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RESUMO  

 

 

Esta dissertação trata da questão da formação do professor de português como língua 

não materna em um contexto no qual frequentemente a prática antecede a teoria, tendo 

em vista a escassez de cursos de graduação específicos para preparar profissionais para 

atuação nessa área.  Objetivando dar elementos para aprofundar a reflexão sobre essa 

questão, a pesquisa tem o seu foco no relato da professora/pesquisadora sobre sua 

experiência no ensino de português como língua não materna nos quatro anos que se 

seguiram à sua graduação em português-literaturas de língua portuguesa. Nesta pesquisa 

de natureza qualitativa, utilizando-se da técnica história de vida, a informante apresenta 

sua experiência docente, perpassada por seus conhecimentos, crenças e abordagens de 

ensino de língua e cultura e as transformações ocorridas nesses planos durante sua 

atuação em dois contextos distintos - Brasil e Timor Leste. Este relato crítico busca 

contribuir, em tempos de internacionalização da língua portuguesa, para a reflexão 

sobre a necessidade de uma formação específica e continuada, linguística e 

culturalmente ampla, para os professores de português como língua não materna.     

 

Palavras-chave: Português como língua não materna. Formação de professores. 

Crenças. Timor-Leste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation addresses the question of Portuguese as a non-native language teacher 

education in a context where the practice precedes the theory, with a view to the scarcity 

of specific graduation courses to prepare professionals to act in this area. Aiming to 

provide elements that deepen the reflexion on this matter, the research is focused on the 

reports by the teacher/researcher about her experience in Portuguese as a non-native 

language teaching in the four years that followed her graduation in Portuguese-

Portuguese language literatures. In this qualitative research, using the life history 

technique, the informer presents her teaching experience, intertwined with her 

knowledges, beliefs and approaches on language and culture teaching and the 

transformations applied to these fields during her acting in two different contexts – 

Brazil and East Timor. This critical report aims to contribute, in times of 

internationalization of the Portuguese language, to the reflexion on the need of a 

specific and continued education, linguistic and culturally wide, for Portuguese as a 

non-native language teachers.    

 

Keywords: Portuguese as a non-native language. Teacher education. Beliefs. East-

Timor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REZUMU 

 

 

Peskiza ida-ne'e ba asuntu formasaun mestre/a Portuges Laos lian materna iha kontestu 

ida ne‟ebé, dala barak prátika ona antes aprende teoria, tuir buat ne‟ebé hau hare no 

hatene katak la iha kursu espesífika atu prepara profisionál funsiona iha área ida-ne'e. 

Objetivu atu haklean liu tan kona-ba peskiza ida ne‟e, iha investigasaun ida ne‟e relata 

kona ba peskiza nain nia esperiénsia hanorin iha lian portuges la‟os lian materna tuir 

ninia graduasaun iha lian portuges- literatura lian portuges iha tinan haat nia laran. Iha 

peskiza ida-ne'e ho kualidade natureza, ne‟ebé mak uza iha teknika istória moris nian, 

informa nain ne'e fo hatene kona ba ninia esperiénsia hanorin nu‟udar dosente, Liu husi 

ninia  kuñesimentu, maneira ne‟ebé mak nia bain-bain uza hodi hanorin iha lian no 

kultura, nune‟e mos transformasaun ne‟ebé la‟o iha planu ida ne‟e durante ninia 

atuasaun iha kontestu rua ne‟ebé mak La hanesan - Brasil no Timor-Leste. Relata ba 

krítika ida-ne'e hodi kontribui, meius internasionalizasaun lian portuges, atu halo 

reflesaun kona ba nesesidade ida iha orientasaun espesífika ho ninia kontinuasaun, atu 

sai lingístika ne‟e bu‟at todan ida,  ba mestre/a sira lian portuges la‟os lian materna. 

  

Liafuan xave : Portuges la‟os lian materna. Iha formasaun mestre/a sira nian iha Timor-

Leste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo é fruto da minha própria experiência desde a formação docente 

inicial até a prática mais recente no ensino de português como língua não materna 

(PLNM), tendo surgido a partir das inquietações de uma professora que, a princípio, 

sem preparação específica para atuação nesta área, se viu impelida a buscar os 

instrumentos necessários e alcançáveis para suprir as dificuldades e desafios 

encontrados nesse campo de atividade que, num primeiro momento, não havia visado 

como possibilidade profissional.  

O começo dessa trajetória se dá em novembro de 2010, quando, recém-formada, 

deparei-me com a oportunidade de lecionar, em cursos livres, língua portuguesa (LP) 

para estrangeiros que residiam no Brasil, ao mesmo tempo em que atuava no ensino de 

português como língua materna, desenvolvendo as habilidades de produção textual de 

alunos brasileiros. A entrada na área de português para estrangeiros, inicialmente 

despertou em mim, por um lado, insegurança diante do novo, do desconhecido, e, por 

outro lado, causou certa surpresa, tendo em vista que não foi um caminho procurado, 

mas sim uma porta que se abriu de forma inesperada.  

Esse fato aponta para a visível abertura e crescimento desse mercado: uma 

demanda em franca expansão. Ao mesmo tempo, nem sempre há exigência de formação 

específica ou experiência na área para fins de contratação de professores em cursos de 

idiomas, o que indica ainda a forma como os profissionais do ensino têm ingressado 

nessa área. O pré-requisito exigido frequentemente restringe-se ao diploma em Letras, 

geralmente com habilitação para o ensino do português, mesmo que a maioria dos 

cursos de graduação em Letras existentes no país forme o professor exclusivamente para 

lecionar aos aprendizes nativos dessa língua. Isso acontece obviamente porque o 

profissional de Letras formado para ensinar a língua portuguesa (LP) como segunda 

língua ou língua estrangeira ainda é raro no mercado. Petrucelli (2012, p. 11), em 

referência à sua pesquisa que traça o perfil dos profissionais que atuam com o ensino de 

português para estrangeiros na região metropolitana do Rio de Janeiro, afirma que 

poucos haviam recebido alguma informação introdutória à área durante sua graduação 

por meio de estágio orientado, e que sua formação de base é predominantemente em 

cursos de graduação nas habilitações português-literaturas e português-inglês, e não em 

habilitações específicas para lecionar PLNM. 
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Dessa trajetória surgem diversos enfrentamentos típicos do ensino em geral e do 

ensino específico de língua não materna, que se tornam motivo de angústias e 

inseguranças, diante da dificuldade em se lidar com os materiais didáticos 

disponibilizados pelos cursos livres, o planejamento para os módulos de ensino, as 

formas de abordar textos e outras mídias na sala de aula, as propostas de avaliação, a 

atribuição de notas e conceitos ao desempenho dos alunos, dentre outras especificidades 

do ensino de língua que, para um professor de PLNM ainda não preparado, convertem-

se em pesadelos didáticos.  

Sobre esses desencontros, imprevistos, incidentes, e também superações da 

trajetória do professor de PLNM, cabe aqui mencionar um episódio que ilustra como se 

dá geralmente esse ensino. Enquanto atuava em curso de idiomas livre no Brasil, fui 

informada pela coordenação que dali a três dias daria, em outra cidade, um curso 

intensivo para um grupo de haitianos expatriados recém-chegados ao Brasil pouco 

tempo após o terremoto que abalou o Haiti. Esse grupo passaria a trabalhar para uma 

empresa brasileira, que contratou o curso de idiomas que, por sua vez, não informou 

claramente ao professor o perfil do grupo nem o objetivo do curso.  Dentre as inúmeras 

considerações que essa situação suscita, além das condições dificultosas de organização 

e planejamento, esse caso ilustra com clareza a forma como muitas vezes tem 

trabalhado o professor de português para estrangeiros: com vistas principalmente ao 

atendimento da demanda do mercado, e sem ter as informações e o suporte de que 

precisaria para planejar e desenvolver adequadamente o curso.   

Foi a partir de um ano de atividade como professora de português para 

estrangeiros em cursos livres, geralmente sem orientação e suporte adequados, que 

decidi retornar à universidade em busca de ampliar meus conhecimentos sobre o ensino 

de PLNM.  

Elaborei um projeto de pesquisa de Mestrado na área de Português para 

Estrangeiros, submetido ao processo seletivo da Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem da UFF e aprovado. No primeiro semestre de 2012, iniciei uma nova etapa 

profissional, na qual passei a me dedicar exclusivamente a essa área.  A essa nova fase 

acadêmica somou-se a oportunidade de atuar como docente de português para 

estudantes estrangeiros intercambistas, em estágio orientado no âmbito do Programa 

Português para Estrangeiros da UFF. Trabalhando com turmas multiculturais, passei a 

ter a possibilidade de travar um primeiro e breve contato com cada aprendiz, de refletir 

sobre o perfil das turmas, e a oportunidade de abordar os tópicos, funções 
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comunicativas e conteúdos propostos para o curso na quantidade e com a profundidade 

adequada para o perfil do grupo. Pude ainda elaborar atividades de aula e de avaliação 

sob a orientação de um professor mais experiente e de desenvolver atividades de ensino 

externas, em que os alunos interagiam com nativos em diferentes situações e ambientes 

da cidade.     

Paralelamente à prática docente, desenvolvia leituras e realizava cursos 

relacionados ao meu projeto de pesquisa, focado na análise de propostas de atividades 

de produção textual escrita de dois livros didáticos para o ensino de Português do Brasil 

para estrangeiros, com os quais já havia trabalhado. O objetivo era estudar em que 

medida levavam em conta as contribuições mais recentes da linguística sobre gênero e 

tipo textuais.  

Até aquele momento caminhava em um terreno relativamente estável, pois 

ensinava para estrangeiros em imersão no Brasil a língua que eu conhecia como falante 

nativa e que havia estudado em minha licenciatura, e já iniciava meu aprendizado 

teórico de como ensinar uma nova língua e cultura para falantes de outros idiomas.  

A entrada no curso de Mestrado em Estudos da Linguagem foi a principal 

estratégia acadêmica para suprir, naquela etapa, a carência de formação específica. A 

participação em eventos acadêmicos, o contato com outros profissionais da área, a 

participação em disciplinas foram cruciais no sentido de construir bases sólidas para a 

formação docente. Isso permitiu uma prática mais reflexiva e principalmente 

proporcionou um espaço onde era possível compartilhar experiências bem e mal 

sucedidas, repensá-las, teorizá-las, e paulatinamente transformar a prática diária, 

levando o aprendizado para sala de aula. Assim, pode-se dizer que, nessa caminhada 

docente, inicialmente ocorreu a prática, como uma espécie de laboratório, chegando por 

vezes a ser uma experiência cruel diante da falta de preparação. A essa prática 

seguiram-se a prática orientada e o contato com a teoria, o que me trouxe alívio e me 

deu suporte para seguir na docência.  

Em 2013, minha prática docente tomou novo rumo, quando obtive informações a 

respeito da abertura do processo seletivo para participação no Programa de Qualificação 

Docente e Ensino de Língua Portuguesa em Timor-Leste (CAPES/ UFSC/ MRE), em 

regime de cooperação internacional na área de educação entre os dois países. Após 

apresentar documentos, projeto e passar por entrevista com os coordenadores do 

Programa, a aprovação se deu em julho, e, em setembro de 2013, cheguei ao território 

timorense com a equipe de professores selecionados. Conforme orientações recebidas 
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durante a reunião que precedeu a partida, o trabalho dos professores cooperantes em 

Timor-Leste variava entre diversas frentes, de acordo com a demanda das instituições 

do país, mas focava na formação de professores timorenses. 

A atuação nesse novo contexto significou novamente a entrada em terreno 

desconhecido, não pela área profissional, mas sim por estar em um novo espaço para 

ensinar a LP, no qual era estrangeira. Esse novo contexto, porém, agregava uma 

especificidade de grande relevância para o trabalho da professora: tratava-se de ensinar 

a LP em uma nação onde o idioma português tinha outro histórico e status. Sendo uma 

das línguas oficiais do país, havia um passado, um presente, e uma projeção de futuro 

para o Português naquele espaço, ainda que se possa levantar uma série de questões 

sobre o lugar que ocupa essa língua em Timor e as decisões políticas que a cercam. De 

um modo geral, compunha-se um quadro linguístico muito diferente da realidade 

brasileira. 

Sendo assim, foi necessário aprender a trabalhar num contexto em que não 

poderia me apegar a uma ou outra variedade do Português, mas sim aprender a ensinar 

em um território em que as relações com essa língua eram muito diferentes daquelas 

existentes no Brasil. Importante atentar para o fato de que, desde o início, as 

instabilidades experimentadas pelos professores de LP do grupo de cooperantes, tendo 

estes vasta ou nenhuma experiência com aprendizes timorenses, eram motivo para 

seguidas leituras e discussões, principalmente acerca dos conceitos de língua 

estrangeira, segunda língua, língua adicional, etc, já apontando para a primeira 

ansiedade resultante da guinada nessa experiência docente.  

Minha participação no Programa de Qualificação Docente e Ensino de Língua 

Portuguesa em Timor-Leste teve um total de 13 meses, durante os quais atuei em 

diferentes espaços - escolares, universitários, administrativos, dentre outros - que 

permitiram não só o contato com um novo lugar e uma nova cultura, mas também uma 

rica e diversificada experiência humana e profissional, que sem dúvida contribuiu 

amplamente na busca por formação como professora de PLNM.  

Esta dissertação aborda a experiência real de uma professora de PLNM em 

busca de formação específica em diversos contextos de ensino-aprendizagem, e essa 

pesquisa justifica-se pela necessidade de se pensar essa formação, principalmente diante 

da carência enfrentada, no contexto brasileiro, de instituições que oportunizem a 

preparação desse tipo de professor. Assim, grande parte dos docentes no mercado 

atualmente percorre caminhos semelhantes ao que será descrito por mim, nos quais a 



14 
 

prática, muitas vezes, tem importância por ser o principal lugar da aprendizagem, 

acontecendo, por vezes, desacompanhada da teoria. Trata-se de um quadro em que o 

professor aprende a ensinar ensinando, nem sempre tendo o suporte teórico através de 

instituições acadêmicas.  

Desenvolvemos esta pesquisa com base em estudos sobre a formação de 

professores de LE e PLE no contexto brasileiro sobre o papel das crenças nesse 

processo e sua projeção nas abordagens de ensino do professor (Abrahão, 2004; 

Barcelos e Abrahão, 2006; Furtoso, 2009; Almeida Filho, 1990, 1999, 2008.) 

Recorrendo à técnica história de vida, apresentaremos dados relativos à minha 

experiência pessoal, considerada relevante para o conhecimento do nosso objeto de 

estudo – o difícil percurso dos professores brasileiros de português para estrangeiros em 

busca de formação. 

Este trabalho também contribui no sentido de ampliar a produção científica 

brasileira que aborda a LP em Timor-Leste, que ainda é escassa. Em trabalho 

apresentado por Cavalcante, Ferre e Ramos (2014), no evento I Conferência 

Internacional: A Produção do Conhecimento Científico em Timor-Leste, realizado na 

Universidade Nacional Timor Lorosa‟e, foi feito um panorama das produções 

acadêmicas de mestrado e doutorado, nas áreas de Linguística e Literatura sobre Timor-

Leste, realizadas em instituições de ensino superior brasileiras. Apesar de o quadro, em 

números absolutos, não parecer expressivo (catorze estudos concluídos e seis em 

andamento), considerando-se que a chegada do primeiro grupo de professores 

brasileiros trazidos pelo acordo de cooperação entre os dois países ocorreu em 2004, 

verifica-se que o número de produções praticamente triplicou a partir de 2007, e 

também que uma parte considerável dos autores é formada por profissionais que 

participaram do Programa de Cooperação mencionado.  

Dentre as produções encontradas, a dissertação de Cavalcante (2013) é a que 

mais se aproxima da pesquisa que aqui se apresenta, uma vez que também trata do 

ensino de língua portuguesa e da formação de professor, mas nesse caso, de professores 

de nacionalidade timorense.   

