de como e por que se faz 

importante ao aprendiz (futuro docente) a autonomia para concreta e efetivamente 

saber ser e posicionar-se como sujeito-reflexivo. 

Acrescentamos a esta visão a importância da reflexão por parte do 
aluno sobre como e por que todo esse processo ocorre ao longo de 
sua experiência de aprendizagem, a fim de que sua autonomia se 
desenvolva mais concreta e efetivamente (SILVA 2010, p.42). 
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Todavia, o processo de autonomia não se configura somente como uma 

simples liberdade que confere ao professor o poder de ser e fazer o que quer, sem o 

seguimento de regras e/ou estratégias. Não podemos pensar em autonomia como 

um ato irresponsável, sobretudo nas aulas de LE. Retomamos a discussão iniciada 

no capítulo I, a nenhum professor de LE deve ser conferido tal título somente porque 

esse indivíduo é nativo ou viveu um processo de imersão em uma determinada 

cultura. Enfatizaremos que é necessário, para um processo de aprendizagem de 

uma língua-meta, a formação profissional, a qual tem sua sustentação na interface 

entre teoria e prática. “Vale ressaltar que o conhecimento de técnicas e métodos de 

ensino é crucial, mas não são os únicos instrumentos para o completo 

desenvolvimento da prática pedagógica” (SILVA 2010, p. 37), ou seja, é preciso que 

haja reflexão em equilíbrio com a ação (ibidem, 2010) para que a aprendizagem se 

consubstancie em uma prática pensada e analisada e mais ainda motivadora e 

estrategicamente ligada aos interesses dos aprendizes. 

A autonomia do professor crítico-reflexivo contribui de forma sine qua non 

para uma prática docente de competência técnica e reflexiva. O docente se torna 

“capaz de repensar as situações ainda não resolvidas pela técnica” (COITINHO 

2007, p. 4). É a prática reflexiva que sugere ao professor um processo contínuo de 

formação, a fim de uma constante reformulação dos modelos educacionais 

imputados pelas instituições que engendram o sistema educacional. 

Faz-se importante ressaltar que língua e cultura são faces de um mesmo 

aprendizado, aqui especificamente de LE, portanto, quando o docente assume a 

postura crítica/reflexiva, sua visibilidade acerca da importância desta interface se faz 

bem maior, assegurando-o com mais nitidez o significado do termo autonomia, 

assumindo assim o papel de artífice ativo do saber, de modo que, quando se tem 

autonomia, as vias de acesso à autoria se tornam mais acessíveis. 
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1.9 Formação docente: a autoria nas aulas de LE 

 
 

O mundo contemporâneo tem passado por significativas transformações ao 

longo da história, sobretudo no que concerne a estratégias educacionais, haja vista  

a grande necessidade de integrar essas mudanças ao espaço escolar, e nada mais 

justo, pois é na escola que se “forma” o indivíduo para o convívio social, 

considerando-se a mutabilidade constante do ser humano e do ambiente em que se 

está inserido. 

Imerso neste turbilhão de câmbios, o professor se vê impelido a buscar novos 

caminhos, a fim de alcançar seus objetivos, sobretudo, chamar a atenção dos 

alunos, através da linguagem, postura e criação autoral de suas aulas. Talvez, neste 

momento, lança-se mão de muitos artifícios para burlar o marasmo, a apatia e o 

suposto desinteresse dos discentes nas salas de aula. “Talvez fosse mais produtivo 

realizar uma ensino mais pragmático, com objetivos mais simples e mais possíveis 

de serem alcançados” (MOITA LOPES 1996, p. 39). 

Enquanto sujeito – ativo na construção do conhecimento, o professor assume 

a postura de “oleiro” do saber, uma vez que, a partir de sua própria formulação, vai 

direcionando, modelando e re-criando, de forma mais pragmática o objeto de estudo. 

Ou seja, é a maneira como se apresenta o saber que poderá suscitar o desejo de 

desvelamento e busca ao desconhecido. Partimos, então, do pressuposto de uma 

prática reflexiva. “O professor praticamente reflexivo não repete rotinas, mas 

desenvolve seus próprios direcionamentos, baseados no seu conhecimento teórico 

associados à sua prática docente” (DUTRA 2010, p.23). 

Com a prática reflexiva, o docente tende a assumir uma postura crítica frente 

ao universo de possibilidades que lhe são apresentadas. Sendo assim, como 

corrobora Coitinho: 

Desta forma, uma atitude reflexiva requer um sujeito crítico e 
consciente, capaz de construir sua metodologia ou atividades 
metodológicas para implementar sua prática e, com isso, buscar 
atingir seus objetivos e os objetivos do aluno, conduzindo-o à 
autonomia (COITINHO 2007, p. 4). 
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Dessa forma, a autonomia e a autoria caminham juntas, fomentando uma 

parceria que contribui para uma prática educativa, a qual parta da busca de uma 

práxis muito mais centrada na construção de um conhecimento mais pragmático e 

próximo da realidade, dando ao saber um contorno mais palpável. 

De acordo com o Dicionário Essencial da Língua Portuguesa de Luiz Antônio 

Sacconi (2001, p.104) a palavra autoria significa qualidade ou condição de autor. Ou 

seja, é o professor assumindo a função de autor do conhecimento, dos materiais em 

parceria com os alunos e com tudo o que rege as aulas de LE. 

Não obstante, faz-se preciso considerar que com tantos e tão modernos 

aparatos tecnológicos, o professor de língua estrangeira tende a compreender o seu 

processo de construção do saber em parceria com os variados temas presentes nas 

comunidades virtuais, haja vista a necessidade de se integrar o teórico ao prático, 

enfatizando o cotidiano ao qual o aprendiz está inserido. 

Assim sendo, os termos autoria e autonomia têm grande relevância neste 

capítulo, bem como no seguinte, dada a importância desses processos na formação 

inicial e continuada do professor. 

 
 

1.9.1 Teletandem: um exemplo de sucesso da autoria e da autonomia no processo 

ensino/aprendizagem de LE através das TICs 

 

Quando bem aproveitadas as TICs podem favorecer de sobremaneira o 

processo de ensino aprendizagem de uma língua estrangeira. Neste contexto a 

autonomia e autoria do aprendiz (futuro docente), conforme discutidos em tópicos 

anteriores deste capítulo têm como exemplo muito marcante, desde o final da 

década de 60, o processo de aprendizagem de línguas estrangeiras através do 

TANDEM, em que nativos ou pessoas competentes em uma determinada LE teciam 

uma troca comunicativa de língua e cultura com diferentes indivíduos de outras 

nacionalidades. Isto é, “a aprendizagem de línguas in-tandem envolve pares de 

falantes nativos de diferentes línguas trabalhando, de forma colaborativa, para 

aprenderem a língua do outro” (BENEDETTI 2010, p.9). 
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O (tele) tandem seria como quatro pessoas em um barco e/ou canoa, 
tendo como objetivo, chegar em determinado lugar. Para tal intento, 
é imprescindível cooperação e a colaboração entre todos. Isto 
implica definir prioridades/metas e negociar com o(s) parceiro(s) as 
maneiras para atingí-la(s) (SILVA 2010, p.28). 

 
O objetivo primeiro do Tandem estava centrado na aprendizagem de uma 

LE/L2, partindo da conversação com o estrangeiro, o aprendiz além de estar em 

contato direto com um falante nativo ou competente, ainda tinha a possibilidade de 

reconhecer as idiossincrasias linguísticas, as quais não estão presentes nos 

materiais didáticos de cursos institucionais. “Os participantes do Tandem nunca 

estão sozinhos em seus processos” (TELLES 2009, p.25). 

 
Percebemos que a modalidade de Teletandem pode oferecer as 
possibilidades mais adequadas para uma aprendizagem de línguas à 
distância bem-sucedida, a começar pela quebra de barreiras de 
distância geográfica que impossibilitam, dificultam ou encurtam o 
desenvolvimento do Tandem face-a-face (SILVA 2010, p.74). 

 
 

Desse modo, em um quase processo de imersão que é defendido por 

Krashen (1970), com a quebra das barreiras geográficas, o aprendiz de uma LE é 

posto em contato direto com a língua-meta, por estar “imerso” na cultura e na língua 

do cotidiano. “Na verdade, nenhum deles ensinará língua, mas irá usá-la para 

compartilhar ideias, pensamentos, informações culturais... Cada um tentará  

aprender de modo autônomo, utilizando as línguas na interação...” (VASSALO & 

TELLES 2009, p.21). 

Com o avanço tecnológico, a prática do TANDEM evoluiu, de maneira que no 

Brasil, alguns pesquisadores da UNESP em São José do Rio Preto desenvolveram 

um projeto com o título: “Teletandem Brasil: línguas estrangeiras para todos”, que 

mais tarde ganharia força e financiamentos dos órgãos de fomento à pesquisa do 

governo federal. 

 

 
O projeto TELETANDEM BRASIL traz em seu bojo uma agenda 
educacional e intercultural tanto nas áreas de ensino/aprendizagem 
de línguas estrangeiras assistidos por computadores como na área 
de desenvolvimento de professores para este fim. Trata-se de um 
projeto interdepartamental e interinstitucional de pesquisa na área de 
ensino de línguas estrangeiras á distância, o qual envolve alunos de 
pós-graduação e graduação da UNESP – Universidade Estadual 
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Paulista (Assis – Departamento de Educação e S.J. Rio Preto – 
Departamento de Letras Modernas e Programa de Pós-Graduação 
em Estudos Linguísticos) (BENEDETTI 2010, p.9). 

 
 

Muitos estudos acerca do processo de ensino e aprendizagem do Teletandem 

demonstram que este é um método bastante eficiente, dada a troca de informações 

de todos os contextos sociais (cultura, religião, economia, turismo, dentre outros), na 

aprendizagem ou aquisição de uma LE. Faz-se relevante considerar que a 

autonomia dos sujeitos envolvidos nesse processo é sumamente importante, pois ao 

professor cabe o papel de mediador, mas os sujeitos partícipes são os aprendizes 

da língua meta. Considera-se igualmente importante, os objetivos que são os eixos 

motivadores da língua-meta, ou seja, é a partir daquilo que se deseja conhecer, que 

o aprendiz se coloca em posição de interlocutor e ao mesmo tempo de professor, 

interagindo de forma autêntica e ativa na construção do conhecimento da língua 

estrangeira. “Para que a atividade de Teletandem ocorra, os pares interagentes têm 

de assumir certas responsabilidades para com a própria aprendizagem e para com o 

desenvolvimento do parceiro (MENDES & LOURENÇO 2009, p.187). 

Portanto, a interação e a autonomia provocam grandes benefícios aos 

aprendizes de uma LE, pois são grandes os fatores de ordem pessoal, bem como da 

necessidade de compreender aquilo que o outro, que está noutro lugar do mundo, 

tem a compartilhar. Por isso, considera-se o Teletandem como um método bastante 

inovador, cujas experiências são de grande valia para quem quer conhecer o outro 

e, mesmo distante, partilhar e compartilhar da língua e da cultura. 

Outrossim, a estratégia de autoria também tem grande relevância na 

aprendizagem e/ou aquisição de LE a partir da metodologia do Teletandem, pois os 

interagentes e o mediador buscam formas inovadoras para os processos de trocas 

de experiências. Todos têm a sua fundamental parcela de responsabilidade para  

que se lograr êxito nessa busca pela apreensão de outra língua. 

No próximo capítulo, exporemos a metodologia da pesquisa, bem como a 

apresentação dos dados que comporão este estudo, descrevendo os cursos e as 

respectivas IES que serão investigadas. 
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2. METODOLOGIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 

 
“O homem concreto deve se instrumentar com os 
recursos da ciência e da tecnologia para melhor 
lutar pela causa de sua humanização e da sua 
libertação”. 

(Paulo Freire, 1996) 

 
 

 
Esse capítulo objetiva expor a metodologia que norteia esse estudo, bem 

como apresentar as ementas e planos de cursos de algumas instituições que 

oferecem o curso de Português como Língua Estrangeira em nível de formação 

docente. Em um primeiro momento se fará a apresentação dos corpora da 

investigação. Seguindo, haverá a exposição das Universidades e Institutos de 

Pesquisa do PLE que referenciam este trabalho, assim como dos materiais 

analisados, fazendo, após, uma análise-descritiva dos planos de curso e ementas. 

