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RESUMO 

 

Tendo como base o programa de mobilidade acadêmica Ciências sem Fronteiras, o objetivo 

desse estudo é avaliar o impacto da política linguística para o ensino de línguas estrangeiras  

implementados atualmente no Brasil. A partir de uma abordagem qualitativa, essa pesquisa 

propõe uma reflexão acerca das seguintes questões: (i) quais são os critérios linguísticos 

exigidos dos candidatos? (ii) qual é a relação entre o perfil linguístico dos candidatos e a 

política linguística para o ensino de línguas estrangeiras? (iii) qual é o papel das 

universidades como atual agente de políticas in vivo no contexto de internacionalização 

científica? O quadro teórico e metodológico que serve de suporte para nossa reflexão é 

baseada nos estudos sobre políticas linguísticas desenvolvidos por Calvet (1996; 2002), 

Cooper (1997), Blanchet (2012) e em estudos sobre o ensino das línguas estrangeiras no 

Brasil (LEFFA, 1999; ZAVALA, 2010). 

 

Palavras-chave: política linguística, ensino de línguas, mobilidade acadêmica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Ayant comme cadre le programme de mobilité académique Sciences sans Frontières, le but 

de cette étude est d’évaluer l’impact de la politique linguistique pour l’enseignement de 

langues étrangères mise en œuvre actuellement au Brésil. A partir d’une approche 

qualitative, cette recherche  propose une réflexion sur les questions suivantes:(i) Quelles 

sont les compétences linguistiques exigées des candidats? (ii) Quel est le lien entre le profil 

linguistique des candidats et la politique linguistique pour l'enseignement des langues 

étrangères?; (iii) Quel est le rôle des universités en tant qu'acteur de politiques 

linguistiques in vivo en contexte de  l’internationalisation scientifique? Le cadrage 

théorique et méthodologique qui sert de support à notre réflexion est basé dans les études 

sur les politiques linguistiques développés par Calvet (1996 ; 2002), Cooper (1997), 

Blanchet (2012) et  les études sur l’enseignement des langues étrangères au Brésil 

(Leffa ,1999 ; Zavala, 2010). 

 

Mots-clés: politiques linguistique, enseignement de langues, mobilité académique. 

 

  



 

 

 

RESUMEN 

 

Basado en el programa de movilidad académica Ciencia sin Fronteras, el objetivo de este 

estudio es evaluar el impacto de la política lingüística para la enseñanza de lenguas 

extranjeras actualmente implementada en Brasil. Con  un enfoque  cualitativo, esta 

investigación propone una reflexión sobre las siguientes cuestiones: (i) ¿Cuáles son los 

criterios lingüísticos exigidos a los candidatos? (ii) ¿Cuál es la relación entre el perfil 

lingüístico de los candidatos y la política lingüística para la enseñanza de lenguas 

extranjeras? (iii) ¿Cuál es el papel de las universidades como actual agente de políticas in 

vivo en el contexto de internacionalización científica? La perspectiva teórica y 

metodológica que apoya nuestra reflexión se basa en los estudios acerca de  las políticas 

lingüísticas desarrollados por Calvet (1996; 2002), Cooper (1997) y Blanchet (2012) y en 

los estudios sobre la enseñanza de lenguas extranjeras en Brasil (LEFFA, 1999; ZAVALA, 

2010). 

 

Palabras clave: política lingüística, enseñanza de lenguas, movilidad académica. 



 

 

 

ABSTRACT 

Based on the Science without Borders academic mobility program, the aim of this study is 

to evaluate the impact of the language policy on the foreign language teaching currently 

implemented in Brazil. From a qualitative approach, this research proposes a reflection 

about the following questions: (i) what are the linguistic criteria required of the candidates? 

(ii) what is the relation between the candidates’ linguistic profile and the language policy 

for the foreign language teaching? (iii) what is the role of the universities as current in vivo 

policies agent in the scientific internationalization context? The theoretical and 

methodological framework that supports this work is based on the studies regarding the 

language policies developed by Calvet (1996; 2002), Cooper (1997) Blanchet (2012) and 

on the studies about foreign language teaching in Brazil (LEFFA, 1999; ZAVALA , 2010). 

Keywords: language policy, language teaching, academic mobility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o ano de 2010, o Governo brasileiro vem intensificando suas ações nos 

programas de mobilidade acadêmica no exterior com a justificativa de melhorar o 

ensino e a pesquisa no país por meio de inúmeras parcerias com instituições dos mais 

diversos países.  

Dentre os programas que preveem o intercâmbio de estudantes e pesquisadores 

brasileiros para instituições de ensino no mundo, destacamos o Programa Ciência sem 

Fronteiras, doravante Programa CsF, voltado em especial para estudantes de graduação 

de áreas consideradas prioritárias pelo governo. Neste programa, o governo prevê o 

oferecimento de 101.000 bolsas até 2015, com um investimento na marca de R$ 3,2 

bilhões. 

O programa CsF, assim como os demais programas de mobilidade, exige que o 

estudante possua um determinado perfil linguístico em línguas estrangeiras, doravante 

LE, que abarque competências linguísticas e culturais, mensuradas através de exames de 

proficiência.   

Nesta pesquisa pretendemos avaliar a política linguística vigente no Brasil para 

o ensino de línguas e seu efeito sobre a política de mobilidade acadêmica para 

estudantes de graduação, em especial os que estão participando do programa CsF na 

França. Escolhemos a França por se tratar de um país possuidor de um grande número 

de acordos acadêmicos com o Brasil.  

Para nos auxiliar na coleta de dados e na compreensão do contexto investigado, 

obtivemos a oportunidade de realizar um mês de estágio no Laboratoire Langues et 

Paroles, da Universidade Aix-Marseille. Este estágio, concedido pela Embaixada da 

França no Brasil, nos proporcionou o contato direto com estudantes de graduação em 

mobilidade acadêmica de diferentes programas e nacionalidades. 

 

1.1 Delimitação do tema 

 

O presente trabalho se insere nos pressupostos teóricos e metodológicos dos 

estudos sobre avaliação de políticas linguísticas. 
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O foco central é avaliar a política linguística vigente para o ensino de LE e seus 

efeitos sobre o programa de intercâmbio acadêmico promovido pelo governo, que exige, 

por parte dos candidatos, um conhecimento linguístico cuja aquisição não é considerada 

pelo sistema público de ensino. 

 

1.2 Situação-problema e justificativa 

 

Recentemente, o tema “internacionalização das universidades” tem sido uma 

constante nos discursos dos órgãos de fomento à pesquisa no Brasil (ANEXO A). Nesse 

sentido, os programas de mobilidade estudantil vêm sendo promovidos no âmbito do 

ensino superior e programas como o CsF ganham destaque no contexto científico 

brasileiro. Tais programas exigem do estudante um perfil de competências linguísticas e 

culturais avaliadas através de exames de proficiência reconhecidos internacionalmente. 

As estatísticas sobre a mobilidade internacional dos estudantes partindo do 

Brasil, realizadas pelo Instituto de Estatística da UNESCO, e os dados disponibilizados 

pelo programa CsF apontam que os destinos dos estudantes no estrangeiro estão se 

diversificando. Ilustramos esse fator por meio dos mapas abaixo: 
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Figura 1: Mapa demonstrativo do fluxo dos estudantes em mobilidade partindo 

do Brasil (UNESCO). 

 

 

Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO, 2013.
1  

 

Figura 2: Mapa demonstrativo do fluxo dos estudantes em mobilidade partindo 

do Brasil. 

 

 
Fonte: Ciência sem Fronteiras, 2013.

2
 

 

                                                      
1
Disponível em: <http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/tertiary-

educationFR.aspx?SPSLanguage=FR>. Acesso em: 10 fev. 2013. 
2
Disponível em: <http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/bolsistas-pelo-mundo>. Acesso em: 10 

fev. 2013. 
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No entanto, no quadro de mobilidade acadêmica, os mapas apontam a 

tendência a certa centralização em países da América do Norte e da Europa
3
 e destacam 

a pouca mobilidade para países vizinhos da América Latina que fazem parte do 

MERCOSUL. Essa situação parece indicar certa incoerência com as políticas 

linguísticas educacionais para o ensino de LE, fundamentadas nas relações políticas 

com o bloco econômico citado. 

Considerando esses dados, ressaltamos a importância das políticas 

educacionais que contemplem uma formação plurilíngue
4
, e nos perguntamos: 

Qual é o lugar da formação em LE nesse contexto? 

Que Políticas Linguísticas respaldam o Programa CsF? 

Do ponto de vista histórico, como se deu a implementação das políticas 

linguísticas destinadas ao ensino de LE no Brasil? 

Qual é o impacto que tais leis geraram ou geram ao entrar em contato com as 

exigências ligadas às competências linguísticas cobradas pelos programas de 

mobilidade acadêmica, em especial o Programa CsF destinado ao nível de graduação? 

Ainda que de interesse estratégico e político, no Brasil raras são as pesquisas 

que envolvem o tema políticas linguísticas e mobilidade acadêmica. Na Europa, essa 

abordagem se multiplicou, sobretudo, entre os anos 1960 e 1980. Já nos Estados 

Unidos, esse tema está presente desde os anos 1950 na psicologia social e no quadro das 

aproximações culturais, englobando o processo de integração dos estudantes 

estrangeiros no sistema educativo e o papel desempenhado por tais estudantes na 

mudança social de seus respectivos países (ERLICH, 2012, p.16). 

 

  

                                                      
3
Recentemente Portugal foi excluído do quadro de acordos do Programa CsF, apesar de ser o destino mais 

procurado pelos alunos de graduação,  com a alegação de ser necessário estimular o aluno ao aprendizado 

da língua estrangeira. Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/04/portugal-sera-

excluido-do-ciencia-sem-fronteiras-diz-mercadante.html>. Acesso em: 14 jun. 2013. 
4
A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) em vigor cita somente duas línguas, a inglesa e a 

espanhola, sendo a última de oferta obrigatória (lei n.º 11.161, de 5 de agosto de 2005). Ainda, o Decreto 

nº 7642, de 13 de dezembro de 2011, que institui o Programa CsF, não menciona as competências 

linguísticas necessárias aos estudantes em mobilidade para países que não falam os idiomas inglês e 

espanhol. 

 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/04/portugal-sera-excluido-do-ciencia-sem-fronteiras-diz-mercadante.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/04/portugal-sera-excluido-do-ciencia-sem-fronteiras-diz-mercadante.html
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1.3 Hipótese 

 

Este estudo parte da hipótese de que as políticas linguísticas para o ensino de 

línguas estrangeiras no Brasil não contemplam as necessidades de formação linguística 

para os candidatos aos programas de mobilidade acadêmica e que esta situação poderia 

ser o resultado da ausência de uma avaliação das políticas linguísticas em curso, bem 

como da dissociação entre política educacional e política linguística.  

 

1.4 Objetivos 

 

Tendo em mente as perguntas explicitadas acima, delimitamos os seguintes 

objetivos gerais: 

 

 Refletir sobre o conceito de Política Linguística em contexto de 

mobilidade acadêmica;  

 Verificar qual política linguística para o ensino de LE dá suporte ao 

Programa de mobilidade acadêmica, em especial o Programa CsF;  

 Avaliar as políticas linguísticas vigentes para o ensino de LE no Brasil. 

 

Os objetivos específicos são: 

 

 Constatar o perfil sociolinguístico dos estudantes em mobilidade 

acadêmica, em especial para a França, relacionando-o à sua formação linguística; 

 Observar como os estudantes se adequam aos níveis de conhecimento 

linguístico exigidos pelos programas de mobilidade; 

 Discutir sobre a maneira pela qual uma política linguística pode 

contribuir favoravelmente para o sucesso de um programa educacional.  

 

Subdividimos a pesquisa em oito capítulos que visam a analisar o tema 

proposto. 

No primeiro capítulo, fizemos uma breve introdução, mostramos a situação-

problema, a justificativa, a hipótese e os objetivos.  
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No capítulo 2, discutimos sobre a significação do conceito de política 

linguística, planificação linguística e glotopolítica. 

No capítulo 3, explicitamos as diferentes políticas linguísticas para o ensino de 

LE implementadas no Brasil. 

No capítulo 4, buscamos contextualizar a pesquisa por meio de uma 

explanação das medidas implementadas pelo programa de mobilidade acadêmica do 

governo (CsF).  

No capítulo 5, apresentamos uma reflexão acerca do impacto gerado pelo 

desencontro linguístico-educacional decorrente das políticas vigentes para o ensino de 

LE e do nível de proficiência linguística exigido pelos programas de mobilidade 

acadêmica.  

No capítulo 6, esclarecemos quem são os sujeitos que compõem o corpus e os 

instrumentos utilizados para a sua coleta e análise. 

No capítulo 7, encontramos a análise do corpus coletado por meio de 

questionários e entrevistas.  

No capítulo 8, vemos a conclusão final da presente pesquisa.     
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Como suporte para o desenvolvimento desta pesquisa, consideramos 

principalmente o aporte teórico dos estudos sobre políticas linguísticas, mais 

especificamente sobre políticas linguísticas para o ensino de línguas estrangeiras. 

 

2.1 Políticas Linguísticas 

 

A prática da política linguística como uma maneira de gerenciar e de intervir 

em conflitos oriundos de diferentes línguas, ou como uma maneira de assinalar relações 

de poder por meio das línguas, sempre foi encontrada ao longo da história. No entanto, 

o termo que a denomina é relativamente novo no quadro dos estudos de linguagem. 

(CALVET, 1996, p.3) 

No Brasil, esse conceito não figura explicitamente nas questões relacionadas às 

demais orientações ou atitudes governamentais de interesse público, como ocorre com a 

política financeira, a política fiscal, a política externa, a política educacional, a política 

social, etc. Mas, o termo utilizado por linguistas, assim como as políticas citadas, indica 

procedimentos relativos ao adjetivo latino polis (politikós), que tem relação com a 

cidade, o urbano, o público, o civil e o social. Ou seja, para os linguistas, as políticas 

linguísticas têm a sua significação ligada à existência da relação entre poder e línguas, 

decisões políticas sobre as línguas e seu uso dentro da sociedade. (BOBBIO; 

MATTEUCCI; PASQUINO, 2000, p. 954).    

Para Baylon (1996, p. 184), a política linguística se constitui como uma forma 

particular e mais ou menos completa do fenômeno mais geral chamado planejamento 

linguístico. Ou seja, a noção de política linguística não se dissocia daquela de 

planificação ou planejamento linguístico, expressão lançada pelo linguista americano 

Einar Haugen, em 1959.  

Para Calvet (1999), embora uma planificação linguística implique uma política 

linguística, o contrário nem sempre ocorre. Nesse sentido, Calvet (1999) destaca que o 

conceito de planificação linguística se distingue do de política linguística: enquanto a 

primeira corresponde à aplicação prática da política estabelecida, ou seja, ao trabalho 

efetivo empregado na execução da mesma, a segunda corresponde ao “conjunto de 
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escolhas conscientes efetuadas no domínio das relações entre língua e vida social, e 

mais particularmente entre língua e vida nacional” intervindo na situação das línguas 

(CALVET, 2002b, p.145). 

Com base em exemplos de intervenções sobre as línguas, Calvet (1999) nos 

atenta para a complexidade do tema política linguística, que pode ter diversos meios e 

fins, sujeito à atuação de fatores políticos, ideológicos e econômicos. Pensando nessa 

complexidade, Truchot (2008, tradução nossa)
 
assinala que a planificação possui três 

dimensões: 

(a) a planificação de status; 

(b) a planificação de corpus;  

(c) a intervenção sobre o conhecimento das línguas por meio das políticas 

linguísticas.  

Em relação ao Brasil, o último fator proposto está diretamente relacionado à 

esfera social chamada educação. Chaudenson (2004, p.6, tradução nossa) destaca que 

esta esfera “é evidentemente essencial, visto que a escola é sem dúvida, recentemente, o 

mais poderoso meio de intervenção na gestão das situações linguísticas”. 

Outro conceito proposto por linguistas é o termo glotopolítica. Guespin (1986, 

p.5) explicita que esse conceito designa questões relativas à economia política que uma 

sociedade mantém com a língua nos mais diversos aspectos concernentes à ação sobre a 

linguagem, consciente ou inconsciente, assumida na forma de uma política. O mesmo 

autor afirma que o conceito de glotopolítica não objetiva extinguir os conceitos de 

política ou planificação linguística, mas possui a vantagem de neutralizar a oposição 

entre a língua e a fala. 

. 

2.2 Avaliação das políticas linguísticas 

 

Os trabalhos supracitados acentuam as fases de intervenções sobre o status e a 

forma da língua. No entanto, é fundamental que a avaliação das políticas implementadas 

também faça parte do processo de elaboração e de aplicação das políticas propostas.  

Blanchet (2009) divide a avaliação em cinco pontos básicos:  

 

a) avaliação da situação sociolinguística de partida;  
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b) avaliação a priori da pertinência da situação sociolinguística pretendida de 

chegada;  

c) avaliação das intervenções realizadas;  

d) avaliação dos efeitos das mudanças provocadas; 

e) avaliação a posteriori da nova situação, a situação de chegada. 

 

Se considerarmos que as políticas precisam ser avaliadas em todas as suas 

fases, a subdivisão avaliativa descrita é de grande importância. Chaudenson (2004) 

também oferece uma contribuição de real valor para a efetivação de uma avaliação das 

situações linguísticas ao nos apresentar um quadro universal de análise que nos permite 

avaliar a situação das planificações por meio de uma distinção precisa entre status e 

corpus.  

Para ele, o status engloba aquilo que se posiciona na ordem de uma 

institucionalidade, uma funcionalidade e uma representatividade; enquanto o corpus 

corresponde às práticas linguísticas e aos seus modos de apropriação de competências 

produtivas baseadas, sobretudo, na prática. 

O quadro a seguir se baseia na proposta de análise do referido autor 

(Chaudenson, 2004, p.1). 

 

Quadro 1: Análise das situações linguísticas. 

 

STATUS CORPUS 

Oficialidade Apropriação Linguística 

Aquisição como primeira língua 

Aprendizagem como língua estrangeira 

Usos Institucionais 

Textos oficiais 

Administrativos nacionais 

Justiça 

Administração locais 

Religião 

Vernacularização 

X 

Veicularização 

Educação Competência 

Meios de comunicação de massa 

Escrito 

Rádio 

Televisão 

Cinema comercial 

Edição 

 

Representações  
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Cooper (1997) descreve a necessidade de avaliação do grau de eficiência de 

uma política oficializada. Ele afirma que uma planificação linguística é constituída de 

quatro elementos: 

 

a) gestão de uma inovação; 

b) estratégias de marketing, envolvendo um produto (sua promoção, como 

técnica de persuasão e seu preço, visto como um estímulo por meio de um panorama de 

benefícios);  

c) instrumento para a aquisição e para a manutenção do poder; 

d) adoção de decisões. 

 

Tais aspectos englobam questões tais como quem adota o que?, quando?, 

onde?, por que? e como?. Neste âmbito, cada um desses aspectos abarcaria uma gama 

de esferas onde as perguntas: 

“Quem adota?” corresponde a um questionamento que busca descobrir os 

sujeitos, reais ou possíveis, que adotam a inovação; 

“O que adota?” corresponde a um questionamento que busca descobrir sua 

forma e função, ou seja, a sua estrutura; 

“Quando adota?” corresponde a um questionamento que busca descobrir o 

momento no qual está inserida; 

“Onde adota?” corresponde a um questionamento que busca descobrir o local 

onde ocorre a sua difusão (espaço social); 

“Por que adota?” corresponde a um questionamento que busca descobrir os 

motivos da promoção da inovação e o que leva a sua aceitação; 

“Como adota?” corresponde a um questionamento que busca descobrir como a 

inovação tem se difundido em uma corrente de informação, influenciando não só 

representações e, como consequência, decisões, mas também como os grupos 

envolvidos estão a acolhendo. 

Para esse autor, as perguntas explicitadas acima são de grande valor, pois a 

velocidade e a aceitação de uma determinada inovação depende da resposta a esses 

questionamentos (COOPER, 1997, p.75-77). 
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2.3 Tipologia de políticas linguísticas 

 

Autores como Leclerc (2013), Rousseau (2013) e Calvet (2002) nos oferecem 

formas, tipologias e intervenções que atravessam as noções de políticas linguísticas. 

Tais permitem uma reflexão acerca das diferentes formas que uma política pode adotar.  

Leclerc (2013) apresenta uma tipologia que abarca as situações mais frequentes 

no ramo das políticas linguísticas. São elas: 

 

a) as políticas de assimilação - consistem na utilização de meios extremos 

objetivando acelerar o extermínio de determinados grupos linguísticos por meio de 

intervenções, tais como: proibição, exclusão, desvalorização social e, em alguns casos, 

repressão e genocídio; 

b) as políticas de não intervenção - consistem em deixar acontecer sem intervir 

por ignorar os problemas, deixando-os evoluírem naturalmente;  

c) a política de valorização da língua oficial - consiste em políticas que 

favorecem o unilinguismo, ou seja, o uso de uma só língua nacional oficializada; 

d) as políticas setoriais - consistem na adoção de intervenções legislativas no 

domínio do uso das línguas minoritárias ou estrangeiras como, por exemplo, ocorre no 

polo educacional; 

e) a política do status jurídico diferenciado - consiste em políticas que têm 

como objetivo beneficiar certas línguas vistas como minoritárias, visando harmonizar a 

coabitação linguística sem fornecer igualdade jurídica a todas, mas reconhecendo o 

direito à diferença; 

f) as políticas de bilinguismo ou de trilinguismo - consistem em políticas de 

bilinguismo oficial nas quais, por meio de uma constituição ou lei, são consideradas 

oficiais mais de uma língua; 

g) as políticas de multilinguismo estratégico - consistem em uma política de 

unilinguismo, mas objetivando atender as necessidades comunicativas, duas ou mais 

línguas podem ser utilizadas ao mesmo tempo. Nesse sentido, as outras línguas, que não 

oficiais, são vistas como suplentes ou complementares; 

h) as políticas de internacionalização linguística - consistem em uma política 

que visa interferir no código linguístico de um determinado local por uma ex-potência 

colonial; 

i) as políticas linguísticas mistas - consistem na ocorrência de várias práticas de 

intervenção diferentes manejadas simultaneamente. 