Nosso estudo consiste em um relato de experiência de um professor de PLNM 

em formação que, organizando as memórias de sua trajetória e dando a elas um formato 

acadêmico, tem por finalidade contribuir para a reflexão sobre a formação do professor 

brasileiro, de maneira a analisar contextos em que ocorre, crenças que a embasam, ações 
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que compreende, dificuldades em que esbarra, caminhos que se abrem, espaços da 

prática e da teoria e a busca de conhecimento permanente que implica.    

Esta dissertação, na medida em que tece uma trama de experiências, memórias e 

impressões ao longo de uma prática docente específica, também aborda as crenças que 

estiveram e estão implicadas nesse percurso em particular, desvelando o processo 

formativo, sempre em andamento, de uma professora de PLNM nos diferentes contextos 

de atividade em que se inscreveu. Assim, serão abordados os sucessos, fracassos, e 

conflitos que perpassaram a construção do nosso aprendizado sobre como ensinar 

PLNM. 

Quanto à organização do texto desta dissertação, o capítulo 2 abordará a atual 

fase de internacionalização da língua portuguesa e o português do Brasil como língua 

transnacional. O capítulo 3 focalizará a questão da formação de professores e as crenças 

envolvidas nesse processo. Em seguida à Metodologia, capítulo 4, apresentar-se-á no 

capítulo 5 o contexto em que atuamos no Brasil e em Timor-Leste e o relato dessa 

atuação, com as reflexões que a permearam. A bibliografia que deu suporte a nossa 

pesquisa e os anexos com documentos sobre minha experiência docente em Timor 

arrematam o texto.  
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2 INTERNACIONALIZAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Neste capítulo, abordaremos a expansão da LP para além dos limites de Portugal 

e sua projeção na virada do século XX para XXI com as políticas e ações internacionais.  

  

2.1 Breve quadro do percurso de internacionalização da língua portuguesa 

 

A expansão da LP no mundo iniciou-se com as grandes navegações dos séculos 

XV a XVII. Portugal, como grande potência nesse período histórico, ampliou o seu 

império com a invasão de territórios ultramarinos, estabelecendo seu poder com a 

imposição do Estado, da religião católica e da língua portuguesa. O resultado desse 

processo é a presença até os dias atuais da LP, como língua materna ou oficial, além do 

continente europeu, na América, África e Ásia.  

Durante a primeira metade do século XX, Portugal e Brasil eram os únicos 

Estados independentes de LP. Ambos os países, que já vinham passando por frequentes 

crises resultantes do declínio do modelo escravocrata, viviam um período de forte 

isolamento, sendo obrigados a buscar no capitalismo seu novo modelo de 

desenvolvimento.  

De lá pra cá, a LP passou por diferentes fases históricas. Num quadro mais 

recente da LP, mais precisamente de 1930 a 2012, Oliveira (2013, p. 416) discrimina 

três períodos: 

 

1. Ditadura, Modernização Conservadora, Guerra Colonial, 

Descolonização no âmbito da Guerra Fria (1930-1974); 

 

2. O longo Processo de Transição para uma Normalização Democrática e 

superação dos aspectos mais crassos da desigualdade oriunda do modelo 

econômico adotado nos séculos anteriores, com diferentes datas-bases nos 

diferentes países (1974 – 2004); 

 

3. Integração, como coagentes, a um mundo multipolar. Deslocamento 

parcial dos tradicionais centros de poder, ampliação e globalização das 

relações internacionais, com melhor posicionamento dos países de língua 

portuguesa, maior democratização interna e melhor acesso aos serviços 

cidadãos, com ampliação das classes médias.  

 

 

No primeiro período descrito por Oliveira, a realidade política de Brasil e 

Portugal não apontava para uma visão favorável quanto ao destino da LP. O Brasil 

passava pelo período do Estado Novo e em seguida pela ditadura militar, e em Portugal 
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iniciava-se a ditadura salazarista. Conter o comunismo e os movimentos 

independentistas nas colônias ultramarinas, no caso de Portugal, estava no centro das 

preocupações desses governos durante essa fase, na qual as políticas linguísticas 

voltadas para o Português não eram, definitivamente, parte das estratégias de Estado. 

Enquanto isso, as então colônias portuguesas na África e Ásia envolviam-se com as 

guerras pela descolonização. 

Já o segundo período integra a queda do regime autoritário em Portugal, o fim da 

ditadura militar no Brasil, e a conquista da independência das ex-colônias. Trata-se de 

uma fase de guerra civil em Angola e Moçambique, luta contra a dominação da 

Indonésia em Timor-Leste, entrada de Portugal na União Europeia, e do Brasil no 

Mercosul, ou seja, um momento ainda pouco propício a uma integração entre esses 

países, e no qual o papel da LP no mundo era secundarizado, não despertando o 

interesse desses países em termos de política externa. As atenções centravam-se na crise 

política e econômica e tentativa de reorganização interna. Por outro lado, o inglês 

gozava do status de língua internacional, como resultado da Guerra Fria e supremacia 

dos Estados Unidos. 

Anos depois, mas ainda nesse segundo período apontado por Oliveira (2013), 

encontra- se oportunidade para uma rearticulação das relações internacionais. Ocorre 

pela primeira vez uma reunião dos chefes de Estado dos países de LP em 1989, exceto 

Timor – Leste, que ainda se encontrava sob o jugo da dominação indonésia. Naquela 

ocasião é criado o Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) e, em 1996, a 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

Na terceira fase descrita por Oliveira (2013), a economia brasileira apresenta 

grande crescimento, figurando o Brasil como potência regional e chegando a participar 

do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Os países africanos de língua 

oficial portuguesa (PALOP) e Timor-Leste também começaram a alcançar êxito em 

políticas diplomáticas e avanços relativos na economia, e também na descoberta de 

riquezas naturais. Guiné-Bissau, por outro lado, devido ao período conflituoso, não 

segue a lógica dos demais, permanecendo ainda uma incógnita. No caso de Portugal, 

houve avanço de 2004 a 2010, acompanhado, porém, da crise europeia.  

 

O período pós-2004, que aqui nos interessa, tem sido um período virtuoso 

para o crescimento da língua portuguesa, tanto internamente como 

externamente. Ampliou-se o letramento da população, a inserção dos países 

na sociedade internacional, o crescimento da classe média, criando uma 

produção e um consumo cultural mais sofisticado, mais viagens ao exterior e 
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maior acesso à Internet. Estes fatores fomentam um interesse maior pelos 

países de língua portuguesa e, consequentemente, maior disposição para o 

seu aprendizado como língua estrangeira. (Oliveira, 2013, p. 417) 

 

No caso das relações internas do Brasil com a LP, nota-se que o processo 

compreendido entre a independência política, a posterior proclamação da República e a 

progressiva afirmação da identidade nacional, acompanhada pelo desenvolvimento da 

autonomia na produção cultural, abriu espaço para uma maior independência também 

em relação à língua. A questão linguística passou a ocupar uma posição de maior 

centralidade nas discussões políticas no sentido da criação de uma norma própria.  

 

As relações políticas entre Brasil e Portugal pós-independência e, 

principalmente depois da Proclamação da República brasileira (1889), 

geraram um processo da Normatização Divergente que levou a língua a ter 

duas Academias, duas ortografias (a partir de 1911), dois Vocabulários 

Ortográficos, dois dicionários, duas Nomenclaturas Gramaticais a partir de 

1957 (Brasil) – 1961 (Portugal), duas políticas de certificação de proficiência, 

o CELPE-Bras brasileiro e o Sistema CAPLE português, este último 

expressão do Quadro Comum Europeu das Línguas, dois aparatos de 

promoção do português no mundo, o Camões IP por Portugal e a Divisão de 

Promoção da Língua Portuguesa (DPLP) do Setor Cultural do Itamaraty, no 

Brasil, por outro. (Oliveira, 2013, p. 422) 

 

Importante notar como a ausência de diálogo em termos de política linguística 

entre os dois países vai propagando seus reflexos até recentemente, como por exemplo 

na existência de duas normas para o português em termos de pesquisa online. Porém, a 

atual fase da globalização traz consigo a reconfiguração do lugar da língua no mundo, 

levando a uma reorientação na qual não é interessante a produção de conhecimento e 

gerenciamento de uma língua de forma isolada. 

Nesse movimento mais recente da globalização, a noção de língua nacional, que 

pertence a um Estado, que é expressão de uma cultura, desfaz-se paulatinamente frente 

às transformações oriundas da multipolarização da gestão da língua. As línguas seguem 

a lógica do mercado, e a forma de proceder em relação às mesmas, por parte dos 

governos, também precisa mudar. Não é interessante para a economia de um país que 

a(s) sua(s) língua(s) esteja(m) confinada(s) a um espaço de circulação restrito. Quanto 

mais conhecida é uma língua e em quanto mais ambientes internacionais essa língua 

está presente, maior é também a presença do respectivo Estado em diferentes áreas de 

relevância mundial.  

Essas transformações das relações com e na própria língua refletem-se também 

no campo da ciência, revelando uma inadequação da epistemologia herdada do século 
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XX, que não acompanha a necessidade de uma nova abordagem e olhar científico sobre 

a língua. Fiorin (2013, p. 15), ao tratar da epistemologia da ciência da linguagem na 

época atual, refere-se ao  

 

(...) desmantelamento das fronteiras, à diminuição da soberania dos Estados 

nacionais com a criação de grandes entidades transnacionais, à livre 

circulação de bens e de capitais; à descrença nas grandes narrativas; enfim, ao 

fenômeno que é chamado globalização. As circunstâncias históricas criaram 

um tempo em que adquirem a margem, o descentramento, o dialogismo, as 

mestiçagens, os hibridismos, as imigrações, a recusa da pureza. (...) uma 

epistemologia fundada na instabilidade, na continuidade, na mistura 

linguística, nas práticas de linguagem, na heterogeneidade, nos fluxos, nas 

trocas, nos entrelugares.  

 

Pensar a LP no século XXI demanda a consideração desse cenário de interseções 

e de transformações profundas do que se entende por identidade. É necessário levar-se 

em consideração os múltiplos usos que vêm sendo feitos dessa língua globalmente, 

penetrados por processos de diversas naturezas. O português ao ser ensinado e usado 

como língua estrangeira, língua de herança, e outras abordagens/ por falantes de outras 

línguas em diferentes espaços e contextos, passa por uma desterritorialização, 

aumentando sua rede de contatos com outras línguas, outras culturas, e, como a língua 

pertence a quem a fala, o português também é aquilo que esses novos usuários fazem 

dele. 

No âmbito da economia, enquanto o mundo da Guerra Fria presenciou uma 

preponderância da língua inglesa como língua internacional, hoje as mudanças dos 

rumos econômicos, a nova organização, as crises em países antes considerados estáveis 

e a maior atenção às economias emergentes criam uma espécie de corrida dos Estados 

no sentido do investimento em políticas linguísticas.  

 

No caso do que se entende como português, essa tendência é especialmente 

derivada do papel do Brasil no bloco denominado BRICS (Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul), assim como do interesse que a exploração das 

riquezas de alguns países de língua oficial portuguesa na África tem 

despertado internacionalmente (como no caso do interesse da China por 

Angola, por exemplo). Acrescentem-se ainda os interesses comerciais de 

conglomerados empresariais portugueses, assim como aqueles referentes à 

enorme diáspora de língua portuguesa (...). O que chamamos de português 

passa, portanto, a ter outro lugar no mercado das línguas no atravessamento 

das fronteiras físicas e cibernéticas. (Fiorin, 2013, p. 29) 
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Por fim, dados concretos e previsões sobre a LP dão uma dimensão do estado 

atual de uso real dessa língua neste século XXI e apontam para os novos rumos que 

reconfiguram a presença do português em escala global. Segundo Oliveira (2013, p. 55), 

a LP atualmente tem de 221 a 245 milhões de falantes como primeira ou segunda língua 

em variados graus de proficiência, com crescimento baixo na Europa e na Ásia, médio 

na América do Sul e grande na África Meridional. As previsões são de que ao longo dos 

anos a maior parte dos falantes do português esteja entre Angola e Moçambique. Esse 

fato aponta para um novo sentido em construção da LP no mundo, muito diferente dos 

anos vivenciados de monopólio e confinamento dessa língua a espaços mais restritos e 

controlados. O português passa a estar no mundo de maneira muito mais pluricêntrica. 

Um dos exemplos dessa nova orientação é a criação do VOC (Vocabulário Comum da 

Língua Portuguesa), mostrando que a produção de saberes e instrumentos linguísticos 

caminha progressivamente para uma abordagem que precisa necessariamente abarcar 

essa multiplicidade:  

 

O Plano de Ação de Brasília autorizou o Instituto Internacional da Língua 

Portuguesa (IILP) a coordenar a elaboração do Vocabulário Comum da 

Língua Portuguesa (VOC), previsto no AOLP90, e que pela primeira vez será 

constituído a partir de Vocabulários Ortográficos Nacionais (VON) dos 

Estados Membros, com uma metodologia consensuada pelas diferentes 

Comissões Nacionais do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP). 

(Oliveira, 2013, p. 55) 

 

Na seção abaixo, pretende-se abordar mais detalhadamente essa nova forma da 

LP de estar no mundo globalizado, partindo da CPLP e discutindo seus 

desdobramentos. 

 

2.2 CPLP e desdobramentos para a língua portuguesa no século XXI 

 

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foi criada em 1996 na 

Cimeira de Chefes de Estado em Lisboa, reunindo em uma organização Angola, Brasil, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 2002, 

Timor-Leste, após sua independência, é integrado ao grupo, e a Guiné Equatorial, país 

que oficializou o português em 2011, passa a fazer parte da Comunidade em 2014.  No 

discurso oficial da organização, afirma-se que a CPLP concretiza um ideal de integrar 

os países que têm como vínculo histórico a LP, reforçando laços de fraternidade e de 

cooperação, “dando a essas nações maior capacidade para defender seus valores e 
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interesses, calcados, sobretudo, na defesa da democracia, na promoção do 

desenvolvimento e na criação de um ambiente internacional mais equilibrado e 

pacífico.” (CPLP - www.cplp.org/id-2752.aspx) 

Quanto à questão político-diplomática, a Comunidade expressa estar atenta aos 

interesses e necessidades de organizações como Organização das Nações Unidas 

(ONU), Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e 

Organização Mundial da Saúde (OMS), além de frisar o fortalecimento do poder de 

negociações internacionais nos âmbitos político e econômico. A síntese do que se 

pretende com a criação dessa organização e a articulação dos estados membros, de 

acordo com o discurso oficializado, encontra-se expressa nos seus objetivos gerais: 

 

 A concertação político-diplomática entre seus estados membros, 

nomeadamente para o reforço da sua presença no cenário internacional; 

 

 A cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, 

ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, 

comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação 

social; 

 

 A materialização de projectos de promoção e difusão da língua 

portuguesa. 

(CPLP - www.cplp.org/id-2752.aspx)  

 

Os enunciados oficiais que fundamentam a Comunidade são reflexos de um 

discurso contemporâneo mais abrangente, calcado no modelo de política linguística 

atual, que apregoa a difusão da LP como língua internacional, franca, com 

configurações reorganizadas pela globalização. Signorini (2013, p. 75) afirma que 

 

Desde o final da década de 1990, falar de política linguística e de 

globalização costuma ser o mesmo que falar de estratégias, geralmente 

institucionais, de fomento ou de gerenciamento de mercado(s) linguístico(s) 

transnacionais com vistas à produção e circulação de produtos linguísticos ou 

semióticos (“sociedade da informação”, “sociedade do conhecimento”) e não 

linguísticos; sendo que tais mercados estão atrelados à atividade econômica e 

cultural das comunidades (não só nacionais) e aos circuitos e/ou espaços 

produzidos por processos, fluxos ou redes transnacionais de circulação de 

capital, mercadorias e pessoas.  