Assim sendo, exibiremos os caminhos percorridos para a realização desse trabalho 

científico. 

 
 
 

2.1 Metodologia e métodos de pesquisa 

 
 

Na presente pesquisa, a metodologia utilizada se apoia na pesquisa 

bibliográfica e analítica de revisão. Na pesquisa bibliográfica se busca responder ao 

problema proposto, a partir de referências teóricas publicadas. Enquanto que na 

analítica de revisão se visa a análise da produção científica de forma particular. “A 

pesquisa de revisão envolve análise, avaliação e integração da literatura publicada, 

e também frequentemente conduz para conclusões importantes a respeito de 

pesquisas realizadas até o momento” (KERLINGER 1980, p. 33). 

Em uma primeira instância realizar-se-á a fundamentação teórica advinda de 

leitura ordenada e reflexiva de livros, pesquisas, leis (LDB), documentos (MCER) e 
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teses e dissertações de mestrado. 18 A partir da ponderação sobre o título far-se-á a 

coleta de informações, seleção de textos teóricos, resumos e análise crítica, 

favorecendo a sistematização teórica e um levantamento crítico dos estudos acerca 

do processo de formação do professor de Português/Brasileiro como Língua 

Estrangeira e o uso das novas tecnologias nesse processo. 

Em seguida, será realizada a análise crítica do que se pesquisou, 

favorecendo a disposição teórica e um levantamento analítico do tema proposto por 

esta pesquisa. Para tanto, o diagnóstico de um referencial teórico vasto, far-se-á 

necessário, depois de algumas leituras. 

A partir da escolha dos textos, elencar-se-á como no processo da formação 

docente se englobam aspectos multiculturais, tendo em vista o uso das novas 

tecnologias. Assim poder-se-á observar como os cursos estão estruturados de 

maneira a favorecer a formação do professor de PLE/L2, enfatizando a observância 

das implicações linguísticas com recortes multiculturais propagados com o uso das 

novas tecnologias, a fim de divulgar as marcas identitárias brasileiras, no espaço 

formativo do professor de Português como L2 ou LE, para dar consistência ao que 

se propõe desvelar. 

A pesquisa bibliográfica se condensa na análise de materiais já constituídos, 

fundamentados pelo método fenomenológico/dialético o qual tem por finalidade 

observar e analisar um determinado assunto a partir de um estudo investigativo. 

Faz-se importante ressaltar que a fenomenologia é um método de 

averiguação científica, que no início do século XX obteve uma nova roupagem, a 

partir dos estudos de Edmund Husserl (1859-1938), consolidando uma linha de 

pensamento, denominada ciência dos fenômenos. Partindo do pressuposto que a 

fenomenologia é um método, este tem por fundamento a observância e 

interpretabilidade de fenômenos, vividos pela consciência, ou seja, é outra maneira 

de analisar a essência das coisas, seus modos e contextos. 

18 
Para fundamentar a pesquisa sobre a formação docente de PLE utilizamos com mais  ênfase a  

tese de doutorado do Professor Dr. Kleber Aparecido da Silva, com o título O professor mediador e os 
interagentes (brasileiro e estrangeiro) no projeto “Teletandem Brasil: línguas estrangeiras para todos”: 
legitimação de crenças e/ou (re) construção de competências? Defendida em 2010 na UNESP, 
campus de São José do Rio Preto. Fora utilizada também, dentre outras dissertações de mestrado, a 
da Professora Ms. Anelise Fonseca Dutra, cujo título é O processo de reflexivo-colaborativo na 
formação inicial de professores de Português Língua Estrangeira. Defendida no ano de 2010 na 
UFMG, Belo Horizonte. 
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Enquanto a fenomenologia do tipo kantiano concebe o ser como o 
que limita a pretensão do fenômeno ao mesmo tempo em que ele 
próprio permanece fora do alcance, enquanto inversamente, na 
fenomenologia hegeliana, o fenômeno é reabsorvido num 
conhecimento sistemático do ser, a fenomenologia hussserliana se 
propõe como fazendo ela própria, às vezes, de ontologia, pois, 
segundo Husserl, o sentido do ser e o do fenômeno não podem ser 
dissociados (DARTIGUES 1992, p. 3). 

 

 
O método fenomenológico é chamado também de dialético, uma vez que 

apresenta uma dicotomia clássica entre o sujeito-objeto, em uma contínua interface 

comunicacional. E. Husserl explicita o sujeito a partir de dois focos de análises 

essenciais: a intuição e a evidência. Ao primeiro trata como “preenchimento da 

intenção” (HUSSERL 2000, p.70), ou seja, sua existência só se torna possível 

quando a significamos. É a partir da presença do objeto que se pode representá-lo 

de maneira plena, quando isso não ocorre tem-se apenas uma espécie de intenção. 

Enquanto que ao segundo, a evidência, fundamenta-o “na vivência da coincidência 

entre intenção e objeto presente, ou seja, a vivência proporciona a experiência do 

objeto” (idibem, 2000, p.70). 

A partir da escolha do método fenomenológico/dialético, o pesquisador tende 

a ter como foco o sujeito, bem como o fenômeno que está no contexto deste mesmo 

sujeito e de outros que compartilham as mesmas experiências a partir das partilhas 

subjetivas, isto é, partindo da vivência do coletivo, com ações subjetivas, faz-se 

possível alcançar a objetividade. 

A ideia de consciência subjetiva pode ser ilustrada através da 
percepção. Uma percepção consciente abrange a consciência dos 
entes que estão no mundo, ou seja, do que é visto ouvido ou sentido 
por um sujeito, assim como a consciência que se tem de estar 
ouvindo ou sentindo. Pode se distinguir na percepção consciente 
como seu aspecto tanto um estado de alerta para o mundo como um 
estado de alerta para a iluminação ou esclarecimento do mundo 
(MARTINS, 1992, p. 64). 

 

 
Como toda pesquisa, é preciso desvelar os caminhos que se pretende seguir, 

a fim de chegar ao fenômeno desejado, bem como reconhecer os sujeitos partícipes 

no próprio segmento contextual. São passos gradativos, cujo desenvolvimento dar- 

se-á de forma empírica e contínua. Para tanto, este método se apresenta adequado 

para o tipo de pesquisa realizada, pois se fundamenta no estudo bibliográfico de 
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como se trabalhar a língua em interface com as novas tecnologias no espaço social 

brasileiro. 

 
 

2.2 Os corpora da pesquisa 

 
 

Os corpora desta pesquisa são planos de aulas, planos de curso e ementas 

das universidades que têm um programa especializado para o processo de 

ensino/aprendizagem do Português como Língua Estrangeira, são elas: 

 
 

Quadro 2: IES pesquisados que possuem cursos de formação docente em PLE 

Universidade Federal de Juiz de Fora (doravante UFJF) 

Universidade Federal do Paraná (doravante UFPR) 

Pontifícia Universidade Católica – Rio (doravante PUC - Rio) 

Universidade Federal de Uberlândia (doravante UFU) 

 

Serão analisadas as ementas das respectivas Universidades acima citadas, 

bem como os objetivos, formulação e organização das aulas, haja vista a falta de um 

material base para nortear os trabalhos de desenvolvimento das aulas de PLE. 

Ainda não se tem no Brasil, um documento base que designe a grade 

curricular dos cursos de graduação e pós-graduação na área de Português como 

Língua Estrangeira, Segunda Língua (doravante PSL) ou Língua não Materna 

(doravante PLNM). O único documento oriundo do MEC versa acerca da proficiência 

em PLE que é o exame CELPE-Bras, mas que se constitui, como já fora dito 

anteriormente, apenas como um exame de proficiência da língua portuguesa. 

No entanto, o que fica claro na pesquisa realizada é que as universidades, 

pesquisadas têm grades curriculares internas, baseadas nas necessidades e 

objetivos dos cursos propostos. Esses materiais não são disponibilizados para 

pesquisas externas, como é o caso desta pesquisa, porém as ementas e a base da 

estruturação dos cursos se encontram disponíveis em sites ou foram enviados, 

especialmente, para fundamentar a análise deste trabalho. 
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2.3 Contextualizando a pesquisa 

 
 

Muitas universidades e institutos de educação superior têm implantado nos 

departamentos de Letras ou Línguas Estrangeiras o curso de PLE, haja vista a 

grande demanda de aprendizagem do português, seja por aspectos econômicos, 

seja por uma difusão maior do Brasil enquanto país turístico, seja pela divulgação do 

país no que concerne à cultura, esporte, dentre outros. 

No Brasil e em muitos países do mundo, muitos centros de estudos já têm em 

seu currículo, o ensino de PLE frente à demanda de profissionais que vêm para o 

Brasil, ou mesmo outros países de língua portuguesa com objetivos peculiares. 

Nesta pesquisa foram elencadas quatro universidades brasileiras, as quais terão 

seus cursos expostos a seguir: 

 
 
 

Quadro 4: Temática dos cursos de PLE na UFJF 

 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

JUIZ DE FORA 

Temáticas Abordagens 

Presentes 

Curso 

CULTURA X Tópicos em Português 

TICs _ como Língua 

FORMAÇÃO 

DOCENTE 

X Estrangeira 

 
 

 

A Universidade Federal de Juiz de Fora é composta pela Faculdade de 

Letras que se concretizou a partir do desejo dos professores do Departamento de 

Letras Estrangeiras Modernas (doravante DLEM) e de Letras (doravante DLET). 

Em 2006, o Conselho Superior da UFJF efetivou a criação da Faculdade de 

Letras. A faculdade está composta por cursos de graduação, além de programas de 

pós-graduação – Lato Sensu (especializações) e Stricto Sensu (mestrados e 

doutorados). 

Dentre as licenciaturas em língua portuguesa e literatura brasileira estão as 

de Português/ Latim; Português/ Inglês; Português/ Francês; Português/ Italiano; 

Português/ Espanhol. E nos programas de pós-graduação em nível de 
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especialização estão os cursos de Ensino em Língua Portuguesa e estudos 

literários. Nos cursos Stricto Senso estão cursos como Linguística e Ensino de 

línguas; Literatura, Identidade e outras Manifestações Culturais, dentre outros. 

 
 
 

 
Quadro 5: Temática dos cursos de PLE na UFPR 

 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ 

Temáticas Abordagens 

Presentes 

Curso 

CULTURA X Formação inicial de 

TICs - professores em 

FORMAÇÃO 

DOCENTE 

X Português como 

Língua Estrangeira 

 
 

 

A Universidade Federal do Paraná é a mais antiga universidade do Brasil e 

é símbolo de Curitiba. Possui um Centro de Línguas e Interculturalidade (doravante 

CELIN), dentro do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes (doravante SCHLA). 

O Celin tem por objetivo desenvolver atividades acadêmicas de caráter 

extensionistas que promovem o desenvolvimento de ações, as quais viabilizem a 

propagação das línguas estrangeiras no Brasil. São várias as tarefas desenvolvidas 

por este Centro, dentre eles destacam-se os cursos de formação docente, 

publicações, convênios e parcerias, incentivos financeiros aos professores, eventos 

interculturais promovidos e/ou patrocinados e, sobretudo, projetos de produção de 

material de apoio didático. O CELIN possui um curso de formação inicial em 

português como língua estrangeira para estudantes de licenciatura em Letras e 

professores de línguas estrangeiras que queiram dar aulas de português como 

língua estrangeira.19 

 
 
 
 
 
 
 

 
19 

Referências encontradas no site da UFPR: http://www.educaedu-brasil.com/centros/celin--centro- 
de-linguas-e interculturalidade-uni1780 

http://www.educaedu-brasil.com/centros/celin--centro-


73 
 

 
 

 
Quadro 6: Temática dos cursos de PLE na PUC - Rio 

 
PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA- 

RIO 

Temáticas Abordagens 

Presentes 

Curso 

CULTURA X Formação de 

TICs - professores de 

 
FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 
X 

Português para 

Estrangeiros, em 

caráter de Lato Sensu – 

Especialização 

 
 

 

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro tem se destacado 

nos últimos quarentas anos pelo promissor trabalho realizado na área de Português 

como Língua Estrangeira na subárea de linguística aplicada ao português, enquanto 

programa de pós-graduação (mestrado e doutorado) em letras do departamento de 

Letras da PUC - Rio. 