 

No Brasil, a partir dos anos de 1990, observamos a predominância das políticas 

setoriais, da política do status jurídico diferenciado, das políticas de bilinguismo ou de 

trilinguismo e das políticas linguísticas mistas. Notamos tal fator ao conjecturarmos 

sobre as situações das línguas oficiais, sendo estas a língua portuguesa e algumas 

línguas indígenas e de imigrantes. Apesar do artigo 13 da Constituição Federal 
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Brasileira prever o português como idioma oficial da República Federativa 
5
, mais 

recentemente, a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) teve o seu ensino previsto em 

sistemas educacionais por meio do decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e 

passou a ser oficializada como a língua usada pelos surdos no Brasil. Ainda, as línguas 

indígenas e de imigrantes (por exemplo: o nheengatu, otukano, o baniwa, o pomerano, o  

pomerode, o Hunsrückisch, o guarani, etc) também foram oficializadas no Brasil por 

meio de leis municipais. Nestes municípios, o seu ensino é de caráter obrigatório nas 

escolas e os serviços públicos podem ser prestados nas mesmas. 

As políticas linguísticas brasileiras se diferenciam quanto à causa de sua 

aplicação e quanto ao seu status na sociedade. Refletindo na proposta de análise de 

Chaudenson (2004, p.1) e em seu quadro universal de análise precisando status e 

corpus, é possível analisarmos as políticas linguísticas brasileiras citadas acima.  

A política linguística de âmbito federal que adota a LIBRAS surge de uma 

necessidade especial ligada à existência de brasileiros portadores de deficiência 

auditiva. Apesar de ter sido oficializada, no meio institucional e nos meios de 

comunicação de massa o uso da LIBRAS se torna quase nulo face à língua portuguesa 

no território nacional.  

Ou seja, sua utilização ainda se restringe a poucas escolas com profissionais 

especializados em LIBRAS e a raros programas de televisão como, por exemplo, 

programas eleitorais gratuitos e pronunciamentos oficiais. Já a língua portuguesa, 

contrariamente, é não só oficial como também utilizada nos mais diversos programas de 

rádio e televisivos, além de textos oficiais, administrativos, jurídicos, religiosos e 

educativos.  

A frequência do uso da língua portuguesa em relação a LIBRAS nos mais 

diversos setores (educacional, legislativo, etc) faz com que a primeira possua um status 

superior ao da LIBRAS no Brasil.  

As políticas linguísticas de âmbito municipal que adotam as línguas indígenas 

são instituídas como uma medida de intervenção face ao seu desaparecimento e à sua 

substituição pela língua portuguesa. Apesar de algumas línguas indígenas serem 

oficializadas, o seu uso institucional é reduzido ao sistema educacional e público local. 

                                                      
5
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 05 out.1988. Brasília, DF, 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 

abr. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/LIBRAS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Surdez
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_Nheengatu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tukano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baniwa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pomerode
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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 Esse aspecto assinala status superior que a língua portuguesa possui em 

comparação com o das línguas indígenas nos respectivos municípios, o que demanda 

um investimento maior de mobilização política e social para a sua permanência. 

Outro autor que analisa as políticas linguísticas existentes é Rousseau (2013, p. 

58-59). Ele subdivide as políticas linguísticas em duas grandes categorias: políticas 

linguísticas de caráter iniciativo e políticas linguísticas de caráter obrigatório. 

Políticas linguísticas de caráter iniciativo correspondem aos casos em que a 

autorregulação ocorre apoiada nas “práticas naturais” ou nos comportamentos dos 

locutores; políticas linguísticas de caráter obrigatório, aos casos em que se recorre mais 

às medidas legislativas e aos locutores objetivando, por exemplo, manter o status real de 

línguas oficiais fragilizadas diante de movimentos migratórios.  

O autor, ao destacar a importância de se diferenciar as noções de política e de 

legislação, ressalta que uma política linguística pode existir sem intervenção legislativa. 

Para esse autor, a legislação linguística compreenderia uma junção de textos jurídicos 

ou oficiais que podem estar na forma de leis específicas ou constituições. 

Essa definição se relaciona às diferentes formas de intervenções sobre as 

situações linguísticas classificadas por Calvet (2002). 

Calvet (2002b, p.7) destaca duas formas de intervenção em políticas 

linguísticas, são elas: 

 

a) De iniciativa in vivo - que surgem das escolhas dos indivíduos, sem que haja 

uma influência direta do Estado, e a solução de um problema é apresentada através de 

uma prática social; 

b) De iniciativa in vitro - são aquelas que se fazem por leis e decretos, como 

uma ação do poder sobre a evolução de uma dada situação, e que são consideradas 

oficialmente como a política linguística. 

 

Tanto Calvet (2002) como Rousseau (2013) buscam definir as medidas de 

intervenção por meio da separação entre práticas de caráter legislativo e práticas de 

caráter social individual ou não oficializadas pelo estado, mas não abrangem uma 

terceira situação que pode compreender os dois tipos de política simultaneamente.   

Esse terceiro caso ocorre com as políticas linguísticas de âmbito universitário 

que, apesar de se constituírem uma prática social e surgirem da escolha de indivíduos 

sem interferência do estado quanto ao estabelecimento de decretos ou leis, possuem 
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editais e legislações próprias publicadas, planejadas e aprovadas previamente por um 

gabinete oficial atuante somente no território universitário local.  

Todos os autores acima citados destacam a abrangência e magnitude do tema 

política linguística e o quanto esse assunto é vasto e complexo, refletindo sobre a 

importância da definição de política e da planificação de uma política linguística, bem 

como em suas consequências sobre a vida coletiva. Compartilhamos assim o 

pressuposto de Rousseau (2013, p.61), segundo o qual “a situação linguística de cada 

sociedade é única e seria em vão tentar aplicar um modelo universal de planificação 

linguística”. 

No tópico a seguir, como parte da proposta metodológica de nossa pesquisa de 

Mestrado, partimos do contexto brasileiro para refletir sobre as legislações propostas 

para o ensino das LE, da perspectiva histórica à atualidade do ensino de LE no âmbito 

das políticas linguísticas educacionais brasileiras. 
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3 POLÍTICAS LINGUÍSTICAS IMPLANTADAS NO BRASIL 

 

Neste capítulo subdividiremos as políticas linguísticas para o ensino de línguas 

no Brasil em dois grandes momentos históricos: antes e depois da Constituição de 1988. 

Optamos por essa divisão devido ao processo de redemocratização do país a partir dos 

anos de 1980. Essa redemocratização modificou o olhar do Brasil em relação aos países 

vizinhos da América do Sul e favoreceu a criação do MERCOSUL (Mercado Comum 

do Sul). 

 

3.1 Políticas linguísticas entre o período colonial e o período ditatorial 

 

Leffa (1999) destaca que no período colonial, havia já, no Brasil, a 

preocupação com o ensino de línguas estrangeiras. Foram criadas as primeiras escolas, 

que passaram a ensinar não só o português como também línguas clássicas (grego e 

latim) e mais tarde línguas modernas (francês, inglês, alemão e italiano). 

Esse autor salienta que com a fundação do Colégio Pedro II em 1837 e a 

reforma Couto Ferraz de 1855, as línguas estrangeiras ganharam maior destaque e 

passaram a ter um status semelhante ao das línguas clássicas.   

O ensino de línguas clássicas e o ensino de línguas modernas eram pautados na 

análise gramatical e na tradução de textos. Já os aspectos curriculares, como a carga 

horária dedicada a cada disciplina, inclusive línguas estrangeiras, eram muitas vezes 

decididos pelas “congregações dos colégios”. Além desse fator, o desprestígio crescente 

da escola secundária contribuiu para que o ensino de línguas estrangeiras entrasse em 

declínio tendo a sua carga horária gradativamente reduzida. 

Já na Primeira República, com a reforma de Fernando Lobo, entre os anos de 

1892 e 1925 percebe-se uma redução ainda mais evidente com o desaparecimento do 

ensino de grego. O ensino de italiano, que era ofertado como facultativo, chegou a 

desaparecer da grade em certas escolas, e o inglês e o alemão passaram a ser oferecidos. 

Com a reforma de 1931, a carga horária dedicada ao ensino do latim diminuiu, 

e o ensino das línguas estrangeiras modernas ganhou destaque com uma nova 

metodologia, o Método Direto, que previa o ensino voltado para aspectos ligados não só 

à gramática, mas também sociais, de caráter prático.   
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Ou seja, antes do ano citado, era privilegiado um ensino de línguas por meio de 

tradução e de estudos gramaticais. Com a reforma, o ensino passou a privilegiar 

competências, tais como: ouvir e falar, ler e escrever. O dicionário passou a ser pouco 

utilizado, e o ensino da gramática passou a ser realizado de forma indutiva (CHAGAS, 

1979, p. 111). 

A Reforma de Capanema, instituída em 1942, foi a que até os dias atuais deu 

mais crédito ao ensino de LE. Essa Reforma igualou todas as modalidades de ensino 

médio dividindo-o em dois ciclos, sendo que o segundo possuía duas ramificações, uma 

voltada para o estudo das línguas clássicas e modernas e a outra para o estudo das 

ciências.  

Independentemente da ramificação seguida pelo aluno, todos deviam estudar 

línguas estrangeiras, como o latim, o francês, o inglês e o espanhol. Já a 

responsabilidade das decisões a serem tomadas sobre o ensino de línguas em âmbito 

nacional (metodologia empregada, carga horária a ser disponibilizada, línguas a serem 

ofertadas e o programa a ser seguido nas diferentes etapas escolares) ficou a cargo do 

Ministério de Educação, criado durante a reforma de 1931 (LEFFA, 1999, p.9-12). 

Zavala (2010) explicita que nessa época eram destinadas 35 horas-aula ao 

Ensino Instrumental do latim, do francês e do inglês, ou seja, 19,6% do currículo do 

Ensino Fundamental. Para o Ensino Médio, eram ensinados o francês, o inglês e o 

espanhol que, em algumas escolas, passava a substituir o latim. O ensino das línguas 

alemã e italiana foi retirado, dado o contexto da II Guerra Mundial.  

A pedido do então presidente Juscelino Kubitschek, em 1956, um projeto 

datado de 1958 foi redigido objetivando incluir a língua espanhola na grade curricular, 

no entanto foi rejeitado. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, em 1961, 

há a criação do Conselho Federal de Educação, que agora tinha o poder de decidir sobre 

o ensino de línguas. Houve então uma redução significativa no ensino de línguas 

(ocupação de menos de 2/3) e o latim foi retirado do currículo da maioria das escolas 

(LEFFA, 1999, p.12-13).  

Nessa mesma época, o ensino das LE passou a fazer parte do núcleo 

complementar e a sua obrigatoriedade foi retirada, passando a ser de inteira 
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responsabilidade dos Estados a opção de incluir ou não tal ensino aos currículos da 

escola. As LE passaram a pertencer a um núcleo complementar (ZAVALA, 2010, p.2). 

A LDB de 1971, enfatizando a formação profissional do aluno, reduziu um ano 

do tempo de escolaridade. Esses e outros aspectos geraram uma redução ainda maior do 

ensino de línguas. Algumas escolas passaram a oferecer essa disciplina durante o 

período de um ano, sendo esta não mais do que uma hora semanal, e outras 

simplesmente pararam de oferecer esse tipo de instrução (LEFFA, 1999, p.13-14). 

Esse período corresponde à implementação do acordo MEC-USAID, 

estabelecidos entre o Ministério da Educação (MEC) e o United States Agency for 

International Development (USAID), que delineou a reforma do sistema educacional 

brasileiro. Para a implantação desse acordo, o programa previa a obrigatoriedade do 

ensino da Língua Inglesa atingindo todos os níveis de ensino. 

Com a estrutura dos currículos alterada, restrições foram impostas ao ensino de 

LE fazendo com que este quase desaparecesse. Permanecia o ensino do inglês e, em 

menor escala, o ensino do francês. 

O descrédito sofrido pelo ensino de LE ministrado nas escolas em conjuntura 

com o contexto econômico mundial, dominado pelos Estados Unidos, fez com que o 

inglês fosse a língua dominante nos cursos de idioma. 

Na metade da década de 1980, as Secretarias de Educação de São Paulo e do 

Paraná criaram Centros de Línguas Estrangeiras Modernas (=Centros de Estudos de 

Línguas) que, apesar de não serem oficialmente legalizadas, contribuíram para o 

aprendizado das línguas estrangeiras de forma mais eficaz. Nessa mesma época, mais 

especificamente em 1985, o Rio de Janeiro instituiu para o segundo grau a 

obrigatoriedade do ensino do espanhol nas escolas estaduais.  

  

3.2 Políticas linguísticas após a constituição de 1988 

 

Em 1991, como resultado da consolidação do Tratado de Assunção, foi criado 

o MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), que tinha como línguas oficiais o português 

e o espanhol. Tal fator favoreceu a disseminação do idioma espanhol como língua de 

importância para inserção no mundo dos negócios (ZAVALA, 2010, p. 3-5). 
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No encontro da Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB), em 

1996, os especialistas produziram um documento conhecido como Carta de 

Florianópolis, cidade onde foi realizado o evento. Nesse documento, lia-se: “Todo 

brasileiro tem direito à plena cidadania. No mundo globalizado e poliglota de hoje, isso 

inclui a aprendizagem de línguas estrangeiras”. Alguns meses depois, foi aprovada pelo 

Congresso Nacional e promulgada a LBD de 1996. 

A LDB de 1996 ainda está em vigor. Sancionada pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso no dia 20 de dezembro de 1996, ela possui 92 artigos que preveem o 

chamado Ensino Básico, abarcando o Ensino Fundamental obrigatório (8 anos) e o 

Ensino Médio (3 anos). Como complementação à LDB explicitada e que vigora ainda 

hoje, criaram-se os Parâmetros Curriculares de Diretrizes e Bases (PCNs). 

Elaborados por pedagogos e especialistas a pedido do Governo Federal para 

organizar a educação nacional em todos os seus níveis, os PCNs possuem dois ciclos 

voltados especialmente para o ensino de línguas estrangeiras.  

Os PCNs afirmam que a aprendizagem do ensino de língua estrangeira é um 

direito de todos os cidadãos, conforme expresso na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e na 

Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, publicada pelo Centro Internacional 

Escarré para Minorias Étnicas e Nações (CIENEN) e pelo PEN-Club Internacional.  

Portanto, possibilitar o aprendizado da disciplina de língua estrangeira não faz 

parte de uma atividade extracurricular, mas de uma obrigação das instituições de ensino 

(BRASIL, 1998; BRASIL, 1999). 

A LDB se encarrega da política in vitro para o ensino de línguas estrangeiras, 

prevendo-o como obrigatório não só para o segundo segmento do nível fundamental 

como também para o nível médio.  

Para o nível fundamental, os PCNs preveem que o ensino de LE deveria ao 

menos garantir o aprendizado da leitura. A justificativa baseia-se na função social da 

língua e nas “condições existentes” que inviabilizam o ensino das quatro habilidades 

comunicativas. Essas “condições existentes” englobam a falta de oportunidade da 

população economicamente menos favorecida de “usar línguas estrangeiras como 

instrumento de comunicação oral, dentro ou fora do país”, e a realidade encontrada na 

grande maioria “das escolas brasileiras (carga horária reduzida, classes superlotadas, 



32 

 

 

 

pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria dos professores, material 

didático reduzido a giz e livro didático etc.)...” (BRASIL, 1998, p.18). 

Para o Ensino Médio, os PCNs enfatizam que a grande meta do ensino de LE é 

a formação do aluno como cidadão e entende “a comunicação como uma ferramenta 

imprescindível no mundo moderno, com vistas à formação profissional, acadêmica ou 

pessoal” por meio da aquisição de “competências abrangentes” (BRASIL, 1998, p.30-

31). Este documento cita o aprendizado de mecanismos de produção oral, mas abre 

espaço para sua substituição pela produção escrita e leitura ou para sua soma às 

mesmas.  

A partir do final dos anos 1990, além da educação bilíngue em línguas 

indígenas, a política linguística brasileira passa a destacar dois eixos principais de 

atuação: a promoção da língua portuguesa e, com o advento do MERCOSUL, o ensino 

do espanhol como língua estrangeira no sistema de ensino (Lei nº 11.161).  

Também chamada de “Lei do espanhol”, a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 

2005 institui a oferta obrigatória do ensino do espanhol pela escola e de matrícula 

facultativa para o aluno dentro da carga horária normal de aula no Ensino Médio e, 

ainda, faculta a sua inclusão no Ensino Fundamental.  

Nesse contexto, tal lei se relaciona com os dizeres prévios da LDB para a 

Educação Nacional (Lei 9394/96), inciso III do Art. 36, ao dizer que “será incluída uma 

língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade 

escolar”. 

Buscando atualizar discussões pertinentes à educação brasileira, o Ministério 

de Educação e Cultura (MEC) publicou em 2006 as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM). Destinada ao Ensino Médio, as OCEM possuem dois capítulos 

destinados às LE, o terceiro e o quarto, sendo o último dedicado exclusivamente ao 

ensino da língua espanhola, em decorrência da lei 11.161/05 (BRASIL, 2006). 

As OCEM, ao falarem sobre o ensino das línguas estrangeiras se referindo 

principalmente à língua inglesa, citam que o seu principal compromisso continua sendo 

“contribuir para a formação de indivíduos .... por exemplo, à compreensão do conceito 

de cidadania”, mas também contempla a aquisição da competência de leitura, 

comunicação oral e prática escrita a ser desenvolvida ao longo dos três anos previstos 

(BRASIL, 2006,  p.91; 111).  



33 

 

 

 

 

O quadro abaixo ilustra a referida proposta: 

 

QUADRO 2: Habilidades a serem desenvolvidas em LE de acordo com a OCEM. 

 

 

Primeiro ano do Ensino Médio 

 

 LEITURA 

 COMUNICAÇÃO ORAL 

 PRÁTICA ESCRITA 

 

Segundo ano do Ensino Médio 

 

 LEITURA 

 COMUNICAÇÃO ORAL 

 PRÁTICA ESCRITA 

 

Terceiro ano do Ensino Médio 

 

 LEITURA 

 COMUNICAÇÃO ORAL 

 PRÁTICA ESCRITA 
Fonte: OCEM

6
 

 

Embora as habilidades comunicativas orais, de escrita e de leitura sejam agora 

incluídas no ensino de LE para o Nível Médio em um novo documento, cabe salientar 

que a simples recomendação ou menção não garante a efetivação. Ou seja, o fato de 

haver uma proposta não modifica ou revoluciona o sistema de ensino de tal forma que 

caracterize os níveis linguísticos exigidos pelos programas de mobilidade acadêmica em 

vigor. 

Observamos que a língua estrangeira que tem sido ofertada constantemente é a 

língua inglesa, principalmente após o governo da Ditadura Militar, embora esta não seja 

obrigatória.  

A escolha da língua inglesa se justificaria pelo seu caráter simbólico, segundo 

o PCN (BRASIL, 1998, p.23) a língua inglesa é hoje “a língua mais usada no mundo 

dos negócios, e em alguns países, como Holanda, Suécia e Finlândia, seu domínio é 

praticamente universal nas universidades”.  

Cooper (1997, p.40), ao discutir sobre a demanda da língua inglesa, diz que tal 

ensino tem se alastrado pela sua importância comercial e, devido a tal fator, hoje “é a 

língua estrangeira que mais se ensina nas escolas de países não anglófonos”. No 

                                                      
6
 ______. Orientações Curriculares para o Ensino Médio. OCEM/06.  

Conhecimentos de Espanhol. Secretaria de Educação Básica. Brasília: Ministério de  

Educação, 2006, p.127-164. 
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entanto, constatamos que o Brasil mantém acordos com inúmeras universidades não 

anglófonas. 

As sugestões propostas pelo PCN, ao entrarem em diálogo com a LDB para 

Educação Nacional (Lei 9394/96, inciso III do Art. 36), que aponta que uma segunda 

língua em caráter optativo deve ser oferecida de acordo com as disponibilidades da 

instituição, fazem com que o inglês seja quase que imperativo em todo o Brasil. 

Refletindo sobre o porquê da escolha de determinadas línguas e a exclusão de 

outras, Truchot (2008) explicita que diversos estudos sobre a relação entre o governo, a 

sociedade e as línguas nos mostram que a escolha de políticas de língua são 

determinadas por interesses e aspirações de certos grupos sociais que evidenciam o 

poder das classes, as evoluções econômicas e as ideologias.  