 

Nessa sociedade, o mercado linguístico encontra-se integrado com outros 

mercados, o que torna a questão linguística um ponto estratégico em termos de 

fortalecimento da economia, e entram nessa lógica estados-nações, empresas, 

organizações governamentais e não governamentais internacionais, associações e 
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indivíduos. O gerenciamento dos mercados linguísticos, de diferentes formas, por 

diferentes atores, acaba por levar, consequentemente, à circulação de serviços, pessoas, 

objetos.  

E para que o gerenciamento desse mercado funcione de fato com vistas ao 

interesse estratégico global dos diferentes atores, as políticas e iniciativas das mais 

diversas ordens buscam contemplar o conhecimento da multiplicidade linguística. Um 

exemplo dessa tendência em referência ao português no âmbito acadêmico é a proposta 

da Associação Internacional de Linguística do Português para constituição de uma Base 

de Dados Internacional do Português, de modo a incluir as diferentes variedades 

nacionais, constituindo assim uma atividade interessante de recolha de informação a ser 

usada em atividades de diversos campos, inclusive o econômico, como por exemplo, na 

produção de material didático. 

Inserida nessa configuração mercadológica global, a língua tem seu valor 

medido pela sua importância na economia internacional. Quanto mais acesso se pode ter 

ao conhecimento por meio de uma determinada língua, maior é o seu valor no mercado. 

Cabe aqui destacar que o português foi considerado em 2010 a quinta língua mais usada 

na internet. Conhecimento e altos níveis de informação são centrais nessa chamada 

sociedade do conhecimento, e é nessa perspectiva que as línguas importam como 

veículos de conhecimento e desenvolvimento: 

 

(...) o valor dessa língua “não depende tanto do seu peso demográfico, nem 

da vontade dos falantes, nem de políticas isoladas, mas das relações que cria, 

sejam elas científicas, culturais, artísticas, sociais e, muito especialmente, 

econômicas”. E no âmbito da CPLP não é diferente. (Albuquerque e 

Esperança, 2010
1
, in Signorini, 2013; p. 81) 

 

O texto expresso no website oficial da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa traz referências aos laços de solidariedade entre os estados membros, mas 

também deixa bastante clara a importância dos interesses nacionais. No rol desses 

interesses estão desde a indústria de armamentos e tecnologias a ela relacionadas, a 

exploração de riquezas naturais, até recursos humanos especializados. Em meio a essa 

defesa dos interesses é possível constatar os ecos do discurso colonial, em referência ao 

antigo império português, no sentido do reestabelecimento de áreas de domínio, com a 

diferença que, na nova configuração das relações políticas, estabelecer vínculos com um 

                                                           
1
 ALBUQUERQUE, A.; ESPERANÇA, J. P. El valor económico del portugués: lengua de conocimiento 

com influencia global (DT). Real Instituto Elcano, DT 26/2010-28/07/2010.  
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determinado estado-nação significa ligar-se também ao bloco (ou “aos blocos”) em que 

o mesmo se insere. 

Quanto ao Brasil, Signorini (2013, p. 90) destaca, com base em Miyamoto 

(2009, p. 33)
2
, que a África do Sul, Angola e Nigéria são os alvos de maior interesse 

brasileiro no continente africano. Ressalta ainda “ao operar junto aos países da CPLP e, 

pelo fato de seus membros pertencerem a várias organizações internacionais, o Brasil 

poderia a partir daí ampliar seu espaço de atuação, obtendo, portanto, resultados 

indiretos.” Signorini traz como outros exemplos desse projeto político a criação, no 

final da década de 2000, de duas universidades internacionais, de forma a ampliar as 

redes com outros países no âmbito acadêmico: a Universidade Federal de Integração 

Latino-Americana (UNILA), e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira (UNILAB). 

Mudando o foco para a questão da existência de uma unidade linguística e 

cultural entre os países da CPLP, surge a problemática da visão de lusofonia que impõe 

Portugal como centro difusor de uma tradição lusófona herdada pelos demais países da 

CPLP. O risco que se corre é do apagamento das diversidades constituintes das 

experiências históricas, culturais e linguísticas desses países. A autora (2013, p. 92 – 93) 

argumenta que, quanto a essa tradição lusófona monocultural e monolíngue, a 

experiência brasileira não reproduz as narrativas coloniais e neocoloniais, pelo 

contrário, afirma a existência de “uma língua brasileira de origem multilíngue e 

multicultural.” Sua atuação traz à tona a questão da diferença, não reforçando o 

sentimento comum da lusofonia como convergência das culturas unidas pela língua 

pátria, mas sim contribuindo para a criação de um espaço lusófono da multiplicidade, 

com histórias e memórias contextualizadas.  

Importante aqui frisar que a própria ideia de centralidade se desestabiliza diante 

da fluidez dos blocos ou redes transnacionais. Dentre as variadas redes das quais os 

países podem fazer parte, ocupar uma posição central ou periférica é sempre 

relativizado, assim, dentro de organizações como a CPLP, os países membros ocupam 

espaços de instabilidade. Sendo assim, é necessário pensar uma CPLP que se aproxime 

do multiculturalismo e da consideração das diferenças constitutivas de suas partes, 

levando em conta que uma língua já não cabe mais nos limites das suas fronteiras 

                                                           
2
 MIYAMOTO, S. O Brasil e a Comunidade dos países de Língua Portuguesa (CPLP). Revista Brasileira 

de Política Internacional, 52 (2): 22- 42, 2009. 
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territoriais, mas reconfigura-se em espaços transnacionais em que a própria noção de 

identidade nacional desfaz-se pela penetração e recombinação de múltiplas identidades.  

Uma nova teorização para a LP no século XXI demanda a consideração de uma 

sociedade porosa, com complexo cenário linguístico-discursivo. Tanto as migrações 

quanto o avanço nas tecnologias digitais ocasionam fluxos que afetam as línguas em 

escala local e global. Lopes (2013, p.104) apresenta a visão de língua como “trama 

instável de fluxos que só ganha vida quando as pessoas e suas subjetividades e histórias 

são consideradas nas práticas sociais múltiplas e situadas de construção de significado 

em que atuam.” Acrescenta o autor: 

 

Vou teorizar o que chamamos de português dessa forma, de modo a 

contemplar as novas gerações de falantes, escritores etc. dessa língua no 

mundo, que operam, cada vez mais, nas práticas linguísticas nas “zonas de 

contato” (Pratt, 1992/ 1999
3
) ou nas “fronteiras” (Mignolo, 2000

4
) em que 

estão localizados.  

 

As próprias noções de tempo e de espaço e as formas de vivenciá-los levam a 

uma igualmente nova forma de experenciar a língua. A aceleração do tempo e o 

encurtamento do espaço ampliam a mobilidade das línguas e trazem reflexos para o uso 

local que se faz delas, e assim, segundo Lopes (2013, p. 108) “imperam apropriações, 

heterogeneidades e hibridizações entre o que chamamos de línguas na dependência de 

como as pessoas se envolvem, no processo dinâmico de construir significado, no aqui e 

agora, umas com as outras.” 

Nesse contexto, as línguas são recursos que chegam às pessoas de formas 

desiguais, são aprendidas de formas também desiguais, sendo usadas a seu favor, em 

prol das suas necessidades, a partir de práticas transidiomáticas através das quais as 

pessoas se tornam outras – cultural, discursiva e linguisticamente. É nesse sentido que 

Lopes (2013, p. 110) afirma que a diversidade está cada vez mais nas práticas e não nos 

sistemas linguísticos. Neste estudo interessa esclarecer esse contexto para que se 

perceba em que estado, ou momento histórico e social, do sentido das línguas no 

mundo, em meio a sociedades transnacionais, ocorreu a experiência que aqui será 

relatada, já que nos dois contextos de ensino (Brasil e Timor-Leste) o projeto de 

                                                           
3
 PRATT, M. L. Os olhos do império: relatos de viagem e transculturação. Bauru: Edusc, 1992/ 1999. 

4
 MIGNOLO, W. Local Histories/ Global designs. Coloniality, subaltern knowledges and border thinking. 

Princeton: Princeton University Press, 2000.  
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aprendizagem da LP ocorreu sob justificativas que se integram a essa visão de língua 

internacionalizada, mais especificamente, como forma de ampliar redes de contato com 

o mundo. 

 

2.3 A lusofonia como reconfiguração das relações coloniais: uma reflexão sobre o 

caso de Timor-Leste 

 

Na ideia de lusofonia como um construto ideológico, tendo Portugal como ponto 

difusor, encontra-se um conflito entre as culturas e as línguas pré-existentes nos 

territórios das ex-colônias que entram em contato com a LP. A ideologia oficial 

lusófona não reproduz ao pé da letra o discurso expansionista, nacionalista, mas o 

substitui muitas vezes pela ideia de uma comunidade com uma identidade única, tendo 

na língua portuguesa seu emblema, e progressivamente promovendo um apagamento 

das línguas locais que participam e integram o processo histórico no qual o português 

foi inserido em diversas regiões do mundo. 

O processo, iniciado na colonização, de imposição do português como língua de 

status, de instrução, com efeitos de segregação social não apresenta grande mudança, 

uma vez que “há uma preocupação mais com a entidade construída como língua do que 

com a realidade daqueles que poderiam potencialmente aprendê-la.” (Carneiro, 2013; p. 

195). E assim, de certa forma, o projeto colonial continua nas redes transnacionais de 

poder, buscando uma forma de articular os interesses dos países envolvidos, depois de 

reorganizadas as relações de hierarquia e construídas as novas ideologias. Assim, 

projetos e programas nacionais que visam à difusão da LP em outras nações articulam-

se com o desenvolvimento de relações econômicas.  

No contato com outras línguas, emerge a problemática das relações desiguais de 

poder entre a LP e as demais línguas em contexto multilíngue, como é o caso de Timor-

Leste. A entrada do português nos países em que não é língua materna e a agenda de 

inserção dessa língua nos espaços institucionais reforça a desqualificação das línguas 

maternas. Conforme a língua oficial portuguesa vai se estabilizando como caminho para 

o acesso ao trabalho e ao estudo, as línguas locais vão sendo marginalizadas e perdendo 

continuamente espaço nas políticas linguísticas, reforçando seu desprestígio social. 

Cabe aqui atentar para uma particularidade: no caso de Timor, uma vez que a língua 

tétum-praça, ao lado da língua portuguesa, também é oficial, podemos dizer que, na 

comparação com as demais línguas timorenses, esta goza de um status mais elevado.   
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Carneiro (2013, p. 210), ao discutir essa questão em Timor-Leste, traz um caso 

referente à decisão do Ministério da Educação timorense pela alfabetização em língua 

materna em três dos seus distritos. O autor faz uma análise apurada de uma discussão na 

internet acerca do tema e, dentre diferentes posicionamentos, encontra-se presente o 

discurso que vê nessa iniciativa um retrocesso diante do esforço em se propagar a LP no 

país, sendo um desperdício das forças aplicadas, principalmente da cooperação 

portuguesa, no ensino de português para professores do primário. 

Logo, o discurso que desqualifica o fomento ao ensino da língua materna por 

parte do governo, desconsidera os interesses locais e desacelera o desenvolvimento de 

uma política educacional que legitime uma prática multilíngue e o respeito aos 

contextos educacionais locais. Portanto, o multilinguismo no contexto da lusofonia, 

quando se trata do contato da LP com as línguas minoritárias já existentes nos territórios 

antes da sua introdução, não tem apresentado uma tendência de valorização igualitária 

das línguas que convivem num mesmo espaço, produzindo, por outro lado, uma relação 

de disparidade e secundarização das línguas locais em prol do projeto político 

justificado pela promoção do português e fortalecimento da comunidade lusófona. 

As duas últimas seções deste capítulo darão prosseguimento à apresentação do 

quadro atual do português no mundo, especificamente sobre o caso brasileiro, tendo 

como foco o aumento verificado no país do ensino desta língua para estrangeiros, e a 

questão do transbordamento das fronteiras do Estado, tornando-se língua transnacional. 

 

2.4 O ensino de português do Brasil para estrangeiros 

 

O ensino do português do Brasil tem sido cada vez mais procurado nas últimas 

décadas por estrangeiros de diferentes partes do mundo. Os meios de comunicação têm 

sido um dos termômetros desse crescimento, divulgando casos de estrangeiros em 

diferentes situações que se interessam em aprender essa língua por diversos motivos, 

seja estudo, trabalho ou turismo. Como consequências, cursos de idiomas, que 

tradicionalmente ensinam línguas estrangeiras para aprendizes brasileiros, atualmente 

também oferecem aulas de português para estrangeiros, além do visível aumento nos 

últimos anos da produção de materiais didáticos para esse fim.  

As justificativas desse interesse envolvem principalmente questões de ordem 

política e econômica. Tratados de integração política, cultural, econômica vêm 

expandindo as novas alianças do Brasil com outros países. Além do turismo, que 
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tradicionalmente atrai visitantes para o país tropical, o trabalho, mais recentemente, 

também funciona como grande propulsor do interesse pela língua que aqui circula. 

A mídia reproduz, frequentemente, os reflexos da emergência do Brasil em 

meio a outras nações, vinculando a isso a expansão da quantidade de interessados em 

aprender o português do Brasil como segunda língua. Em 10 de outubro de 2012, Ruth 

Costas apresentava uma matéria no site da BBC do Brasil em Londres destacando a 

mudança essencial no perfil dos alunos que buscam as aulas de português do Brasil 

devido ao crescimento de três grupos em particular:  

 

Primeiro, jovens profissionais interessados em aprender português para 

melhorar suas perspectivas de carreira ou procurar emprego no Brasil. (...) 

O segundo grupo de alunos em expansão é formado por funcionários de 

empresas estrangeiras que começaram a operar no Brasil ou têm ampliado os 

negócios com o País. (...) 

Por fim, há uma preocupação crescente de brasileiros expatriados em garantir 

que seus filhos também tenham um bom nível de português, falado e escrito. 

(...)  

Agora, com a economia europeia em crise, muitos pais procuram as nossas 

aulas acreditando que um bom português não só pode ser um diferencial no 

mercado de trabalho daqui, mas também pode garantir que o filho tenha um 

'plano B' no futuro - ou seja, que possa voltar para o Brasil caso a crise por 

aqui se agrave. (Costas, 2012) 

 

A mudança no perfil dos aprendizes e o destaque para esses grupos mostram 

quais motivações estão por trás dessa expansão. O Brasil, assim como outros países 

emergentes, vem se incorporando mais recentemente ao cenário de nações de grande 

influência econômica, dessa forma atraindo investimentos externos. Aprender essa 

língua é uma forma de penetrar espaços de oportunidades, aumentando as possibilidades 

de atuação profissional. O valor que uma língua pode ter no mercado de trabalho 

transforma essencialmente a imagem do português brasileiro no mundo. 

 

2.5 O português do Brasil como língua transnacional  

 

Entendemos o termo “transnacional” de acordo com as ideias apresentadas em 

Fontana (2009), segundo a qual, a língua transnacional consiste na língua nacional que, 

reconfigurada pelos discursos de internacionalização e expansão do mercado, transborda 

as fronteiras nacionais, expandindo assim seus espaços de enunciação. A língua 

transnacional identifica-se com um Estado, uma história, uma cultura, diferente de uma 
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língua franca, global, sem Estado, portanto, sua internacionalização não apaga suas 

fronteiras, apesar do deslocamento do seu sentido inicial.  

Isso se aplica à situação mais recente da língua nacional do Estado brasileiro. 

Falar em ensino de Português no Brasil não deve parecer simples, mas sim o resultado 

de um conjunto de acontecimentos relativos ao transcurso histórico da nação. Em 

primeiro lugar porque para chegar ao status de língua nacional, foi necessário um longo 

processo para tomada de posição de autoria na produção de saberes sobre essa língua. 