 

 
A área de Português como Segunda Língua para Estrangeiros 
(doravante PL2E) completa 40 anos de existência no Departamento 
de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a 
PUC - Rio. Pioneira no oferecimento de aulas de Português para 
Estrangeiros no Brasil, esta universidade acolhe um trabalho que se 
destaca nacional e internacionalmente não só na docência, hoje 
empreendida em todos os níveis de ensino superior – graduação, 
pós-graduação Lato Sensu, pós-graduação Stricto Sensu e extensão 

-, como também e principalmente na pesquisa, responsável pela 
produção de 25 dissertações de mestrado e 10 teses de doutorado 
no período de 15 anos, além dos inúmeros artigos e livros publicados 
(http://www.cce.puc-rio.br). 

 
 

Esta universidade obteve muitas conquistas a partir das experiências na 

inserção do Português para Estrangeiros (doravante PE), desde o aumento 

expressivo do número de alunos matriculados nos cursos, passando pela criação de 

materiais didáticos próprios, de criação coletiva da equipe de professores e 

qualificação da equipe, sendo o corpo docente formado exclusivamente de mestres 

e doutores especialistas em Português como Segunda Língua para Estrangeiros 

(doravante PL2E), até o oferecimento desse mesmo curso de especialização na 
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Argentina, em módulos, por solicitação de organismo ligado à Embaixada do Brasil 

naquele país.20 

 
 

Quadro 7: Temática dos cursos de PLE na UFU 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA 

Temáticas Abordagens 

Presentes 

Curso 

CULTURA - Metodologia de ensino 

TICs X de língua portuguesa, 

 
FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 
X 

na licenciatura plena 

em letras, sob a forma 

de estágio 

supervisionado de 

português em 

diferentes contextos 

 
 

 

Já a Universidade Federal de Uberlândia tem um específico Instituto de 

Letras e Línguística (doravante ILEEL) que tem por objetivo desenvolver pesquisas 

nas áreas de letras e linguística. Busca fornecer uma sólida formação acadêmica e o 

desenvolvimento de competências e habilidades exigidas para o exercício do 

magistério. A UFU oferece uma disciplina de estudo teórico e a prática crítico- 

reflexiva de formação de professores de PLE, PSL e/ou português com objetivos 

específicos. 21 

A disciplina é estágio supervisionado de português em diferentes contextos 

que propõe, segundo a ementa, a vivência, como professor, pré-serviço, 

experiências metodológicas e linguísticas de ensino do português como língua 

estrangeira e/ou segunda língua, necessárias à formação de um docente sintonizado 

com as mudanças do mundo globalizado. 

 
 
 
 
 

20 
Referências encontradas no site da PUC – Rio: http://www.cce.puc-rio.br 

21
Referências encontradas no site da UFU: http://www.ufu.br 

http://www.cce.puc-rio.br/
http://www.ufu.br/
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2.3.1 Pesquisa: percurso e procedimentos 
 

 
Quadro 08: Descrição de dados que serão analisados 

UNIVERSIDADE CARÁTER DO 

CURSO 

OBJETIVO (s) PÚBLICO 

ALVO 

 
 

UFJF 

 
Disciplina 

obrigatória do 

curso de 

licenciatura em 

Letras. 

 
Dar condições a alunos do 

curso de Letras para 

iniciarem nas tarefas 

inerentes ao ensino de 

português para alunos 

estrangeiros. 

 
 

Estudantes de 

licenciatura em 

Letras. 

 
 
 
 
 
 
 

UFPR 

 
 
 
 
 

Curso de 

extensão para 

formação de 

professores de 

PLE 

 Refletir sobre o 

português do Brasil como 

língua estrangeira; 

 Aproximar-se dos 

contextos de ensino de 

PLE; 

 Conhecer a certificação 

CELPE-Bras; 

 Discorrer sobre formas, 

descrever usos e refletir 

sobre eles. 

 
 

Estudantes de 

licenciatura em 

letras e 

professores de 

línguas 

estrangeiras 

que  queiram 

dar aula de 

PLE. 

 
 

PUC-RIO 

 
 

Pós-graduação 

Lato Sensu: 

Especialização 

Promover a especialização 

e a capacitação de 

profissionais de nível 

superior para o ensino de 

português como língua 

estrangeira, estimulando 

uma atitude reflexiva diante 

de situações de 

ensino/aprendizagem,    por 

Portadores de 

diploma de 

curso  superior 

em Letras  e 

áreas afins que 

queiram 

desenvolver 

conhecimentos 

específicos e 
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  meio de modernas e 

atualizadas técnicas de 

ensino de segunda língua. 

capacitar-se 

para o ensino 

de PLE. 

Graduado em 

outras áreas 

poderão ser 

aceitos desde 

que aprovados 

no      processo 

seletivo. 

  Desenvolver prática de  

 Disciplina ensino de PLE, PSL e/ou  

 obrigatória do português com objetivos  

 núcleo de específicos (português  

 formação instrumental), atrelada à Alunos do 

UFU pedagógica do realização de projetos a curso de Letras 

 curso de serem realizados com os da UFU. 

 licenciatura alunos estrangeiros em  

 plena em programa de mobilidade  

 Letras. estudantil UFU e/ou  

  estrangeiros recém-  

  chegados a Uberlândia, ou,  

  no caso do português  

  instrumental, com alunos dos  

  diversos cursos de  

  graduação ou pós-  

  graduação. Essa prática  

  poderá estar associada a  

  projetos de pesquisa, ensino  

  e extensão do Instituto de  

  Letras e Linguística (ILEEL).  
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Os quadros acima explicitam o caráter do curso, seus objetivos, a quem se 

destinam os cursos, bem como os requisitos necessários para a participação nos 

mesmos. 

No próximo capítulo exporemos as análises dos materiais coletados 

referentes a cursos de PLE nas universidades pesquisadas, bem como traçaremos 

uma análise descritiva, observando os fatores multiculturais, observando o uso das 

novas tecnologias como suporte para a formação docente. 
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3. ANÁLISES DAS ABORDAGENS E CONSIDERAÇÕES PARA O ESTUDO 

 
 
 
 

“Acreditamos que os educadores que trabalham 
no campo do ensino de línguas estrangeiras têm 
um importante papel a desempenhar na 
construção de um diálogo intercultural justo e 
democrático, pois estamos em posição privilegiada 
de valores de tolerância, sensibilidade, respeito e 
entendimento”. 
(Sobral e Jouet-Pastre, 2004) 

 
 
 

Este capítulo objetiva analisar os materiais coletados de cursos de graduação 

e pós-graduação das universidades pesquisadas, visando à observação dos temas 

norteadores desta pesquisa: formação docente, multiculturalismo e TICs. Faz-se 

relevante ressaltar que as referidas IES foram eleitas para fundamentar esta 

pesquisa, pois disponibilizaram materiais através de sites, ou mesmo os enviaram a 

pedido, para que o trabalho pudesse ser realizado. 

 
 

3.1 Análise descritiva dos referidos cursos de nível superior 

 
 

 
A análise descritiva da prática pedagógica se faz relevante a esta pesquisa, 

pois tende a apontar para qual rumo estão tomando as aulas de PLE nas Instituições 

de Ensino Superior, demonstrando as novas possibilidades de concepção do 

processo ensino/aprendizagem. 

 
Acredita-se que a análise da própria prática pedagógica aponta para 
novas formas e conceber o ensino e a aprendizagem e que, portanto, 
esse processo de reflexão necessita ser um processo constante na 
vida do professor, o qual se depara, a cada novo curso e a cada 
novo aluno, com situações diversas de ensino e aprendizagem 
(COITINHO 2007, p. 2). 

 
 

Desta forma, o professor assume a função de observador dos alunos, seus 

objetivos e metas, e a partir da reflexão elabora e concebe os pontos que deverão 

ser elencados no ensino/aprendizagem teórico-prática em interface com os objetivos 
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propostos pelo curso. É a prática docente que permite a transformação do sujeito 

social, uma vez que tende a contribuir para o processo de solidificação da identidade 

do eu e do outro estrangeiro. 

 
A língua chamada estrangeira tem uma função formadora, atuando 
diretamente na imagem de nós mesmos e dos outros, na construção 
identitária do sujeito do inconsciente. Ainda que seja aprendida com 
um fim meramente utilitarista, ela traz consigo consequências 
profundas e indeléveis para a constituição do sujeito: serão sempre 
outras vozes, outras culturas, outro modo de ver o mundo e o outro, 
vozes que se cruzam e se entrelaçam na inconsciente do sujeito 
(CORACINI, 2007, p. 152). 

 
 

Assim, o processo de aprendizagem de uma LE requer muita atenção e 

cuidado, pois o aprendiz, sobretudo na academia, tem de estar aberto a mudanças 

de posturas, abrindo-se para ouvir as outras vozes, a enxergar o mundo de outra 

forma, a aceitar a cultura do outro, ainda que cause estranheza, mas respeitando e 

oportunizando o diálogo entre culturas e línguas distintas. 

Para tanto, os cursos de formação de professor têm a responsabilidade de, 

além de capacitar teoricamente o aprendiz (futuro docente), apresentar a 

língua/cultura de forma a contribuir para que os seus futuros alunos conheçam as 

diversas culturas do mundo sem preconceitos e geração de estereótipos. 

Os cursos abaixo descritos são ofertados por universidades, as quais têm a 

motivação de propagar os estudos do português enquanto língua estrangeira em 

nível superior, ou seja, é no processo de formação do docente que estabelecem as 

diferenças conceituais aprendizagem, porque são inúmeras as distinções entre se 

ensinar o português enquanto língua materna e o português enquanto língua 

estrangeira. 
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3.1.1 UFJF 

 
 

Conforme informações contidas no site22 da universidade, a graduação em 

Letras estende-se da Licenciatura em Português e em línguas estrangeiras ao 

Bacharelado com ênfase em Tradução. 

Os alunos podem participar dos projetos desenvolvidos na graduação, com o 

Projeto de Universalização das Línguas Estrangeiras (doravante P.U.), que 

asseguram a cooperação entre corpos discentes e docentes, a fim de favorecer o 

aperfeiçoamento profissional nas áreas de interesse. 

Contudo, nessa pesquisa será descrita e analisada a disciplina “Tópicos em 

Português como Língua Estrangeira”, com a carga horária de 30 horas/aulas. A 

disciplina visa dar condições a alunos de Letras para se iniciarem nas tarefas 

inerentes ao ensino de português para alunos estrangeiros. 

O programa de estudo da disciplina está divido em onze tópicos de estudos: 

 
Quadro 09: Programa da disciplina da UFJF 

1. Aprendizagem de língua estrangeira em ambientes homoglotas e 
aloglotas 

2. Ensino de PLE no Brasil 
3. O ensino de PLE para alunos de diferentes nacionalidades 
4. O ensino de PLE para alunos de uma mesma nacionalidade 
5. O ensino de PLE para alunos falantes de espanhol 
6. Uso de materiais didáticos em PLE 
7. Conversação em PLE 
8. Ensinar língua e cultura 
9. Preparando-se para ser professor de PLE: cultura geral 
10.Indo além dos estereótipos: a cultura do aluno 
11.Avaliação em PLE 

 

Desta maneira, os estudantes deverão realizar leituras prévias, a fim de que 

haja elaboração conjunta de atividades organizadas em pequenos projetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 
Informações retiradas do site: www.ufjf.br 

http://www.ufjf.br/


81 
 

 
 
 

3.1.2 UFPR 

 
 

A Universidade Federal do Paraná possui um Centro de Línguas e 

Interculturalidade, a qual desenvolve muitas ações no que concerne ao 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras. São cursos voltados para 

estrangeiros que querem aprender uma nova língua, para estudantes de outras 

línguas e, sobretudo, para a formação do professor de LE. 

O CELIN possui alguns projetos especiais como: Formação de professores de 

línguas e culturas estrangeiras; Pesquisa sobre o ensino e cultura estrangeiras; 

Tandem: sistema de aprendizagem autônomo de língua estrangeira; dentre outros. 