A LDB não vem a especificar quais LE devem ser oferecidas obrigatoriamente 

na grade curricular, assim percebemos que, na realidade, no imaginário coletivo o inglês 

se tornou o sinônimo de língua estrangeira moderna. Já com a língua espanhola o 

mesmo não ocorre, visto que a “lei do espanhol” responde a interesses geopolíticos 

variados ocultados por um discurso positivo de integração regional. 

Por meio de uma leitura glotopolítica, Lagarez (2010, p.186) explicita que a 

promulgação da lei 11.161/05 responde também a questões políticas ocultas, como o 

fato desta se constituir uma forma de pagamento da dívida externa com a Espanha. Ou 

seja, a mesma é uma jogada estratégica do ponto de vista político, mas falha do ponto 

de vista educacional já que a sua aprovação não significa efetivamente a sua aplicação. 

Isso ocorre porque apesar de pertencer ao acervo de leis federais, a sua aplicação é de 

âmbito estadual, não havendo nenhum mecanismo que obrigue o seu cumprimento.  

A incoerência entre as políticas linguísticas adotadas surgem da falta de um 

planejamento linguístico e de estarem sendo aplicadas em consonância com as 

circunstâncias históricas momentâneas sem vistas para o porvir. A consequência é 

notada ao relacionarmos os Mapas demonstrativos do fluxo dos estudantes em 

mobilidade partindo do Brasil (vide figuras 1 e 2, p.16), concentrados sobretudo nos 

Estados Unidos e na Europa, em países que falam em geral os idiomas francês e inglês, 

com o atual papel minoritário desempenhado pela língua espanhola nos programas de 

internacionalização. 
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Pensando no contexto de Mobilidade Acadêmica, não só o conhecimento de 

língua como também o de cultura de diversos países se fazem indispensáveis visto que a 

incompreensão de uma língua engloba também a ausência de conhecimento do contexto 

cultural em que ela se insere (CICCHELLI, 2012, p.124). Assim, surge outro fator que 

aponta para mais uma incoerência presente nas políticas linguísticas brasileiras, ela se 

destaca nos dizeres do próprio PCN sobre os objetivos do ensino médio: 

 

 

[...] é imprescindível incorporar as necessidades da realidade ao currículo 

escolar de forma que os alunos tenham acesso... àqueles conhecimentos que 

serão exigidos no mercado de trabalho (BRASIL,1999, p. 149). 

 

 

Conforme podemos notar, apesar de os PCNs, as OCEM e outros documentos 

destacarem a importância do ensino de línguas, o mesmo não ocorre na “vida real” das 

escolas. As políticas linguísticas empregadas atualmente não correspondem às 

necessidades linguísticas geradas pelos Programas de Mobilidade Acadêmica, que 

exigem uma proficiência linguística que não faz parte do contexto educacional 

brasileiro.  

Ao refletirmos sobre a história das Leis para o Ensino de LE no Brasil, 

percebemos que as mesmas têm sido alvo de diversas mudanças que não favoreceram 

necessariamente o plurilinguismo na escola. 

Destaco a seguir um dos programas de mobilidade acadêmica numericamente 

mais ambiciosos, levando em conta a sua abrangência e as suas metas.   
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4 O PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS (CsF) 

 

Instituído pela presidenta da república Dilma Rousseff pelo decreto nº 7.642, 

de 13 de dezembro de 2011 (ANEXO B), o Programa Ciências sem Fronteiras (CsF) é 

um trabalho resultante do empenho conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC).  

O CsF é apresentado como um programa concentrado na tecnologia e na 

inovação, buscando maior competitividade e consolidação do mercado brasileiro. O 

programa busca a aceleração do desenvolvimento tecnológico através do intercâmbio e 

da mobilidade internacional de estudantes (graduação, pós-graduação e pós-doutorado), 

aumentando a presença de brasileiros em instituições de excelência no exterior.  

O CsF vai ao encontro da política do governo de internacionalização das 

universidades. 

As bolsas de estudos são concedidas, financiadas e divulgadas por meio de 

chamadas públicas realizadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação.  

Incluem benefícios tais como passagens, auxílio instalação e seguro-saúde 

tendo a duração de até doze meses, podendo se estender até quinze meses quando 

abarcando um curso de idioma
7
. Este último dado do Programa reflete como o CsF trata 

da questão política linguística. 

As áreas tidas como prioritárias são as de Engenharias e demais áreas 

tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra; Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; 

Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia Aeroespacial; Fármacos; 

Produção Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias Renováveis; 

Tecnologia Mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecnologias de 

Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; Biodiversidade e Bioprospecção; 

Ciências do Mar; Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para 

                                                      
7
Para nível de graduação. 
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desenvolvimento tecnológico e inovação); Novas Tecnologias de Engenharia 

Construtiva; Formação de Tecnólogos. 

Estão previstas, desde o lançamento até 2015, setenta e cinco mil (75.000) 

bolsas oferecidas pelo próprio Governo Federal e mais vinte e seis mil (26.000) 

oferecidas com iniciativa de setores privado, um total de cento e uma mil (101.000). O 

investimento nesse projeto superará a marca de R$ 3.2 bilhões.  

Apresento abaixo uma tabela de metas demonstrativa feita com os dados 

obtidos no site oficial do programa Ciência sem Fronteiras: 

 

Tabela 1: Metas a serem alcançadas, por modalidade, até 2015. 

 

Modalidade Nº de Bolsas 

Doutorado sanduíche 24.600 

Doutorado pleno 9.790 

Pós-doutorado 11.560 

Graduação sanduíche 27.100 

Treinamento de Especialista no Exterior 

(empresa) 

700 

 

Jovem Cientista de grande talento (no 

Brasil) 

860 

Pesquisador Visitante especial (no Brasil) 390 

 

Total: 75.000 

 

Aponto agora dois cronogramas, o primeiro nos mostra a implementação das 

bolsas na Capes, de 2011 a 2014, e o segundo, a implementação de novas bolsas de 

estudo da CAPES e da CNPQ, de 2010 a 2014: 

 

Tabela 2: Cronograma de implementação de bolsa na Capes (2011 – 2014). 

 

Ano 2011 2012 2013 2014 Total 

Doutorado Sanduíche no Exterior 

 

2.000 3.500 4.100 4.300 13.900 

Doutorado Pleno 

no Exterior 

 

 

250 

 

2.000 

 

2.400 

 

3.200 

 

7.850 

Pós-Doutorado no Exterior 400 1.000 1.200 1.300 3.900 

 

Graduação Sanduíche no Exterior 

 

 

500 

 

3.000 

 

3.700 

 

4.400 

 

11.600 
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Tabela 2: Cronograma de implementação de bolsa na Capes (2011 – 2014). 

 

Ano 2011 2012 2013 2014 Total 

Estágio Sênior no Exterior 100 500 600 800 2.000 

 

Jovem Cientista de grande talento (no 

Brasil) 

 

100 

 

120 

 

120 

 

120 

 

460 

 

Pesquisador Visitante especial (no Brasil) 

 

50 

 

80 

 

80 

 

80 

 

290 

 

Total 

 

3.400 

 

10.200 

 

12.200 

 

14.200 

 

40.000 

 

 

Tabela 3: Cronograma global de implementação de novas bolsas (2010 - 2014). 

Ano Novas 

bolsas 

por 

ano 

CNPQ 

Remanescentes 

do ano anterior 

Bolsistas 

ativos no 

ano 

Novas 

bolsas 

por 

ano 

CAPES 

Remanescentes 

do ano 

anterior 

Bolsistas 

ativos no 

Ano 

2010 - - 500 - - 5.000 

2011 3.890 - 3.890 3.400 3.237 6.637 

       

2012 6.140 250 6.390 10.200 3.400 13.600 

 

2013 

 

 

10.230 

 

670 

 

10.900 

 

12.200 

 

2.600 

 

14.800 

2014 14.740 1.300 16.040 14.200 5.200 19.400 

 

Total: 

 

35.000 

 

- 

 

- 

 

40.000 

 

- 

 

- 

 

 

O treinamento dos estudantes se dá, prioritariamente, em instituições (institutos 

de pesquisa, universidades e centros de tecnologia) classificadas entre as 30 melhores 

nos rankings internacionais de cada grande área de conhecimento, sendo estas 

caracterizadas pela produção científica e pela formação de recursos humanos para o 

mercado de trabalho
8
. 

  

                                                      
8
CIÊNCIAS sem Fronteiras. Disponível em: <http://www.cienciasemfronteiras.gov.br.>. Acesso em: 19 

fev. 2013. 

CAPES. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/ciencia-sem-fronteiras>. 

Acesso em: 20 fev. 2013. 
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5 O IMPACTO DA POLÍTICA LINGUÍSTICA BRASILEIRA VIGENTE NOS 

PROGRAMAS DE MOBILIDADE ACADÊMICA  

 

Todos os candidatos ao Programa CsF devem obrigatoriamente ter um bom 

desempenho acadêmico e comprovar proficiência no idioma exigido. Para comprovar 

sua qualificação na língua estrangeira, o estudante deve se submeter a um exame 

originado de uma instituição autorizada. Esses exames se baseiam no Quadro Europeu 

Comum de Referências para as Línguas, doravante QECRL, abarcando diferentes níveis 

e competências. Com isso, surgem dois aspectos que constituem uma incongruência. 

Primeiro, o QECRL foi elaborado na Europa e para a realidade da Europa, ou 

seja, os níveis e muita das línguas exigidas nos programas de mobilidade acadêmica não 

fazem parte da política linguística vigente para o ensino de LE no Brasil. Essas línguas 

e esses níveis (geralmente B1 e B2 referentes ao QECRL) estabelecidos por esses 

programas não se encontram previstos na LDB ou em qualquer outra lei existente no 

Brasil, o que faz com que haja a necessidade de os estudantes procurarem cursos de 

línguas
9
. Surge então a segunda contradição.  

Os cursos para o aprendizado de uma língua estrangeira e os exames exigidos são pagos 

e possuem preços demasiadamente elevados
10

.  Pereira (2006) destacou a importância 

do aprendizado de LE em políticas de inclusão social. Ou seja, há um investimento a ser 

feito que não se enquadra na realidade econômica dos alunos que estão se formando nas 

redes públicas de ensino. 

Aponto nos subtópicos abaixo a significação do conceito de competência e os 

níveis de conhecimento linguístico exigidos nos editais do programa CsF, bem como o 

paradoxo gerado ao refletirmos nas políticas linguísticas hoje empregadas no Brasil. 

 

 

 

 

                                                      
9
Alguns editais do CsF, referentes a certos países que compõem o programa, fazem referência a possíveis 

cursos de poucos meses a serem realizados no país ativo da LE e outros a serem oferecidos sob critério da 

CAPES e do CNPq. 
10

 A Embaixada da França é a única instituição que oferece, gratuitamente, para os 300 primeiros inscritos 

do programa Ciência sem Fronteiras do ano de 2013 o teste de proficiência no idioma 

francês CAPES/CNPq/Aliança Francesa. 
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5.1 O conceito de competência  

 

O primeiro autor a se utilizar do termo competência foi Noam Chomsky em 

meados dos anos 60. Sua acepção clássica é definida sob uma perspectiva dicotômica 

entre competência e performance (desempenho). A competência seria a capacidade que 

temos de aprender línguas, produzir e entender sentenças originais, e a performance se 

definiria pelo emprego concreto ou real em situações de uso da língua. Para esse autor, 

existe um módulo linguístico em nossa mente, a faculdade de linguagem, inerente a 

todo ser humano, que nos capacita a obter conhecimento da estrutura da língua 

(CHOMSKY, 1978). 

Críticas foram feitas a essa concepção que não se atentou a aspectos 

relacionados à função social da língua. Como reação a essa visão, o linguista Dell 

Hymes
11

 (1979 apud SILVA, 2004, p. 7), complementando Chomsky, acrescentou o 

vocábulo comunicativo ao termo competência.  

Ao se utilizar da expressão competência comunicativa, Hymes
12

 (1979 apud 

SILVA, 2004, p. 7) buscou relacionar o conhecimento adquirido à nossa capacidade de 

utilizá-lo. Ou seja, enquanto Chomsky “equipara competência a conhecimento”, esse 

autor vê o conhecimento como “parte da competência” (HYMES
13

, 1979 apud 

OLIVEIRA, 2007, p.65)
 14

. 

Para ele, o problema da Teoria de Chomsky reside em sua abrangência 

meramente estrutural e gramatical, excluindo aspectos importantes a uma interação 

comunicativa. Tendo esse fator em mente, sua proposta pensa na necessidade de se 

considerar as regras de uso compartilhadas com a comunidade de fala, sem as quais as 

regras gramaticais seriam inúteis (CHOMSKY
15

, 1978 apud JUNIOR; PEREIRA, 2012, 

p.4). 

                                                      
11

 HYMES, D. H. On Communicative Competence. In: BRUMFIT, C. J.; JOHNSON, K. The 

communicative Approach to Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 1979. 
12

 HYMES, ibidem. 
13

 HYMES, ibidem. 
14

 OLIVEIRA, Luciano Amaral. O conceito de competência no ensino de línguas estrageiras. Revista 

Sitientibus. Feira de Santana, n. 37, p.61-74,  2007.                                                                                      

Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Ingles/artigos/lucianooli

veira.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2013.  
15

 CHOMSKY, Noam. Aspectos da teoria da sintaxe. 2. Ed. Coimbra: Armenio Amado, 1978. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Ingles/artigos/lucianooliveira.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Ingles/artigos/lucianooliveira.pdf
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Assim, a aquisição da competência comunicativa descrita por Hymes na 

década de 70 envolve mais do que a competência linguística proposta por Chomsky, 

pois, enquanto a segunda abrange apenas o conhecimento das regras gramaticais do 

falante, a primeira envolve saber utilizar a língua com propriedade em diferentes 

contextos sociais. Esse saber abarca a aquisição de códigos linguísticos próprios aos 

variados ambientes comunicativos atrelados às diferentes comunidades de falas de uma 

LE, tais como os ambientes familiar, escolar, social e profissional (SAVEDRA; HEYE, 

1993; SAVEDRA, 1994). 

De acordo com Savedra e Heye (1993) e Savedra (1994), o bilinguísmo possui 

diferentes estágios chamados de bilingualidade, sendo este caracterizado pelos 

processos de fluidez e dinamicidade presentes na trajetória de todos os indivíduos que 

obtêm uma bicompetência linguística. Essa bicompetência se encontra ligada a 

aquisição dinâmica de códigos linguísticos funcionais utilizados em determinadas 

comunidades de falas atreladas a ambientes comunicativos. Assim, neste contexto de 

mobilidade acadêmica observamos o contexto universitário como um ambiente 

comunicativo, por este possuir códigos linguísticos funcionais somente ao meio 

acadêmico e indispensáveis ao mantenimento de uma boa compreensão e comunicação. 

 

5.2 As competências comunicativas e o programa CsF: o desencontro linguístico-

educacional 

 

Acreditando que políticas linguísticas e políticas educacionais deveriam ser 

conjunta e estrategicamente planejadas, nos voltamos para a questão das línguas 

estrangeiras no âmbito do CsF. Algumas indagações emergem dessa associação: 

Que política linguística norteia o CsF? 

As propostas e os parâmetros oficiais para o ensino de LE no Brasil atendem às 

necessidades linguísticas dos candidatos ao programa? 

O perfil sociolinguístico do candidato está de acordo com o perfil almejado 

pelo CsF? 

Ao analisarmos os editais para a seleção dos candidatos, veremos que o nível 

linguístico exigido pauta-se em critérios que não figuram nos PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) para o ensino de LE. Isso ocorre porque os níveis de 
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competências linguísticas exigidos nos editais direcionados aos candidatos ao Programa 

CsF estão baseadas no QECRL, um tipo de parâmetro elaborado na Europa que 

descreve os objetivos a serem alcançados pelos estudantes de línguas estrangeiras.  

 O QECRL foi elaborado por especialistas em ensino de línguas no âmbito do 

Conselho da União Europeia, organização intergovernamental criada em 1949, no final 

da II Guerra Mundial, com o intuito de promover a defesa dos Direitos Humanos e de 

concluir acordos em escala europeia.  

O Conselho da União Europeia é composto de dez linhas de ações que definem 

sua área de atuação política. Dentre essas linhas destacamos o Conselho "Educação, 

Juventude e Cultura" (EJC), que reúne os ministros da educação, da cultura, da 

juventude e da comunicação. As instituições da União Europeia têm um "regime 

linguístico" comum, fixado pelo Conselho em 1958. Alterado em diversas ocasiões em 

função dos sucessivos alargamentos, esse regime conta atualmente 23 línguas oficiais e 

de trabalho. Além disso, o Conselho conta com uma Unidade de Política Linguística, 

que em 1957 organizou a primeira conferência intergovernamental sobre cooperação 

europeia no ensino de línguas.  O QECRL começou a ser discutido nos anos 60 e, após 

várias décadas de projetos, o Conselho lançou em 2001 esse documento que se tornou 

referência para o ensino de línguas na Europa, passando a ser adotado também em 

países fora desse continente. 

Diante deste caldeirão linguístico e cultural, a Comunidade Europeia tem no 

desenvolvimento de uma educação de qualidade uma de suas principais preocupações, 

e, para tanto, planeja e executa ações visando, entre outros objetivos:  

 

a) contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem e difusão das 

línguas, a fim de desenvolver a dimensão europeia na educação e na formação; 

b) favorecer a mobilidade dos estudantes e dos docentes, promovendo 

reconhecimento mútuo dos diplomas e dos períodos de estudos; 

c) estimular a cooperação dos estabelecimentos de ensino e de formação 

entre si e, em especial, em matéria de formação, com as empresas.
16

 

 

Assim, no QECRL, é possível encontrar referências para o ensino de línguas, 

diretrizes curriculares e referências para a avaliação em línguas estrangeiras que 

                                                      
16

CONSÉIL Européen. Disponível em: <http://www.european-council.europa.eu/home-

page.aspx?lang=fr>. Acesso em: 23 fev. 2013. 
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propõem um ensino baseado em competências, privilegiando a abordagem comunicativa 

e intercultural. Em razão dessa abordagem, o documento norteia a confecção da maior 

parte do material didático utilizado atualmente no ensino de LE (GIRARDET, 2011). 

Este quadro foca a aquisição da competência de comunicação por meio de dois 

canais diferentes, o escrito e o oral, e de duas maneiras diferentes, expressão ou 

produção e compreensão. Esses canais, por sua vez, podem ser separados em quatro 

competências de menor nível, são elas: compreensão oral, compreensão escrita, 

expressão oral e expressão escrita.  

As competências no ensino de LE estariam agrupadas da seguinte forma: 

Competência comunicativa 

 

 

 

 

 

Tais competências receptivas (CO/CE) e interativas (PE/PO), na realidade, se 

fundem em toda situação de troca. Reconhecendo esse fator e a diferença entre o canal 

de produção e o de compreensão, o QECRL visa a uma análise do papel desses 

diferentes componentes da competência de comunicação a fim de instaurar progressões 

e levar à criação de atividades da língua que reproduzam os traços autênticos da 

comunicação da vida cotidiana, na qual a passagem de uma competência à outra é não 

somente natural como permanente (BOLTON,1987, p.30).  

Apesar de se constituir apenas um parâmetro, o QECRL tem norteado uma 

visão mercadológica da língua na qual as avaliações que atestam níveis de proficiência 

fazem parte de um circuito econômico que detêm cada vez mais poder. No entanto, cabe 

refletir sobre questões tais como: o que é ter competência em uma língua estrangeira? 

Quem tem o poder de decidir quem é ou não é falante de uma determinada língua 

estrangeira?. Qual o papel que cumpre o certificado de proficiência?  

Apresentamos nos quadros a seguir os requisitos linguísticos coletados nos 

editais do programa CsF  para os países que se encontram com chamadas abertas para o 

ano de 2013. Ressaltamos que os níveis mínimos exigidos por cada país se baseiam em 

Competências receptivas 

- Compreensão escrita (CE) 

- Compreensão oral (CO) 

Competências interativas 

- Expressão ou Produção escrita (PE) 

- Expressão ou Produção oral (PO) 
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abordagens comunicativas, seja por meio do QECRL ou por outros parâmetros 

internacionais. 

 

Quadro 3: Níveis linguísticos especificados nos editais do Programa CsF (2013). 