Considerar a existência de uma variedade brasileira do Português, que pode, inclusive, 

vir a ser ensinada como tal, é assumir uma língua ressignificada em outro território, por 

outros falantes, consequência da ruptura com a relação de poder da metrópole sobre a 

língua.  

A apropriação do poder sobre a língua falada no território brasileiro insere-se em 

um processo histórico mais amplo de constituição do Estado e de identidade nacionais.  

A ideia de língua nacional, portanto, faz parte dessa construção, e esses fatores reunidos 

dão direção a um novo posicionamento do gramático, do linguista brasileiro quanto à 

produção de conhecimento sobre o Português no Brasil. Assim, a língua, tal qual é 

usada pelos brasileiros, intrinsecamente ligada à cultura, passa a ser objeto de estudo, 

dando origem a gramáticas e dicionários específicos, reflexos do reconhecimento de 

uma variedade brasileira da língua portuguesa e sua consequente gramatização, que só 

se tornou possível em virtude da formação de uma comunidade científica própria. 

Sobre gramatização, Fontana (2009, p. 15) afirma que: “A gramatização consiste 

em descrever e instrumentar uma língua com base em duas tecnologias, que são ainda 

hoje os pilares de nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicionário.” A fase de 

produção de conhecimento metalinguístico acompanha a constituição de um Estado, de 

um cidadão brasileiro, e segue até os dias de hoje. 

Porém, a situação que essa língua atravessa atualmente faz parte do movimento 

mais recente em direção à sua internacionalização. Esse momento é marcado por 

acontecimentos linguísticos que sinalizam novos caminhos, trazendo para o Português 

do Brasil uma imagem de língua de comunicação internacional. Como exemplo pode-se 

citar a implementação do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros, o Celpe-Bras/ MEC, “desenvolvido e outorgado pelo Ministério da 

Educação, (...) foi aplicado pela primeira vez em 1998, estando hoje sob a 

responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
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Teixeira” (Dell‟ Isolla, 2014, p. 16), dentre outras iniciativas que indicam uma mudança 

no cenário do Português do Brasil no mundo.  

É evidente que isso resulta de um novo posicionamento do Estado brasileiro no 

espaço internacional, no qual a influência política e econômica brasileira intensifica-se, 

difundindo seus reflexos em diferentes elementos constitutivos da ideia de nação, sendo 

um deles a própria língua, que passa a ter uma representatividade para além das 

fronteiras nacionais. 

Esse processo traz transformações fundamentais quanto ao lugar que essa língua 

ocupa, o que Fontana (2009, p. 20), com base em Guimarães
5
 (2002, p. 18) denomina 

como “ampliação dos espaços de enunciação”.   

 

espaços de funcionamento de línguas, que se dividem, re-dividem, se 

misturam, desfazem, transformam, por uma disputa incessante. São espaços 

habitados por falantes, ou seja, por sujeitos divididos por seus direitos ao 

dizer e aos modos de dizer.  
 

Na medida em que se transforma o quadro geral dos falantes de uma 

determinada língua, desloca-se também o seu espaço, ou seja, seus limites deixam de ser 

os mesmos, dando margem a essa ampliação dos espaços de enunciação a partir do 

transbordamento das fronteiras do Estado nacional, resultando no que Fontana (2009) 

denomina “espaço de enunciação transnacional”. 

É essa conjuntura que caracteriza a atual fase de gramatização do Português do 

Brasil, diferentemente do período anterior de afirmação de uma língua nacional, 

atualmente vive-se outra forma de projeção dessa língua, que a autora caracteriza como 

língua transnacional.  

 

Definimos, então, uma língua transnacional a partir de sua projeção 

imaginária sobre as outras com as quais se encontra em relação de disputa 

pela dominação histórica de um espaço de enunciação transnacional, 

representando-se como cobertura simbólica e imaginária das relações 

estabelecidas entre os falantes de diversas línguas que integram esse espaço. 

Trata-se de uma língua nacional que transborda as fronteiras do Estado-

Nação no qual foi historicamente constituída e com o qual mantém fortes 

laços metonímicos. (...) a língua brasileira na sua dimensão transnacional é 

significada como instrumento de penetração do Estado e Mercado 

brasileiros em territórios para além das suas fronteiras nacionais. Não se 

trata, portanto, de uma língua sem Estado (franca, global, veicular ou sem 

fronteiras), mas da língua do Estado e da nação brasileiros que ultrapassa as 

fronteiras expandindo o seu espaço de enunciação. Uma língua 

transnacional, portanto, definida pelos fortes laços de identificação com a 

história e identidade nacionais, reformulados pelos discursos de 

                                                           
5
 GUIMARÃES, Eduardo. Semântica do Acontecimento. Campinas: Pontes, 2002. 
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“internacionalização” e “mercantilização” que deslocam o sentido da língua 

nacional. (Fontana, 2009, p. 21) 

 

Essa nova orientação é marcada por uma dinâmica que afeta a circulação e a 

gestão do acesso à língua, que passam a ser caracterizadas por uma forte 

institucionalização, bem como a produção de saber sobre ela, que é o que mais interessa 

neste estudo. 

A autora discute alguns efeitos da nova perspectiva de difusão da LP. A 

crescente produção de material didático para ensino do Português do Brasil como 

segunda língua, ou língua estrangeira é um das principais singularidades dessa nova fase 

de produção do saber metalinguístico, “percebe-se uma transição claramente marcada 

de um processo de exogramatização para um de endogramatização”, e essa mudança de 

foco ocorre sob a justificativa da internacionalização do Português do Brasil.  

Ensinar o português do Brasil num momento em que essa língua já passou por 

todo um processo de afirmação e definição de sua identidade como língua nacional do 

Estado brasileiro e atualmente experimenta um novo processo de projeção internacional 

acompanhado por uma série de acontecimentos linguísticos que reforçam a legitimação 

dessa língua dentro e fora do país é, de uma certa forma, como estar em um terreno mais 

seguro de atuação profissional. Isso acontece porque nesse caso ensina-se uma 

variedade de contornos definidos, de base sólida, e que dispõe de instrumentos para 

facilitação do ensino, o que é muito diverso da realidade de ensino enfrentada em 

Timor-Leste. 

Esse aspecto é relevante para o relato que aqui se desenvolverá com a finalidade 

de esclarecer como esse primeiro contexto de trabalho, o brasileiro, tem especificidades 

que o tornam muito diverso do segundo contexto, o timorense, o que se refletiu 

intensamente nas práticas que se desenvolveram em cada um deles. 

O capítulo que se segue tratará da formação específica de professores de PLNM, 

discorrendo sobre a situação atual de carência de cursos de formação, além de abordar a 

questão das crenças envolvidas no processo formativo. 
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 

NÃO MATERNA  

 

Neste capítulo abordaremos, em nosso contexto, a formação do professor de PLNM, 

destacando nesse processo a importância da reflexão sobre o papel das crenças, o seu 

reflexo nas abordagens de ensino do docente e a interligação entre prática e teoria.  

 

3.1  Formação de professores de português como língua não materna: contexto 

nacional e local  

 

A demanda pelo ensino da LP do Brasil como língua não materna traz à tona a 

questão da formação de professor para atuar especificamente nessa área. Enquanto nos 

grandes centros urbanos, principalmente no eixo Rio-São Paulo, cresce a procura por 

esse tipo de ensino, a realidade dos cursos de Letras no Brasil é de insuficiência quanto 

à oferta de formação de docentes para lecionar português como segunda língua ou 

língua estrangeira
6
.  

Atualmente no Brasil, a Universidade de Brasília (UnB) oferece curso de 

licenciatura em Letras – Português do Brasil como segunda língua, tendo por objetivo a 

formação de professores brasileiros para atuar no ensino da língua, literatura e cultura 

do Brasil para falantes e usuários de outras línguas. O curso da UnB compõe-se de 

disciplinas que, segundo o exposto no site oficial, são 

 

fundamentais para a formação do pensamento científico de qualquer docente 

de língua (s); conhecimentos linguísticos teórico-práticos e de natureza 

contrastiva; conhecimento sobre políticas linguísticas e formas 

contemporâneas de linguagem; conhecimentos teóricos e práticos de natureza 

pedagógica; conhecimentos socioculturais do Brasil. (LIP-UNB. Disponível 

em: http://lip.unb.br/graduacao/cursos)  
 

O público alvo não são somente estrangeiros: “as comunidades visadas para o 

ensino de português do Brasil são os estrangeiros, os índios, os surdos e, por ventura, 

                                                           
6
 Consideramos aqui as definições de aquisição de segunda língua e língua estrangeira baseadas em Ellis 

(2000). A aquisição de segunda língua ocorre em contexto em que a língua cumpre papel institucional e 

social na comunidade em que o ensino ocorre, como por exemplo, o ensino do Português para 

estrangeiros no Brasil. A aquisição de língua estrangeira se dá em contextos em que a língua alvo não 

desempenha papel de destaque na comunidade em que se dá o ensino, sendo geralmente aprendida em 

espaço escolar, como por exemplo, o ensino do Português em países como Inglaterra, Alemanha, Japão.
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outras comunidades que a médio prazo se identifiquem como alvo desse conhecimento.” 

(OVP-UnB. Disponível em: http://ovpunb.blogspot.com.br)  

Além da UnB, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) oferece curso de 

graduação em Letras com habilitações em três percursos formativos principais, sendo 

um deles o curso de Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna ou Português 

como Língua Estrangeira, conforme exposto na página oficial da universidade 

(LETRAS-UFBA. http://www.letras.ufba.br/graduacao). Segundo Sepúlveda Neto 

(2006), esse curso é parte do Projeto de Reformulação Curricular do Curso de Letras da 

Universidade Federal da Bahia, aprovado em 17 de maio de 2005 pela Câmara de 

Ensino de Graduação/UFBA.  

Grande parte dos professores de PLNM atuantes no mercado atualmente são 

profissionais que acabaram por ingressar na área sem que necessariamente esse tenha 

sido seu foco durante a formação no curso de graduação. Esses professores em geral 

podem ser divididos em dois grupos: os que são formados somente para o ensino de 

português do Brasil para nativos e de literaturas de língua portuguesa; e os que, além da 

habilitação em LP como língua materna, também são licenciados para o ensino de 

alguma língua estrangeira. Para os primeiros, teoricamente detendo conhecimento sobre 

a língua-alvo, as implicações da falta de uma formação específica em Linguística 

Aplicada resultam, entre outras, em dificuldades tais como optar conscientemente por 

uma determinada abordagem de ensino de LE. Quanto aos demais, a formação para 

lecionar língua estrangeira possibilita em tese o contato com os pressupostos teóricos de 

Linguística Aplicada necessários ao ensino da língua-alvo, porém, assim como os 

primeiros, muitas vezes seu conhecimento sobre a LP não lhes proporciona uma 

perspectiva adequada ao ensino para alunos falantes de outras línguas. 

Petrucelli (2012), em sua pesquisa, traça o perfil dos professores de Português 

do Brasil para Estrangeiros (PBE), em formação e em atividade, na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Em suas conclusões o pesquisador afirma que seus 

informantes têm a graduação em Letras como formação de base, com habilitações 

predominantemente em português/ literaturas e português/ inglês. Acrescenta que é 

comum, após a graduação, recorrerem à complementação formativa através de cursos de 

Pós-Graduação, principalmente em Linguística e Linguística Aplicada ao Ensino de 

PBE.  

A partir da análise das respostas às perguntas contidas no questionário utilizado 

pelo pesquisador, concluiu-se que esses professores apresentam uma formação 
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adequada, levando em consideração o rol de opções para formação continuada 

disponíveis em seu entorno. Ainda assim, são reconhecidas algumas lacunas dessa 

formação e há tentativas por parte dos professores de resolvê-las.  

 

Os professores, por sua vez, desenvolvem atividades sobretudo em cursos de 

português para estrangeiros oferecidos por instituições de ensino superior 

públicas e privadas e em cursos livres de idiomas. Alguns ministram também 

aulas particulares. Um número menor atua em cursos de formação de 

professores de PLE na UFF, UFRJ e PUC-Rio. É frequente que o professor 

desenvolva atividades em vários desses contextos simultaneamente. Têm 

consciência de muitas lacunas em sua formação, desejando ampliar seus 

conhecimentos principalmente sobre usos do português, utilização de 

tecnologias de informação e comunicação no ensino de LE e elaboração de 

materiais didáticos de PLE. Finalmente sugerem ações de formação 

continuada de curta duração (minicursos, cursos de extensão) para tentar 

superá-las. (Petrucelli, 2012, p. 90) 

 

A sugestão de cursos de curta duração se dá devido ao pouco tempo disponível 

por esses profissionais para formação continuada devido às suas extensas jornadas de 

trabalho. 

Alguns cursos de Letras no país oferecem, na graduação, disciplinas (optativas 

ou obrigatórias) introdutórias ao ensino de PLNM, que podem constituir um ponto de 

partida para a difícil busca de formação na área, porém graduação específica na área só 

é encontrada no Brasil nas duas instituições já mencionadas: UnB e UFBA.       

Diante da dificuldade de acesso a uma formação específica, os interessados em 

atuar futuramente nesse campo, ou aqueles que acabaram por ingressar na área por 

acaso, sem planejamento prévio, buscam outros instrumentos para alcançar a preparação 

específica, seja através de eventos, publicações, minicursos, e muitas vezes a própria 

prática acaba sendo um dos meios de formação. Sobre essa carência, Furtoso (2009, p. 

67) afirma: 

 

A preocupação provém da falta de apoio por parte do governo ao 

proporcionar pouco subsídio para que o ensino se torne sistematizado o 

bastante para ser integrado ao currículo do curso de Letras. Essa falta de 

apoio faz com que o ensino de Português para falantes de outras línguas seja 

ofertado em diversas universidades por iniciativa quase autônoma dos 

professores interessados nessa área, por meio de projetos de extensão, nos 

centros de línguas vinculados às universidades ou de programas de formação 

complementar. 

 

Assim, com o aumento do interesse pela área de PLNM, a necessidade de uma 

sistematização do ensino dessa língua com essa finalidade também se torna cada vez 
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mais urgente, além, é claro, da formação de professores preparados especificamente 

para atuação nessa área em expansão.  

 

3.2 A formação docente: conceito e primeiras reflexões 

 

Segundo Nogueira e Fiad (2007, p. 299), a formação de professores e a 

construção dos saberes do docente vêm sendo sistematicamente estudadas no âmbito 

acadêmico, com aumento do número de trabalhos a partir de 1990. Antes de qualquer 

consideração, é importante antecipar aqui a concepção de formação da qual se pretende 

partir. Entendemos formação como um processo que vai desde a formação inicial pré-

serviço, da qual provém a certificação para o exercício da profissão, até a formação 

continuada e toda a experiência prática que se desencadeia a partir daí. Encampando a 

perspectiva de Leffa sobre a formação do professor de línguas estrangeiras e 

transpondo-a para esse estudo que focaliza especificamente a preparação do professor 

de PLNM para exercer seu ofício, acreditamos que a formação desse profissional é 

permanente.  

  

O professor de línguas estrangeiras é um profissional  em formação contínua; 

precisa estar sempre se atualizando, não só para acompanhar um mundo em 

constante mudança, mas também para ser capaz de provocar mudanças. 

Emancipação, autonomia, diálogo, domínio afetivo, ênfase no desejo do 

aluno, ruptura com o tradicional, transgressão do currículo, formação integral 

são algumas ideias chave. (LEFFA, 2006, p. 20) 

  

Acrescenta o autor (2006, p. 354) que essa formação "envolve o domínio de 

diferentes áreas do conhecimento, incluindo o domínio da língua que ensina , e o 

domínio da ação pedagógica necessária para fazer a aprendizagem da língua acontecer 

na sala de aula”. 