Citamos estes, pois são relevantes para esta pesquisa, embora não nos 

aprofundaremos neles, uma vez que não farão parte da análise. 

O projeto Formação de professores de línguas e culturas estrangeiras 

visa oportunizar ao estudante de Letras a reflexão da prática pedagógica, que estão 

cursando uma licenciatura, a partir da formação continuada, apresentando métodos 

e teorias relacionados ao ensino de línguas diversas. Pondera-se que o participante 

deste projeto tenha uma formação continuada, elaborando projetos de pesquisa, 

participando de eventos culturais e científicos, bem como a oportunidade de ver e 

rever temas gerais relativos à língua e à cultura.23 

O projeto Pesquisa sobre o ensino e cultura estrangeiras é também 

voltado para os alunos de Letras da UFPR objetivando a qualificação para 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática, posto que com um embasamento 

teórico adequado, criando mecanismos de integração no âmbito acadêmico. Neste 

curso, os discentes são convidados a produzirem materiais didáticos, bem como 

criar sites para o ensino à distância, dentre outros. É um curso transdisciplinar 

voltado para o uso das novas tecnologias, já que os alunos estarão em contato 

direto com a internet. Este projeto está interligado ao projeto Tandem: sistema de 

aprendizagem autônomo de língua estrangeira, no qual não nos aprofundaremos, 

uma vez que dedicamos o subitem 1.9.1 dessa pesquisa Teletandem: um exemplo 

 
 

 
23 

Fonte: www.catalogo_cursos_celin.pdf/celin 
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de sucesso da autoria e da autonomia no processo ensino/aprendizagem de LE 

através das TICs, pois possuem a mesma metodologia. 

Contudo, o curso que será a base de análise será o de “Formação Inicial em 

Português como Língua Estrangeira”, destinada aos estudantes de licenciatura 

em Letras e professores de línguas estrangeiras que queiram dar aula de português 

como língua estrangeira. O curso tem duração de três meses, sendo iniciado em 18 

de março e findado em 17 de junho de 2011, sendo ofertado sempre às sextas- 

feiras, das 14h às 18h, perfazendo uma carga horária de quatro horas semanais e 

trinta horas em sala de aula e trinta horas em atividades extraclasse. 

O curso aborda diversos temas dentre eles: 

 
Quadro 10: Temas de estudos do curso da UFPR 

1. Característica do professor cledicado ao ensino de PLE; 
2. Reflexões linguísticas sobre o português do Brasil: formas e usos; 
3. Descrição de usos do português do Brasil; 
4. O ensino de línguas para a comunicação; 
5. Materiais didáticos de PLE; 
6. O Exame CELPE-Bras; 
7. dentre outros. 

 
Para os discentes da própria UFPR o curso é gratuito, enquanto que para 

outros profissionais o investimento é de R$ 50,00 por mês. 

 
 
 

 
3.1.3 PUC - Rio 

 
O curso de Formação de Professores de Português para Estrangeiros tem 

caráter de especialização (pós-graduação Lato Sensu), possuindo uma carga  

horária de 360 horas, distribuídas em três períodos letivos, sendo destinado a 

portadores de diploma de curso superior em Letras e áreas afins, que queiram 

desenvolver conhecimentos específicos e capacitar-se para o ensino do português 

como língua estrangeira, porém graduados em outras áreas poderão ser aceitos 

desde que aprovados no processo seletivo. 
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O curso está dividido em três módulos: 

 
Quadro11: Módulos da especialização PUC-Rio 

Módulo I Módulo II Módulo III 

 Português  Português como  Português como 

Língua Estrangeira III; 

 

 
 Didática, Metodologia 

e Pratica do Ensino do 

PLE*; 

 
 Pesquisa e Orientada 

para a Monografia. 

como Língua 

Estrangeira I; 

Língua Estrangeira II; 

 Fundamentos da 

 Linguística e da 

 

 Revisão 

Gramatical; 

Linguística Aplicada; 

 Português Oral e 

Escrito: compreensão e 

 
 A Língua 

produção; 

 Pesquisa e 

Portuguesa no 
Orientada para a 

Mundo 
Monografia; 

*Durante essa disciplina o aluno deverá cumprir 10 horas a de estágio em uma das turmas de 

Português para estrangeiros, oferecidas na PUC-Rio. 

A seleção será feita com base na análise do currículo, carta de apresentação, 

demonstrando qual motivo de interesse no curso e documentação. Contudo, para 

cursar esta especialização, o candidato deverá investir o valor de R$11.664,00, 

dividido em 18 parcelas de R$ 648,00, valor que, segundo documentação, está 

sujeito a reajuste. 

 

 
3.1.4 UFU 

 
A Universidade Federal de Uberlândia integrou ao curso de Letras, sob a 

coordenação do Instituto de Letras e Linguística, uma disciplina alcunhada por 

“Estágio Supervisionado de Português em Diferentes Contextos”, sendo do núcleo 

de formação pedagógica do Curso de Licenciatura Plena em Letras - Habilitação em 

Português e Literatura de Língua Portuguesa. 

Essa disciplina é de caráter obrigatório e possui carga horária de conhecimento 

teórico de 15 horas e conhecimentos práticos de 60 horas, perfazendo um total de 
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75 horas. Tem por pré-requisito a disciplina Metodologia de Ensino de Língua 

Portuguesa. 

De acordo com o programa da disciplina, propõe-se o estudo teórico e a prática 

crítica-reflexiva de formação de professores de Português com Língua Estrangeira 

(PLE), Português com Segunda Língua (PSL) e/ou Português com objetivos 

específicos, como pesquisador, agente político de mudanças sociais e promotor do 

desenvolvimento de projetos de ensino inter e transdisciplinar. 

 
 

3.2 Apresentação analítica dos referidos cursos de nível superior 

 
 

 
Neste momento, serão apresentadas as análises da proposta da disciplina 

“Tópicos em português como língua estrangeira” da UFJF; do curso de “Formação 

inicial em Português como Língua Estrangeira” da Celin da UFPR; do curso de 

especialização em “Formação de professores de Português para Estrangeiros” da 

PUC – Rio; da disciplina “Estágio supervisionado de Português em diferentes 

contextos” da UFU. 

Os cursos são voltados para um público mais selecionado, ou seja, está 

disposto para a academia, bem como para professores de português, alunos do 

curso de licenciatura de Letras, bem como docentes de outras línguas estrangeiras 

que tenham o interesse em formarem-se professores de PLE. 

 
 

3.2.1 UFJF 

 
A Universidade Federal de Juiz de Fora possui uma Faculdade de Letras, em 

que em seus cursos de graduação em Letras, além de focalizar o ensino de língua 

portuguesa e literatura brasileira e portuguesa, enfatiza o ensino de outras línguas 

estrangeiras modernas como é o caso do inglês, francês, italiano e espanhol, e o 

curso de latim. O estudo dessas línguas estrangeiras se faz em interface com a 

língua portuguesa. 
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A universidade dispõe do Projeto de Universalização de Línguas Estrangeiras 

que visa o desenvolvimento da competência de leitura em LE, sendo ofertada a 

partir do terceiro semestre. O projeto também tem participação efetiva no processo 

de formação inicial de professores de LE, que atuam como bolsistas-monitores nas 

turmas, orientados por professores da instituição. 

Contudo, nesta universidade não há cursos de graduação ou pós-graduação 

voltados para o ensino específico de PLE. No curso de graduação em Letras com 

ênfase em “Língua Portuguesa e Literaturas Brasileira e Portuguesa” há uma 

disciplina intitulada de “Tópicos em português como língua estrangeira”, cujo objetivo 

geral é dar condições a alunos, do curso de Letras, de iniciarem tarefas inerentes ao 

ensino de português para alunos estrangeiros. 

A disciplina possui um formato de oficinas, que serão subdivididas em quinze 

aulas, cujos temas variam desde o estudo da língua portuguesa no cenário global na 

atualidade, passando pelo estudo da gramática, estudo da cultura, até a montagem 

de propostas pedagógicas para o ensino de PLE. O quadro abaixo explicita 

claramente os temas de cada aula. 

 

Quadro 12: Disposição das aulas e atividades da disciplina 

Aula 1 – A língua portuguesa no mundo Ensinando português: no Brasil e fora do 

Brasil – oportunidades de trabalho. 

Aula 2 – Ensinando português a falantes Atividade: pedir aos alunos que descrevam: 

de outras línguas um brasileiro, um japonês, um javanês, um 

argentino... 

Aula 3 – Ensinando língua e cultura Exercício de descentração – de como ver 

seu país como um a mais no mundo. 

Aula 4 – Concepções de gramática Atividade: distribuir tópicos de gramática e 

pedir que eles imaginem como se ensina 

aquilo a um aluno. 

Distribuir fichas de alunos – com idade, 

sexo, nacionalidade, profissão, nível de 

compreensão de língua portuguesa, 

exposição a língua espanhola... Cada grupo 

ganhará uma ficha, que será a base para 

cada uma das atividades que exigir  esse 

tipo de dado. Essas fichas são distribuídas 

na  primeira  atividade  e  acompanharão  o 
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grupo. 

Aula 5 – Concepções de texto Atividade: pensar em gêneros textuais que 

possam ser empregados em aulas – 

imaginar uma aula de texto. 

Aula 6 – Examinando materiais didáticos Atividade: análise de livros didáticos. 

Aula 7 – A conversação na aula de PLE Atividade: observação e análise de trechos 

de conversação gravados previamente. 

Aula 8 – O que é preciso para ser Atividade: levar jornais para a sala e pedir 

professor de PLE? aos   grupos   que   determinem   textos  que 

poderiam ser objeto de aula. 

Aula 9 – Montando uma aula de PLE Atividade: primeira experiência: preparando 

aula de PLE 

Aula 10 – Avaliação de aprendizagem: Atividade: observar e analisar provas de 

como se faz? (CELPE-Bras) PLE. 

Aula 11 – Elaboração de projetos: Uso de Discussão de temas. Princípios para a 

materiais do cotidiano em uma aula de elaboração de um projeto. 

PLE. 

Aula 12 – Orientação do trabalho de 

grupos 

Aula 13 – Orientação do trabalho de 

grupos (II) 

Aula 14 – Apresentação dos projetos 

Aula 15 – Apresentação dos projetos 

 

 

O acondicionamento da disciplina está em divididas em 15 aulas, as quais 

passeiam por vários itens que consolidam o processo de aprendizagem do PLE. O 

programa da disciplina foi montado pela professora que a ministra, a qual a partir de 

suas experiências próprias teceu seus objetivos e os do curso, assim como o 

programa curricular para a referida matéria, que possui carga horária de 30h/aulas. 

O que mais uma vez solidifica a constatação da urgência de um texto base que 

norteie o processo de formação do docente de PLE no Brasil, já que em se tratando 

de cada país lusófono, as diretrizes devem ser peculiares, pois cada nação possui 

suas idiossincrasias culturais e linguísticas. 
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Contando com uma vasta bibliografia, e amparada por textos disponíveis em 

sites na Internet, a disciplina propõe uma prática reflexivo-colaborativa, pois o 

docente investiga o processo educacional e contribui de maneira expressiva para 

transformar e inovar as formas de apreensão do conhecimento. Assim, “para tornar- 

se um professor reflexivo, é necessário um esforço consciente por parte desse 

professor que deve analisar, investigar e propor mudanças na sua prática” (DUTRA 

2010, p. 23). 

As aulas estão centradas em temas diversos e muito pertinentes para 

instrumentalizar os aprendizes (graduandos em Letras) em como organizar e 

elaborar suas aulas de PLE. Quando o professor sugere a construção dos materiais 

didáticos a serem utilizados em suas classes, está suscitando no aprendiz a 

capacidade de ser autônomo e criativo, contribuindo para a divulgação da língua 

portuguesa / brasileira e suas peculiaridades, bem como auxiliando no processo de 

desenvolvimento da capacidade autoral de cada docente, fomentando assim, o 

aprofundamento da teoria que condensa a prática. 

Desta forma, a formação do professor de PLE é de grande importância no que 

se refere à inserção de um currículo base, pois “(...) os formandos dos cursos de 

Letras não contam com a inclusão em seus currículos de disciplina específica 

preparatória para o ensino de PLE/L2” (ALMEIDA FILHO 2006, p.11). 