 

País Nível mínimo exigido 

ALEMANHA (idioma: 

alemão) 
Nível B2 

Austrália (idioma: 

inglês) 

Teste IELTS: pontuação 6.5 

Teste TOEFL: pontuação 90, sendo o writing 21 

 

 

 

 

 

Canadá 

(idiomas: inglês ou 

francês) 

 

 

 

 

 

 

 

CALDO 

Língua francesa: 

- Teste DELF B2 ou DALF 

- Teste TFI: pontuação 681 

Língua inglesa: 

- Teste IELTS: pontuação 6.5 

- Teste TOEFL: IBT pontuação 86 e PBT pontuação 580 

CBIE 

Língua francesa: 

- Certificado da Aliança Francesa: pontuação 70 

- Teste DELF de nível B2 ou DALF 

Língua inglesa: 

-Teste IELTS: pontuação 4.5 

- Teste TOEFL nas modalidades IBT, PBT ou CAEL: 

pontuação 61, 500 ou 50 

Coréia do Sul (idioma: 

inglês) 

Teste TOEFL, IELTS, TOEIC ou equivalente: pontuação 70, 

5.0 ou 65, nas modalidades IBT, PBT ou CBT 

Espanha (idioma: 

espanhol) 
Teste DELE: Nível B1 

Estados Unidos 

(idioma: inglês) 

Teste TOEFL nas modalidades IBT ou PBT: pontuação 69 ou 

525 

França (idioma: 

francês) 

Teste CAPES/CNPq/Aliança Francesa; pontuação 86 

Teste TCF, DELF de nível B2 ou DALF 

Holanda (idioma: 

inglês) 

Teste TOEFL nas modalidades IBT PBT ou CBT:   

pontuação 80, 560 e 213 

Teste IELTS: pontuação 6.0 

Hungria (idiomas: 

inglês e alemão) 

Língua alemã: nível B2 

Língua inglesa: 

- Teste TOEFL nas modalidades PBT CBTou IBT: pontuação 

500, 173 ou 59 

- Teste IELTS: pontuação 5.0 

Itália (idioma: italiano) 

ProfLS: pontuação 50/100 (nivel B1) 

ProfLS online: pontuação 60/100 (nivel B1) 

Certificações CLIS, CELI, PLIDA, ROMATRE: nível B1 
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Quadro 3: Níveis linguísticos especificados nos editais do Programa CsF (2013). 

 

País Nível mínimo exigido 

Japão (idioma: 

inglês) 

 

Teste TOEFL nas modalidades PBT, IBT: pontuação 550 ou 79 

pontos 

Teste IELTS: pontuação 6.0 

Noruega 

(idioma: inglês) 

 

Teste TOEFL nas modalidades PBT, IBT ou CBT: pontuação 500, 60 

ou 170 pontos 

Teste IELTS: pontuação 5.0 

Reino Unido 

(idioma: inglês) 

 

Teste IELTS: pontuação 5.5 

Teste TOEFL modalidades IBT: pontuação 79, sendo em cada banda: 

Listening: pontuação 17, Reading: pontuação  18,  Writing: pontuação  

17 e Speaking: pontuação 20 

 

Suécia (idioma: 

inglês) 

 

Teste TOEFL nas modalidades PBT, IBT: pontuação 575 ou 90 

(nenhuma banda menor que 21) 

Teste IELTS: pontuação 6.5 (nenhuma banda menor que 5.5) 

 

Conforme pudemos notar, em geral o nível para aceitação em um Programa 

Governamental como o CsF perfila entre o mínimo de B1 e B2 do QECRL, o que 

abrangeria os fatores apontados no quadro abaixo, em acordo com o Conselho da 

Europa (2001): 

 

Quadro 4: Nível comum de referência para LE – Síntese do QECRL (B1 e B2). 

 

NÍVEL B1 NÍVEL B2 

O estudante deve ser capaz de: 

 

O estudante deve ser capaz de: 

1 - compreender o conteúdo essencial de 

temas que lhe são familiares (trabalho, 

escola, lazer, etc.) quando utilizada uma 

linguagem clara e estandardizada; 

 

1 - compreender as ideias principais 

presentes em textos complexos, concretos 

e abstratos, incluindo discussões técnicas 

em sua especialidade; 

2 - lidar com a maioria das situações 

encontradas na região onde a língua em 

questão é falada; 

2 – se comunicar com certo grau de 

espontaneidade, de maneira que durante a 

conversação não haja tensão oriunda de 

nenhuma das partes envolvidas; 

 

3 - produzir um discurso simples e 

coerente sobre assuntos que lhe são 

familiares ou de interesse pessoal; 

 

3 - exprimir-se de modo claro e 

pormenorizado sobre assuntos diversos, 

explicar um ponto de vista sobre um tema 

da atualidade e explicitar as vantagens e 

os inconvenientes de diferentes 

possibilidades. 
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Quadro 4: Nível comum de referência para LE – Síntese do QECRL (B1 e B2). 

 

4 – contar e descrever experiências, 

sonhos, esperanças e ambições, bem como 

expor brevemente razões e justificativas 

para uma opinião ou um projeto. 

 

      

Os níveis descritos acima são exigidos pelas instituições estrangeiras e neles os 

estudantes devem ser capazes de serem utilizadores independentes da língua estrangeira 

escolhida.   

 

5.3 Políticas linguísticas universitárias e as ofertas de cursos privados em contexto 

de internacionalização das universidades 

 

Como explicitado, atualmente, no Brasil, as políticas linguísticas para o ensino 

de LE não estão sendo capazes de fornecer aos alunos os recursos necessários para que 

possam desenvolver as competências exigidas nos editais dos programas de mobilidade 

acadêmica.  

Visando sanar essa problemática, alguns editais de 2013 do CsF, para alguns 

países, fazem referência a possíveis cursos de idioma na duração de apenas alguns 

meses
17

. Além desse fator, no ano de 2013, o programa começou a disponibilizar para 

alguns graduandos e pós-graduandos um programa on-line de aprimoramento no inglês 

e, recentemente, no francês e no espanhol.
18

 

Cursos alfabetizadores na língua estrangeira também estão sendo ofertados 

para alunos que tiveram a sua matrícula cancelada em universidades de Portugal, com 

duração a ser definida “pelos parceiros no exterior” (ex: A Itália está disponibilizando 

                                                      
17

Os editais para Alemanha, Austrália, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Itália e algumas 

universidades do Canadá explicitam a possibilidade de haver cursos de língua de alguns meses a serem 

realizados nos países em questão ou a outros cursos, com a escolha sob critério da CAPES, do CNPq ou 

da universidade no exterior. Outros editais que abrangem as demais universidades do Canadá, Espanha, 

Holanda, Hungria, Japão, Noruega, Reino Unido e Suécia não fazem menção à disponibilidade de tal 

curso. 
18

 MINISTÉRIO da Educação. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19254>. Acesso em: 13 nov. 

2013. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19254
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para os referidos estudantes cursos alfabetizadores, on-line, na duração de um mês e 

meio). 
19

 
20

 

Algumas universidades brasileiras também criaram projetos linguísticos 

educativos visando à internacionalização das universidades. A Universidade Federal 

Fluminense (UFF) criou uma das primeiras medidas em políticas linguísticas 

universitárias. O projeto PULE (Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras) 

visa ao público da graduação e oferece atualmente cursos de espanhol, inglês, francês, 

alemão e italiano com duração de seis semestres gratuitamente. O projeto foi 

desenvolvido com o empenho conjunto da Diretoria de Relações Internacionais (DRI), 

da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES), da Fundação Euclides da Cunha 

(FEC), do Instituto de Letras (EGL) e do Departamento de Letras Estrangeiras 

Modernas (GLE) e contando com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), 

da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e da Pró-Reitoria de Administração (PROAD). O 

objetivo do PULE é oferecer formação em línguas estrangeiras, atender à atual demanda 

de ensino-aprendizagem, possibilitar aos alunos da UFF uma formação acadêmica mais 

completa, bem como os inserir no processo de internacionalização da universidade 
21

. 

Abarcando o número de bolsas de estudo nas tabelas já expostas, no ano de 

2011, mais especificamente no mês de dezembro, o Campus France (Agência Oficial de 

Promoção do Ensino Superior Francês), a CAPES e o CNPq assinaram um acordo no 

qual a França disponibilizará, até o ano de 2015, 10 mil vagas para que estudantes 

brasileiros possam ser admitidos em suas instituições por meio do Ciência sem 

Fronteiras.  

Neste contexto, além dos programas comuns de graduação sanduíche, 

doutorado sanduíche, doutorado pleno e pós-doutorado, criaram-se três novas 

modalidades de bolsas, específicas para a França, que promovem a cooperação entre 

universidades francesas e brasileiras com o desenvolvimento de projetos de pesquisa 

                                                      
19

 CAPES. Disponível em:<http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/boletim-capes-noticias>. 

Acesso em: 25 fev.2013. 
20

BARROS, Luiza; LOBO, Thais. Ciências com fronteiras. Jornal O Globo online, 20. Jul. 2013, Prosa. 

Disponível em:<http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/07/20/ciencia-com-fronteiras-

504069.asp>. Acesso em: 14 jul. 2013. 
21

ACESSORIA para Assuntos Internacionais. Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras – 

PULE. Disponível em: <http://www.aai.uff.br/programa-de-universalizacao-de-linguas-estrangeiras-

pule>. Acesso em: 10 fev. 2013. 

 

http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/boletim-capes-noticias
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/07/20/ciencia-com-fronteiras-504069.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/07/20/ciencia-com-fronteiras-504069.asp
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conjuntos bilaterais da CAPES. O programa CAPES-Brafitec visa ao intercâmbio de 

graduandos dos cursos de engenharia, com a duração de dois anos prorrogáveis por 

mais dois; o CAPES-Brafagri visa ao intercâmbio de graduandos nas áreas de ciências 

agronômicas, agroalimentares e veterinária, com duração de dois anos prorrogáveis por 

mais dois; e o CAPES-COFECUB tem por finalidade o intercâmbio de doutorandos e 

professores brasileiros. 

Com o objetivo de criar um espaço para o ensino de LE, bem como aproveitar 

o potencial de mercado aberto pelo Programa, a Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP) e a Aliança Francesa (AF) criaram cursos de língua francesa com 

objetivos específicos para o CsF. 

A PUC-SP criou o curso particular Aprenda Francês para Estudar na França. 

Tal iniciativa se encontra voltada particularmente para o programa CsF e tem por 

objetivo desenvolver as competências de compreensão e de expressão orais e escritas 

em língua francesa específicas para as situações da vida cotidiana e acadêmica.
22

 

A Aliança Francesa, presente em vários estados do Brasil, criou cursos 

particulares intensivos, de curta duração, objetivando preparar e aperfeiçoar os alunos 

nas competências avaliadas pela CAPES e exigidas no exame de proficiência de língua 

francesa. Abaixo podemos notar dois de seus anúncios publicitários divulgando seus 

cursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22

Disponível em:<http://cogeae.pucsp.br/cogeae/curso/127 >Acesso em: Mar.2013 
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Figura 3: Anúncio publicitário da Aliança Francesa – Belém (PA). 

 

       

Figura 4: Anúncio publicitário da Aliança Francesa – São Paulo (SP). 

 

 

  

As imagens acima apontam para a representação de língua como um bem a ser 

consumido e/ou adquirido. Esse fenômeno não é algo novo, tanto filósofos do passado 

(Locke, Leibniz e Hume) quanto economistas (Adam Smith, Marx e Weber) puderam 
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escrever sobre a analogia entre a função da língua, o dinheiro e o valor que ambos 

possuem como poder de barganha (MARIANI, 2011, p. 4). Nesse contexto, as análises 

de Bourdieu (2001) sobre o mercado linguístico assinalam que a aquisição da língua 

passa a ser uma forma de poder simbólico, no qual a competência adquirida funciona 

como um capital que assegura a dominação do locutor da língua dita legítima. 

Ao relacionarmos a criação de cursos particulares e exames de proficiência de 

instituições reconhecidas e oficializadas pelo país no qual o aluno deseja fazer o 

intercâmbio, com as políticas linguísticas públicas existentes no Brasil e a sua 

efetivação nas redes públicas de ensino, percebemos que a imposição sobre o que é a 

língua e sobre qual deve ser o foco do ensino de LE está centrada em um modelo:  

 

 
[...] que garante a certas políticas linguísticas o papel de validadas, isto é, 

aquelas que possam dar contornos de atendimento ao mercado, no campo da  

difusão da língua. Portanto, políticas linguísticas compõem uma rede de 

interesses que envolvem não só o ambiente multilingue global, como também 

complexas relações entre línguas e poder (SILVA; SANT’ANNA, 2012, p. 

118). 

 

 

A ligação entre a língua e o poder, as políticas linguísticas e o mercado, 

explicitada acima, pode ser comprovada à medida que refletimos quem são as 

instituições brasileiras reconhecidas pelo país no qual o aluno de graduação pretende 

fazer o intercâmbio e a quem tal proceder é realmente vantajoso. No caso da Aliança 

Francesa (Figura 3), o fator cultural e linguístico está ligado ao econômico que, por sua 

vez, se oculta na justificativa de ser uma instituição de direito brasileiro, apoiada pelo 

governo francês, “sem fins lucrativos” que objetiva “promover a língua e a cultura 

francesa” (Aliança Francesa do Rio de Janeiro).
23

 

 

5.4 Diferentes contextos políticos, diferentes políticas linguísticas 

 

A lei 11.161/05 torna obrigatória a oferta da língua espanhola nos currículos 

plenos das escolas do ensino médio e a inclusão facultativa dessa língua estrangeira nos 

currículos plenos do ensino fundamental (de 5ª a 8ª série). Quando tal lei foi 

                                                      
23

ALIANÇA Francesa. Quem somos. Disponível em: 

<http://www.rioaliancafrancesa.com.br/index.php/alianca-francesa/quem-somos>. Acesso em: 20 jul. 

2013. 
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apresentada, ela se sustentava no discurso de ter por objetivo promover a integração dos 

países que compõem o MERCOSUL, bem como promover uma ação em prol da 

identidade ibero-americana. No bojo dessa lei, havia a expectativa brasileira de que os 

países que compõem o bloco em questão agissem com reciprocidade em relação ao 

ensino da língua portuguesa.  

Ao refletirmos sobre as leis para LE no contexto brasileiro atual descrito 

acima, e nas proposições que compõem o maior programa de mobilidade acadêmica do 

governo, o CsF, percebemos uma contradição. Na página de apresentação do Programa 

CsF, encontramos a afirmação de que o Programa possui acordos e parcerias com 

diversas instituições de ensino, programas de intercâmbio e institutos de pesquisa ao 

redor do mundo. Quando observamos a lista de países que compõem o “ao redor do 

mundo” não encontramos nenhum país que faça parte do MERCOSUL
24

, quando estes 

deveriam ser os primeiros a ser cogitados, se pensarmos no fator coerência.  Este se 

torna relevante ao refletirmos que, apesar de o Brasil possuir a sua política linguística 

interna voltada e adequada principalmente ao contexto do MERCOSUL, possui 

programas de mobilidade acadêmica que abarcam níveis de proficiência linguística 

europeus.  

Notamos que poderíamos comparar o papel da EJC, do conselho da Europa, ao 

setor educacional SEM, do MERCOSUL, mas este último é o resultado da assinatura de 

protocolo de intenções por parte dos ministros da educação dos respectivos países 

membros do bloco visando destacar a importância da educação "como estratégia para o 

desenvolvimento da integração econômica e cultural do MERCOSUL e o peso da 

informação para se alcançarem esses objetivos".
25

 

Ou seja, continuamos com a questão de que apesar de documentos oficiais 

como a LDB, os PCNs e as OCEM reconhecerem a importância da aprendizagem de 

uma ou mais LE, os mesmos não apresentam propostas alternativas para o ensino de 

línguas que não sejam aquelas voltadas para o ensino da língua espanhola e da língua 

                                                      
24

É possível notarmos apenas o link Outros Países, onde visualizamos a mensagem que o programa em 

questão está sempre buscando novos acordos e que tais oportunidades podem vir a ser disponibilizadas 

para o doutorado e o pós-doutorado.  
25

INEP. Mercosul Educacional. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/estatisticas-gastoseducacao-

indicadores_financ_internacionais-mercosul_internacional>. Acesso em: 26 fev. 2013. 

http://portal.inep.gov.br/estatisticas-gastoseducacao-indicadores_financ_internacionais-mercosul_internacional
http://portal.inep.gov.br/estatisticas-gastoseducacao-indicadores_financ_internacionais-mercosul_internacional


52 

 

 

 

inglesa, e não abarcam os níveis linguísticos exigidos pelos programas de mobilidade 

acadêmica em vigor. 

Surge, então, uma lacuna que precisa ser sanada para um desenvolvimento 

consolidado do Programa CsF.  

Voltando o nosso olhar para o contexto europeu, local onde foi criado o 

QECRL, percebemos que a mobilidade estudantil é encorajada pelas leis e por 

programas que objetivam a harmonização da estrutura dos diplomas e dos programas de 

ensino superior na Europa, como o Decreto de Bolonha.  

O Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de Fevereiro, criado na Europa e destinado a 

estudantes europeus em mobilidade acadêmica e de países de “terceiro mundo”, prevê 

um espaço de ensino superior “coerente”, “compatível”, “competitivo”, “atrativo” e 

com “coesão social”. Para tal, os políticos europeus decidiram reestruturar o ensino de 

seu país e se inscrever em um processo de internacionalização no qual as universidades 

tiveram de passar por uma adaptação, a fim de atender as demandas de uma nova 

economia que as afetava (ERLICH, 2012, p. 16-40).  

O decreto acima foi estabelecido tendo como base o Programa de mobilidade 

acadêmica ERASMUS, concebido em 1980, que teve um impacto muito grande no 

ensino superior europeu e um papel importantíssimo nas políticas de 

internacionalização do ensino superior existentes na Europa. O programa ERASMUS 

(Programa de Ação da Comunidade Europeia para a Mobilidade dos Estudantes 

Universitários) é visto no contexto atual como um dos maiores e mais bem-sucedidos 

programas em todo o mundo (LAM, 2012). De 31 milhões de estudantes europeus, 

550.000 partem para estudar no estrangeiro cada ano; destes, 160.000 são graças ao 

programa ERASMUS. (ERLICH, 2012, p.16).  

Ponderando sobre os critérios linguísticos para a seleção dos candidatos para o 

CsF e nas políticas linguísticas existentes no Brasil, percebemos a existência de 

competências que, conforme já especificado, não fazem parte do perfil linguístico e 

socioeconômico dos estudantes que hoje estão se escolarizando na rede pública de 

ensino. 

O sistema educacional europeu objetiva o integrar a fim de garantir a 

mobilidade entre a Europa. Para tal, é utilizado um modelo baseado no funcional 

comunicativo instaurado, por meio da identificação de uma gama de noções cognitivas e 
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comunicativas, o que permite o estabelecimento de níveis igualitários para todas as 

línguas da Europa. Comparando as políticas linguísticas da América Latina com as 

políticas implantadas na Europa com a criação do QECR, bem como os objetivos 

pretendidos pelas mesmas, percebemos diferenças que geram uma incongruência no 

contexto de mobilidade estudantil. Enquanto a primeira toma como base a formação 

para a cidadania, a segunda toma como base a mobilidade interna de alunos e a 

equivalência de competências como a principal função das LE. 

Não defendemos que os níveis descritos no QECRL possuem algo errado, visto 

que a língua é um instrumento de comunicação e de compartilhamento de experiências 

que permite o estabelecimento de contato com desconhecidos, criar laços de amizade e 

construir pontes entre pessoas de diferentes culturas; mas estamos conscientes de que a 

mesma pode se tornar um instrumento de exclusão.  

Um bom e adequado nível linguístico fornece a oportunidade de crescer por 

meio de trocas, mas, quando um locutor não domina a língua do outro, uma barreira 

insuperável acende e influencia no bom andamento de qualquer interação. 

(CICCHELLI, 2012, p.122-123) 

 Deve-se ter em mente que o QECRL foi feito para o contexto europeu, ou seja, 

as bases de ensino e a cultura brasileira não foram levadas em consideração na criação 

desse documento. Tal fator faz com que os estudantes, para se enquadrarem no perfil 

linguístico exigido pelos programas de mobilidade acadêmica, precisem fazer cursos de 

língua externos e exames particulares dispendiosos que demandam um perfil 

socioeconômico que não os favorece. É um círculo vicioso que faz com que a elite 

econômica se transforme na elite intelectual.  
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6 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida em uma perspectiva qualitativa. A 

pesquisa qualitativa reconhece que o pesquisador faz parte do processo de interpretação 

da realidade com a qual se encontra e que seu olhar está influenciado pela sua bagagem 

cultural.  

Para Lüdke e André (1986, p.11), “a pesquisa qualitativa tem o ambiente 

natural como sua fonte direta de dados”. Segundo as autoras, a interpretação dos dados 

deve ser conduzida em uma lógica indutiva, cujo objetivo não é comprovar hipóteses 

pré-estabelecidas, mas formar abstrações com base na inspeção dos dados colhidos. 

 

6.1 Sujeitos 

 

Investigamos um grupo de cinco estudantes de nacionalidade brasileira do sexo 

feminino
26

; na faixa etária dos 19 aos 25 anos; provenientes de distintos estados e 

universidades públicas brasileiras; encontrando-se em diferentes instituições francesas, 

frequentando variados cursos e estando em mobilidade acadêmica por meio do 

Programa CsF. Apresento a seguir um quadro demonstrativo que expõe o perfil dos 

alunos que responderam ao questionário sociolinguístico enviado: 

  

Quadro 5: Perfil individual dos alunos entrevistados. 

 

Estudantes Estudante 1 Estudante 2 Estudante 3 Estudante 4 Estudante5 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 

Idade 19 25 24 23 23 

Estado de 

Origem 
Goiás 

Minas 

Gerais 

Rio de 

Janeiro 

Rio de 

Janeiro 

Rio de 

Janeiro 

Programa 

de 

mobilidade 

acadêmica 

CsF CsF CsF CsF CsF 

 

  

                                                      
26

 A proposta inicial era dispor de um número maior de informantes, inclusive estudantes do sexo 

masculino, mas alguns não responderam.  
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Quadro 5: Perfil individual dos alunos entrevistados. 