Almeida Filho (2008) trata de como os próprios professores engajam-se em seu 

processo formativo, diferenciando dois tipos de professor. Um é o professor reflexivo, 

que é aquele que se organiza para refletir sobre o ensinar e o aprender, alcançando a 

autonomia para gerir sua própria prática e sua formação continuada, e desenvolvendo 

também a capacidade de examinar trabalhos de pesquisa de outros de forma criteriosa, 

mas que não é necessariamente um professor pesquisador. Já o professor pesquisador é 

aquele que, além da graduação, lança-se à pós-graduação com o intuito de produzir 

projetos de pesquisa, teorizar e publicar resultados relevantes para sua área. O autor 
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afirma ainda que os dois tipos de professor podem conviver em um só personagem, 

porém, destaca as dificuldades encontradas no âmbito da formação de pesquisadores 

stricto sensu na Linguística Aplicada.  

A discussão desenvolve-se de forma a ressaltar a importância do papel do 

professor no seu próprio processo formativo, dando destaque à sua responsabilidade 

como elemento indispensável. A busca pela preparação e pelo autoaperfeiçoamento 

deve ultrapassar a simples boa vontade: 

 

Para o pleno engajamento do processo formador de professores não basta o 

desejo de melhorar e de conhecer-se pela observação e introspecção. 

Professores espontâneos, bem intencionados e carregados da vontade de 

crescer podem fazer progressos limitados. Apenas com espontaneidade pré-

teórica um professor pode apenas buscar erros de conduta e não descrições 

fidedignas que possam ser analisadas, compreendidas e tratadas (ou 

encaminhadas). Visando a reflexão conscientizadora, procedimentos 

sistemáticos, critérios explícitos e fundamentos em relevante teoria (T) 

cientificamente produzida e confirmada em estudos continuados precisam ser 

instaurados. Teoria com T maiúsculo é teoria que geralmente já está 

circulando e se “organificando” em novos estudos e seus resultados 

publicados em revistas científicas e divulgados em eventos profissionais. 

(Almeida Filho, 2008, p. 101) 

 

Na experiência particular que será relatada neste trabalho, a busca pela base 

teórica explica-se justamente pela necessidade de se avançar além do estágio inicial da 

prática isolada, da qual surgem as primeiras reflexões, mas que se desenvolvem até 

certo ponto, impondo-se um limite que somente será superado com a associação entre o 

conhecimento prático e o saber teórico. É importante pensar as formas como esses 

saberes práticos e teóricos são organizados, sistematizados pelos próprios professores, e 

mais ainda, como se dá a apropriação do conhecimento educacional e como ele entra em 

relação com as escolhas feitas em sala de aula, as dinâmicas institucionais, o espaço e o 

tempo em que esse professor está inserido. 

Nogueira e Fiad (2007) relatam pesquisa realizada com professoras atuantes no 

Ensino Fundamental em rede municipal, na qual foram gravadas e registradas por 

escrito discussões acerca de textos teóricos previamente definidos e lidos pelos 

participantes. Ao longo das discussões desencadeadas pelos textos, desvelam-se as 

formas como as professoras lidam com o conhecimento teórico no seu dia-a-dia, as 

ansiedades que perpassam suas práticas, a busca por se perceber em que momento e de 

que forma esse saber teórico se faz presente quando estão em sala de aula, os conflitos 

entre esses saberes e as relações com a instituição e com os pares profissionais. E é em 
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meio a essa rede complexa de relações que o conhecimento educacional se constrói, 

também permeado pelos outros saberes que não o saber teórico formal. A partir dessa 

experiência de pesquisa, as autoras concluem o seguinte: 

 

Desta forma, problematizamos a articulação entre as dinâmicas de 

apropriação do conhecimento, as práticas de leitura e as reflexões sobre o 

próprio trabalho. Se, por um lado, apontamos que o processo de apropriação 

do conhecimento teórico pode se constituir como importante fonte de 

mediação da atividade docente, ressaltamos também que este movimento de 

apropriação não se configura como fator determinante do trabalho do 

professor, uma vez que não é isolado nem independente dos demais aspectos. 

Os processos de significação, de compreensão e de atribuição de sentido às 

proposições de caráter teórico se constituem contextualizados em 

determinadas práticas educativas institucionais e históricas. Sob esta 

perspectiva, nossa forma de compreender a elaboração dos saberes docentes 

implica, dialeticamente, em destacar a relevância e reconhecer os limites da 

formação teórica do professor e de seu acesso ao conhecimento produzido, 

como constitutivos deste processo. (Nogueira e Fiad, 2007, p. 312).  

 

 

No que se refere ao professor de PLNM que atualmente realiza sua formação no 

contexto brasileiro, sendo ainda raras as instituições que oferecem uma formação 

específica em nível de graduação e frequentes os casos em que a atividade do docente 

na área precede a sua preparação teórica, a aquisição da teoria não pode ignorar a 

prática já instituída e a interação entre ambas constitui uma forma produtiva de 

construção de conhecimento.  

      

3.3 As crenças e as abordagens de ensino na formação docente em língua não 

materna  

 

Nas pesquisas sobre a prática pedagógica do professor de língua segunda ou 

estrangeira que abordam aspectos da sua formação revela-se a relevância do estudo das 

crenças sobre ensino e aprendizagem das quais os professores são portadores e que 

permeiam suas práticas.  

As crenças podem ser consideradas opiniões, pensamentos, construtos teóricos 

concebidos como verdadeiros, sendo parte do pensamento humano. É comum que o 

homem crie seus imaginários e verdades a partir de suas experiências de vida, e isso se 

aplica também ao processo de ensino-aprendizagem. Tanto professores quanto alunos 

chegam à sala de aula convencidos de certas ideias e com determinados entendimentos 

sobre como se ensina, e como se aprende. Esses pressupostos estarão ativamente 

presentes na participação desses sujeitos no processo de ensinar e aprender. 
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Essas ideias a respeito do que seja eficiente ou não para os objetivos do 

professor e do aluno são intimamente atreladas às práticas pessoalmente vivenciadas 

anteriormente em situações de aprendizagem, e até mesmo aos discursos pré-

estabelecidos que circulam socialmente sobre esse processo. No caso do ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira, dentre os fatores que contribuem para a 

construção de crenças estão: a bagagem que o aluno e o professor já trazem consigo de 

estudo e aquisição de uma língua não materna; o conhecimento de experiências bem-

sucedidas de outrem, não necessariamente vivenciadas pessoalmente; as imagens 

vinculadas pela publicidade de cursos de língua sobre métodos eficientes para dominar 

um idioma, propagandas às quais somos expostos através da televisão, internet, 

outdoors, etc. 

Academicamente, o conceito de crença é utilizado em estudos de diversas áreas, 

porém, estabelecê-lo não é tarefa fácil. Garbuio (2006, p. 89), após discorrer sobre essa 

dificuldade e apresentar conceitos de pesquisadores da área de Psicologia, Educação, 

Linguística Aplicada, com destaque para as concepções de Woolfolk Hoy e Murphy 

(2001)
7
 e Price (1969)

8
, afirma: 

 

(...) crenças são um tipo de conhecimento, podem ser consideradas 

verdadeiras sem necessariamente haver uma base evidente; são compreensões 

psicológicas, afirmações sobre o mundo consideradas verdadeiras. A 

cognição não é somente individual e está relacionada com o meio, com o 

contexto. Entendemos que as crenças são construtos de verdades aos quais 

aderimos ou não e são construídas a partir da história do indivíduo e a partir 

de sua interação com o meio, além de poder admitir graus.  

 

Dessa forma, as crenças são construídas pelo indivíduo a partir de sua vivência, 

tendo relação com os pensamentos que circulam na sociedade em que se insere e 

também com sua experiência particular enquanto aluno e professor, resultando assim em 

opiniões pessoais sobre o ato de ensinar e aprender.  

Dirigindo nosso olhar para as crenças do professor de língua estrangeira e, mais 

especificamente, para aquelas do professor de PLNM em formação, temos consciência 

de que pesquisar crenças é tarefa complexa. Garbuio (2006, p. 90), juntamente com 

outros estudiosos da linguagem, aponta essa complexidade, observando que 

frequentemente os professores informantes não conseguem explicitá-las. Um dos 

                                                           
7
 WOOLFOLK HOY, A.; MURPHY, P. H. Teaching educational psychology to the implicit mind. In: R. 

STERNBERG; B. TORFF (Eds.). Understanding and teaching the intuitive mind. Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum, p. 145 – 185, 2001. 
8
 PRICE, H. H. Belief. Bristol: Thoemmes Press, 1969.  
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motivos para tal seria o fato de as crenças estarem em permanente reformulação diante 

de cada nova situação de ensino e de cada informação adicional.     

Pesquisando as crenças que permeiam a formação de estudantes de Letras 

(professores de língua estrangeira em pré-serviço), Abrahão (2004, p. 135) agrupou-as 

nas seguintes categorias: concepções de linguagem; concepções de ensino; concepções 

de aprendizagem; concepções do papel do professor e do aluno; fatores que influenciam 

a aprendizagem de língua estrangeira; papel do livro didático no ensino de línguas; 

conceito de erro, correção e avaliação.  

A autora (2004, p. 139), focalizando, no que se refere à concepção do papel do 

professor, o que pensam os informantes sobre “o que é ser um bom professor de 

língua”, destaca as seguintes crenças: ser um bom professor é ser altamente proficiente 

na língua que ensina; é ser hábil no uso de metodologias e estratégias; é ter consciência 

da realidade e das dificuldades dos alunos; é ser atuante no ensino da fala e da escrita; é 

ser capaz de ensinar a cultura e as diferentes formas de comportamento a ela articuladas.   

Furtoso (2009, p. 33-34), pesquisando as crenças de alunos e docentes do curso 

de Letras sobre a formação específica do profissional de português para falantes de 

outras línguas, declara: a) os discentes “revelaram acreditar numa formação ainda nos 

moldes prescritivos, embora reconheçam a importância da prática /experiência na 

construção do conhecimento do professor”.  Já os docentes, “revelaram acreditar numa 

formação menos prescritiva, deixando indícios, em suas crenças de que reconhecem que 

os futuros professores já entram nos programas de formação com suas próprias 

concepções do que seja ensinar e aprender línguas”.  Acrescenta a autora que “essas 

concepções não devem ser ignoradas no decorrer do curso; elas precisam ser 

reconhecidas pelos futuros professores para que eles possam refletir sobre elas e até 

transformá-las, se acharem necessário”.  

O professor, durante seu processo de formação - primeiro como estudante , 

depois como estagiário em atividade de pré-serviço e mais tarde como profissional em 

formação continuada ao longo da vida - vai somando, articulando, alterando, crenças 

decorrentes de experiências de aprender/ensinar com que teve contato prévio.  

Muitas dessas crenças decorrem da memória de acontecimentos bem-sucedidos 

anteriormente nas suas experiências de aprendizagem de outras línguas. As ações de 

determinado professor em sala de aula, as atividades que propôs, a forma como orientou 

os alunos, tudo isso pode passar a ser o que ele acredita como eficiente para a 

aprendizagem. 
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O que interessa é que essas tomadas de posição, sejam elas conscientes, 

inconscientes, contraditórias ou não, estão presentes na prática pedagógica e também na 

reflexão que se faz sobre essa prática, dessa forma interferindo diretamente na atuação 

em sala de aula. Por esse motivo, as crenças que cada professor traz consigo não podem 

ser ignoradas durante o processo formativo.  

Os princípios teóricos da linguística aos quais o professor é exposto ao longo de 

sua formação influenciam nas suas decisões didáticas, mas não atuam isoladamente. As 

escolhas que são feitas objetivando o ensino são constantemente penetradas pelas ideias 

que o docente construiu como ser humano a partir do acúmulo das situações de 

aprendizagem de modo geral. Entende-se, assim, que não somente os alunos recorrem 

aos seus saberes prévios para aprender, mas os professores também recorrem ao que já 

vivenciaram para poderem ensinar.  

Na confluência das crenças com os saberes teóricos, configura-se a atividade 

docente que se concretiza com a marca de uma determinada abordagem.  Nesta 

pesquisa, entendemos abordagem de ensino na perspectiva de Almeida Filho (1997, p. 

21), que a define como: “força sintética potencial, proveniente de um conjunto nem 

sempre homogêneo de crenças, pressupostos e princípios que nos faz atuar de maneira 

específica em nossas salas de aula.” 

 A visão de mundo da qual o professor é portador influenciará inevitavelmente a 

forma como ele aborda seu objeto de ensino e o reapresenta a seus alunos. Dessa forma, 

diante dos variados métodos de ensino de língua estrangeira, o professor poderá optar 

por aqueles que se baseiam em abordagens menos ou mais tradicionais, de acordo com 

suas crenças sobre ensino-aprendizagem. 

Almeida Filho (1999, p. 12) afirma que a abordagem de ensinar uma língua 

estrangeira, no sentido do ensino real, tem relação com quatro dimensões:  

 

A qualidade de ensino que esse professor imprime ao seu trabalho atinge as 

quatro dimensões da ação global de ensino, a saber, a do planejamento de 

cursos (ou curricular antes, se for o caso), a dos materiais, a do método 

propriamente dito (ou experiência de ensinar e aprender engendradas na sala 

de aula e nas suas extensões), e, finalmente, a dimensão da avaliação do 

andamento do processo e dos níveis de rendimento já atingidos.  

 

Ao longo deste relato, tento abordar minha percepção dessas dimensões, 

penetradas pelas minhas crenças nos diferentes contextos e momentos em que atuei. 
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 Ao ter contato com as teorias sobre a natureza da linguagem, sejam as bases de 

teor estruturalista, funcionalista, cognitivista ou interacional, o docente em formação 

terá a oportunidade, não de optar por uma delas e seguir seus princípios à risca enquanto 

ensina, mas de agregar à sua prática aquilo que, de cada uma delas, o professor reflexivo 

considera que melhor se alinha à sua visão, construindo e embasando seu discurso. Da 

mesma forma, os métodos de ensino de língua estrangeira, fundamentados em teorias 

linguísticas menos ou mais recentes, também se encontram a serviço do trabalho 

docente. Na atualidade, no Brasil, observa-se que grande parte dos cursos e materiais 

didáticos de português para estrangeiros declaram seguir a abordagem comunicativa, 

geralmente comparando-a de forma vantajosa com a estrutural. Autores comprometidos 

com a formação de professores de línguas estrangeiras, como Leffa (2006), têm 

abordado em suas obras (artigos, livros e coletâneas), de forma mais imparcial, 

criteriosa e refletida a questão das metodologias e abordagens de ensino. Nessa 

coletânea, Weininger (2006, p.73-74), focalizando as mudanças ocorridas no papel do 

professor e do aluno no quadro de diferentes abordagens didáticas, apresenta as 

características de várias delas, de forma sistemática.  

Para fins de nosso estudo, com base nesse quadro e de forma resumida, podemos 

dizer que a abordagem comunicativa tem como objetivo principal dar ao aluno as 

ferramentas linguísticas necessárias para que possa participar dos discursos que 

circulam na sociedade, e por ações em prática por meio das palavras. O foco é a 

comunicação, e os conteúdos gramaticais são introduzidos seguindo a sucessão de atos 

de fala considerados básicos, como “apresentar-se”, para outros mais complexos, como 

“formular reclamações sobre um produto”. Assim, as estruturas morfossintáticas estão a 

serviço das intenções comunicativas no processo de aprendizagem. Por outro lado, na 

abordagem estruturalista, observa-se que o modelo de aprendizagem é baseado em 

condicionamento e reprodução de estruturas linguísticas. O aluno é levado a praticar 

exercícios de automatização de estruturas, dessa forma, a memorização é uma das 

principais estratégias de aprendizagem do conteúdo para sua posterior reprodução em 

situações reais de uso da língua.  