A aula 1 tem por objetivo analisar os motivos pelos quais, atualmente, há um 

crescimento gradativo na busca pela aprendizagem do PLE, gerando discussões 

acerca do espaço geográfico do português, bem como da influência dos fatores 

políticos e econômicos que norteiam o diálogo entre os países lusófonos com o resto 

do mundo. 

Na aula 2, os estudos estão focalizados para o processo de ensino- 

aprendizagem do português enquanto língua para estrangeiros. Ou seja, enquanto 

que os cursos de Letras formam professores para ensinar o português para nativos, 

esta aula quer mostrar as diferenças entre o ensino de PLM e PLE, abordando 

fatores como os estereótipos do nacional e do estrangeiro, buscando acentuar as 

diversidades de cada povo sem criar estereótipos e preconceitos, que por vezes já 

estão arraigados nas concepções que se tem do estrangeiro. 
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Na aula 3, os discentes são convidados a pensar na cultura. E eis um ponto 

fundamental, pensar a cultura do Brasil não como a melhor, mas como constituinte 

das culturas do mundo. Desta forma, embase-se o ideal de diálogo entre - culturas e 

não mais a supremacia de uma cultura em detrimento a outras. 

Ao lidarmos com a aprendizagem de cultura na aula de língua 
estrangeira, nos deparamos com vários desafios como, por exemplo, 
a longa e intricada experiência de construir um aparato teórico 
apropriado para sustentar, guiar e, ao mesmo tempo, questionar de 
modo construtivo e constante nossas práticas em sala de aula 
(SOBRAL e JOUET-PASTRE 2004, p. 223). 

 

 
As aulas 4 e 5 estão centradas, respectivamente, no estudo da gramática, 

observando o que é relevante para o ensino do PLE e nas concepções de texto, 

considerando o que trabalhar, como trabalhar, quais os textos mais adequados, 

gêneros e mesmo o tamanho do texto. Assim, as aulas tendem a ter mais 

dinamicidade, não exaurindo o aprendiz da L2. 

As aulas 6 e 9 têm, respectivamente, por cerne a análise e a criação de 

materiais para instrumentalizar a prática pedagógica, pois o profissional do ensino  

de português como L2 deve ser um especialista em língua portuguesa: além de ser 

um usuário da língua portuguesa, nativo ou não, ele conhece essa língua, podendo 

tomar decisões responsáveis (...) (GRANNIER 2001, p.06). 

Enquanto que a aula 7 versa sobre a relevância da comunicação oral, a partir 

das atividades de conversação interacional nas aulas de PLE, usando da estratégia 

de análise de trechos de conversação; a aula 8 aponta os requisitos básicos para 

que o aprendiz possa se tornar um professor de PLE. Tais discussões são 

embasadas pela prática reflexiva, pois “o professor utiliza essa reflexão tanto ao 

planejar e pensar sobre a aula que lecionará quanto depois da aula dada, ao refletir 

o que ocorreu” (DUTRA 2010, p.23). 

Sabemos que o momento da avaliação é sempre uma prática complexa, por 

isso instaurar um tempo de discussão desse tema é bastante pertinente, sobretudo, 

quando se refere a como avaliar alunos uma língua estrangeira. Mais complexo se 

torna quando o professor de PLE, nativo, tem de estabelecer características 

avaliativas distintas entre o aluno nativo e o aluno estrangeiro. Com esse intento, a 
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aula 10 suscita a análise e constituição de materiais avaliativos para alunos de PLE 

e as mais adequadas estratégias para a otimização do processo de avaliação. 

As aulas seguintes serão todas verticalizadas para a criação e elaboração de 

projetos para a construção de materiais didáticos. É a realização da interface entre 

teoria e prática. Tarefas tão necessárias nos cursos de formação de professores, 

haja vista a aplicabilidade das teorias aprendidas nas aulas anteriores. Vemos essa 

prática da UFJF como um intento inovador e destemido, já que lança mão de ações 

que favorecem para a instrução de professores em um cenário mundial de difusão 

da língua portuguesa. Deste modo, “mais do que ensinar PLE a educação linguistica 

no mundo contemporâneo precisa pensar em como preparar os alunos para o 

mundo multicultural, promovendo o exercício da cidadania em múltiplos níveis: local, 

regional, nacional e internacional” (DOURADO e POSHAR 2007, p.11). 

 
 

3.2.2 UFPR 

 
A Extensão Universitária da UFPR, programa do Centro de Línguas e 

Interculturalidade, dispõe do curso de Formação Inicial em Português como Língua 

Estrangeira, oportunizando aos estudantes de licenciatura em Letras e professores 

de línguas estrangeiras que desejam dar aulas de PLE de uma formação reflexiva 

sobre a língua portuguesa, com ênfase no português do Brasil. 

O curso tem por finalidade refletir sobre o português do Brasil como língua 

estrangeira; aproximar-se de contextos de ensino de português como língua 

estrangeira; discorrer sobre formas, descrever usos e refletindo sobre eles; dentre 

outras metas. 

O objetivo geral do curso está fundamentado na formação do professor, 

promovendo o estudo da língua portuguesa e cultura brasileira, a fim de que o 

aprendiz (futuro docente) possa perceber, analisar e compreender o processo de 

aquisição da competência linguística do PLE. 

Não obstante, fica evidenciada a urgente necessidade de investimentos na 

formação do professor, pois 
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só o profissional pode ser responsável pela iniciativa de envolver-se 
com sua formação, encarando o ambiente em que atua como um 
espaço de aprendizagem, em primeiro lugar, onde, agindo com 
autonomia em relação às suas decisões pedagógicas, pode propor 
uma reflexão dialogada, compartilhada e colaborativa (KFOURI- 
KANEOYA 2004, p.26). 

 

 
Deste modo, o professor é convidado a estabelecer negociações frente aos 

diversos contextos encontrados na sala de aula de PLE, e este curso proporciona a 

análise situacional do ensino da língua portuguesa e suas variações de público. Ou 

seja, além de promover o contato do estudante de Letras com o universo do PLE, o 

curso ainda propõe a divulgação dos materiais didáticos produzidos por estes 

mesmos aprendizes (futuros professores) como forma de motivação e valorização de 

recursos pedagógicos de PLE no Brasil. 

Com a atual disseminação desses cursos, nos programas de graduação em 

Letras, o professor (ainda aprendiz) de PLE tende a ter uma base mais solidificada, 

embora ainda os cursos oferecidos se constituem como práticas autônomas de cada 

IES, ou de cada professor, frente às necessidades das suas classes de PLE, posto 

que não há um currículo definido e oficializado pelo MEC que possa dar uma base 

comum para os cursos de graduação em PLE. Assim, ante o exposto, Morita (2001, 

p.51) explicita que “na prática, os professores têm-se feito nas salas de aula na 

forma de verdadeiros autodidatas, usando seus conhecimentos de outras áreas e/ou 

do ensino de língua”. 

O Celin desenvolve várias atividades voltadas para a divulgação e 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras. Muitos desses cursos são destinados 

à formação do professor, já que o Celin valoriza e incentiva as capacitações 

docentes, pois compreende que se o professor de LE obtiver uma formação de 

qualidade, possivelmente ele terá mais possibilidades de que na prática da sala de 

aula, seus objetivos possam ser alcançados. 

Considera-se que muito parte, também, do compromisso que o docente faz 

consigo mesmo e com o outro, ainda que este tenha tido uma formação qualificada, 

se não tiver metas estabelecidas e empenho para alcançar seus objetivos, talvez 

não logre êxito em sua prática pedagógica. “O aprender a ser professor, na 

formação inicial ou continuada, se pauta por objetivos de aprendizagem que incluem 
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as capacidades e competências esperadas no exercício profissional do professor” 

(LIBÂNEO 2010, p. 73). 

O professor de PLE tem em vistas a crescente demanda de estrangeiros que 

vêm para o Brasil e necessitam, em tempo hábil, de aprender o idioma local. No 

caso dos estudantes de Letras da UFPR, há o contato com os alunos estrangeiros 

que participam de intercâmbio entre esta universidade e diversas universidades do 

exterior. 

Esse processo de formação se caracteriza como um curso bastante amplo, 

porém com um tempo bastante curto, em virtude de totalizar 30h/aula em classe e 

30 horas em atividades complementares, podendo ocorrer um atropelamento de 

temas, posto que são densos e por isso requerem um trabalho mais apurado. 

Ademais, a carga horária semanal também se constitui muito curta, reduzida em 

apenas uma aula, às sextas-feiras, distanciando o período das discussões e 

cumprimento das tarefas propostas. 

Embora o curso tenha um cunho prático, quando na metodologia explicita a 

ação de elaboração de “diários dialogados e práticas dos alunos como alunos 

estrangeiros”, o curso sugere práticas de docência em PLE como exigência para a 

participação efetiva no curso, já que para a realização dos “diários dialogados”, o 

docente tem necessariamente que ter contato com um aprendiz estrangeiro de PLE. 

Sendo assim, estabelece-se uma contradição com o público alvo que o curso 

sugere ser apto a participar: “professores de línguas estrangeiras que queiram dar 

aula de português como língua estrangeira”. Esse processo pode ser um tanto 

quanto intimidatório àqueles que têm o desejo de dar aulas de PLE e não possuem 

ainda esse contato, seria assim uma forma de cercear a participação de professores 

de outras áreas de língua estrangeira. Muito embora, para Morita (2001) o professor 

crítico de língua estrangeira tende a refletir a sua própria prática pedagógica, o que 

contribui para que profissionais de outras áreas de línguas estrangeiras construam 

teorias e práticas de ensino/aprendizagem, a partir da práxis, que pode ser adquirida 

neste curso de formação da UFPR, considerando a necessidade de contato do 

aprendiz (professor em formação inicial ou continuada) com o aluno estrangeiro de 

PLE. Pode ser que o curso ofereça o primeiro contato do aluno com o estrangeiro 

que deseja e necessita aprender o PLE, se assim o for, será uma excelente 
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iniciativa, pois serve de intermediário no primeiro contato do aprendiz com seu aluno 

de PLE. 

Outro aspecto relevante neste curso é a apresentação da certificação CELPE- 

Bras, exame de proficiência em língua Portuguesa, regulamentado pelo MEC e 

aceito pelas universidades brasileiras. Assim, faz-se preciso levar em conta que 

muitos estrangeiros que vêm viver ou passar um considerável período no Brasil (com 

fins comerciais) têm interesse em fazer este exame, posto que é a certificação de 

que o indivíduo é proficiente em nossa língua. Por isso, é comum encontrarmos 

cursos nas universidades voltadas exclusivamente para preparar esses candidatos 

que realização o CELPE-Bras. 

Para tanto, analisamos que um possível entrave para a realização das 

atividades propostas por este curso de formação é o tempo, que além de períodos 

largamente espaçados, possui uma carga horária resumida frente à demanda dos 

temas abordados. 

 
 

3.2.3 PUC – Rio 

 
A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em seu departamento de 

Letras desenvolveu a especialização (Lato Sensu) em Formação de Professores 

de Português para Estrangeiros com o objetivo de promover a especialização e 

capacitação de profissionais de nível superior para o ensino do português como 

língua estrangeira, posto que, por meio da interação do docente com a língua 

estrangeira, este tende a desenvolver uma atitude reflexiva ante os diversos 

contextos de ensino/aprendizagem de uma LE. 

O curso está dividido em três períodos letivos e tem a carga horária de 360 

horas. Um ponto muito positivo para aquisição da prática é o dever de cumprir uma 

carga horária de 10h/a de estágio em umas das turmas de PLE oferecidas pela 

própria universidade, um diferencial, já que não são todos os cursos de 

especialização que exigem tal atividade, o estágio supervisionado. Isso também 

sedimenta a proposta de para quem o curso é destinado: portadores de diplomas em 

Letras e áreas afins e graduandos em outras áreas que tenham  interesse nessa 

área do conhecimento. 
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Esta especialização tem um caráter muito abrangente no que se refere ao 

estudo do PLE, pois como já exposto anteriormente, as disciplinas possuem um 

segmento bastante abrangente e o tempo disposto para cada uma atende as 

especificidades do que é proposto. 