 

Estudantes Estudante 1 Estudante 2 Estudante 3 Estudante 4 Estudante5 

Universidad

e brasileira 

Universidad

e Federal de 

Goiás 

Universidad

e Federal de 

Lavras 

Universidad

e Federal 

Rural do 

Rio de 

Janeiro 

Universidad

e Estadual 

do Rio de 

Janeiro 

Universidad

e Estadual 

do Rio de 

Janeiro 

Universidad

e de 

intercâmbio 

Université 

d’Avignon 

et des Pays 

de Vaucluse 

Université 

d’Avignon 

et des Pays 

de Vaucluse 

Université 

d’Avignon 

et des Pays 

de Vaucluse 

Université 

Rennes 

Université 

de 

Perpignan 

 

Curso 

Engenharia 

de 

Alimentos 

Medicina 

Veterinária 

Medicina 

Veterinária 
Geologia 

Oceanografi

a 

 

 

6.2 Instrumentos 

 

Os procedimentos sistemáticos empregados para a obtenção e para a análise 

dos dados foram as seguintes técnicas de coleta: análise documental, questionários e 

entrevistas. 

A análise documental diz respeito às leis existentes para o ensino de LE no 

Brasil e a documentos, tais como a LDB e os PCNs, buscando refletir sobre o que se 

encontra previsto e como a mesma tem se difundido e concretizado.    

O questionário sociolinguístico contempla o perfil sociolinguístico dos 

estudantes em mobilidade acadêmica, a avaliação das políticas linguísticas implantadas 

e a sua consequência (APÊNDICE A). Este instrumento de pesquisa tem por objetivo 

não só confrontar os dados empíricos com a pertinência das questões a que se propõe 

elucidar, mas também confirmar a validade das conjecturas postuladas na fase 

preliminar da pesquisa, conforme apontam Calvet e Dumont (1999). As perguntas que 

constituem o questionário foram baseadas nas competências explicitadas no QECRL, 

encontradas em manuais de LE do método ÉCHO, destinado ao nível B1
27

e B2
28

. 

                                                      
27

 GIRARDET, J; PÉCHEUR, J. Écho B1: méthode de français. Portfolio. Paris: CLE International/Sejer, 

2010. 
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A crítica a este portfólio reside no fato de suas questões não serem 

compreensíveis fora do contexto cultural em que se originaram, apesar de visarem à 

aferição da adoção de estratégias estruturais da LE, tais como as estruturas a serem 

usadas em uma argumentação ou a expressão de uma ideia. Por ser um método 

desenvolvido em acordo com os parâmetros contidos pelo QECRL, é considerado uma 

comunidade europeia consciente dos seus direitos e da cultura que os cerca, quando 

deveria auxiliar os estudantes a lidar com a incompreensão de códigos inerentes a 

diferentes ambientes comunicativos. 

Refletindo sobre o caráter ilógico de algumas questões, por estas demandarem 

uma competência estratégica oriunda de uma imersão no contexto cultural onde a LE 

está inserida, certas indagações não foram contabilizadas. Desta forma, algumas 

respostas negativas não foram levadas em consideração nesta análise, por 

considerarmos que não indicam falta de conhecimento na língua estrangeira ou falta de 

competência por parte dos universitários que compõem esta pesquisa.   

Desde já elucidamos que o presente questionário foi proposto a 45 estudantes 

dos sexos masculino e feminino que se encontram em diferentes universidades 

francesas, com os quais entramos em contato através das assessorias internacionais das 

respectivas universidades e das redes sociais (faceboock, e-mail e msn). Apesar deste 

fator, somente cinco estudantes do sexo feminino responderam à solicitação e enviaram 

o questionário preenchido. 

As entrevistas foram realizadas na Universidade Aix-Marseille, ao sul da 

França, com profissionais dos setores da Divisão de Relações Internacionais (setor 

responsável pelo Programa ERASMUS e setor responsável pelos Projetos de Estudos 

Estratégicos, o que inclui o Programa CsF), dos Departamentos de Estudos Portugueses 

e Brasileiros e do Serviço Comum de Ensino do Francês aos Estudantes Estrangeiros 

(SCEFEE). Essas entrevistas foram possíveis graças ao estágio concedido pela 

Embaixada da França no Brasil e ao acolhimento como estagiária no Laboratório da 

respectiva faculdade francesa (Laboratoire Langues et Paroles - LPL). 

No capítulo seguinte, apresento a análise dos resultados dos questionários. 

  

                                                                                                                                                            
28

GIRARDET, J; GIBBE, C. Écho B2 : méthode de français. Portifolio. Paris: CLE International/Sejer, 

2010. 
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7 ANÁLISE DE DADOS  

 

Neste capítulo, analisamos os dados obtidos por meio dos questionários 

sociolinguísticos junto aos alunos brasileiros em mobilidade acadêmica na França, 

complementados com entrevistas realizadas com diferentes setores da Universidade 

Aix-Marseille ligados ao setor de mobilidade acadêmica.  

Relacionando as respostas obtidas com as políticas linguísticas in vivo, in vitro 

e universitárias implantadas no Brasil, procuramos compreender, do ponto de vista 

linguístico, os problemas que têm se tornado um obstáculo ao sucesso dos programas de 

mobilidade, em especial o CsF.  

Para isso, nossa análise se pauta em dois critérios que destacam fatores 

importantes ao bom aproveitamento do intercâmbio, o sistema universitário como 

ambiente comunicativo e a aquisição de uma competência comunicativa na língua 

estrangeira do país escolhido. 

O desenvolvimento científico é o tema central de todo programa de mobilidade 

acadêmica para o exterior, logo, não é de se admirar o programa de mobilidade do 

governo se chamar Ciências sem Fronteiras. Nos discursos de apresentação desse 

programa, observamos um jogo de palavras-chave que relaciona a “ciência” com 

“inovação”, “melhorias”, “consolidação”, “expansão”, “capacitação”, “qualidade”, 

“produtividade” e “crescimento”.
29

  

Dada a importância dessa questão, cabe examinar se houve alguma reflexão 

acerca do campo científico como um fator chave para a preferência do estudante a 

determinados países. 

Ao serem questionadas sobre a universidade escolhida como referência 

científica, percebemos que, do grupo de alunas que responderam ao questionário, 

nenhuma delas teve qualquer contato anterior à mobilidade, com pesquisas, artigos, 

livros, simpósios ou congressos lançados ou realizados na França e em países 

francófonos que viessem a estimulá-las. O que causa maior estranhamento é o fato de, 

apesar de algumas já terem tido a oportunidade de viajar para o exterior, nenhuma ter 

                                                      
29

TV CIÊNCIA Sem Fronteiras. Disponível em: <http://www.tvcienciasemfronteiras.com.br/>. Acesso 

em: 19 set. 2012. 

http://www.tvcienciasemfronteiras.com.br/
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viajado, nem mesmo a turismo, para a França ou para países que falam o idioma 

francês. 

De acordo com Terrier (2009), a mobilidade pode também ser orientada pelo 

meio familiar e social. Ponderando então que a preferência por um país poderia ser 

influenciada por familiares estrangeiros, distantes ou próximos, procuramos saber se a 

escolha ocorreu em função desse fator.  Mas, de acordo com as respostas obtidas, 

nenhuma das entrevistadas possui pais franceses, francófonos ou de qualquer outra 

nacionalidade que não a brasileira. 

 A encarregada pelos Projetos de estudos estratégicos da vice-presidência de 

Relações Internacionais da Universidade de Provence explicita o que pudemos 

comprovar com os dados assinalados acima, ou seja, a escolha do aluno ocorre por 

vezes sem uma reflexão acerca do campo científico.  

Ela aponta que isso ocorre porque não há uma intermediação com o professor 

de ambas as instituições em acordo e, sem a inserção do professor nessa dinâmica, o 

estudante fará sua escolha pensando geralmente no quesito turismo e no que dizem os 

seus amigos sobre o país a ser escolhido (informação verbal).
30

  

Pensando em uma solução para a falta de orientação ao aluno na escolha do 

país e da universidade adequada para o intercâmbio, a chefe do Departamento de 

Português da Universidade de Provence sugere a inclusão de tutores designados para 

auxiliar os alunos da graduação em sua seleção, como ocorre com o programa de 

mobilidade europeu ERASMUS (informação verbal).
31

  

As respostas apresentadas no questionário e os dizeres acima apontam para 

uma falha no programa CsF. Excluir os professores universitários, responsáveis pela 

formação acadêmica e com maior experiência científica e de campo é um erro, pois 

grande parte dos alunos que cursam a graduação desconhece a diversidade de programas 

científicos ou de abordagens teóricas e metodológicas existentes.  

                                                      
30

 Comunicação feita pela encarregada pelos projetos de estudos estratégicos da vice-presidência de 

Relações Internacionais da Universidade de Provence. Entrevistadora: Marina M. M. F. de Souza. 

Entrevista concedida entre 19-11-2012 e 18-12-2012, na Universidade Aix-Marseille, Aix-en-Provence.  
31

Comunicação feita pela chefe do Departamento de Português da Universidade de Provence. 

Entrevistadora: Marina M. M. F. de Souza. Entrevista concedida entre 19-11-2012 e 18-12-2012, na 

Universidade Aix-Marseille, Aix-en-Provence. 
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Por exemplo, no caso da França, é possível observarmos diferenças resultantes 

do tempo e da estrutura dos cursos, dos métodos de ensino e da metodologia de 

avaliação. Toshimitsu Fujita (2011, p.54-61) explicita que esses fatores não só causam 

estranhamento como entraves a estudantes brasileiros. 

 

Quadro 6: Quadro comparativo de sistemas de ensino França-Brasil (cf. 

TOSHIMITSU FUJITA, 2011, p.62). 

  
 

Sistema de ensino francês 
Sistema de ensino 

brasileiro 

Riscos ao 

universitário 

brasileiro 

 

 

 

 

 

 

Tempo e 

Estrutura dos 

cursos 

1- Cursos fundamentais em 

forma de conferência de 

duas horas, sem pausa. 

1- Cursos de 50 

minutos, com pausa. 

1- Anotações 

incompletas e/ou 

incompreensão 

devido ao cansaço e à 

dificuldade de 

concentração durante 

todo o período do 

curso. 

2- Unidade de ensino de 

curta duração (8 a 12 horas) 

em um mês. 

2- Não existe unidade 

de ensino de curta 

duração. As unidades 

de ensino são 

oferecidas ao longo de 

um semestre ou 

durante um ano 

escolar. 

2- Dificuldade em 

administrar o seu 

tempo de maneira 

adequada e 

desorganização ou 

atrasos menos 

tolerados na França. 

3- Espaço de tempo 

demasiadamente longo 

entre o fim de uma unidade 

de ensino e o exame final. 

Por vezes até um mês. 

3- Não há espaço de 

tempo entre o fim de 

uma unidade de ensino 

e o exame final. 

3- Esquecer o 

conteúdo da unidade 

de ensino em questão 

após um mês, o que 

acarretaria em baixo 

rendimento nos 

exames finais. 

 

 

 

Metodologia 

de Ensino 

 

 

1- A teoria é ensinada 

separadamente da prática, 

ou seja, há um curso 

destinado ao provimento do 

conteúdo teórico e outro 

destinado à execução 

prática. Esses cursos podem 

ser oferecidos por 

professores diferentes e por 

vezes os estudantes devem 

esperar um espaço de 

tempo para que um curso 

teórico seja complementado 

pela prática. 

1- A teoria é ensinada 

juntamente com a 

prática em um único 

curso. Nele o professor 

primeiramente explica 

a teoria para, em 

seguida, fornecer 

exemplos práticos. 

1- Incompreensão do 

curso devido à falta 

de referências 

práticas obtendo 

entendimento apenas 

no momento dos 

trabalhos dirigidos. 
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Quadro 6: Quadro comparativo de sistemas de ensino França-Brasil (cf. 

TOSHIMITSU FUJITA, 2011, p.62). 
 

 

Sistema de ensino francês 
Sistema de ensino 

brasileiro 

Riscos ao 

universitário 

brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

de Ensino 

 

2- Não há a adoção de 

livros didáticos 

complementares. 

2- Há a adoção de 

livros didáticos 

complementares. 

2- Falta de fontes de 

informações 

(anotações 

incompletas e 

documentos 

insuficientes 

distribuídos pelo 

professor) e falta de 

autonomia para 

recuperar o conteúdo 

de um curso e/ou 

revisá-lo. 

3- Os cursos fundamentais 

em forma de conferência de 

duas horas, por vezes não 

contêm material escrito 

como notas escritas em um 

quadro, fotocópias, etc. 

3- Os cursos contêm 

material escrito em 

quadros e na maioria 

das vezes são 

oferecidos aos 

estudantes fotocópias 

que os auxiliem na 

compreensão do 

conteúdo abordado em 

aula. 

3- Dificuldade para 

seguir um curso e 

fazer anotações ao 

mesmo tempo. 

Metodologia 

de Avaliação 

1- Exercícios geralmente 

muito longos abrangendo 

todo o conteúdo presente na 

unidade de ensino. Nele o 

estudante é aconselhado a 

escolher e a responder 

apenas algumas questões. 

1- Exercícios curtos 

abrangendo alguns dos 

conteúdos oferecidos 

na unidade de ensino à 

escolha do professor. 

O estudante deve se 

concentrar em 

responder todas as 

questões. 

1- Ter uma nota ruim 

nos exames finais em 

decorrência da 

incompreensão dos 

critérios de avaliação. 

2- Para o curso prático, o 

enunciado da experiência é 

passada aos estudantes 

alguns dias antes do curso. 

Assim, eles são orientados a 

preparar a experiência antes 

de fazê-la no laboratório. 

2- O enunciado é 

passado aos estudantes 

antes ou no dia da 

aplicação da 

experiência. Ela estará 

pronta para ser 

efetivada no 

laboratório. 

2- Não conseguir 

concluir o trabalho 

prático sem ter 

anteriormente 

preparado a 

experiência e sem as 

instruções do 

professor (falta de 

autonomia). 
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Ressalto que a inserção de professores-tutores designados, por área de 

conhecimento, para orientar o estudante, é uma opção válida e coerente para solucionar 

esse deslize de âmbito administrativo. 

Além disso, sendo o desenvolvimento científico o tema central de todo 

programa de mobilidade, saber adotar as estratégias corretas para se adequar ao 

ambiente comunicativo acadêmico se faz necessário para um bom aproveitamento do 

intercâmbio, no qual a aquisição de uma competência comunicativa na língua 

estrangeira significa o sucesso dos estudantes brasileiros no exterior.  

Assim, acreditamos que uma formação em Francês para Objetivos 

Universitários, doravante FOU, poderia ser pertinente nesse contexto no qual a língua 

francesa predomina no uso acadêmico, como mostra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1:  Língua em contexto acadêmico e social. 

 

 

 

 

Vemos acima que todas as estudantes apontam se utilizar do francês e do 

português em contextos sociais, sendo apenas uma a citar o advento da língua inglesa. 

Já no contexto acadêmico a língua francesa é predominante e não divide espaço com 

nenhuma outra.   

Considerando que pais estrangeiros poderiam contribuir para motivar o 

desenvolvimento de uma habilidade comunicativa em LE, destacamos que, do grupo de 

0

1

2

3

4

5

6

Francês (contexto
social)

Português (contexto
social)

Inglês "às vezes"
(contexto social)

Francês (contexto
acadêmico)
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universitárias investigadas, todas são oriundas de famílias brasileiras. Stephen Krashen 

aponta que fatores de ordem afetiva estão diretamente ligados ao processo de 

aprendizagem ou aquisição de uma LE. De acordo com ele, possuímos um filtro afetivo, 

regulado por nosso estado mental e disposição (grau de motivação, autoconfiança e 

ansiedade), que permite ou bloqueia o aprendizado de uma língua (KRASHEN
32

, 1985 

apud BEZERRA, 2003, p.6). 

Uma das fontes de motivação para os estudantes de LE se compõe das suas 

representações ou atitudes linguísticas com relação às línguas, ou seja, a sua “disposição 

a reagir de maneira favorável ou não a um dado objeto, no caso, a uma língua” 

(COSTA; PEREIRA, 2012, p.173). Percebemos que as representações linguísticas que 

as entrevistadas possuem da língua francesa é predominantemente positiva, conforme 

aponta o gráfico abaixo, o que favorece o aprendizado da LE. 

 

 

Gráfico 2 : Representação da língua francesa pelos universitários. 

 

 
    

 

Vemos que duas estudantes apontaram que a língua francesa é útil e fácil; três, 

que a língua é bonita e apenas uma disse que esta é difícil. Mas, apesar de observarmos 

                                                      
32

 KRASHEN, S. The input hypothesis: issues and implications. Harlow: Longman, 1985. 
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uma representação favorável da língua francesa, esta não foi determinada e nem 

determinou necessariamente o seu aprendizado dentro do sistema de ensino brasileiro, 

com exceção, como veremos abaixo, da estudante 5.  

 De acordo com os dados obtidos, o percurso de formação em LE realizada 

pelas estudantes denota diferentes propostas metodológicas para o ensino de línguas. A 

estudante 1 cursou o francês na universidade onde estuda no Brasil durante o período de 

um ano; a estudante 2 aprendeu o francês por intermédio de aulas particulares no 

período de um ano e oito meses; a estudante 3 aprendeu a LE por meio de um curso 

particular no período de oito meses; a estudante 4 fez curso no período de dois anos e 

meio na Aliança Francesa e a estudante 5 aprendeu o francês durante sete anos no 

colégio Pedro II.  

Em um primeiro momento, questionadas sobre esse aspecto, quatro das cinco 

estudantes entrevistadas responderam que as suas práticas correspondem ao aprendido 

no Brasil. O gráfico abaixo ilustra esse fator: 

 

Gráfico 3: Correspondência entre prática e aprendizagem de LE no Brasil (1). 

 

 

 

 

Apesar de o gráfico acima explicitar algo positivo, três das quatro estudantes 

apresentaram ressalvas significativas em suas respostas, o que poderia denotar na 

realidade, uma resposta negativa.  

NÃO SIM



64 

 

 

 

As estudantes 1 e 5 apontam a dificuldade na utilização da linguagem 

cotidiana. Ambas, apesar de responderem que a prática corresponde aos conhecimentos 

de língua adquiridos no Brasil, citam o contraste entre a língua aprendida e a língua 

utilizada pelos franceses, assinalando que muitas vezes os brasileiros não são 

compreendidos.  

A estudante 1 se aprofunda em sua crítica ao acrescentar que não teve a 

oportunidade de aprender a linguagem acadêmica, sentindo dificuldade quando há a 

necessidade de ler livros científicos.  

A estudante 2 corrobora com tal perspectiva ao afirmar que nem sempre a 

prática corresponde ao que aprendeu no Brasil. A única a responder de maneira positiva 

e sem maiores explicações foi a estudante 4. 

Nesse sentido, algumas universidades vêm investindo em formações em LE 

específicas para o contexto universitário em consonância com as propostas de FOU, 

segundo Mangiante e Parpette (2011). 

Segundo Albuquerque-Costa (2011, p. 47), esse tipo de ensino apresentou 

diferentes nominações ao longo da história e, por se constituir um ensino mais 

específico e buscar fornecer aos alunos os instrumentos necessários para que estes 

consigam se adaptar as “regras e exigências próprias ao meio universitário francês”, 

pode ser uma maneira de suplantar as dificuldades mencionadas acima  

Dessa forma, considerando as ressalvas coletadas, o gráfico pode ser refeito 

nos moldes a seguir: 
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Gráfico 4: Correspondência entre prática e aprendizagem de LE no Brasil (2).

 
     

 Analisando o novo gráfico apresentado, vemos que a realidade se passa de 

forma contrária à explicitada anteriormente. Cabe destacar que a estudante 4 pode não 

apresentar maiores dificuldades devido ao ensino ministrado na Aliança Francesa ser 

baseada no QECRL, quadro este que foca a aquisição das quatro competências 

comunicativas (Compreensão Oral, Compreensão Escrita, Produção Oral e Produção 

Escrita).  

Conforme mencionado no capítulo 5, o QECRL foi elaborado para o contexto 

específico de mobilidade acadêmica na Europa e utilizado para a elaboração dos exames 

de proficiência linguística destinado ao CsF. O mesmo direcionamento não ocorre com 

o ensino de LE ministrado nas escolas que se utilizam da LDB, dos PCNs e das OCEM. 

 Apesar de as OCEM levarem em conta a aquisição das habilidades de leitura, 

comunicação oral e prática escrita, estas não são voltadas para o contexto de mobilidade 

acadêmica, como o QECRL. 

Portanto, para haver uma real coerência entre as políticas linguísticas 

brasileiras, acreditamos que faz-se necessário não só um novo documento escolar criado 

por especialistas brasileiros em políticas linguísticas, pensando no nosso contexto e na 

atual conjuntura de internacionalização das universidades, como também que tal 

documento seja verdadeiramente posto em prática nas escolas. Em consonância, o 

mesmo material poderia pautar as avaliações em proficiência linguística criadas, 

NÃO SIM
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formuladas e aplicadas por professores brasileiros capacitados e licenciados em 

instituições públicas, tais quais as universidades estaduais e federais. A estes 

profissionais competiria a tarefa de atestar ou não se o estudante  possui a competência 

comunicativa necessária para uma empreitada internacional.   

Visto que o QECRL apreende a aquisição da LE por meio de diferentes 

competências, levamos esse fator em consideração ao verificarmos um padrão de 

progressão no domínio da língua francesa durante o período de intercâmbio na França.  