Para Leffa (1988), sem que haja imposição de qualquer abordagem, é necessário 

ao professor o conhecimento das diferentes metodologias, suas vantagens e 

desvantagens, e a escolha de caminhos metodológicos adequados ao seu contexto de 

ensino.  
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Essas decisões, preferências, opções relacionadas à abordagem de ensino 

adotada pelo professor não ocorrem separadamente da sua relação com as crenças 

pessoais sobre a língua e seu ensino. É nessa rede de relações entre fundamentos 

teóricos e crenças que o professor pode pensar o objetivo do método adotado em sala de 

aula, definir o conteúdo programático para um curso de língua, selecionar e produzir os 

materiais didáticos adequados a finalidades específicas, definir as funções do aluno e do 

professor, e por em prática as atividades que acredita serem eficientes para atingir 

objetivos definidos.   

É importante ressaltar que pode haver uma grande lacuna entre o discurso sobre 

o ensino de língua do qual o professor é portador, e sua real ação pedagógica em sala de 

aula.  Muitas vezes professores em formação argumentam a favor de uma posição a 

respeito do ensino de língua estrangeira, geralmente academicamente mais aceita, mas a 

sua prática é mediada por ações que não correspondem ao seu discurso, assumindo 

práticas mais conservadoras, por vezes reproduzidas a partir da sua experiência como 

aprendiz de língua não materna. Isso chama a atenção de pesquisadores que vêm se 

debruçando sobre as questões implicadas na formação e atuação de professores de 

língua estrangeira, na tentativa de conhecer a complexa relação entre as teorias com as 

quais o professor entra em contato por meio de sua formação institucional, as crenças 

das quais é portador, os discursos que reproduz, e sua real prática docente.  

Assim, é necessário conhecer as crenças, já que são provenientes de experiências 

prévias dos indivíduos enquanto alunos e enquanto professores, formando uma bagagem 

de pressupostos, princípios, impressões, que influenciam a maneira pela qual os 

professores em formação irão construir seu conhecimento teórico-prático durante um 

curso. Segundo Abrahão (2004, p. 131), com base em Williams
9
, é necessário que essa 

bagagem seja desempacotada para ser reconstruída. Compreendendo o sentido de suas 

crenças, o professor pode reinventar sua forma de ensinar, uma vez que esta possui uma 

relação estreita com a percepção de mundo deste professor e com quem ele é. 

Chegar ao conhecimento dessas crenças é também alvo de atenção de teóricos 

no sentido de pensar metodologias que auxiliem o professor a explicitar suas próprias 

construções do mundo e do ato de ensinar e aprender. Esse processo é importante para 

que o professor possa ter em conta esses conhecimentos prévios no momento de 

                                                           
9
 WILLIAMS, M. Learning Teaching: a Social Constructivist Approach-Theory and Practice or Theory 

with Practice? In: TRAPPES-LOMAX; H; McGRATH, I (eds). Theory in Language Teacher Education. 

Essex: Longman, 2001. 
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construir novos saberes, e assim poder integrá-los, e isso se torna alcançável na medida 

em que se proporciona uma  

 

metodologia que auxilie os alunos professores a tornarem explícitas suas 

próprias construções do mundo: o que sabem, no que acreditam e quem são, e 

a associarem as novas informações aos esquemas de conhecimento 

existentes, de maneira a construírem significados que façam sentido para 

eles. (grifo nosso) (Abrahão, 2004, p. 131) 

 

Trata-se de uma forma de conhecer como seus próprios conhecimentos estão 

organizados, e assim repensá-los ou reorganizá-los a partir de novos conhecimentos. 

Essa é uma perspectiva de formação em que o professor não é visto como um ser 

esvaziado de saberes, ou como um indivíduo cujas experiências de vida enquanto 

cidadão, membro da família, aprendiz ou professor não são levadas em conta, mas sim 

uma abordagem em que o professor é visto como um ser situado socialmente, 

historicamente e portador de uma história de vida que deve sim ser levada em conta na 

sua formação.  

É fundamental haver espaço para analisar o que os aprendizes de professores 

entendem por certos conceitos, tais como “ensino”, “aprendizagem”, “língua”, 

“linguagem”; e também para refletir sobre como se posicionam diante de questões como 

“de que maneira se ensina e se aprende uma língua não materna?”, “por que se ensina 

dessa maneira?”, “com que objetivo ?”, noções e concepções nem sempre nítidas para o 

próprio professor em formação, mas que influenciam sua abordagem no processo de 

ensinar uma língua a quem já conhece uma ou mais línguas. Abre-se assim um espaço 

para a introdução de novas teorias e uma compreensão realmente reflexiva.  

Furtoso (2009), em um estudo que serviu de suporte para implementar atividades 

de pesquisa, ensino e extensão na área de Português para Falantes de Outras Línguas 

(PFOL) na Universidade Estadual de Londrina (UEL), buscou verificar como a 

formação específica para o professor dessa área era vista na literatura desse campo de 

estudos e também entre professores universitários e licenciandos em Letras. 

Sobre esse tópico cabe retomar a retrospectiva feita pela autora sobre as ideias 

que já prevaleceram quanto à preparação do professor de PLNM para atuar na área.  

 

Até pouco tempo atrás, acreditava-se que para ensinar português para os 

estrangeiros que estivessem por algum motivo vivendo no Brasil, bastava ser 

falante nativo da variedade brasileira do português. Esta, aliás, é uma crença 

generalizada para qualquer língua, o que chamamos de mito do falante 

nativo. Alguns anos se passaram e a exigência aumentou, isto é, não bastava 
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ser falante nativo, era necessário, além disso, ter um curso de nível superior, 

(...) paralelamente à visão de ser falante nativo com formação universitária, 

encontrava-se a visão de que o Professor de Língua Materna era o 

profissional mais preparado para lecionar no PFOL. Por outro lado, trabalhos 

como os de Lunardelli (2000)
10

 e outros trazem evidências de que o processo 

de ensino/ aprendizagem poderia ser melhor abordado se o professor tivesse 

outros conhecimentos além dos necessários para ensinar português a falantes 

nativos dessa língua. (Furtoso, 2009, p. 25)  

 

 

Entre esses conhecimentos adicionais, Furtoso (2009, p. 35) menciona que seus 

informantes (sobretudo os discentes) apontaram conhecimentos relativos à língua 

materna ou de contato do aluno, a diferentes enfoques metodológicos, a aspectos 

culturais, a materiais didáticos e a conteúdos programáticos.   

Percebe-se que a mudança ocorre no sentido de tratar a área de uma forma cada 

vez mais específica, assumindo que esta apresenta necessidades igualmente específicas, 

nesse caso, quanto à habilitação do profissional que nela atua. Aos poucos, a 

importância dada à área transforma-se ao ponto da assunção de que são necessários 

saberes e competências específicas por parte do professor para que possa de fato por em 

prática um trabalho eficiente. 

O desenvolvimento das pesquisas na área modifica com o passar dos anos a 

imagem do professor de PLNM e isso se reflete naturalmente nas expectativas que se 

tem sobre sua preparação, sua abordagem e sua prática. Os resultados de pesquisas 

como essas, sem dúvida alguma, também influenciam e transformam a visão de pessoas 

que têm contato com essas novas teorias em relação ao professor de PLNM. Ocorre, 

porém, que poucos desses estudos e os resultados já produzidos na área chegam ao 

professor em formação.  

Dentre as questões da pesquisa de Furtoso (2009, p. 27), uma tem especial 

interesse para esse estudo por se referir à formação de professores: “Que tipo de 

formação é enfatizada nas crenças de professores universitários e futuros professores da 

área de Letras e o que pensam esses professores em relação à necessidade de formação 

especifica do professor de PFOL?” . 

 A partir dos dados obtidos pela autora (2009, p.33-35), foi possível fazer a 

identificação de algumas crenças de discentes e docentes relacionadas à formação de 

professores de português para falantes de outras línguas. São elas:  
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 O domínio de métodos de ensino de língua estrangeira é visto como garantia de 

um bom trabalho do professor. 

 A formação específica no ensino de LP como segunda língua e língua 

estrangeira é considerada uma necessidade. Em sua ausência, a dupla habilitação 

(português língua materna e uma outra língua estrangeira) seria a preferível.  

 A consciência metalinguística dos aspectos envolvidos no ensino de português 

para falantes de outras línguas é percebida como indispensável.   

 O conhecimento da língua materna do aprendiz ou de uma língua de contato é 

apontado como uma necessidade.  

 O conhecimento dos diferentes aspectos da cultura alvo é tido como 

fundamental.  

 Conhecimentos sobre materiais didáticos e conteúdos programáticos são 

considerados relevantes.   

Na minha experiência docente aqui relatada, as crenças cumprem um papel de 

importância, visto que durante o curso de graduação não recebi formação específica 

para atuar com o ensino de português como língua não materna, portanto, inicialmente, 

meu trabalho docente foi fortemente baseado nas crenças provenientes da minha 

experiência como aprendiz de língua estrangeira principalmente no âmbito escolar e 

também em curso livre de idioma. A narrativa dessa experiência docente funciona, 

assim, como uma estratégia para explicitá-las. 
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4 METODOLOGIA  

 

Este estudo, de natureza qualitativa, analisa uma etapa da trajetória de uma 

brasileira, jovem professora de português, em busca de formação adequada para ensinar 

essa língua para falantes de outras línguas e sua reflexão sobre as ações de ensino 

empreendidas em diferentes contextos de ensino-aprendizagem.   

Na ótica da professora/informante/pesquisadora é feito um relato que recobre um 

período de quatro anos (2010 a 2014) de sua formação continuada, abarcando desde 

suas primeiras práticas de professora de português recém-formada, ensinando a língua e 

a cultura do Brasil em imersão no Rio de Janeiro, até as atividades que desenvolveu 

lecionando português em Timor-Leste, já como mestranda e bolsista do Programa de 

Qualificação Docente e Ensino de Língua Portuguesa (PQLP/CAPES/UFSC).  

O relato focaliza suas crenças e abordagens de ensino iniciais e as alterações que 

sofreram, decorrentes do contato da prática com a teoria e do exercício da reflexão 

sobre as ações desenvolvidas nesses diferentes contextos.  

Neste estudo, com base em Garbuio (2006, p. 88), entende-se crença como um 

tipo de conhecimento - não refletido e construído a partir da vivência do professor – 

mas por ele tomado como verdadeiro e como orientador de sua prática, mesmo que não 

haja fundamentos ou evidências.  

Já abordagem de ensino, em nossa pesquisa, é concebida na perspectiva de 

Almeida Filho (1997, p. 21), como “força sintética potencial, proveniente de um 

conjunto nem sempre homogêneo de crenças, pressupostos e princípios que nos faz 

atuar de maneira específica em nossas salas de aula.” Dessa “maneira específica” de 

atuar de um dado professor sobressaem as marcas distintivas que caracterizam seu 

ensino concreto.   

Dentre os procedimentos citados por Abrahão (2004, p.134) como possíveis para 

se atingir o sistema de crenças de professores em formação – a narrativa de histórias de 

vida, a redação de autobiografias, o questionário, o relatório aluno-professor e o 

inventário de crenças –, recorremos basicamente ao primeiro e, de forma não 

sistemática, ao último. Esses instrumentos fazem aflorar dados que podem ser 

categorizados, analisados, comparados, cruzados, e assim compor um quadro das 

crenças, pressupostos e conhecimentos. A história de vida, segundo Lakatos e Marconi 

(1992, p. 107), costuma mostrar-se produtiva para a obtenção de dados relativos a uma 
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experiência de caráter pessoal, porém com significado importante para o conhecimento 

do objeto de estudo em foco - no caso a formação do professor brasileiro de PLNM.    

 Serão apresentados, na ótica da professora/ pesquisadora/informante, dados 

relativos à sua experiência como docente de português para estrangeiros, considerados 

relevantes para um melhor conhecimento do processo de formação de grande parte dos 

professores brasileiros que ingressam nesse campo de ensino, no qual a prática muitas 

vezes precedeu e ainda precede a teoria (Matos, 1997).  

O suporte para a construção desse relato sobre uma etapa da formação de um 

docente de português como língua não materna foi dado por documentos variados, 

como planos de aula, planejamentos de curso, registros e anotações escritas sobre o 

cotidiano docente, gravações de aulas, mensagens trocadas com outros professores e 

com alunos, etc.  

Os documentos que serviram como fonte para retomar a memória desse percurso 

no espaço brasileiro foram principalmente materiais escritos. No caso de minha atuação 

no Brasil como professora de curso livre, recorri aos planejamentos enviados no início 

dos módulos, às provas, aos relatórios enviados por mim ao final de cada mês, além dos 

materiais pessoais produzidos para organização e execução das aulas, como planos de 

aula e material didático de confecção própria. Recorri também aos sumários dos livros 

didáticos utilizados como orientadores dos cursos.  

Em relação ao curso ministrado no âmbito do Programa de Português para 

Estrangeiros da Universidade Federal Fluminense (UFF), os materiais de partida para o 

relato foram: o programa do curso com tópicos, funções comunicativas e conteúdos 

gramaticais; o questionário de nivelamento usado antes do início das aulas; os planos de 

aula, diário de anotações e observações sobre o ocorrido em sala; o material didático 

produzido especificamente para o curso; as tarefas de avaliação final desenvolvidas 

pelos alunos. 

No caso da experiência de ensino de português em Timor-Leste, utilizei-me do 

material deixado pela docente anterior (diário de classe, vídeo em que os alunos 

relatavam uma atividade de visita ao museu, avaliação e notas finais, e por fim um 

relatório). Também fiz uso do relatório final produzido sobre o primeiro curso que 

ministrei para a turma, além de todo o material oriundo do curso que ocorreu em 

seguida, aquele que é de interesse para este estudo, composto por: proposta inicial para 

o curso; modelo de proposta comunicativa oferecida aos alunos na primeira aula; planos 

e diário de aula com observações e comentários; todo o material escrito registrado em 
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imagens digitalizadas; gravação de áudio durante as aulas; avaliação final escrita e oral; 

relatório geral do curso e individual de cada aluno.        

Com base nesses materiais, busquei reconstituir a memória de cada etapa de 

minha formação, de 2010 a 2014, em imersão em diferentes contextos, em contato com 

diferentes aprendizes, ensinando com diversos objetivos diferentes variedades do 

português, atuando com variados materiais e sobretudo com diferentes olhares, crenças 

e abordagens de ensinar e aprender.  

Nosso estudo tem como objetivo geral contribuir para a reflexão sobre a 

formação do professor brasileiro de PLNM em atividade em diferentes contextos, 

revelando, em sua própria ótica, as crenças que perpassam suas ações, as abordagens 

que se revelam em sua prática docente, as dificuldades em que esbarra, as soluções que 

encontra, os caminhos que abre, o lugar dos conhecimentos teóricos nessa formação 

continuada e a busca permanente de conhecimento que ela implica.    

Os objetivos específicos são os seguintes: 

 

 Confrontar o percurso inicial da formação continuada do professor, ao ensinar, 

em seu próprio país, o Brasil, sua língua e cultura nativas, a falantes de outras 

línguas, com seu percurso posterior de professor/aprendiz de uma outra 

variedade do português e de outra cultura em Timor-Leste.   

 Focalizar suas crenças iniciais e as alterações que sofreram com a prática 

docente no período de tempo focalizado.  

 Observar os reflexos das crenças nas abordagens que nortearam seus 

planejamentos, materiais, métodos e avaliações.  