Contudo, o curso se torna bastante seletivo, posto que o investimento feito se 

configura a um curso de pós-graduação stricto-sensu, perfazendo o valor de R$ 

11.664,00 (onze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), divido em 18 (dezoito) 

parcelas de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), sendo a primeira no ato 

da matrícula e as restantes nos meses subsequentes, conforme informação contida 

no site. Vale ressaltar, que segundo informações do curso, esse valor pode ser 

reajustado segundo as necessidades vigentes. 

Ante esse “filtro”, a especialização tende a se constituir como um curso 

bastante distante da realidade de muitos educadores, uma vez que as mensalidades 

estão acima do valor do salário mínimo vigente no país nesse período. Além do 

mais, frente ao crescimento da busca pela formação de professor de PLE, o docente 

pode se vê impossibilitado de fazer tal investimento. Todavia, a proposta do curso é 

bastante ampla e muito diversa, conforme veremos a seguir. 

O módulo I se inicia com o estudo das disciplinas: o português como língua 

estrangeira I, a língua portuguesa no mundo e revisão gramatical do português como 

língua materna. As disciplinas têm um objetivo primeiro de traçar um panorama 

histórico, político e social da LE estudada, passando pelo estudo das estruturas 

gramaticais necessárias para o embasamento das constituições linguísticas do PLE. 

Ainda aponta o estudo contrastivo de línguas de contato, enfatizando o espanhol e o 

inglês, já que muitos estrangeiros têm domínio sobre uma destas línguas. Desta 

maneira, o curso além de propiciar o diálogo entre as línguas e culturas, ainda 

favorece para a percepção das diferenças estruturais que compõem a língua em 

estudo, pois ainda que venha da mesma raiz, como é o caso do português e 

espanhol, possuem peculiaridades notórias. O primeiro módulo continua com 

análises das composições morfossintáticas do português e as expressões verbais de 

concordância e regência. 

Já no módulo II as disciplinas dão segmento aos estudos do módulo I, sendo 

iniciada “Fundamentos de Linguística e Linguística Aplicada” a qual visa o estudo 
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das relações entre linguagem, pensamento e cultura e as interfaces entre língua 

materna e língua estrangeira, o que contribui significativamente para os processos 

de construção do conhecimento linguístico das línguas materna e alvo. Dando 

continuidade, acresce os estudos das estruturas morfossintáticas em “Português 

como Língua Estrangeira II” o que serve de fundamento para o embasamento das 

noções estruturais da língua portuguesa. Muito embora, o professor de Letras em 

seu percurso de graduação tenha tido todo esse embasamento nas aulas de 

português instrumental e nas matérias referentes que compõem a grade curricular 

como português histórico, morfologia, sintaxe, semântica, dentre outras, faz-se 

relevante a distinção que há entre os estudos de língua portuguesa voltados para 

nativos e os estudos da mesma língua, porém voltados para estrangeiros. O 

interessante é que os campos do conhecimento tomam outros rumos, porque o 

professor deve dar outra ênfase a sua organização temática e objetivos propostos. 

De tal maneira, o módulo segue com a disciplina “Português oral e escrito: 

produção e compreensão” que objetiva o desenvolvimento da compreensão e 

produção oral e escrita dos alunos estrangeiros. São estudos de estratégias de 

desenvolvimento de produções textuais a partir das diferentes situações 

comunicativas, enfatizando a análise da tipologia textual. Neste módulo ainda, inicia- 

se a “Pesquisa orientada para monografia” a qual ao final, exigirá do aluno a 

confecção de uma proposta didática do assunto em questão na forma de trabalho 

final do curso. 

No módulo III, a disciplina “Português como Língua Estrangeira III” está 

verticalizada para o estudo dos padrões linguísticos e comportamentais da cultura e 

identidade brasileira e das estruturas discursivo-pragmáticas, o que confere ao curso 

uma preocupação com os estudos da língua portuguesa/brasileira, enquanto língua 

dinâmica e que precisa ser apresentada tanto nas formas teóricas (com o estudo da 

estrutura morfossintática) como nas formas pragmática de seus usos. O módulo 

ainda apresenta a disciplina de “Didática, metodologia e prática de ensino de 

segunda língua e língua estrangeira”, finalizando com a apresentação dos trabalhos 

propostos, de maneira que muito contribui para a compreensão do PLE. 
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3.2.4 UFU 

 
O Instituto de Letras e Linguística dispõe da disciplina “Estágio  

supervisionado de Português em diferentes contextos” de maneira a integrar a 

formação do professor às significativas mudanças no mundo atual. Ou seja, em se 

tratando do processo ensino/ aprendizagem de português no curso de Letras, urge a 

necessidade de apresentar o português como língua estrangeira, a fim de que o 

estudante tenha a oportunidade de reconhecer as diferenças entre o ensino do 

português língua materna (para nativos) e o português como língua estrangeira. 

De acordo com Almeida Filho (2002, p.13): 

 
A operação global de uma língua estrangeira compreende o 
planejamento de cursos e sua unidade, a produção ou seleção 
criteriosa sobre os materiais, a escolha e construção procedimentos 
para experienciar a língua-alvo, e as maneiras de avaliar o 
desempenho dos participantes. 

Sendo assim, o processo de ensino/aprendizagem de língua portuguesa para 

nativos é diferente de ensinar o português para estrangeiros, já que se faz 

imprescindível considerar os passos descritos acima por Almeida Filho (2002). 

Não é porque o aluno faz uma graduação em Letras, sem a especificidade no 

do estudo dos processos de aquisição e aprendizagem de PLE, que terá a 

habilitação para ensinar o português para estrangeiros. Portanto, uma vantagem 

deste curso é a apresentação de outras vertentes da língua portuguesa, pois essa 

disciplina tem caráter obrigatório, o que impõem ao aprendiz o estudo do PLE e o 

contato com falantes de outras línguas que têm interesse em aprender a língua 

portuguesa/brasileira. Desta forma, abre-se espaço para uma formação docente 

reflexiva, pois “espera-se atualmente que todo professor consiga perceber as várias 

dimensões do ensino” (DUTRA 2010, p.17). 

O programa do curso esta dividido em três etapas: 
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Quadro 13: Etapas do curso da UFU 

 

Primeira 
 

Segunda 
 

Terceira 

 

A prática do ensino de 

Português com objetivos 

específicos (português 

instrumental); 

 

A prática do ensino do 

Português com Língua 

Estrangeira; 

 

A prática no processo de 

avaliação. 

 

 

A primeira etapa objetiva uma amostragem dos diversos contextos de 

empregabilidade da língua portuguesa no setor empresarial, em gêneros discursivos 

da academia, para novos gêneros disponíveis na internet, para elaboração de 

gêneros textuais voltados para manuais de equipamentos, jogos e programas de 

novas tecnologias. 

 

Nesta etapa, observa-se uma proposta voltada para uma prática analítico- 

reflexiva, visto que o aprendiz, futuro educador, é convidado a vivenciar a língua 

portuguesa nos diversos contextos de usos. É convidado também a analisar os 

diversos tipos de textos, gêneros textuais e suas funcionalidades, verticalizando 

esse processo para a prática pedagógica, pois essa disciplina tem uma  carga 

horária de 15h de aulas teóricas e 60h de aula prática pedagógica no estágio 

supervisionado. 

 

A disciplina também tem por objetivo especifico a elaboração e análise de 

planos de curso, de aula e de projetos didático, o que se apresenta bem embasada 

na fundamentação teórica da práxis analítica do ensino do português em usos 

diversificados. Deste modo, fica evidenciado que quando ao aprendiz (futuro 

docente) é dada a possibilidade de conhecer os contextos do uso da sua própria 

língua e as diversificadas formas de apresentações e representações dessa língua, 

mais democráticos se tornam os relacionamentos e a construção cooperativa do 

conhecimento (FIORENTINI, 2009) entre os participantes da aprendizagem de uma 

LE. 

 

Assim, considera-se a divulgação, via meios de comunicação, neste caso a 

internet, como uma possível estratégia de ensino de língua e, consequentemente, da 
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cultura, posto que esses discentes serão convidados a elaborarem projetos e planos 

(aula e curso) com a finalidade de empregar, na prática, com alunos estrangeiros 

pertencentes ao Programa de Mobilidade Estudantil na UFU e/ ou estrangeiros 

recém-chegados a Uberlândia, ou, no caso dos diversos cursos de graduação ou 

pós-graduação. 

 

Corroborando com a proposta de Freire (1996, p.23) “(...) embora diferentes 

entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar quem é formado forma-se e 

forma ao ser formado.” Ou seja, é a partir do processo de formação que o aprendiz 

(futuro professor), o docente e os sujeitos envolvidos no processo de conhecimento 

formam e formam-se ao formarem uns aos outros, em um mútuo processo de troca 

de conhecimento. 

 

É no contato que o aprendiz tem como o estrangeiro, que as práticas 

pedagógicas são elaboradas, a fim de entender às necessidades daqueles que 

querem aprender o português e os futuros formadores e propagadores do PLE e da 

cultura, neste caso, brasileira. 

 

Já a segunda etapa se configura como continuidade da primeira, pois a 

prática do Português com Língua Estrangeira se dá de maneira mais empírica, visto 

com contato de falantes de outras línguas que são partícipes de projetos de 

pesquisa, ensino e extensão o ILEEL, coloca o aprendiz (futuro docente) em contato 

direito com o outro, o estrangeiro. Ademais, esse contato tende a favorecer a 

percepção do universo dos saberes que diferenciam os processos de ensino/ 

aprendizagem do português enquanto a língua materna e o português como a língua 

estrangeira. 

 

Como afirma Andrade (2009, p. 58): 

 
Esse professor não é necessariamente um especialista em língua 
portuguesa; por mais que seja falante nativo do português, sua 
formação acadêmica é orientada de outras áreas do conhecimento 
afora o português. E mesmo quando o professor é de português língua 
materna, em diante PLM, é necessário salientar que a construção da 
prática docente do professor de PLM diverge da do professor PL2. 
Este, além da sua formação em PLM, adquiriu conhecimentos 
específicos nas áreas de aquisição e ensino/ aprendizagem de L2. 
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Desta maneira, a experiência enquanto docente de PLM, neste curso é 

apresentada em consonância com PL2, oferecendo o princípio de interface entre os 

vieses da língua portuguesa. 

 

Não obstante, a terceira etapa do programa: a prática no processo de 

avaliação busca validar todo o percurso da estudante a partir de relatos técnico- 

científicos acerca de trabalho realizado na referida disciplina. 

 

Tende-se considerar a relevância desta disciplina com vistas na ampliação de 

estudos das vertentes da língua portuguesa e do favorecimento do contato do já 

quase docente com a experiência de lidar com o português como língua estrangeira 

teórico/prática, constituído novas formas de diálogo com o estrangeiro, sobretudo 

quando este estrangeiro está imerso na cultura brasileira, e assim esse futuro 

docente está sendo instrumentalizado para melhor atender às necessidades do 

aprendiz do PLE, bem como está teoricamente embasado para buscar caminhos 

dinâmicos e diversos, a fim de que juntos percorram, de maneira satisfatória, o 

processo de construção do saber do PLE. 



99 
 

 
 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
O processo ensino/aprendizagem de PLE tem sido um tema bastante 

discutido por professores e pesquisadores de todo o mundo, tendo em vista a 

crescente demanda por conhecimento da língua portuguesa. Contudo, o Brasil ainda 

não dispõe de um material pedagógico norteador, em que todas as IES possam se 

apoiar de maneira “uníssona”, ou seja, assim como há grade curricular para 

disciplinas de língua estrangeira como inglês, francês e espanhol, o português como 

língua estrangeira ainda não foi regulamentado por uma grade curricular do 

Ministério da Educação e Cultura, necessitando assim uma reformulação dos cursos 

de Letras ou mesmo de pós-graduações para este contexto. 

 
 

Quanto ao ensino, estamos nos referindo à prática profissional de 
intervenção (e não somente espontânea baseada na tradição) para 
auxiliar o aprender. Esse ensinar vamos representar, teoricamente, 
como uma grande operação de quatro estações / fases ou 
dimensões: o planejamento curricular e de cursos, a 
produção/avaliação de materiais, o ensino propriamente dito 
consubstanciado num método (procedimental) com experiências na 
nova língua, e a avaliação de rendimento e proficiência na língua 
alvo. Todas as estações mutuamente se influenciam e todos se 
orientam pela abordagem ou filosofia maior de ensino a que estão 
atreladas (ALMEIDA FILHO 2006, p.11). 