Todas as cinco estudantes afirmaram que progrediram no domínio da Produção 

Oral, doravante PO, quatro estudantes afirmaram que progrediram na Compreensão 

Oral, doravante CO, duas estudantes afirmaram que progrediram na Compreensão 

Escrita, doravante CE, e apenas uma estudante na Produção Escrita, doravante PE. 

 

Gráfico 5: Progressão no domínio da língua francesa. 

 

 

 

Os dados ilustrados acima apontam para um fenômeno natural no aprendizado 

de uma LE, ou seja, o aprimoramento de todas as competências quando o sujeito se 

encontra no país onde se fala a língua em questão, com maior destaque para a aquisição 

da PO e da CO. Essa constatação se torna ainda mais relevante ao relacionarmos os 

dizeres da estudante 5, “antes eu não falava quase nada” (APÊNDICE B), com a 

importância da oralidade em todo contexto comunicativo. 
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No questionário avaliativo proposto, das 19 questões visando à aferição do 

grau de desenvolvimento de competências relativas à oralidade, a estudante 1 respondeu 

sete questões negativamente e quatro “às vezes”; as estudantes 2 e 3 responderam oito 

questões negativamente; a estudante 4 respondeu duas questões negativamente e a 

estudante 5 respondeu quatro questões negativamente e quatro “+ou –”.   

 

Gráfico 6: Desenvolvimento de competências orais (PO / CO).   

 

 

 

Reforçando a análise anterior, verificamos nesse gráfico que o número de 

respostas positivas relativas a PO e a CO foram superiores as demais competências. 

Mas, ele também explicita uma aparente contradição ao observarmos o número 

demasiadamente elevado de respostas negativas obtidas por meio do questionário auto-

avaliativo. 

 O “às vezes” e o “+ou-” são respost as que não estavam previstas no 

questionário e o seu surgimento indica um sentimento de insegurança por parte de 

algumas das estudantes. Isso é passível de ocorrer pela complexidade na aquisição da 

habilidade de  PO e de CO.  

A dificuldade reside na exigência ligada à capacidade de se associar o verbal e 

o gestual, ao mesmo tempo em que faz um trabalho interpretativo por relacionar os 
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traços emocionais e implicitações presentes em toda interação (CUQ; GRUCA, 2005 

p178-179). 

Sabendo que problemas com essa competência podem constituir um entrave 

para o aluno, e pensando o sentimento de insegurança como algo negativo, sugerimos 

uma modificação do gráfico por haver, ao invés de uma tripartição, apenas uma 

bipartição entre respostas positivas e respostas negativas.  

 

Gráfico 7: Desenvolvimento de competências orais (PO / CO). 

 

 

 

Novamente, com o auxílio do gráfico, é possível observarmos que o número de 

respostas negativas não só cresceu a níveis preocupantes como, no caso da Estudante 1, 

ultrapassou o número de respostas positivas. Assim, se torna mais evidente e chocante a 

contradição anteriormente explicitada na análise dos gráficos 5 e 6. Apesar de todas as 

entrevistadas terem afirmado haver um desenvolvimento relativo a aspectos orais, ao 

responderem o questionário autoavaliativo expressaram dificuldades que colocam em 

pauta competências imprescindíveis ao ambiente comunicativo universitário.  

Ressaltamos que, dentre as competências citadas pelo QECRL, as orais em 

contexto europeu recebem atenção especial por equipar o aluno à prática interativa, algo 

que, apesar de ser recentemente apoiado por documentos como as OCEM, não é 

observado na prática das escolas brasileiras. Contudo, a mobilidade para outro país e as 
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situações que ela engloba, em especial no contexto acadêmico, demanda mais do que 

uma capacitação relacionada à PO ou à CO, visto que o aluno deverá ser capaz de fazer 

anotações; redigir respostas; escrever textos longos e compreender livros, artigos e 

documentos (MAGIANTE; PARPETTE, 2011, p.50-51).  

Observando mais uma vez as questões pertencentes ao questionário de 

autoavaliação que são significativas ao contexto de intercâmbio estudantil, agora com 

respeito à aquisição da habilidade da competência de PE, percebemos que nenhuma das 

alunas apontam ter maiores dificuldades em redigir anotações baseadas em congressos 

ou simpósios. 

 Mas, ao serem questionadas sobre aspectos relativos à sua habilidade de CE, 

apesar de todas preencherem a lacuna que assinalava serem capazes de compreender um 

artigo ou projeto científico, as estudantes 2 e 3 assinalam, por meio de observações, que 

não conseguem apreender o seu todo, somente “saber o assunto e mais ou menos o 

que fala” o texto (APÊNDICE B); a estudante 1 explicita a necessidade do uso de um 

dicionário em tais ocasiões, o que é normal tendo em vista os diferentes termos 

estrangeiros específicos a certas áreas de atuação; e a estudante 5 corrobora com as 

estudantes 2 e 3 ao fazer uso, mais uma vez, do “+ou-”.   

 

Gráfico8: Desenvolvimento de competência de compreensão escrita (CE). 
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É possível percebermos, por meio da representação gráfica, que, mais uma vez, 

a grande maioria das entrevistadas apresentam ressalvas quanto ao seu domínio da 

competência de CE, o que denota, novamente, como ocorre com as demais 

competências, uma insegurança linguística por parte da maioria das entrevistadas. 

Nota-se que as respostas sugeridas, por meio da simples aferição através de 

respostas pré-estabelecidas, não foram suficientes para que as entrevistadas pudessem 

exprimir a realidade em que se encontram. Logo, das questões de maior relevância à 

consistência da análise deste projeto, por abordarem aspectos importantes à vida social e 

acadêmica, a grande maioria das estudantes complementaram suas respostas com 

ressalvas e observações imprevistas em um primeiro momento. Assim, acoplando todos 

os dados obtidos, conseguimos visualizar a seriedade do que é explicitado.  

 

Gráfico 9: Questões relevantes à vida social e acadêmica. 

 

 

 

Podemos notar que o número de questões importantes ao contexto acadêmico 

que apresentam ressalvas e negativas representam uma quantidade significativa, sendo a 

maioria das respostas positivas explicitadas pela Estudante 4, que não aprendeu o 

francês por meio de políticas públicas. 

Esse aspecto vem a explicitar que as políticas linguísticas para o ensino de 

línguas estrangeiras no Brasil, utilizando aqui o exemplo da língua francesa, não vão ao 
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encontro das necessidades de formação linguística dos estudantes que compõem os 

programas de mobilidade acadêmica.  

Sabe-se que os diferentes discursos orais e escritos a serem compreendidos e 

produzidos, além de complexos e variados, respondem a regras precisas e 

frequentemente implícitas oriundas de uma tradição cultural específica (MAGIANTE; 

PARPETTE, 2011, p.205). Mas, independente de sua complexidade e dimensão, se os 

estudantes em mobilidade não dominarem essas práticas e obtiverem uma competência 

comunicativa, seu intercâmbio ficará comprometido (SILVA, 2004, p.7).  

Em acordo com essa afirmação, a encarregada pelos Projetos de estudos 

estratégicos da vice-presidência de Relações Internacionais da Universidade de 

Provence, ao falar dos universitários brasileiros em mobilidade, aponta que por vezes 

tudo se resume a um problema de língua, não de especialidade, sendo a preparação 

linguística a chave para o seu sucesso nos estudos, visto que, por vezes, estes vão mal 

nos exames por não compreenderem o curso ou por terem problemas para se exprimir.
33

  

Este comentário, em conjunto com os dados obtidos, ressalta que para que os 

estudantes que se encontram em um país estrangeiro consigam ter um bom desempenho 

e aproveitem o seu séjour de forma eficaz, precisam ter um bom domínio da LE.   

Sobre esse fator, a chefe do Departamento de Português da Universidade de 

Provence menciona o esforço que um universitário brasileiro em intercâmbio deve fazer 

para compreender simultaneamente a língua e o conteúdo das aulas indicando que, se 

este não a domina, tudo se torna quase impossível.  

Todo o processo desencadeado pela falta da competência comunicativa durante 

a inserção do estudante no ambiente comunicativo acadêmico constitui uma fonte de 

condições psicológicas desfavoráveis, podendo se tornar, de acordo com Krashen, uma 

fonte de bloqueio da LE, devido a sentimentos como falta de motivação, alta ansiedade 

e baixa autoconfiança (KRASHEN
34

, 1985 apud FIGUEIREDO, p.52).  

A sensação de incapacidade diante de certas dificuldades gerada pelo 

somatório dos três sentimentos abordados fez com que a estudante 5 afirmasse: “...Tive 

muita vontade de voltar por causa disso, quase desisti” (APÊNDICE B). Muitos alunos 

                                                      
33
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em intercâmbio passam pelo mesmo problema, algo que poderia ser facilitado, nos 

dizeres da Diretora do Serviço Comum de Ensino do Francês aos Estudantes 

Estrangeiros (SCEFEE), pelo simples fato de o aluno “saber um pouco mais a língua do 

país antes da sua entrada na faculdade estrangeira”.
35

  

Pensando na deficiência em LE dos alunos brasileiros, cursos de curta duração 

em LE estão previstos no país de acolhida, conforme citado no capítulo 5. Sobre esses 

cursos, a encarregada dos projetos de estudos estratégicos da vice-presidência de 

Relações Internacionais da Universidade de Provence explica que, em sua universidade, 

é previsto apenas um programa de verão de remise en niveau para que o estudante possa 

em seguida integralizar o curso. Mas, para que consigam ter um bom desempenho, é 

necessário que já possuam um certo nível, visto que não podem ensinar-lhes 

completamente em um período tão curto. 

A mesma funcionária afirma ainda que, por vezes, os alunos se encontram em 

um nível iniciante e possuem apenas dois meses de aulas de língua francesa para, em 

seguida, cursarem as disciplinas referentes ao seu curso de graduação, o que se constitui 

“uma incoerência do ponto de vista acadêmico”.   

A tentativa do governo em tentar resolver a problemática da falta de idiomas 

por meio de medidas meramente paliativas, como o curso citado, tem feito os estudantes 

ingressarem em uma empreitada internacional sem o nível linguístico.  

Mas, conforme exposto no capítulo 5, objetivando auxiliar os estudantes nessa 

empreitada, há políticas linguísticas universitárias que visam atender a crescente 

demanda criada pela internacionalização das universidades, em especial por meio de 

programas de mobilidade.  

Porém, ao serem questionadas sobre a oferta de cursos específicos de LE nas 

universidades públicas brasileiras onde cursam a graduação, das cinco estudantes 

questionadas, somente uma aluna confirmou a sua existência; três alunas disseram não 

saber nada a respeito; duas alunas citaram a existência de cursos de cunho particular em 

universidades públicas e uma aluna afirmou que a sua universidade não os oferece. 

Este fator aponta para uma falta de divulgação e de orientação das 

universidades por parte do governo, que apenas “incentiva” a criação de políticas 
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linguísticas universitárias capazes de fornecer aos alunos os recursos necessários para 

que possam desenvolver as competências exigidas nos editais dos programas de 

mobilidade acadêmica.   

A falta de competência deve ser vista com seriedade. Um estudo feito por 

ERLICH (2012, p.117) mostra que, no programa de mobilidade europeu ERASMUS, a 

competência linguística é não só um fator determinante na escolha do estudante migrar 

ou não, como também altera as taxas de mobilidade atestadas para o seu sucesso. Ou 

seja, ele pode observar que os estudantes que possuem altas competências linguísticas, 

em geral sabendo mais de uma língua, aumentam mais as taxas de mobilidade do que 

aqueles que não possuem certa aptidão em LE.      

 Comparando os dizeres aplicados ao ERASMUS com um dado interessante 

surgido da análise com as estudantes que fazem parte do programa CsF, percebemos 

uma padronização relativa ao aprendizado de LE. Todas as cinco alunas afirmam ter 

estudado o inglês e, dentre elas, duas tiveram a oportunidade de estudar o espanhol e 

uma o italiano. Isso aponta que todas explicitam ter certa competência em mais de um 

idioma. O gráfico abaixo é uma representação da análise feita: 

 

Gráfico 10: Padronização do aprendizado de LE. 
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A respeito da língua francesa, Ennaffaa e Paivandi (2008, p.85) afirmam que a 

região de origem fornece indicações enriquecedoras quanto ao modo preciso de 

aprendizagem dessa LE. Eles apontam que, em geral, os estudantes originários da 

América do Sul, em mobilidade acadêmica, adeptos da aprendizagem do francês como 

LE, compõem um total de 60%, diferenciando-se dos estudantes originários das zonas 

francófonas da África (6%), dos da Ásia (65%), do Oriente Médio (44%), da Europa 

não pertencentes à União Europeia (42%) e de países da União Europeia (36%). 

O paradoxo surge ao compararmos a oferta da língua inglesa nas escolas, 

constituindo-se a língua optativa escolhida pela maioria das instituições educativas 

(BRASIL, 1999 – Lei nº 9394/96, inciso III do Art. 36), e o instituído pela lei brasileira 

para o ensino de LE, sendo o ensino da língua espanhola como LE o único idioma de 

oferta realmente obrigatória em território nacional (Lei 11.161/05). Ou seja, apesar de o 

espanhol ser obrigatório no quadro de disciplinas ofertadas nas escolas, das que 

responderam o questionário, apenas duas apontaram tê-lo estudado.  
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8 CONCLUSÃO  

 

Iniciamos este trabalho evocando a atual diversidade de programas de 

intercâmbio que visam ao aumento da qualidade de ensino e de pesquisa no país por 

meio da internacionalização das universidades. Um programa que ganha destaque 

especial nesse contexto, devido ao expressivo número de bolsas destinadas aos 

estudantes que estão no nível de graduação, é o CsF.  

Objetivando um melhor aproveitamento, esse programa exige um perfil 

linguístico em LE que abarca competências linguísticas e culturais, mensuradas por 

exames de proficiência que se baseiam no Quadro Europeu Comum de Referências para 

as Línguas (QECRL). No entanto, tal quadro foi criado tendo como base o contexto 

Europeu, ou seja, os níveis propostos para os programas de mobilidade acadêmica não 

fazem parte da política linguística vigente para o ensino de LE no Brasil.  

Tendo em vista esse fator, fica claro que há um paradoxo gerado entre o ensino 

de LE aplicado nas escolas e os perfis exigidos pelos programas de Mobilidade 

Acadêmica, o que aponta para a ausência de planejamento linguístico associado aos 

programas de mobilidade.  

Ainda, observando o resultado do Programa CsF, no qual em decorrência da 

falta de idiomas, o principal destino dos estudantes estava sendo Portugal
36

, percebemos 

a ausência de uma avaliação das políticas linguísticas em curso.  

Há uma dissociação entre a política educacional e a política linguística 

implantada. O governo exige dos alunos de graduação, candidatos a programas de 

mobilidade acadêmica, um nível de proficiência linguística em diversos idiomas, não 

somente no inglês e no espanhol, que não coincide com a política para línguas 

implantada atualmente no Brasil.  

A análise de dados mostrou a consequência desta ausência de avaliação e 

implementação de políticas condizentes com a internacionalização das universidades. A 

falta de competência comunicativa em LE (SILVA, 2004) e o desconhecimento do 
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código linguístico funcional utilizado no ambiente comunicativo universitário 

(SAVEDRA; HEYE, 1993), por parte dos estudantes, explicitam esse fator.  

Ponderando sobre o contexto universitário francês, vimos diferenciações no 

tempo da estrutura dos cursos, nos métodos de ensino e na metodologia de avaliação 

(FUJITA, 2011, p.54-61). Essas variações, se não compreendidas, causam baixo 

rendimento, prejudicam o aproveitamento do intercâmbio e, segundo Stephen Krashen, 

devido ao estado mental gerado, pode ocasionar um bloqueio no aprendizado da língua 

do país (KRASHEN
37

, 1985 apud BEZERRA, 2003, p.6). 

Essa realidade evocada mostra que a exclusão dos professores universitários, 

de um programa que foca o intercâmbio de alunos formados por eles, não é coerente. 

Acreditamos que eliminá-los seria se esquecer do benefício de sua experiência científica 

e de campo, logo, sugerimos a criação de uma nova posição, a de professores-tutores. 

 Esses professores, designados por área de conhecimento, teriam a função de 

orientar os estudantes explicitando os programas científicos ou as abordagens teóricas e 

metodológicas do país e da universidade escolhida. 

Mas, mesmo essa falha de âmbito administrativo sendo reparada, Magiante e 

Parpette (2011) nos atentam para a importância do universitário em intercâmbio ser 

capaz de se utilizar das estratégias próprias da comunidade em que estão inseridos, ou 

seja, do ambiente comunicativo acadêmico.  

Assim, o número de respostas negativas e com ressalvas significativas ao 

sucesso da vida social e acadêmica no exterior, obtidas com a aplicação do questionário 

utilizado na análise de dados, somente corroboram a afirmação de que é necessário o 

estabelecimento de uma formação em FOU. 

Visando a sanar essa lacuna, o governo vem implementando políticas 

paliativas, por meio de projetos educativos para o ensino de línguas que abrangem 

cursos on-line e presenciais de alguns meses no país de intercâmbio. 

Outro advento oriundo da falta de políticas coerentes com as necessidades 

demandadas pela internacionalização das universidades é o crescimento de cursos 

privados específicos para o ambiente comunicativo acadêmico que, apesar de 
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maquiadas, deixam transpassar um jogo de interesse mercadológico ligado à aquisição 

do poder econômico.  

A junção entre as respostas obtidas no questionário aplicado a estudantes do 

programa CsF, o demandado pelo contexto acadêmico e a análise das diferentes 

políticas para o ensino de LE  no Brasil mostram que as políticas linguísticas atuais não 

estão contemplando as necessidades de formação linguística de um estudante que 

necessita obter a competência comunicativa para ingressar com sucesso em uma 

empreitada internacional.  

Sensações de incapacidade, falta de motivação e ansiedade nesse contexto se 

tornam forte desestímulo que poderia ser sanado pela simples preparação eficaz 

específica ao que o estudante enfrentará na faculdade estrangeira. 

Reforçamos que, para haver uma real solução do problema, faz-se necessária a 

promoção do plurilinguismo nas escolas de ensino médio, pois a língua é uma 

instituição essencial a toda sociedade, e planejar uma língua e o ensino da mesma 

significa planejar e pensar a sociedade (COOPER, 1997, p.215).  

Assim, a importância deste trabalho reside no fato de associarmos a 

necessidade de propostas de políticas educacionais (por exemplo, o programa CsF) às 

políticas linguísticas in vitro (CALVET, 2002), fato que não caracteriza as práticas 

vigentes no Brasil, mas que seriam muito importantes ao atual contexto que intensifica a 

mobilidade das pessoas.  

. 
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APÊNDICE A – Questionário sociolinguístico 

 

Dados do informante  

Universidade em que estuda no Brasil:_____________________________________ 

Curso: ________________________________________________________________ 

Universidade em que estuda no exterior:____________________________________ 

 Idade: ____________________________________ 

 

Já viajou para algum país estrangeiro?  ( )  Sim  (  ) Não .  

Em caso afirmativo, por quanto tempo?__________________ 

Algum dos seus pais é estrangeiro? (  ) Sim      ( )  Não   

Quais  língua(s) você acha mais bonita?_____________________________________ 

Quais língua(s) você acha mais útil? _______________________________________ 

Quais  língua(s) você acha mais fácil? ______________________________________ 

Quais línguas você considera mais difícil? __________________________________ 

Quais línguas estrangeiras você estudou?  __________________________________ 

Sua universidade brasileira oferece cursos de línguas estrangeiras para os 

estudantes em mobilidade acadêmica? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Onde você aprendeu a língua francesa? ____________________________________ 

Durante quanto tempo você estudou a língua francesa?_______________________ 

A prática da língua francesa falada na universidade de intercâmbio corresponde 

aos conhecimentos da língua que você adquiriu no Brasil? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Antes do intercâmbio você já mantinha um contato cultural/científico com o país 

escolhido? (  ) Sim ( ) Não 

 Exemplifique em caso afirmativo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Que informações culturais sobre esse país você considera importantes  para um 

estudante brasileiro de intercâmbio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Você teve dificuldades de adaptação com a cultura local? Em caso afirmativo, o 

que tentou fazer para solucionar tal problema? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Em que domínio da língua francesa você acha que progrediu mais durante ou 

depois do intercâmbio?  

(  ) Expressão oral  

(  ) Expressão escrita  

(  ) Compreensão oral 

(  ) Compreensão escrita  

(  ) Gramática  

(  )  Outro :__________________________________ 

Que línguas você costuma utilizar: 

1.em contextos acadêmicos - ____________________ 

2. em contextos não acadêmicos (reuniões com amigos, lazer...)- _______________ 

 

QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO ESCRITO (Língua e Cultura) 

Competências Gerais em Língua Francesa: 

 

COMPREENSÃO ORAL E PRODUÇÃO ORAL 

 Eu consigo...  SIM  NÃO 

- discutir sobre a vida local e nacional do país francófono escolhido.     

- defender interesses pessoais ou causas coletivas.     

- pesquisar documentos em bibliotecas, na internet ou em outras 

instituições francófonas sobre temas relevantes a minha especialidade 

    

-compreender um curso ou um simpósio, um congresso etc e fazer 

anotações. 
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- compreender um discurso científico.     

- produzir um discurso científico.     

-participar em atividades recreativas no aspecto social.   