 

No capítulo que se segue, vamos apresentar o próprio relato da experiência 

docente, dividido entre duas seções que abordarão, respectivamente, a experiência no 

espaço brasileiro e aquela desenvolvida no espaço timorense. 
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5 APRENDENDO A ENSINAR: AÇÃO E REFLEXÃO  

 

Neste capítulo discorrerei sobre minhas experiências de ensino nos contextos 

brasileiro e timorense. O relato abarcará toda a minha trajetória docente, desde a 

conclusão da minha formação inicial no curso de graduação em Letras na UFF até a 

atividade mais recente em contexto timorense. O relato, por mais objetivo que tente ser, 

tem um caráter subjetivo, trazendo à tona as experiências mais marcantes na memória 

da professora/ pesquisadora, e, dessa forma, compondo uma narrativa de entrelaçamento 

entre a autora e seu objeto de estudo. Delineia-se, assim, a história da minha formação 

dentro do período delimitado, e que segue continuamente nos caminhos de aprender a 

ensinar e aprender ensinando.  

 

 

Figura 1: Mapa com destaque para localização de Brasil e Timor-Leste 

 

5.1 O início da trajetória: experiências em espaço brasileiro 

 

Este relato de experiência retoma minha trajetória acadêmica e profissional a 

partir da conclusão do curso de graduação em Letras Português/ Literaturas pela 

Universidade Federal Fluminense, que ocorreu no final do primeiro semestre do ano de 

2010. Apesar de o curso de Letras da UFF oferecer a disciplina optativa de Português 

para estrangeiros, não cheguei a cursá-la, tendo em vista que esta área, a princípio, não 

fazia parte das minhas expectativas de formação. Durante essa formação inicial, as 

disciplinas de Prática e Pesquisa de Ensino proporcionaram a discussão de questões 

ligadas ao ensino de português como língua materna e de literatura. Devido ao meu 
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interesse pelo ensino da produção textual em língua materna, os conceitos de gênero e 

tipos textuais ocuparam uma posição de centralidade nas minhas reflexões desde que 

foram introduzidos pelas professoras, principalmente quanto à sua abordagem em sala 

de aula para uma aprendizagem contextualizada, vinculada aos reais usos da língua.  

Ao cursar essas disciplinas, foram apresentados autores tais como Luiz Antônio 

Marcuschi, Angela Paiva Dionísio, Maria Auxiliadora Bezerra, dentre outros ligados ao 

ensino e relacionados à análise de gêneros e tipos textuais, compreensão e produção 

textual. Por meio das disciplinas cursadas durante a graduação, e de todo o aprendizado 

proporcionado pelas discussões com colegas e professores, construiu-se uma 

consciência de que o ensino da língua deve estar atrelado às necessidades reais de uso 

dos alunos, e evidenciou-se a importância de tratar o objeto de ensino (a língua) de 

maneira a respeitar os conhecimentos prévios dos estudantes, o que se torna possível 

quando pomos em prática uma abordagem que parte dos saberes que os alunos já 

apresentam para, por meio de associações, construir novos conhecimentos. 

Com uma formação voltada essencialmente para o ensino de LP como língua 

materna, minhas perspectivas profissionais, naturalmente, visavam a esse campo de 

atuação. Em outubro de 2010, participei e fui aprovada em um processo de seleção para 

atuar na área de produção textual com alunos de Ensino Fundamental e Médio em uma 

escola da rede particular de ensino. Lecionei também, a partir daí, de forma 

independente em aulas particulares para estudantes cursando o ensino regular, cursos de 

pré-vestibular, além de ter trabalhado como revisora de textos acadêmicos.  

Em novembro de 2010, apesar de buscar trabalho na área de ensino de português 

como língua materna em escolas brasileiras, surgiu a oportunidade de lecionar 

português para estrangeiros em um curso de idiomas situado na cidade do Rio de 

Janeiro. Esse curso, na realidade, funcionava como empresa especializada em gestão de 

idiomas para outras empresas. Essa vaga ocorreu por indicação de uma professora com 

a qual eu já havia trabalhado e lá atuava também como docente. Após fazer entrevista, 

prova de aula e os procedimentos usuais para contratação, iniciou-se minha carreira 

nessa área profissional, que será melhor explorada a partir daqui.  

A empresa em questão prestava serviço a outras empresas que precisam que seus 

funcionários aprendam alguma língua estrangeira para capacitação profissional. Desde a 

década de 90, vinham atuando com o ensino de línguas estrangeiras para clientes 

brasileiros, tais como inglês, espanhol, francês e italiano, e mais recentemente, em 

virtude da projeção econômica do Brasil no mercado internacional e o consequente 
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aumento da vinda de estrangeiros ao país, houve a ampliação da oferta de línguas com a 

inclusão do português do Brasil para aprendizes estrangeiros.  

Minha contratação na empresa se deu numa época em que começaram a se 

estabelecer parcerias com clientes de regiões fora do eixo onde tradicionalmente estão 

situados os principais escritórios na cidade do Rio de Janeiro, portanto, foi necessário 

contar com um número maior de professores residindo em localidades diversificadas. 

Quanto ao local das aulas, eram dadas ao aluno as opções de ter aulas no seu 

próprio escritório, ou na sede da empresa de gestão de idiomas, ou ainda em sua 

residência, e para isso contava-se com professores que se deslocavam e organizavam 

seus horários de acordo com a disponibilidade dos alunos. A propaganda da empresa 

presente em diferentes canais de comunicação deixava claro o esforço no sentido de 

oferecer o serviço mais eficiente, prático e competitivo, que configura a visão 

mercadológica desse tipo de ensino.  

A principal forma de atrair o público alvo, neste caso, em sua maioria, 

executivos estrangeiros interessados em conciliar o aprendizado de língua com o 

trabalho, era oferecer soluções adaptadas ao cotidiano de cada aluno em particular, o 

que configurava o perfil específico dessa empresa, diferenciando-a de muitos outros 

cursos livres de línguas.  

As aulas ainda podiam acontecer em grupos ou individualmente. A maior parte 

das aulas de português para estrangeiros era individual, algumas poucas em dupla e, em 

raríssimos casos, em grupo, ocorrendo quase sempre no ambiente de trabalho do cliente 

ou em sua residência. Considerando que executivos internacionais viajam 

frequentemente, essa opção era mais viável, pois não prejudicava outros aprendizes, e o 

aluno podia estudar por conta própria com seu material quando precisava cancelar aulas. 

Quando fui informada sobre a especificidade do trabalho docente, inicialmente, 

hesitei em aceitar a oportunidade devido à crença em que eu deveria ter formação 

específica para atuar como uma profissional de ensino de português para estrangeiros. 

Em minha opinião, julgava que minha formação acadêmica na graduação não daria o 

suporte necessário para cumprir aquela função. Porém, em conversa com coordenadores 

pedagógicos da empresa, fui informada de que outros professores que lá atuavam 

também não possuíam formação específica, mas que, com treinamento, orientação e 

livros didáticos específicos para aquele fim, a realização da atividade era possível. 

Apesar da insegurança, assumi a função, e, mesmo considerando imprescindível 

o aprendizado que construí a partir da prática das aulas, do contato com outros 
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professores e das orientações dos profissionais da empresa, acredito ser fundamental a 

busca por uma base teórica e aperfeiçoamento constante da própria formação. Seguir 

meramente o livro didático como roteiro para as aulas, sem dúvida, não teria sustentado 

e solucionado muitos dos desafios que a prática de sala de aula impôs. E isso se agrava 

quando se trata de uma língua que não tem uma longa tradição de ensino como língua 

não materna, diferente do que ocorre com línguas como o inglês, o espanhol. 

Comparado a essas línguas, o português dispõe de menos recursos didáticos acessíveis e 

estudos que o abordem como língua não materna para facilitação do trabalho do 

professor.  

O treinamento recebido consistiu apenas em assistir a uma aula demonstrativa 

ministrada por uma das professoras de português da empresa. Nessa aula, a professora 

exemplificou com os recursos disponíveis (uma sala de aula, um quadro negro e uma 

apresentação de power point) como punha em prática a abordagem comunicativa de 

ensino de línguas em suas aulas.  

Pela primeira vez, fui apresentada ao conceito de “abordagem comunicativa”, o 

que me causou preocupação. Devido à formação no curso de Letras, com habilitação em 

Português/ Literaturas, esse e outros termos não eram comuns ao meu conhecimento 

sobre ensino de língua, o que me fazia crer que um professor formado em Letras com 

habitação em língua estrangeira seria mais adequado para o cargo.  

Baseada em minhas crenças sobre ensinar língua estrangeira, uma das minhas 

primeiras ansiedades no início dessa experiência era causada pelo desconhecimento dos 

métodos e caminhos para apresentar essa língua aos alunos. Em meu imaginário, a ideia 

de “método” em ensino de língua não materna era equivalente a fórmulas, ou guias, ou 

ainda a caminhos propostos para que o professor os seguisse, passo a passo, e, assim, 

proporcionasse o exercício da língua-alvo em sala de aula. Mais tarde, quando busquei 

os saberes teóricos na área e as experiências docentes de outros professores, passei a 

conhecer os diversos métodos e seus surgimentos ao longo da história do ensino de 

língua não materna. A partir de então comecei a percebê-los mais como alternativas, 

possibilidades que podem vir a orientar o trabalho do professor, do que propriamente 

como diretrizes a serem seguidas à risca e a entender que o professor deve ter a 

capacidade de se valer dos mesmos de forma crítica e reflexiva, adequando-os às 

finalidades da aprendizagem.  

Importante destacar que, naquele curso, os coordenadores pedagógicos sempre 

frisavam a preferência pela abordagem comunicativa para ensino de segunda língua. 
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Naquela altura, foi necessário solicitar esclarecimentos à coordenadora do curso, além 

de recorrer a textos explicativos sobre o método comunicativo e exemplos de sua 

aplicação. A preparação dos planos de aula e de sua execução era o momento propício 

para tentar, de alguma forma, por em prática atividades que tivessem como objetivo 

central a comunicação, conforme havia compreendido a respeito da intenção do método 

comunicativo. 

Considerando que o uso desta abordagem tratava-se de uma orientação, e não de 

uma regra, também nos foi sugerido, durante o treinamento, observar e ter atenção para 

as preferências e gostos de cada aprendiz em relação aos diferentes materiais levados 

para a sala de aula e as formas de abordá-los, buscando equilibrar a visão de ensino de 

língua do professor com as expectativas do aluno quanto ao aprendizado. Estar atento 

para essas particularidades consistia em uma forma de manter a filosofia da empresa no 

sentido de prover o que ela considerava um ensino customizado para seus clientes. 

Quanto à aula demonstrada pela professora, esta seria voltada para um aluno 

considerado de nível intermediário. No caso, ela partiu de uma notícia de um jornal 

carioca, e explicou estratégias possíveis de serem usadas em sala de aula para trabalhar 

o texto, explorando o vocabulário e levando em conta o conhecimento prévio dos 

alunos, para assim fazer inferências e chegar à compreensão do conteúdo, da ideia geral 

do texto.  

Um dos motivos alegados pela referida professora para a escolha daquele texto 

foi o fato de que grande parte dos alunos eram moradores da cidade do Rio de Janeiro, 

sendo assim, o gênero do texto e seu conteúdo poderiam facilmente fazer parte da rotina 

de vários deles. A habilidade leitora foi proposta, dessa forma, como um caminho para o 

acesso a informações sobre o que ocorria na cidade em que esse aluno vivia e 

trabalhava.   

Inicialmente, focalizou-se o título e a partir dele seriam trabalhadas as 

expectativas dos aprendizes a respeito do conteúdo da notícia. Em seguida, passou-se 

para a leitura das informações contidas no corpo da notícia, e mostraram-se aspectos 

textuais e estruturas sintáticas que poderiam ser ensinadas a partir de alguns trechos. 

Durante essa demonstração, pude fazer comentários, observações e perguntas. 

Importante frisar que isso ocorreu somente três meses após minha contratação, dada a 

dificuldade da professora em encontrar tempo disponível para realizar o treinamento, 

portanto, durante esses meses iniciais, lecionei sem qualquer tipo de preparação 

específica.  
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Além deste treinamento, foram disponibilizados inicialmente dois livros 

didáticos de português do Brasil para estrangeiros, o Bem Vindo! e o Muito Prazer. Este 

último, nos meus últimos meses de trabalho na empresa, foi aos poucos sendo 

substituído pelo Diálogo Brasil, material mais voltado para um público empresarial, 

devido a insatisfações de professores e alunos. Outro recurso acessível aos docentes era 

um banco de dados composto por apresentações em power point com conteúdo 

linguístico e sugestões de sites disponíveis na página da empresa na internet, em um 

link acessado apenas pelos professores através de senha. 

Os recursos eram fornecidos, porém, não havia uma efetiva orientação sobre as 

formas de usá-los, e ficava a cargo do professor, experiente ou não, descobrir como 

poderia explorar e articular as propostas de atividades. 

Com essa preparação e esses materiais fui introduzida no ensino da LP como 

língua não materna. Durante os primeiros meses, pensar planos de aula, atividades, 

aplicá-los e ver os resultados foram a minha principal forma de aprender a como dar 

aula de português para alunos estrangeiros. A busca por vídeos, textos, artigos, e 

atividades voltadas para esse tipo de ensino foi de grande valia no sentido de aliviar 

ansiedades de uma professora recém-formada em Letras, sem um foco específico para o 

ensino de segunda língua, diante de aprendizes – clientes, também ansiosos por ver o 

resultado do serviço contratado.  

Obviamente as primeiras aulas funcionaram muito mais como laboratórios em 

que minhas estratégias como professora de língua materna constituíram a base do 

trabalho realizado com os alunos. Além disso, nesse primeiro momento minha prática 

foi fortemente baseada nas crenças advindas da experiência como aprendiz de língua 

inglesa durante a adolescência em cursos livres e disciplinas escolares. Sendo assim, 

muitas das atividades eram propostas a partir do que eu acreditava que seria produtivo 

para uma aula de segunda língua, sem uma base teórica prévia que fundamentasse o 

planejamento e o que era posto em prática durante as aulas.  

Além da falta de formação específica, também me causava apreensão o fato de 

desconhecer as línguas maternas de muitos dos alunos para os quais lecionaria (já que 

eram provenientes de diversas partes do mundo), e também as estratégias para me fazer 

compreender no contato com alunos iniciantes. Na minha crença, desconhecer a língua 

de partida dos aprendizes era negativo para o desenvolvimento das aulas. Nos cursos de 

idiomas em que estudei, os professores, por serem brasileiros, recorriam a comparações 

entre a língua materna (português) e a língua alvo (inglês) quando julgavam necessário. 
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A coordenação da empresa, tendo realizado comigo entrevista em inglês, assegurou-me 

de que o conhecimento dessa língua solucionaria a questão, pelo fato de os clientes 

estrangeiros, em sua quase totalidade, comunicarem-se de forma competente em língua 

inglesa. Apesar de ter boa capacidade comunicativa nessa língua, meus conhecimentos 

não me permitiam fazer comparações aprofundadas entre línguas, mas foram 

importantes para que eu a utilizasse como língua de contato. 

No uso dessa língua de contato durante os cursos, reproduzi o que era feito pelos 

meus professores de língua inglesa, que aos poucos abandonavam o uso do português 

no decorrer das aulas, até se comunicarem com a turma apenas em inglês, recorrendo à 

língua portuguesa quando realmente necessário. Isso se baseou na minha crença sobre a 

importância de “acostumar os ouvidos”, e de fato foi uma estratégia produtiva em minha 

prática docente, principalmente com alunos que chegavam com pouco ou nenhum 

conhecimento de português.    

Quanto à influência da minha experiência como aprendiz de língua inglesa, 

posso citar o uso de músicas na língua alvo como base de atividades propostas em sala 

de aula. Durante meu aprendizado em cursos livres, as músicas foram frequentemente 

utilizadas por diferentes professores. Aprender a cantar canções e ter acesso às letras 

escritas, podendo repeti-las posteriormente em outras situações fora da sala de aula, foi 

uma estratégia que pessoalmente, como aprendiz, considerei muito válida, além de mais 

interessante e eficaz do que os exercícios de audição e repetição (drills), aos quais fui 

exaustivamente exposta. Essa foi uma crença que certamente penetrou minha prática.  