 

 
É neste cenário que a universidades brasileiras, ante a crescente demanda 

por cursos de formação de professores, que atuem na área do PLE, constroem, a 

partir de suas vivencias, necessidades e peculiaridades, o currículo que norteará o 

ensino/aprendizagem do PLE. São ações isoladas, ousadas e inovadoras com vistas 

a atender profissionais que queiram se instrumentalizar nas peculiaridades da língua 

portuguesa com caráter estrangeiro. 

Deste modo, ao percorrer o caminho do ensino/aprendizagem de uma língua 

estrangeira, tenciona-se passar por um processo de “Imersão Linguística/Cultural” 

através da observância das variedades da língua e da cultura alvo. Para isso, é 

preciso enfatizar a importância de se estudar os modelos estruturais que compõem a 

LE, a exemplo da gramática, evidenciando as estruturas linguísticas que norteiam 
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esta organização padrão partindo do desenvolvimento de tais competências em 

consonância com a práxis que configura as marcas identitárias da língua alvo, as 

quais estão imbricadas à cultura. 

É bem verdade que não é possível se encontrar receitas prontas para o 

desenvolvimento, completamente satisfatório, das aulas de PLE, a fim de responder 

aos anseios de muitos educadores, pois cada processo ensino/aprendizagem é 

único e ao mesmo tempo heterogêneo, não permitindo estratégias que tenham sido 

eficientes para um determinado público seja para outro, para tanto cada realidade 

busca a adequação das necessidades contextuais. 

Surge assim, uma inquietação que fomentou a realização desta pesquisa, 

buscando observar como estão estruturados os cursos de formação inicial ou 

continuada de professores de português como língua estrangeira nas IES, 

considerando que ainda são ações isoladas e crescentes, posto que a propagação 

do PLE tem ganhado força no mundo comercial, econômico, turístico e cultural. 

Não obstante, faz-se preciso uma formação docente mais consolidada de 

forma a divulgar a língua e cultura brasileira, ressalto brasileira, pois este trabalho 

também aborda os fatores multiculturais, os quais são importantes para a exposição 

do Brasil – língua e cultura. De acordo com Dutra (2010, p. 14): 

No artigo “Em busca da formação continuada de professores de 
Português como língua estrangeira: alguns parâmetros”, Dell’Isola 
(2005) aponta para a necessidade das instituições de ensino de 
língua tornarem entidades conceituadas e respeitadas como 
difusoras da língua e da cultura do Brasil. A autora aponta que para 
essa excelência ser alcançada, é necessária a reunião de um corpo 
docente com sólida formação acadêmica adquirida por meio de 
investimento em capacitação de pessoal, programas de 
aperfeiçoamento e da aplicação de técnicas de ensino atuais e 
eficientes. 

 
 

Ou seja, os investimentos na formação inicial e continuada de professores 

devem ser urgentes, haja vista a urgência da demanda nos cursos de PLE, 

sobretudo no que concerne à propagação da cultura brasileira de forma particular, 

cabendo ao professor as estratégias autorais e autônomas na formatação das aulas 

que devem estar embasadas nas necessidades de seus alunos. Ainda, de acordo 

com Dutra (2010, p. 18) “cabe ao professor descobrir como deve atender às 



101 
 

 
 
 

necessidades individuais de seus alunos, as mudam com mais frequência do que  

em um ambiente mais controlado, como o de uma sala de aula de língua estrangeira 

fora do Brasil”. 

Já no que se refere às TICs é preciso salientar que a escola tem de trabalhar 

nesta perspectiva, suscitando o processo de produção de softwares voltados para o 

ensino de PLE, utilizando os cursos de formação docente como verdadeiros espaços 

de teorização e construção prática de estratégias de alcançar os professores que 

pretendem trabalhar com a língua estrangeira, neste caso o português, sendo 

participantes autônomos e autores de sua própria prática pedagógica. Assim, “esses 

recursos, por permitirem a interação, podem ser muito úteis num curso de línguas, já 

que alunos e professores podem comunicar entre si e também com falantes nativos 

da língua-alvo” (OEIRAS et al, 2005, p.1). 

Para tanto, no campo da teoria, comprova-se que quando utilizados os 

recursos tecnológicos no processo ensino-aprendizagem do PLE, referindo-se à 

língua brasileira, no instante da formação do docente, tende-se a criar mecanismos 

propagadores da multicultura nacional e toda a diversidade sociolinguística 

pertencente. Porém, ainda poucas são as iniciativas que contemplam a inclusão das 

TICs para favorecer o processo de criação autoral dos docentes em se tratando dos 

recursos a serem utilizados nas aulas de PLE. Das quatro universidades que tiveram 

seus cursos analisados nesta pesquisa, apenas uma traz como objetivo o uso das 

novas tecnologias para uma formação do professor. As demais podem até utilizar 

esses instrumentos, e se o fazem, fazem de modo secundário, uma vez que não 

ficou clara nas ementas e planos analisados, a efetivação dessas estratégias nos 

cursos oferecidos. 

Assim como corrobora Sobral e Jouet-Pastre (2004, p.224): 

 
A importância da tecnologia dentro desse contexto aparece de modo 
crescente (...), de melhor qualificar os professores para que possam 
lidar de maneira pedagogicamente eficaz com os alunos e a 
tecnologia, rompendo assim a velha barreira da tecnofobia e o mito 
de que a tecnologia pode provocar a “desumanização” do processo 
ensino-aprendizagem e da educação como um todo. 
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Todavia, considera-se urgente a necessidade de que o Ministério da 

Educação e Cultura, a partir das experiências de professores da área, organizar 

fóruns de discussão, a fim de iniciar a elaboração de um documento base que sirva 

de parâmetro para os cursos de formação inicial ou continuada de professores, haja 

vista que ao estrangeiro é dada a possibilidade de obtenção da proficiência da  

língua portuguesa a partir da aprovação no exame CELPE-Bras, e ao docente deve 

também ser dada uma certificação que comprove a sua habilitação em ministrar 

aulas de PLE, assim como os docentes que ministram aulas de outras línguas 

estrangeiras a possuem. 

A pesquisa pretende contribuir com debates futuros acerca da construção de 

um material teórico-prático norteador para a formulação de um documento-base que 

fundamente o ensino de PLE no Brasil, e assim, possamos ter mais universidades 

brasileiras, envolvidas na profusão do PLE, formando profissionais que desejem 

aprofundar-se na inovadora experiência desse processo de ensino/aprendizagem da 

nossa tão diversificada língua portuguesa no campo da linguística aplicada ao 

ensino de língua estrangeira. 
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1- UFJF 

TÓPICOS EM PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

 
Carga horária: 30 horas/aula 

 

 
Ementa: 

A disciplina visa dar condições a alunos do curso de Letras para se iniciarem nas 

tarefas inerentes ao ensino de português para alunos estrangeiros. 

 

 
Formato da disciplina: Oficina 

15 encontros de trabalho com os alunos. 

As atividades se basearão em leituras feitas previamente pelos alunos e na 
elaboração conjunta de atividades organizadas em pequenos projetos. 

 

 
Programa: 

Aprendizagem de língua estrangeira em ambientes homoglotas e aloglotas. 

Ensino de PLE no Brasil. 

O ensino de PLE para alunos de diferentes nacionalidades. 

O ensino de PLE para alunos de uma mesma nacionalidade. 

O ensino de PLE para alunos falantes de espanhol. 

Uso de materiais didáticos em PLE. 

Conversação em PLE. 

Ensinar língua e cultura. 

Preparando-se para ser professor de PLE: cultura geral. 

Indo além dos estereótipos: a cultura do aluno. 

Avaliação em PLE 
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Aula 1 – A língua portuguesa no mundo 

Por que alguém iria querer aprender português? 

Espaço geográfico do Português. 

Espaço econômico e político do Português 

Quem quer aprender português? 

Ambientes homoglotas e aloglotas 

Ensinando português no Brasil e fora do Brasil – oportunidades de trabalho. 

Texto de apoio: texto da profa da PUC-Rio Marina Brito Meyer 

 

Aula 2 – Ensinando português a falantes de outras línguas 

Dá para pensar a minha língua como língua estrangeira? 

Ensinar a própria língua a outra pessoa. 

Concepções de estrangeiro. 

O estrangeiro no Brasil. 

O estrangeiro em seu país de origem. 

Estereótipos sobre o brasileiro 

http://lamep.aokatu.com.br/pdf/pontos_criticos.pdf
http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-01-2/beitrag/kramsch2.htm2003
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Estereótipos do estrangeiro 

Indo além dos estereótipos. 

Atividade: pedir aos alunos que descrevam: um brasileiro, um japonês, um javanês, 
um argentino... 

Texto de apoio: Itens 3.2 a 3.4 de Apelos que falam ao coração [recurso eletrônico] : 
o discurso publicitário revelador de aspectos da cultura brasileira evidenciados no 
discurso publicitário e sua aplicabilidade em português como segunda língua para 
estrangeiros / Adriane Silva de Oliveira ; orientadora: Rosa Marina de Brito Meyer 

 

 
Aula 3 – Ensinando língua e cultura 

Cultura brasileira em foco 

Estereótipos culturais 

Exercício de descentração – de como ver seu país como um a mais no mundo. 

Textos de apoio: Estrangeiros para nós mesmos – Julia Kristeva 

Imagens do brasileiro construídas pelo estrangeiro [recurso eletrônico] / dos 
estereótipos nas expressões qualificativas / Larissa Santiago de Sousa ; orientadora: 
Rosa Marina de Brito Meyer, co-orientadora: Ida Maria da Mota Rebelo. 
http://www2.dbd.puc- 
rio.br/pergamum/biblioteca/php/mostrateses.php?open=1&arqtese=0410464_09_Indi 
ce.html 

 
 

Aula 4 - Concepções de gramática 

Afinal: gramática se ensina? 

As concepções de gramática. 

Gramática para o aluno estrangeiro. 

Observando a gramática da língua portuguesa: o que ensinar? 

Atividade: distribuir tópicos de gramática e pedir que eles imaginem como se ensina 
aquilo a um aluno. 

Distribuir fichas de alunos – com idade, sexo, nacionalidade, profissão, nível de 
compreensão de língua portuguesa, exposição a língua espanhola... Cada grupo 
ganhará uma ficha, que será a base para cada uma das atividades que exigir esse 
tipo de dado. Essas fichas são distribuídas na primeira atividade e acompanharão o 
grupo. 

Texto de apoio: ALMEIDA, Mário Sérgio Pinheiro Moreira de. ENSINO DE 
PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA – P.L.E.- LÍNGUA GLOBAL 

http://www2.dbd.puc-/
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Aula 5 – Concepções de texto 

Trabalhar com textos reais: o que é um texto real? 

Textos na sala de aula: atenção aos temas... 

Tamanho de texto. 

Gêneros textuais na sala de aula: o que se pode explorar? 

Atividade: pensar em gêneros textuais que possam ser empregados em aulas – 
imaginar uma aula de texto. 

Texto de apoio: SILVA, Marta Cristina. Reflexões sobre a transposição didática da 
noção de gênero. 

 

 
Aula 6 - Examinando materiais didáticos 

Existe um bom livro que possa usar nas minhas aulas? 

O material didático como elemento mediador do trabalho na sala de aula. 

Observando os livros de português para estrangeiros. 

Atividade: análise de livros didáticos 

Texto de apoio: JÚDICE, Norimar. Representações do Brasil dos anos 40 e 90 em 
textos de materiais didáticos para o ensino de português para estrangeiros. 

 
 

Aula 7 – A conversação na aula de PLE 

É conversando que a gente se entende... ou não. 

Interação professor-aluno na sala de aula. 

Padrão IRA 

Revozeamento 

Efeitos da conversação na sala de aula. Identidades de professores e alunos. 

Atividade: observação e análise de trechos de conversação gravados previamente. 

Texto de apoio: WEISS, Denise Barros. Conversa institucional na aula de língua 
estrangeira: o papel do professor. 