  

 Quando as pessoas abordam algo sobre os temas abaixo, eu 

compreendo, consigo participar ativamente na conversa e dar a minha 

opinião? SIM 

 

 

NÃO 

- A língua francesa no mundo.    

- A personalidade das pessoas.     

- A vida política local.     

- Os diferentes comportamentos culturais     

- O clima     

- A ciência e a tecnologia       

- Atividades de lazer  (cinema, literatura, programas de televisão, 

moda, restaurantes, etc) 

    

- A vida política nacional e internacional.     

- Os estudos e a formação na universidade, nas escolas etc.     

  

Sou capaz de... SIM NÃO 

-reagir a uma informação que parece falsa ou duvidosa.     

- debater sobre uma política de cooperação.     

- argumentar na defesa de uma causa.     

- justificar ou criticar uma tendência da sociedade.     

- criticar ou justificar um projeto de característica política.     

- contar algo lido resumidamente.     

- descrever uma escola ou um centro de formação.     

- dar uma informação detalhada sobre elementos de um filme ou de um 

espetáculo 

    

- reagir a uma decisão expondo suas consequências e riscos.     

- descrever uma experiência científica ou um projeto     
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COMPREENSÃO ESCRITA 

Posso compreender o essencial das informações ao ler um artigo, um 

panfleto, um manifesto,  um blog ou um site na internet falando 

sobre...  

  

 SIM 

  

NÃO 

- um aspecto da política local (transportes, urbanismo, escolas, etc).     

- um projeto de lei sobre uma questão relevante, do meu interesse.     

- um artigo ou projeto científico     

- guia gastronômico     

  

PRODUÇÃO ESCRITA 

Consigo redigir...  SIM  NÃO 

- a síntese de um documento que trata de um problema social .     

- anotações baseadas em congressos ou simpósios acadêmicos.   
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APÊNDICE B – Questionário sociolinguístico respondido  

ESTUDANTE 1 

Dados do informante  

Universidade em que estuda no Brasil: Universidade Federal de Goiás  

Curso: Engenharia de Alimentos 

Universidade em que estuda no exterior: Université d’Avginon et des Pays de 

Vaucluse  

Idade: 19 

  

Já viajou para algum país estrangeiro?  (X)  Sim  ( ) Não  

Em caso afirmativo, por quanto tempo? Fiquei em diferentes paises por algumas 

semanas, por turismo 

Algum dos seus pais é estrangeiro? (  ) Sim      (X)  Não   

Quais  língua(s) você acha mais bonita? Português, Francês, Alemão 

Quais língua(s) você acha mais útil? Inglês 

Quais  língua(s) você acha mais fácil? Inglês 

Quais línguas você considera mais difícil? Chinês, japonês, árabe, russo, alemão 

Quais línguas estrangeiras você estudou? Inglês e Francês 

Sua universidade brasileira oferece cursos de línguas estrangeiras para os 

estudantes em mobilidade acadêmica? Sim 

Onde você aprendeu a língua francesa? Na minha universidade no Brasil 

Durante quanto tempo você estudou a língua francesa? 1 ano antes de vir para a 

França 

A prática da língua francesa falada na universidade de intercâmbio corresponde 

aos conhecimentos da língua que você adquiriu no Brasil? Sim, mas foi um pouco 

difícil assimilar o que eu aprendi no Brasil no começo, por causa dos elementos da 

linguagem cotidiana, que não cheguei a aprender e o vocabulário uzado aqui na 

faculdade quando leio livros.   

Antes do intercâmbio você já mantinha um contato cultural/científico com o país 

escolhido? (  ) Sim ( x ) Não  

Exemplifique em caso afirmativo: ----------------- 
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Que informações culturais sobre esse país você considera importantes para um 

estudante brasileiro de intercâmbio?  

 Eles sempre querem saber sobre o Brasil.  

Você teve dificuldades de adaptação com a cultura local? Em caso afirmativo, o 

que tentou fazer para solucionar tal problema? 

Não tive problemas em me adaptar, as pessoas são gentis e receptivas comigo, gostam 

de me ajudar, me convidam para programas de lazer, etc. O problema é mais a falta da 

comida brasileira (feijão, arroz, carne temperada etc). 

Em que domínio da língua francesa você acha que progrediu mais durante ou 

depois do intercâmbio?  

( X) Expressão oral  

(  ) Expressão escrita  

(X) Compreensão oral 

(  ) Compreensão escrita  

(  ) Gramática  

(  )  Outro : --------------------------- 

(progredi bastante em todos, mas o progresso mais rápido e expressivo foi a parte oral)  

Que línguas você costuma utilizar: 

1.em contextos acadêmicos - Francês 

2. em contextos não acadêmicos (reuniões com amigos, lazer...)-  

 Francês, português e às vezes inglês 

  

QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO ESCRITO (Língua e Cultura) 

Competências Gerais em Língua Francesa: 

 

COMPREENSÃO ORAL E PRODUÇÃO ORAL  

Eu consigo...  SIM  NÃO 

- discutir sobre a vida local e nacional do país francófono escolhido.  X 

- defender interesses pessoais ou causas coletivas. 
Às 

vezes 
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- pesquisar documentos em bibliotecas, na internet ou em outras 

instituições francófonas sobre temas relevantes a minha especialidade 
X  

-compreender um curso ou um simpósio, um congresso etc e fazer 

anotações. 

Às 

vezes 
 

- compreender um discurso científico.  X 

- produzir um discurso científico.  X 

-participar em atividades recreativas no aspecto social. X  

  

Quando as pessoas abordam algo sobre os temas abaixo, eu 

compreendo, consigo participar ativamente na conversa e dar a 

minha opinião? 

 

 SIM 

 

NÃO 

- A língua francesa no mundo.  X 

- A personalidade das pessoas. X  

- A vida política local.  X 

- Os diferentes comportamentos culturais X  

- O clima X  

- A ciência e a tecnologia    X 

- Atividades de lazer  (cinema, literatura, programas de televisão, 

moda, restaurantes, etc) 
 X 

- A vida política nacional e internacional.  X 

- Os estudos e a formação na universidade, nas escolas etc. X  

  

Sou capaz de... SIM NÃO 

-reagir a uma informação que parece falsa ou duvidosa. X  

- debater sobre uma política de cooperação.  X 

- argumentar na defesa de uma causa. Às 

vezes 
 

- justificar ou criticar uma tendência da sociedade.  X 

- criticar ou justificar um projeto de característica política.  X 

- contar algo lido resumidamente. X  
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- descrever uma escola ou um centro de formação. X  

- dar uma informação detalhada sobre elementos de um filme ou de um 

espetáculo 
 X 

- reagir a uma decisão expondo suas consequências e riscos. 
Às 

vezes 
 

- descrever uma experiência científica ou um projeto  X 

  

COMPREENSÃO ESCRITA 

Posso compreender o essencial das informações ao ler um 

artigo, um panfleto, um manifesto,  um blog ou um site na 

internet falando sobre...  

 

SIM 

 

NÃO 

- um aspecto da política local (transportes, urbanismo, escolas, 

etc). 
X  

- um projeto de lei sobre uma questão relevante, do meu interesse.  X 

- um artigo ou projeto científico 

X (às 

vezes é 

necessário 

um 

dicionário 

em mãos) 

 

- guia gastronômico  X 

  

PRODUÇÃO ESCRITA 

Consigo redigir... SIM NÃO 

- a síntese de um documento 

que trata de um problema 

social . 

   X 

- anotações baseadas em 

congressos ou simpósios 

acadêmicos. 

 X (Com alguns erros de ortografia se não 

reviso algumas vezes) 
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ESTUDANTE 2 

 

Dados do informante  

Universidade em que estuda no Brasil: Universidade Federal de Lavras  

Curso: Medicina Veterinária 

Universidade em que estuda no exterior: Université d’Avignon et des Pays de 

Vaucluse  

Idade: 25 anos 

  

Já viajou para algum país estrangeiro?  (  )  Sim  (X) Não  

Em caso afirmativo, por quanto tempo?--------------------------------- 

Algum dos seus pais é estrangeiro? (  ) Sim      (X)  Não 

Quais  língua(s) você acha mais bonita? Italiano e Espanhol 

Quais língua(s) você acha mais útil? Inglês 

Quais  língua(s) você acha mais fácil? Espanhol e Francês 

Quais línguas você considera mais difícil? Alemão e Russo 

Quais línguas estrangeiras você estudou? Inglês, Espanhol e Francês 

Sua universidade brasileira oferece cursos de línguas estrangeiras para os 

estudantes em mobilidade acadêmica? Não, o que é uma pena. 

Onde você aprendeu a língua francesa? Aulas particulares 

Durante quanto tempo você estudou a língua francesa?1 ano e 8 meses 

A prática da língua francesa falada na universidade de intercâmbio corresponde 

aos conhecimentos da língua que você adquiriu no Brasil? Em sua maioria, sim.  

  Antes do intercâmbio você já mantinha um contato cultural/científico com o país 

escolhido? ( ) Sim (X) Não  

Exemplifique em caso afirmativo: ------------------------------------------ 

Que informações culturais sobre esse país você considera importantes  para um 

estudante brasileiro de intercâmbio? 

Acredito que o estudante brasileiro deve chegar em qualquer país com a mente aberta 

para aprender a valorizar a própria cultura, sem julgar a cultura dos outros e absorver os 
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bons costumes. Acredito que toda troca de cultura nos traga algum tipo de choque, pela 

falta de hábito com determinados comportamentos, mas comparativamente a outros 

países, a França não é uma país de grande discrepância cultura em relação ao Brasil na 

minha opinião. A única coisa que me chamou a atenção foi o quanto eles são distantes 

em certas ocasiões. 

  

Você teve dificuldades de adaptação com a cultura local? Em caso afirmativo, o 

que tentou fazer para solucionar tal problema? 

Minha maior dificuldade de adaptação foi com a comida, mas faço comida em casa 

quando estou com muita vontade de comer comida brasileira 

 

Em que domínio da língua francesa você acha que progrediu mais durante ou 

depois do intercâmbio?  

(X) Expressão oral  

(  ) Expressão escrita  

(X) Compreensão oral 

(  ) Compreensão escrita  

(  ) Gramática  

(  )  Outro : ------------------------------- 

 

Que línguas você costuma utilizar: 

1.em contextos acadêmicos – francês  

2. em contextos não acadêmicos (reuniões com amigos, lazer...) - francês e português 

   

QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO ESCRITO (Língua e Cultura) 

Competências Gerais em Língua Francesa: 

 

COMPREENSÃO ORAL E PRODUÇÃO ORAL  

Eu consigo... SIM NÃO 

- discutir sobre a vida local e nacional do país francófono escolhido.  X 

- defender interesses pessoais ou causas coletivas.  X 
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- pesquisar documentos em bibliotecas, na internet ou em outras 

instituições francófonas sobre temas relevantes a minha especialidade 
X  

 

Eu consigo... SIM NÃO 

-compreender um curso ou um simpósio, um congresso etc e fazer 

anotações. 

X  

- compreender um discurso científico. X  

- produzir um discurso científico.  X 

-participar em atividades recreativas no aspecto social. X  

  

Quando as pessoas abordam algo sobre os temas abaixo, eu 

compreendo, consigo participar ativamente na conversa e dar a 

minha opinião? 

 

SIM 

 

NÃO 

- A língua francesa no mundo. X  

- A personalidade das pessoas. X  

- A vida política local.  X 

- Os diferentes comportamentos culturais X  

- O clima X  

- A ciência e a tecnologia    X 

- Atividades de lazer  (cinema, literatura, programas de televisão, 

moda, restaurantes, etc) 
X  

- A vida política nacional e internacional.  X 

- Os estudos e a formação na universidade, nas escolas etc. X  

  

Sou capaz de... SIM NÃO 

-reagir a uma informação que parece falsa ou duvidosa. X  

- debater sobre uma política de cooperação.  X 

- argumentar na defesa de uma causa.  X 

- justificar ou criticar uma tendência da sociedade.  X 

- criticar ou justificar um projeto de característica política.  X 

- contar algo lido resumidamente. X  
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- descrever uma escola ou um centro de formação. X  

- dar uma informação detalhada sobre elementos de um filme ou de um 

espetáculo 

 X 

Sou capaz de... SIM NÃO 

- reagir a uma decisão expondo suas consequências e riscos.  X 

- descrever uma experiência científica ou um projeto  X 

  

COMPREENSÃO ESCRITA 

Posso compreender o essencial das informações ao ler um artigo, 

um panfleto, um manifesto,  um blog ou um site na internet 

falando sobre...  

 

SIM 

 

NÃO 

- um aspecto da política local (transportes, urbanismo, escolas, etc). X  

- um projeto de lei sobre uma questão relevante, do meu interesse. X  

- um artigo ou projeto científico X  

- guia gastronômico X  

  

PRODUÇÃO ESCRITA 

Consigo redigir... SIM NÃO 

- a síntese de um documento que trata de um problema social .  X 

- anotações baseadas em congressos ou simpósios acadêmicos. X  
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ESTUDANTE 3 

 

Dados do informante  

Universidade em que estuda no Brasil: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro   

Curso: Medicina Veterinária 

Universidade em que estuda no exterior: Université d’Avignon 

 Idade: 24 anos 

 

Já viajou para algum país estrangeiro?  (X)  Sim  (  ) não .  

Em caso afirmativo, por quanto tempo?  20 dias 

Algum dos seus pais é estrangeiro? (  ) Sim      (X)  Não   

Quais  língua(s) você acha mais bonita? Francês 

 

Quais língua(s) você acha mais útil? Inglês 

Quais  língua(s) você acha mais fácil? Inglês, espanhol 

Quais línguas você considera mais difícil? Alemão, francês 

Quais línguas estrangeiras você estudou? Inglês, espanhol e francês 

Sua universidade brasileira oferece cursos de línguas estrangeiras para os 

estudantes em mobilidade acadêmica?  Não sei próprio para mobilidade, mas sei que 

tem um particular. 

Onde você aprendeu a língua francesa? CELENIT 

Durante quanto tempo você estudou a língua francesa? 8 meses 

A prática da língua francesa falada na universidade de intercâmbio corresponde 

aos conhecimentos da língua que você adquiriu no Brasil? Não 

Antes do intercâmbio você já mantinha um contato cultural/científico com o país 

escolhido? ( ) Sim (X) Não  

Exemplifique em caso afirmativo: Acho que isso gerou certos problemas porque eu 

não sabia bem como me portar em algumas ocasiões e acabava fazendo o que fazia no 

Brasil. 
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Que informações culturais sobre esse país você considera importantes para um 

estudante brasileiro de intercâmbio? Considero importante eles estudarem a língua o 

máximo possível e estudarem sobre o país porque é difícil.  

 

Você teve dificuldades de adaptação com a cultura local? Em caso afirmativo, o 

que tentou fazer para solucionar tal problema? 

Um pouco. O começo foi muito difícil e, para ser sincera, ainda é um pouco essa 

adatação. 

 

Em que domínio da língua francesa você acha que progrediu mais durante ou 

depois do intercâmbio?  

( X) Expressão oral  

(  ) Expressão escrita  

( X) Compreensão oral 

( X) Compreensão escrita  

(  ) Gramática  

(  )  Outro : ------------------------------------------------ 

 

Que línguas você costuma utilizar: 

1.em contextos acadêmicos -  francês 

2. em contextos não acadêmicos (reuniões com amigos, lazer...)- francês, português 

  

 QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO ESCRITO (Língua e Cultura) 

Competências Gerais em Língua Francesa: 

 

COMPREENSÃO ORAL E PRODUÇÃO ORAL  

Eu consigo... SIM NÃO 

- discutir sobre a vida local e nacional do país francófono escolhido.  X 

- defender interesses pessoais ou causas coletivas.  X 

- pesquisar documentos em bibliotecas, na internet ou em outras 

instituições francófonas sobre temas relevantes a minha especialidade 
X  
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Eu consigo... SIM NÃO 

-compreender um curso ou um simpósio, um congresso etc e fazer 

anotações. 

X  

- compreender um discurso científico. X  

- produzir um discurso científico.  X 

-participar em atividades recreativas no aspecto social. X  

  

Quando as pessoas abordam algo sobre os temas abaixo, eu 

compreendo, consigo participar ativamente na conversa e dar a 

minha opinião? 

 

SIM 

 

NÃO 

- A língua francesa no mundo.  X 

- A personalidade das pessoas. X  

- A vida política local.  X 

- Os diferentes comportamentos culturais X  

- O clima X  

- A ciência e a tecnologia    X 

- Atividades de lazer  (cinema, literatura, programas de televisão, 

moda, restaurantes, etc) 
X  

- A vida política nacional e internacional.  X 

- Os estudos e a formação na universidade, nas escolas etc. X  

  

Sou capaz de... SIM NÃO 

-reagir a uma informação que parece falsa ou duvidosa.  X 

- debater sobre uma política de cooperação.  X 

- argumentar na defesa de uma causa.  X 

- justificar ou criticar uma tendência da sociedade. X  

- criticar ou justificar um projeto de característica política.  X 

- contar algo lido resumidamente. X  

- descrever uma escola ou um centro de formação. X  

- dar uma informação detalhada sobre elementos de um filme ou de um 

espetáculo 

 X 
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Sou capaz de... SIM NÃO 

- reagir a uma decisão expondo suas consequências e riscos.  X 

- descrever uma experiência científica ou um projeto  X 

  

COMPREENSÃO ESCRITA 

Posso compreender o essencial das informações ao ler um artigo, 

um panfleto, um manifesto,  um blog ou um site na internet 

falando sobre...  

 

SIM 

 

NÃO 

- um aspecto da política local (transportes, urbanismo, escolas, etc). X  

- um projeto de lei sobre uma questão relevante, do meu interesse. X  

- um artigo ou projeto científico X  

- guia gastronômico  X 

  

PRODUÇÃO ESCRITA 

Consigo redigir...   SIM NÃO 

- a síntese de um documento que trata de um problema social .    X 

- anotações baseadas em congressos ou simpósios acadêmicos.     X  
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ESTUDANTE 4 

 

Dados do informante  

Universidade em que estuda no Brasil: Universidade Estadual do Rio de Janeiro    

Curso: Geologia 

Universidade em que estuda no exterior: Université Rennes 

 Idade: 23 

 

Já viajou para algum país estrangeiro? (  )  Sim (x ) Não .  

Em caso afirmativo, por quanto tempo? ------------------------------------- 

Algum dos seus pais é estrangeiro? ( ) Sim      (x  )  Não   

Quais  língua(s) você acha mais bonita? Francês, alemão e russo 

Quais língua(s) você acha mais útil? inglês, espanhol e francês 

Quais  língua(s) você acha mais fácil? espanhol 

Quais línguas você considera mais difícil? alemão 

Quais línguas estrangeiras você estudou?francês, inglês e espanhol 

Sua universidade brasileira oferece cursos de línguas estrangeiras para 

os estudantes em mobilidade acadêmica? Pelo que sei não 

Onde você aprendeu a língua francesa? Aliança Francesa 

Durante quanto tempo você estudou a língua francesa? 2 anos e meio 

A prática da língua francesa falada na universidade de intercâmbio 

corresponde aos conhecimentos da língua que você adquiriu no Brasil? Sim   

Antes do intercâmbio você já mantinha um contato cultural/científico com 

o país escolhido? (x ) Sim ( ) Não 

 Exemplifique em caso afirmativo: Eu sempre tentava assistir o TV5  

 

Que informações culturais sobre esse país você considera importantes  para um 

estudante brasileiro de intercâmbio?A principal informação cultural que considero 

importante para um estudante brasileiro é a maneira como são os franceses, que são 

reservados diferente dos brasileiros e por conta disso muitas vezes confundirmos o 

modo como falam com a gente como grosseria. 
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Você teve dificuldades de adaptação com a cultura local? Em caso afirmativo, o 

que tentou fazer para solucionar tal problema? Nenhuma dificuldade 

 

Em que domínio da língua francesa você acha que progrediu mais durante ou 

depois do intercâmbio?  

(x  ) Expressão oral  

( x ) Expressão escrita  

( x ) Compreensão oral 

( x ) Compreensão escrita  

(    ) Gramática  

(   ) Outro : --------------------------------- 

 

Que línguas você costuma utilizar: 

1.em contextos acadêmicos - francês 

2. em contextos não acadêmicos (reuniões com amigos, lazer...) -português e francês 

 

QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO ESCRITO (Língua e Cultura) 

Competências Gerais em Língua Francesa: 

 

COMPREENSÃO ORAL E PRODUÇÃO ORAL  

Eu consigo... SIM NÃO 

- discutir sobre a vida local e nacional do país francófono escolhido. X  

- defender interesses pessoais ou causas coletivas. X  

- pesquisar documentos em bibliotecas, na internet ou em outras 

instituições francófonas sobre temas relevantes a minha especialidade 
X  

-compreender um curso ou um simpósio, um congresso etc e fazer 

anotações. 
X  

- compreender um discurso científico. X  

- produzir um discurso científico.  X 

-participar em atividades recreativas no aspecto social. X  
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Quando as pessoas abordam algo sobre os temas abaixo, eu 

compreendo, consigo participar ativamente na conversa e dar a 

minha opinião? 

 

SIM 

 

NÃO 

- A língua francesa no mundo. X  

- A personalidade das pessoas. X  

- A vida política local. X  

- Os diferentes comportamentos culturais X  

- O clima X  

- A ciência e a tecnologia    X 

- Atividades de lazer  (cinema, literatura, programas de televisão, 

moda, restaurantes, etc) 
X  

- A vida política nacional e internacional. X  

- Os estudos e a formação na universidade, nas escolas etc. X  

  

Sou capaz de... SIM NÃO 

-reagir a uma informação que parece falsa ou duvidosa. X  

- debater sobre uma política de cooperação.  X 

- argumentar na defesa de uma causa. X  

- justificar ou criticar uma tendência da sociedade. X  

- criticar ou justificar um projeto de característica política. X  

- contar algo lido resumidamente. X  

- descrever uma escola ou um centro de formação. X  

- dar uma informação detalhada sobre elementos de um filme ou de um 

espetáculo 
X  

- reagir a uma decisão expondo suas consequências e riscos. X  

- descrever uma experiência científica ou um projeto X  
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COMPREENSÃO ESCRITA 

Posso compreender o essencial das informações ao ler um artigo, 

um panfleto, um manifesto, um blog ou um site na internet falando 

sobre...  

 

SIM 

 

NÃO 

- um aspecto da política local (transportes, urbanismo, escolas, etc). X  

- um projeto de lei sobre uma questão relevante, do meu interesse. X  

- um artigo ou projeto científico X  

- guia gastronômico X  

  

PRODUÇÃO ESCRITA 

Consigo redigir... SIM NÃO 

- a síntese de um documento que trata de um problema social .  X 

- anotações baseadas em congressos ou simpósios acadêmicos. X  
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ESTUDANTE 5 

 

Dados do informante  

Universidade em que estuda no Brasil: Universidade Estadual do Rio de Janeiro    

Curso: Oceanografia 

Universidade em que estuda no exterior: Université de Perpignan 

 Idade: 23 

  

Já viajou para algum país estrangeiro?  ( x)  Sim  (  ) Não .  

Em caso afirmativo, por quanto tempo?  Itália 10 dias e Cuba (congresso) 7 dias 

Algum dos seus pais é estrangeiro? (  ) Sim      ( x)  Não   

Quais  língua(s) você acha mais bonita? Espanhol, Italiano 

Quais língua(s) você acha mais útil? Inglês, Francês, Espanhol 

Quais  língua(s) você acha mais fácil? Espanhol, Francês, Italiano 

Quais línguas você considera mais difícil? As do leste euopeu e Asia 

Quais línguas estrangeiras você estudou?  Ingles, Fances e muito pouco de italiano 

Sua universidade brasileira oferece cursos de línguas estrangeiras para os 

estudantes em mobilidade acadêmica? Nao, que eu saiba, particurlamente para alunos 

em mobilidade. Mas a  UERJ tem um curso de linguas que é muito bom e barato, no 

entanto é bem dificil conseguir vaga. 

 

Onde você aprendeu a língua francesa? No colégio. (Pedro II) 

Durante quanto tempo você estudou a língua francesa? Da 5 ao 3 ano 

 

A prática da língua francesa falada na universidade de intercâmbio corresponde 

aos conhecimentos da língua que você adquiriu no Brasil?  

Sim. Na verdade para mim foi um pouco dificil porque como havia estudado frances so 

no colegio e fazia ja muito tempo eu nao lembrava muita coisa. Mas tem umas tes 

palavras que percebo que todos os brasileiros tentam usar aqui e nenhum frances 

entende. Mas tambem estou nhuma cidadezinha muito pequena do sul da franca, tem 

coisas diferentes.  
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Antes do intercâmbio você já mantinha um contato cultural/científico com o país 

escolhido? (x) Sim ( ) Não 

 Exemplifique em caso afirmativo: Filmes 

 

Que informações culturais sobre esse país você considera importantes  para um 

estudante brasileiro de intercâmbio? 

 E interessante aprender sobre as diferentes culturas! Aqui na Franca as pessoas tem um 

modo diferente de se relacionar e quase todas as atividades culturais tambem sao 

diferentes...sentimos falta, mas aprendemos bastante. E inclusive aqui existem muitos 

estrangeiros de todos os lugares do mundo, entao e muito interessante que podemos 

comparar as culturas.  

 

Você teve dificuldades de adaptação com a cultura local? Em caso afirmativo, o 

que tentou fazer para solucionar tal problema? Sim, nao tem como nao ter. E tudo 

diferente. A unica coisa que podemos fazer é entender que sao culturas diferentes e 

tentar aprender a cultura daqui ao inves de ficar achando tudo ruim e procurando as 

coisas do Brasil aqui. Mas é sim bem dificil. Ate porque eles tambem tem muitos 

estereotipos dos brasileiros. 

 

Em que domínio da língua francesa você acha que progrediu mais durante ou 

depois do intercâmbio?  

( x) Expressão oral  

(  ) Expressão escrita  

(  ) Compreensão oral 

(  ) Compreensão escrita  

(  ) Gramática  

(  )  Outro :---------------------------------- 

Obs: se for pra escolher so um progredi muito mais no oral, que antes eu nao falava 

quase nada, mas senao, progredi muito em tudo! 

 

Que línguas você costuma utilizar: 

1.em contextos acadêmicos - Francês 
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2. em contextos não acadêmicos (reuniões com amigos, lazer...)- Francês ou 

português quando somos só as brasileiras. 

    

QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO ESCRITO (Língua e Cultura) 

Competências Gerais em Língua Francesa: 

 

COMPREENSÃO ORAL E PRODUÇÃO ORAL  

Eu consigo... SIM NÃO 

- discutir sobre a vida local e nacional do país francófono escolhido. + ou-  

- defender interesses pessoais ou causas coletivas. X  

- pesquisar documentos em bibliotecas, na internet ou em outras 

instituições francófonas sobre temas relevantes a minha especialidade 
X  

-compreender um curso ou um simpósio, um congresso etc e fazer 

anotações. 
+ ou-  

- compreender um discurso científico. X  

- produzir um discurso científico. + ou_  

-participar em atividades recreativas no aspecto social. X  

  

Quando as pessoas abordam algo sobre os temas abaixo, eu 

compreendo, consigo participar ativamente na conversa e dar a 

minha opinião? 

 

SIM 

 

NÃO 

- A língua francesa no mundo. X  

- A personalidade das pessoas. X  

- A vida política local.  X 

- Os diferentes comportamentos culturais X  

- O clima X  

- A ciência e a tecnologia    X 

- Atividades de lazer  (cinema, literatura, programas de televisão, 

moda, restaurantes, etc) 
X  

- A vida política nacional e internacional. + ou-  

- Os estudos e a formação na universidade, nas escolas etc. X  
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Sou capaz de... SIM NÃO 

-reagir a uma informação que parece falsa ou duvidosa. +ou-  

- debater sobre uma política de cooperação.  X 

- argumentar na defesa de uma causa.  X 

- justificar ou criticar uma tendência da sociedade. X  

- criticar ou justificar um projeto de característica política. + ou_  

- contar algo lido resumidamente. X  

- descrever uma escola ou um centro de formação. X  

- dar uma informação detalhada sobre elementos de um filme ou de um 

espetáculo 
 X 

- reagir a uma decisão expondo suas consequências e riscos. + ou -  

- descrever uma experiência científica ou um projeto  X 

  

COMPREENSÃO ESCRITA 

Posso compreender o essencial das informações ao ler um artigo, 

um panfleto, um manifesto,  um blog ou um site na internet 

falando sobre...  

 

SIM 

 

 

NÃO 

- um aspecto da política local (transportes, urbanismo, escolas, etc). + ou_  

- um projeto de lei sobre uma questão relevante, do meu interesse. + ou_  

- um artigo ou projeto científico + ou_  

- guia gastronômico  X 

  

PRODUÇÃO ESCRITA 

Consigo redigir... SIM NÃO 

- a síntese de um documento que trata de um problema social .   X 

- anotações baseadas em congressos ou simpósios acadêmicos. X  

 

Obs: 

Aqui eu tenho que conseguir fazer tudo porque nao tem outra alternativa. Entao nao é 

que necessariamente eu seja capaz de fazer tudo isso com facilidade, mas consigo me 
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fazer entender. Pra compreender é que ja é realmente tudo mais facil. Nos locais que 

coloco = ou – é porque  não sou capaz por inteiro. Sou capaz de compreender um filme 

inteiro em frances e toda a conversacao a minha volta, coisa que antes era impossivel. 

 Tive muita vontade de voltar por causa disso quase desistin. 
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ANEXO A – Seminário sobre internacionalização das universidades 
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ANEXO B – Programa Ciência sem Fronteiras 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 7.642, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011. 

  Institui o Programa Ciência sem Fronteiras.  

A PRESIDENTADA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 

incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n
o
 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996,  

DECRETA:  

Art. 1
o
  Fica instituído o Programa Ciência sem Fronteiras, com o objetivo de propiciar 

a formação e capacitação de pessoas com elevada qualificação em universidades, 

instituições de educação profissional e tecnológica, e centros de pesquisa estrangeiros 

de excelência, além de atrair para o Brasil jovens talentos e pesquisadores estrangeiros 

de elevada qualificação, em áreas de conhecimento definidas como prioritárias.  

Parágrafo único.  As ações empreendidas no âmbito do Programa Ciência sem 

Fronteiras serão complementares às atividades de cooperação internacional e de 

concessão de bolsas no exterior desenvolvidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior - CAPES, do Ministério da Educação, e pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação.  

Art. 2
o
  São objetivos do Programa Ciência sem Fronteiras: 

I - promover, por meio da concessão de bolsas de estudos, a formação de estudantes 

brasileiros, conferindo-lhes a oportunidade de novas experiências educacionais e 

profissionais voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e a 

inovação em áreas prioritárias e estratégicas para o Brasil; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.642-2011?OpenDocument
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II - ampliar a participação e a mobilidade internacional de estudantes de cursos técnicos, 

graduação e pós-graduação, docentes, pesquisadores, especialistas, técnicos, tecnólogos 

e engenheiros, pessoal técnico-científico de empresas e centros de pesquisa e de 

inovação tecnológica brasileiros, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, 

estudos, treinamentos e capacitação em instituições de excelência no exterior; 

III - criar oportunidade de cooperação entre grupos de pesquisa brasileiros e 

estrangeiros de universidades, instituições de educação profissional e tecnológica e 

centros de pesquisa de reconhecido padrão internacional; 

IV - promover a cooperação técnico-científica entre pesquisadores brasileiros e 

pesquisadores de reconhecida liderança científica residentes no exterior por meio de 

projetos de cooperação bilateral e programas para fixação no País, na condição de 

pesquisadores visitantes ou em caráter permanente; 

V - promover a cooperação internacional na área de ciência, tecnologia e inovação;  

VI - contribuir para o processo de internacionalização das instituições de ensino 

superior e dos centros de pesquisa brasileiros; 

VII - propiciar maior visibilidade internacional à pesquisa acadêmica e científica 

realizada no Brasil; 

VIII - contribuir para o aumento da competitividade das empresas brasileiras; e 

IX - estimular e aperfeiçoar as pesquisas aplicadas no País, visando ao desenvolvimento 

científico e tecnológico e à inovação.  

Art. 3
o
  Para a execução do Programa Ciência sem Fronteiras poderão ser firmados 

convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com 

órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, bem como com entidades privadas.   

Art. 4
o
  Fica criado o Comitê de Acompanhamento e Assessoramento do Programa 

Ciência sem Fronteiras, que será composto pelos seguintes membros: 

I - um representante da Casa Civil da Presidência da República;  



114 

 

 

 

II - um representante do Ministério da Educação;  

III - um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 

IV - um representante do Ministério das Relações Exteriores; 

V - um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

VI - um representante do Ministério da Fazenda; 

VII - um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e 

VIII - quatro representantes de entidades privadas que participem do financiamento do 

Programa.  

§ 1
o
  Os membros serão indicados pelos titulares dos órgãos e entidades que 

representam e designados em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da 

Ciência, Tecnologia e Inovação.   

§ 2
o
  Poderão ser convidados para as reuniões do Comitê de Acompanhamento e 

Assessoramento representantes de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como 

especialistas, para emitir pareceres ou fornecer subsídios para o desempenho de suas 

atribuições.   

§ 3
o
  A presidência do Comitê de Acompanhamento e Assessoramento caberá, a cada 

doze meses, alternadamente, aos representantes do Ministério da Educação e do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.  

Art. 5
o
  São atribuições do Comitê de Acompanhamento e Assessoramento do Programa 

Ciência sem Fronteiras: 

I - propor, aos Ministros de Estado da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, os 

atos complementares necessários à implementação do Programa;  

II - acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Programa; 

III - propor, aos Ministros de Estado da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação: 

a) ações para o bom desenvolvimento do Programa; 
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b) metas e indicadores de desempenho do Programa; e 

c) áreas prioritárias de atuação do Programa; 

IV - manifestar-se sobre as ações desenvolvidas para o cumprimento das metas do 

Programa; e 

V - divulgar, periodicamente, os resultados do Programa.   

Art. 6
o
  Fica criado o Comitê Executivo do Programa Ciência sem Fronteiras, que será 

composto pelos seguintes membros: 

I - um representante da Casa Civil da Presidência da República; 

II - um representante do Ministério da Educação; 

III - um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 

IV - um representante do Ministério das Relações Exteriores; 

V - o presidente do CNPq; e 

VI - o presidente da CAPES.  

§ 1
o
  Os membros serão indicados pelos titulares dos órgãos e entidades que 

representam e designados em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da 

Ciência, Tecnologia e Inovação.   

§ 2
o
  O funcionamento do Comitê Executivo será disciplinado em ato conjunto dos 

Ministros de Estado da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.  

§ 3
o
  A coordenação do Comitê Executivo caberá, a cada doze meses, alternadamente, 

aos representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da 

Educação.  

Art. 7
o
  São atribuições do Comitê Executivo do Programa Ciência sem Fronteiras: 

I - estabelecer: 

a) 
 
o cronograma de execução do Programa; 
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b) os critérios de seleção de bolsistas beneficiários do Programa; 

c) os critérios de seleção de instituições participantes do Programa; e 

d) 
 
os valores das bolsas e apoio a projetos, bem como os períodos a serem praticados 

em cada caso, de modo a adaptar o programa às condições e exigências das instituições 

e países de destino dos bolsistas; e 

II - identificar centros e lideranças no exterior de interesse prioritário ou estratégico para 

o Brasil, em áreas e setores selecionados para estabelecimento de cooperação e 

treinamento.  

Art. 8
o
  Para atender aos objetivos do Programa Ciência sem Fronteiras, a CAPES e o 

CNPq concederão: 

I - bolsas de estudos em instituições de excelência no exterior, nas seguintes 

modalidades: 

a) graduação-sanduíche;  

b) educação profissional e tecnológica; 

c) doutorado-sanduíche; 

d) doutorado pleno; e 

e) 
 
pós-doutorado; e 

II - bolsas no País, nas seguintes modalidades: 

a) para pesquisadores visitantes estrangeiros; e 

b) para jovens talentos.   

§ 1
o
  As bolsas de graduação-sanduíche têm como público-alvo estudantes de graduação 

das áreas de conhecimento prioritárias, matriculados em instituições de ensino superior 

no País, considerando, entre outros critérios de seleção, o melhor desempenho 

acadêmico.  
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§ 2
o
  As bolsas de educação profissional e tecnológica têm como público-alvo docentes, 

pesquisadores e estudantes de melhor desempenho acadêmico de cursos técnicos e 

superiores oferecidos por institutos de formação profissional e tecnológica participantes 

do Programa Ciência sem Fronteiras, nas áreas de conhecimento prioritárias.  

§ 3
o
  As bolsas de doutorado-sanduíche têm como público-alvo estudantes de doutorado 

das áreas de conhecimento prioritárias, matriculados em instituições de ensino e 

pesquisa no País.  

§ 4
o
  As bolsas de doutorado pleno têm como público-alvo candidatos à formação plena 

no exterior nas áreas de conhecimento prioritárias, em instituições de excelência no 

exterior.  

§ 5
o
  As bolsas de pós-doutorado têm como público-alvo candidatos detentores do título 

de doutor obtido em cursos de pós-graduação no Brasil ou reconhecido por instituições 

participantes do Programa Ciência sem Fronteiras, interessados em cursos nas áreas de 

conhecimento prioritárias.  

§ 6
o
  As bolsas para pesquisadores visitantes estrangeiros têm como objetivo atrair 

lideranças internacionais, estrangeiros ou brasileiros, com expressiva atuação no 

exterior, nas áreas de conhecimento prioritárias.  

§ 7
o
  As bolsas para jovens talentos têm como objetivo atrair jovens cientistas de 

talento, estrangeiros ou brasileiros, com destacada produção científica ou tecnológica 

nas áreas de conhecimento prioritárias.  

§ 8
o
  Ouvido o Comitê Executivo do Programa Ciência sem Fronteiras, a CAPES e o 

CNPq poderão criar outras modalidades de bolsas de estudo visando atender aos 

objetivos do Programa.  

§ 9
o
  As modalidades previstas no caput poderão ser adaptadas de acordo com as 

peculiaridades e necessidades dos setores produtivo e de serviços, ouvido o Comitê 

Executivo do Programa Ciência sem Fronteiras.  

Art. 9
o
  A CAPES e o CNPq promoverão chamadas públicas, conjuntamente, para 

divulgação do processo de concessão das bolsas referidas no art. 8
o
 e promoverão a 
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seleção dos beneficiários, levando em conta o mérito dos candidatos e dos projetos, 

respeitadas as especificidades de cada entidade executora.  

Parágrafo único.  As chamadas públicas terão divulgação nacional ou, quando for o 

caso, internacional.  

Art. 10.  Cabe ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: 

I - disponibilizar recursos financeiros para bolsas e fomento à pesquisa, destinados à 

execução do Programa Ciência sem Fronteiras pelo CNPq, que poderá repassar recursos 

a instituições ou organismos internacionais de fomento e de intercâmbio acadêmico; 

II - promover e incentivar a participação dos Institutos Nacionais de Ciência e 

Tecnologia no Programa; e 

III - firmar parcerias e acordos com instituições internacionais.  

Art. 11.  Cabe ao Ministério da Educação: 

I - disponibilizar recursos financeiros para bolsas e fomento à pesquisa, destinados à 

execução do Programa Ciência sem Fronteiras pela CAPES, que poderá repassar 

recursos a instituições ou organismos internacionais de fomento e de intercâmbio 

acadêmico; 

II - promover e incentivar a participação das universidades, institutos tecnológicos e 

cursos de pós-graduação no Programa; 

III - promover o ensino e a aprendizagem de idiomas estrangeiros; e 

IV - firmar parcerias e acordos com instituições internacionais.  

Art. 12.  Cabe à instituição cujos candidatos forem contemplados por ações do 

Programa Ciência sem Fronteiras o reconhecimento dos créditos ou das atividades de 

treinamento obtidos no exterior, de acordo com o plano de atividades previamente 

aprovado.  



119 

 

 

 

Art. 13.  Os Ministros de Estado da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação 

editarão ato conjunto, mediante proposta do Comitê de Acompanhamento e 

Assessoramento, dispondo sobre: 

I - áreas prioritárias de atuação do Programa; 

II - instituições brasileiras e estrangeiras participantes do Programa; 

III - benefícios auferidos em cada uma das modalidades de bolsas do Programa;  

IV - metas e indicadores de desempenho do Programa; e 

V - demais regras para a implementação do Programa.  

Art. 14.  O Programa Ciência sem Fronteiras será custeado por: 

I - dotações orçamentárias da União consignadas anualmente aos órgãos e entidades 

envolvidos no Programa, observados os limites de movimentação, de empenho e de 

pagamento fixados anualmente; e 

II - outras fontes de recursos, provenientes de entidades públicas e privadas.  

Art. 15.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 13 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.  

DILMA ROUSSEFF 

Fernando Haddad 

Aloizio Mercadante 
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ANEXO C – Lei do Espanhol  

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI Nº 11.161, DE 5 DE AGOSTO DE 2005. 

 Dispõe sobre o ensino da língua espanhola. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1
o
 O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de 

matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos 

plenos do ensino médio. 

        § 1
o
 O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a 

partir da implantação desta Lei. 

        § 2
o
 É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do ensino 

fundamental de 5
a
 a 8

a
 séries. 

        Art. 2
o
 A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita 

no horário regular de aula dos alunos. 

        Art. 3
o
 Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino de Língua 

Estrangeira, cuja programação incluirá, necessariamente, a oferta de língua espanhola. 

        Art. 4
o
 A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de diferentes 

estratégias que incluam desde aulas convencionais no horário normal dos alunos até a 

matrícula em cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna. 

        Art. 5
o
 Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as 

normas necessárias à execução desta Lei, de acordo com as condições e peculiaridades 

de cada unidade federada. 

        Art. 6
o
 A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e apoiará 

os sistemas estaduais e do Distrito Federal na execução desta Lei. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.161-2005?OpenDocument
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        Art. 7
o
 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

        Brasília, 5 de agosto de 2005; 184
o
 da Independência e 117

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 
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ANEXO D – Edital de convocação do programa CsF: graduação sanduíche na 

França (chamada 2011 para ingresso em 2012) 
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ANEXO E – Edital de convocação do programa CsF: graduação sanduíche na 

França (chamada de 2012 para ingresso em 2013) 
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ANEXO F – Página publicada pelo Campus France dispondo sobre o Programa 

CsF 
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ANEXO G – Documento enviado pelo Campus France a todos os estabelecimentos 

da França participantes no programa CsF 
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