Aula 8 – O que é preciso para ser professor de PLE? 

Conhecimento de gramática 

Conhecimento geral 
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Atividade: levar jornais para a sala e pedir aos grupos que determinem textos que 
poderiam ser objeto de aula. 

Texto de apoio: PACHECO, DENISE GOMES LEAL DA CRUZ . PORTUGUÊS 
PARA ESTRANGEIROS E OS MATERIAIS DIDÁTICOS: UM OLHAR DISCURSIVO 

 
 

Aula 9 – Montando uma aula de PLE 

Ensinando português no Brasil para alunos de uma mesma nacionalidade. 

Ensinando português no Brasil para alunos de nacionalidades diferentes. 

Ensinando português fora do Brasil para alunos de uma mesma nacionalidade. 

Atividade: primeira experiência: preparando aula de PLE 

Texto de apoio: 

Grannier, Daniele Marcelle. Perspectivas na formação do professor de português 
como segunda língua 

 
 

Aula 10 – Avaliação de aprendizagem: como se faz? 

Avaliações parciais. 

Como se dá nota a alunos tão diferentes? 

Como é uma prova de português para estrangeiros? 

Avaliação de habilidades diferentes. 

Exames de proficiência; o que é e como funciona o CELPE Bras? 

Atividade: observar e analisar provas de PLE. 

Texto de apoio: SARDO, Cláudia Estima e BERNARDON, Maura. AVALIAÇÃO EM 
LÍNGUA INGLESA NO SISTEMA DE ENSINO BRASILEIRO 

 
 

SANTOS, Letícia Grubert dos. Avaliação de desempenho para nivelamento de 
alunos de português como língua estrangeira. 

 

 
Aula 11 – Elaboração de projetos: Uso de materiais do cotidiano em uma aula de 
PLE. 

Discussão de temas. Princípios para a elaboração de um projeto 

Texto de apoio: CAVICHIOLI, Fabrícia, PINTO, Cândida Martins e RICHTER, 
Marcos Gustavo. LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS: 
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UM GÊNERO TEXTUAL. 
 
 

Aula 12 - Orientação do trabalho de grupos 

 

 
Aula 13 – Orientação do trabalho de grupos (II) 

 

 
Aula 14 – Apresentação dos projetos 

Esse final do cronograma ainda depende de se saber quantos estão matriculados. 
Conforme a quantidade de alunos, pode haver mudança. 

Aula 15 – Apresentação dos projetos 

 

 
Projeto da turma: elaboração de material didático para ensino de português para 
estrangeiros 

Equipes de cinco pessoas 

Temas: estudo de textos (cinco grupos) 

Estudo de pontos de gramática (cinco grupos) 
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2- UFPR 
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3- PUC-RIO 

 

 
Formação de Professores de Português para Estrangeiros 

 
Departamento de Letras 

Especialização (Pós-Graduação Lato Sensu) 

 
 
 

Local 

 
Unidade Gávea 

 

Período de Aulas 

 
14/08/2010 a 18/12/2010 (1º Período) 

 
Sábados, das 8h às 17:15h 

 
Objetivo 

 
Promover a especialização e a capacitação de profissionais de nível superior para o 
ensino de português como língua estrangeira, estimulando uma atitude reflexiva 
diante de situações de ensino/aprendizagem, por meio de modernas e atualizadas 
técnicas de ensino de segunda língua. 

 
Público Alvo 

 
Portadores de diploma de curso superior em Letras e áreas afins que queiram 
desenvolver conhecimentos específicos e capacitar-se para o ensino do português 
como língua estrangeira. Graduados em outras áreas poderão ser aceitos desde  
que aprovados no processo seletivo. 

 
Carga Horária 

 
Este curso tem carga horária de 360 horas, distribuídas em 3 período(s) letivo(s). 

 
Programa 

 
Módulo I 
- Português como Língua Estrangeira I 
- Revisão Gramatical 
- A Língua Portuguesa no Mundo 

 
Módulo II 
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- Português como Língua Estrangeira II 
- Fundamentos da Lingüística e da Lingüística Aplicada 
- Português Oral e Escrito: compreensão e produção 
- Pesquisa Orientada para a Monografia 

 
Módulo III 

- Português como Língua Estrangeira III 
- Didática, Metodologia e Prática do Ensino do Português como Língua Estrangeira* 
- Pesquisa Orientada para a Monografia 

 
* Durante essa disciplina o aluno deverá cumprir 10 h/a de estágio em umas das 
turmas de Português para Estrangeiros oferecidas de 2ª a 6ª feira na PUC-Rio. 

 
Observação: O curso terá um total de 360 horas/aula. 

 
Disciplinas 

 
Veja a ementa das disciplinas 

 

Documentos Necessários 

 
Carta de Apresentação do Candidato 
Curriculum Vitae 
Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão 
Histórico Escolar Oficial da Graduação 

 
A documentação necessária deverá ser entregue pessoalmente, pelo correio para a 
unidade Gávea ou para o e-mail documentocce@puc-rio.br 

 

Obs.: Para as inscrições efetuadas  pela  Internet  ou  Central  de  Atendimento 
(0800 970 9556), a documentação necessária para seleção poderá ser entregue até 
3 (três) dias após a sua inscrição. 

 
Os candidatos inscritos no último dia de prazo, assim como os que se inscreverem 
nos balcões de atendimento da CCE, deverão apresentar no ato da inscrição, 
obrigatoriamente, a documentação. 

 
Inscrição 

Taxa: R$40,00 

 

A taxa de inscrição só será devolvida em caso de cancelamento do curso pela PUC- 
Rio. 
A inscrição poderá ser realizada por qualquer um dos seguintes modos: 
- Internet 

 
- Central de Atendimento - 0800 970 9556 

mailto:documentocce@puc-rio.br
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-Presencial - Comparecimento do candidato ou seu representante, munido de 
instrumento particular de procuração à PUC-Rio em qualquer uma das unidades: 
Gávea, Centro, Barra e Caxias 

 
Seleção 

 
A seleção será feita com base na análise do currículo, carta de apresentação com 
exposição do motivo de interesse no curso e documentação. 

 
Entrevistas serão agendadas, a critério da Coordenação Acadêmica, para dirimir 
eventuais dúvidas. 

 
Entrevista: 30/07, a partir das 17:30h 

Resultado: 02/08/2010 

Matrícula 

 
A matrícula poderá ser feita por outra pessoa por meio de instrumento particular de 
procuração. 

 
O aluno, cujo curso for custeado por uma empresa, deverá preferencialmente 
encaminhar a carta de compromisso da empresa, garantindo a confirmação de sua 
matrícula, por email financeirocce@puc-rio.br ou entregá-la pessoalmente à CCE, no 
prazo de 24 horas. Caso não seja possível, favor entrar em contato conosco. A carta 
deverá conter CNPJ, Inscrição Estadual ou Municipal e endereço para cobrança. 
Posteriormente enviaremos, à empresa, a nota fiscal e a ficha de compensação. 

 
Investimento 

 
O curso poderá ser pago em 18 parcelas de R$ 648,00, sendo a primeira no ato da 
matricula e as restantes nos meses subsequentes. 

 
Este valor se refere à última turma oferecida, portanto está sujeito a reajuste. 

Aceita-se pagamento com cartões de crédito American Express, Mastercard e Visa. 

Desconto de 5% para os alunos que realizarem o pagamento do valor integral do 
curso à vista. Desconto não cumulativo. 

 
Certificado 

 
O aluno que preencher satisfatoriamente os quesitos frequência e/ou 
aproveitamento terá direito a certificado. 

mailto:financeirocce@puc-rio.br
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Observações 

 
Vagas limitadas 

 
A realização do curso está sujeita à quantidade mínima de matrículas 

 
 
 

Formação de Professores de Português para Estrangeiros 
 

A Língua Portuguesa no Mundo 

 
Carga horária: 45 horas 

 
A língua portuguesa no mundo: aspectos geográficos, políticos e sociológicos. 
Língua nativa, língua oficial e língua estrangeira. Manifestações culturais lusófonas: 
identidade e diversidade em diferentes comunidades falantes do português. Estudo 
contrastivo de estruturas gramaticais e discursivas do português e de línguas em 
contato, em especial, o espanhol e o inglês. Procedimentos pertinentes ao ensino do 
português para falantes dessas línguas. 

 
Português como Língua Estrangeira I 

 
Carga horária: 45 horas 

 
Estudo de estruturas gramaticais pertinentes para o aprendizado do português como 
língua estrangeira. O sintagma verbal: flexão e uso dos tempos verbais e modos 
verbais; complementos e adjuntos. Regência e concordância. Casos particulares: 
ser/estar (ficar/andar); expressões verbais; entre outros. 

 
Revisão Gramatical do Português como Língua Materna 

 
Carga horária: 30 horas 

 
Morfossintaxe tradicional do português: descrição e norma. Classes de palavras e 
funções sintáticas. O verbo: flexões, regência e concordância. O substantivo: 
flexões, regência e concordância. Complementos e adjuntos. Os conectivos. Termos 
da oração. O período: orações coordenadas e subordinadas. 

 
Fundamentos da Linguística e da Linguística Aplicada 

 
Carga horária: 45 horas 

 
A relação linguagem, pensamento e cultura; língua e sociedade; propriedades 
definidoras das línguas naturais. Conceitos de língua materna, língua estrangeira e 
segunda língua. Noções básicas de lingüística descritiva. A lingüística aplicada e seu 
papel no processo de aquisição formal de uma língua estrangeira. Análise crítica das 
principais abordagens e metodologias. 
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Pesquisa Orientada para Monografia 

 
Carga horária: 30 horas 

 
Pesquisa orientada, individual e/ou em grupo de aspectos da língua portuguesa 
pertinentes ao ensino-aprendizagem como língua estrangeira, desenvolvida em três 
fases de 10h/a cada, distribuídas nos módulos II, III e IV. Apresentação de proposta 
de aplicação didática do assunto em questão na forma de trabalho de final de curso. 

 
Português como Língua Estrangeira II 

 
Carga horária: 45 horas 

 
Estudo de estruturas gramaticais pertinentes para o aprendizado do português como 
língua estrangeira. O sintagma nominal: nome, adjetivo, pronomes, artigos, numerais 
e formas de tratamento. Flexão nominal: gênero, número e grau. Estruturação do 
período e do texto: coordenação e subordinação; coesão referencial e sentencial. 

 
Português Oral e Escrito: Produção e Compreensão 

 
Carga horária: 30 horas 

 
Procedimentos para o desenvolvimento da compreensão e produção oral e escrita 
do aluno estrangeiro. Estratégias discursivas na compreensão e produção de textos. 
As diferentes situações de comunicação e as condições de compreensão e 
produção de textos orais e escritos. Tipologia do texto. 

 
Didática, Metodologia e Prática do Ens.de Segunda Língua e Língua 

Estrangeira 

 
Carga horária: 45 horas 

 
Análise do processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Aspectos 
humanísticos, afetivos e sócio-culturais na prática de sala de aula. Noções de 
avaliação. Estruturas discursivo-pragmáticas, padrões interacionais verbais e não 
verbais: atos de fala, formalidade/informalidade, distanciamento/proximidade; 
atitude, emotividade, espaço, tempo. Observação participante de 
ensino/aprendizagem do português como segunda língua e/ou língua estrangeira. 
Iniciação à prática em docência do português como segunda língua e/ou língua 
estrangeira. Análise crítica do material didático existente. 

 
Monografia 

 
Trabalho acadêmico que tem por objetivo a reflexão sobre um tema ou problema 
específico e resulta de um processo de investigação sistemática com base numa 
prática psicopedagógica realizada. Trata de temas circunscritos com uma 
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abordagem que implica análise crítica, reflexão e aprofundamento por parte do 
aluno. 

 
Português como Língua Estrangeira III 

 
Carga horária: 45 horas 

 
Estudo de padrões comportamentais e expressões lingüísticas reveladores de 
aspectos da cultura e da identidade brasileiras. Estruturas discursivo-pragmáticas, 
padrões internacionais verbais e não verbais; atos de fala, 
formalidade/informalidade, distanciamento/proximidade; atitude, emotividade, 
espaço, tempo. 
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4- UFU 
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