Como aprendiz de LE, eu partilhava da descrença quanto à eficiência de 

exercícios de base estrutural presentes nos livros didáticos em que estudei, nos quais 

deveria, geralmente, completar lacunas ou reescrever frases com os vocábulos, 

morfemas, tempos verbais considerados corretos para completar os sentidos 

pretendidos. Ocupei boa parte de meu tempo de aprendizado realizando este tipo de 

exercício, porém, não senti que colaboravam para alcançar a segurança que gostaria de 

ter para estabelecer um diálogo mais complexo em língua inglesa. Diante dessa 

frustração, acreditava que os exercícios estruturais eram ineficazes.  

Também como aprendiz de LE, eu valorizava muito mais a prática da 

conversação como meio para atingir meu objetivo, que era o de me comunicar em 

inglês. Percebia os diálogos gerados em sala de aula, as oportunidades de interação com 

estrangeiros, e até mesmo com colegas professores de inglês em formação, como sendo 

essenciais para aprimorar meu desempenho. Ao longo da própria atuação como 
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professora de português para estrangeiros, percebi um avanço realmente significativo na 

minha performance em língua inglesa, já que fui sistematicamente exposta a situações 

reais em que deveria interagir com estrangeiros recém-chegados ao Brasil. Isso acabou 

por reforçar a ideia de que, para efeitos de uma boa aprendizagem, a exposição a 

situações contextualizadas de uso da língua é mais eficaz que a realização de exercícios 

estruturais. Todavia, ao longo da prática, constatei que tais tarefas eram válidas para fins 

de fixação de formas linguísticas, de construção de base teórica gramatical, que, 

articulada com uma produção oral e escrita contextualizada, pode sim ser relevante para 

a construção do conhecimento linguístico e bom desempenho do novo falante.     

Como exemplo da influência dos meus conhecimentos advindos da formação 

como docente de língua materna, posso mencionar a opção por ensinar o português a 

partir de textos autênticos. Primeiramente buscando compreendê-los de forma 

contextualizada, para em seguida selecionar aspectos da gramática que poderiam ser 

ensinados a partir deles. Tinha convicção de que deveria trabalhar a gramática a serviço 

dos sentidos veiculados por textos reais, sempre evitando textos que não fossem 

autênticos. Daí minha considerável dificuldade em operar com os livros didáticos aos 

quais tive acesso, que eram repletos de textos produzidos com finalidade 

exclusivamente didática, geralmente para reforçar alguma forma gramatical que havia 

sido introduzida no capítulo em que apareciam. Por exemplo, se em dada seção 

encontrava-se uma explicação sobre pronomes demonstrativos, certamente esta seria 

seguida de texto não autêntico repleto de ocorrências de diferentes pronomes 

demonstrativos, a título de exemplificação do seu uso e para servir como modelo para 

outras produções dos alunos.  

Essa crença de que deveria usar sempre textos autênticos não se manteve ao 

longo da minha prática. Houve momentos em que o uso de textos não autênticos bem 

elaborados foi necessário e, inclusive, muito eficiente para certas finalidades, 

principalmente quando se tratava de alunos iniciantes. Como exemplo, cito vídeos
11

 

produzidos especificamente para o ensino do português do Brasil para estrangeiros, 

disponíveis na internet, que reproduziam situações do cotidiano, com o uso de frases e 

vocabulário simples. Tais materiais foram usados frequentemente com diversos alunos 

de nível básico, trazendo resultados muito positivos. Esses textos (orais ou escritos) têm 

                                                           
11

 Seguem alguns endereços de sites: https://www.youtube.com; www.semantica-portuguese.com; 

www.bbc.co.uk/languages/portuguese/talk/yourself/; /polyglotclub.com/language/portuguese/video; 

www.laits.utexas.edu/clicabrasil 
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a capacidade de reunir apenas os aspectos, formas, vocábulos, sentidos, que interessam 

ao aprendizado no nível inicial, não incluindo outros elementos que somente serão 

focalizados em um nível posterior, o que facilita a análise do conteúdo por parte do 

aluno. No caso dos textos orais, o ritmo da fala e a melhor articulação dos sons também 

vêm a contribuir para a compreensão dos alunos iniciantes. Saber usar textos não 

autênticos moderadamente, quando eles são realmente cabíveis, foi uma habilidade que 

pude desenvolver na própria prática.    

Aprendi aos poucos com as tentativas e erros iniciais. É claro que o professor 

está sempre em formação, sua prática docente é sempre uma continuidade do processo 

formativo inicial, haja vista que é nele que se podem testar ideias e verificar os fracassos 

e sucessos nos resultados da aprendizagem dos alunos.  Porém, nesta experiência 

docente a sucessão de erros e acertos, de tentativas bem ou mal sucedidas, foi o 

primeiro contato com esse tipo de ensino, ou seja, na minha experiência como 

professora de segunda língua, a prática veio antes da teoria. 

Somado a isso, nessa prática inicial eu obedecia à lógica da empresa no sentido 

de encarar as aulas como uma prestação de serviços adaptados ao cliente. Em geral, 

esses aprendizes eram adultos que já dominavam outras línguas e, portanto, possuíam 

uma experiência prévia no aprendizado de língua estrangeira, e suas estratégias para 

aprender não se dissociavam dela. Eram alunos de diferentes nacionalidades, de países 

com culturas e tradições de ensino muito diferenciadas, de diversas faixas etárias, 

portanto, foi necessário conhecer a forma pela qual estavam habituados a aprender, e 

assim poder planejar aulas que buscassem abarcar atividades e estratégias consideradas 

eficientes por eles em suas experiências. Ao mesmo tempo, era constantemente 

realizada uma negociação entre essas preferências e outras propostas que eu, como 

profissional do ensino de línguas, acreditava que poderiam trazer bons resultados.  

De acordo com minhas expectativas em relação ao comportamento dos alunos, 

quanto mais comunicativo fosse o aprendiz, melhor seria o resultado da aprendizagem. 

Daí minha dificuldade inicial em trabalhar com pessoas mais fechadas para o diálogo. A 

título de exemplificação, menciono aqui o caso de um aluno que tinha por característica 

ser muito direto e sucinto em suas palavras quando eu lhe dava estímulos para que 

desenvolvêssemos uma conversação. Para um professor que crê na importância de o 

aprendiz ser comunicativo, tal situação pode ser angustiante.  

Com o tempo, fui observando as estratégias que aquele aluno utilizava para 

aprender a nova língua, uma delas era uma compilação de vocábulos aprendidos em 
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situações dentro e fora de sala de aula, os quais eram organizados em uma tabela, 

acompanhados pelas respectivas traduções para sua língua materna. Essa tabela era 

afixada na parede de seu escritório, e ia aumentando conforme as semanas passavam. 

Particularmente, eu desacreditava naquele método por considerar que a mera 

memorização daquele conteúdo não surtiria efeitos para a comunicação. Porém, no 

desenvolvimento do curso, constatei que aos poucos o aluno inseria aqueles vocábulos 

em suas produções tanto para interagir comigo, quanto com os colegas de trabalho após 

a aula, e dirigia-se à tabela sempre que tinha alguma dúvida, revelando um perfil de 

extrema organização e disciplina como aprendiz de língua não materna. Esse, sem 

dúvida, foi mais um aprendizado fundamental da minha prática docente: saber respeitar 

e agregar as práticas de aprendizagem que os alunos já trazem consigo.  

Esses acordos entre aluno e professor acabavam por configurar mais uma das 

variadas formas de contato intercultural, uma rica experiência ao ter a oportunidade de 

conhecer diferentes relações com a aprendizagem, com a forma de tratar o professor, e 

com o próprio objeto de estudo. Nem sempre as crenças do professor e a bagagem 

proveniente de sua formação são compatíveis com as expectativas dos alunos, porém, 

quando a prioridade é o aprendizado, prevalece a necessidade de se superar essas 

diferenças com a flexibilidade de ambas as partes e principalmente com a sensibilidade 

por parte do professor para saber aceitar e saber propor.  

Quanto à sua organização, os cursos oferecidos dividiam-se em três níveis, com 

dois subníveis cada um: Básico I, Básico II, Intermediário I, Intermediário II, Avançado 

I e Avançado II. Cada subnível correspondia ao avanço nas unidades do livro. Cada 

módulo didático era previsto para cinquenta horas de aula. Geralmente, as empresas dos 

alunos contratavam pacotes de horas e o aluno organizava-se dentro de sua rotina de 

trabalho para receber o professor. Na primeira aula de cada turma/ aluno era feito o que 

era denominado “nivelamento” pelo docente.  

Cabe aqui ressaltar que não houve treinamento específico para a realização de 

nivelamento, o que acabou por ser mais uma das grandes dificuldades ao longo dessa 

experiência, já que não era disponibilizada pela empresa uma avaliação, escrita ou oral, 

específica para esse fim. Dessa forma, principalmente no início, os critérios para nivelar 

os alunos partiram de crenças, suposições, dando origem, paulatinamente, a uma das 

minhas principais ansiedades acerca do ensino de língua não materna: como avaliar o 

domínio de um determinado aprendiz acerca de uma língua não materna e enquadrá-lo 

nas classificações herméticas definidas pelos níveis propostos pela empresa? Isso se 



58 
 

agravava pela falta de esclarecimento sobre quais habilidades ou problemas poderiam 

incluir ou excluir um aluno de um determinado nível. 

Nos primeiros nivelamentos que realizei, por exemplo, o aspecto fonético 

certamente teve um excesso de influência sobre a minha decisão final, por 

desconhecimento dos critérios envolvidos num processo de nivelamento e da forma de 

avaliá-los. Posso citar a experiência malsucedida de nivelamento de um aprendiz de 

nacionalidade francesa. Para primeira aula, preparei algumas perguntas iniciais básicas 

para orientar uma conversa, e, ao final, enquadrei-o no nível Básico I, pois, na minha 

crença inicial, seu sotaque muito acentuado distanciava-o do desempenho de um falante 

nativo. Não considerei a competência daquele aluno para se fazer compreender com 

clareza, habilidade que ele certamente apresentava. Porém, esse equívoco só ficou claro 

mais tarde, com o acúmulo de experiência, observação e aprofundamento dos saberes 

sobre ensino de segunda língua.  

Após o primeiro contato com o aluno, o professor deveria informar ao 

coordenador pedagógico em qual nível aquele se encontrava, e assim procedia-se ao 

envio de uma espécie de programa de curso. Esse documento servia como base para o 

professor desenvolver suas aulas. Para o início de cada subnível o professor e o aluno 

recebiam da coordenação pedagógica uma versão eletrônica para que pudessem se 

inteirar sobre os objetivos do curso, de forma a deixar claro e estabelecido o 

planejamento pretendido e a quantidade de horas contratadas, oficializando assim o 

início das aulas. 

Quanto à sua organização interna, o documento continha inicialmente algumas 

informações de ordem prática, tais como a data de início do curso, previsão da data de 

término, e o local das aulas. Em seguida eram expressos, de forma bastante geral em 

quatro ou cinco linhas, os objetivos do subnível. Logo após, apresentava-se um quadro 

com o planejamento em relação ao conteúdo gramatical que se pretendia trabalhar, qual 

direcionamento para a expressão/ compreensão oral e escrita, e por último as funções e 

habilidades a serem focadas.   

Esse programa de curso era um documento padronizado, alterando-se apenas de 

acordo com o livro didático referente. Isso significa que o conteúdo de cada uma das 

partes descritas acima era baseado no conteúdo do próprio livro didático que seria usado 

pelo aluno. Sendo assim, as habilidades, temas e conteúdos presentes no programa eram 

sempre aqueles abordados nas unidades do livro que seriam estudadas no subnível em 

questão. Isso resultava em planejamentos iguais para alunos diferentes. Levando em 
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conta que a orientação da empresa era adaptar as aulas às necessidades específicas de 

cada aluno e adequá-las às suas preferências, o documento tornava-se muitas vezes 

pouco relevante, funcionando mais com uma função burocrática de sinalizar o início das 

aulas.  

A organização proposta no programa combinava funções comunicativas, gêneros 

e temáticas exatamente da mesma forma apresentada pelo próprio livro didático, por 

vezes, refletindo alguns problemas contidos neste. A utilização dos livros não chegava a 

ser discutida a fundo com os professores que os usavam no dia-a-dia, sendo apenas 

sugerido, caso o material não chegasse a satisfazer as expectativas do aluno ou do 

professor, que se variassem os recursos didáticos, de modo a encobrir as falhas do livro. 

Assim, ainda que houvesse um planejamento, um material disponível e um espaço 

adequado, todo esse aparato não chegava a constituir um real suporte para a prática 

docente, mesmo que as etapas de ensino estivessem estruturadas para serem cumpridas. 

Durante boa parte da minha experiência na empresa, acompanhou-me a crença 

em que o ensino deveria prescindir do uso de um livro didático, pois isso prejudicaria o 

andamento de um curso atrelado às necessidades reais do dia-a-dia de cada aluno. Com 

frequência, produzi materiais didáticos e propus atividades personalizadas para cada um 

deles, o que era favorecido pelo fato de as aulas serem individuais, porém, o tempo 

gasto nessa preparação era excessivo, sobretudo dada a rotina intensa do professor. 

Compreendi, assim, a importância do livro didático para auxiliar na funcionalidade do 

trabalho docente.   

Para fins de acompanhamento dos resultados do trabalho, ao fim de cada mês o 

professor deveria elaborar um relatório sobre cada aluno e enviá-lo à empresa como 

forma de controlar as aulas ministradas, faltas, cancelamentos e dar informações sobre o 

rendimento desses alunos de forma sucinta. Nesse documento, era necessário avaliar as 

quatro habilidades do aprendizado de língua não materna: compreensão oral, 

compreensão escrita, produção oral, produção escrita. Para cada uma delas era feito um 

diagnóstico e uma sugestão, atribuindo a cada habilidade um dos conceitos a seguir: 

Excelente, Muito Bom, Bom ou Precisa Melhorar.  

Para a elaboração deste documento foram dadas orientações e um modelo a ser 

seguido com explicações sobre a finalidade do mesmo, que era compor um banco de 

comentários e sugestões úteis, ter o controle de horas de aula, e servir como um 

feedback aos superiores hierárquicos dos alunos, uma vez que esses relatórios, após 

passarem pela coordenação pedagógica, eram encaminhados à administração da 
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empresa contratante. Dessa forma, por ter também uma função burocrática, era 

necessário que o documento tivesse um enfoque objetivo e teor técnico, refletindo o 

histórico do aluno.  

Enquadrar os alunos em conceitos pré-definidos também foi para mim uma 

tarefa complexa. Apesar de a empresa conceder um documento com uma descrição para 

cada conceito associado às quatro habilidades comunicativas, essa incumbência rendia 

momentos de ansiedade diante desses conceitos. A dificuldade se agravava pelo fato de 

a periodicidade ser mensal, e de nesse curto espaço de tempo, muitas vezes, não ocorrer 

a quantidade de aulas prevista, e também de não haver atividades de perfil mais 

avaliativo, para realizar de forma consistente tal análise de desempenho. 

Quanto às finalidades da aprendizagem, em sua maioria, eram pessoas que 

trabalhavam e viviam no Brasil, assim, para alguns deles, o objetivo maior era usar LP 

para fins de trabalho, enquanto outros privilegiavam o exercício da língua para interação 

social ou outras atividades práticas da rotina. Isso se explica porque no trabalho usavam 

a língua inglesa para comunicação diária com mais frequência, mesmo com colegas 

brasileiros.  

Cabe observar que os livros didáticos usados inicialmente (Muito Prazer e Bem 

– Vindo!) apresentavam uma abordagem mais geral, sem focar necessariamente no 

âmbito do trabalho empresarial, que era a área de atuação da maioria dos alunos. 

Para atender os alunos que priorizavam o uso da LP no trabalho, foi necessário 

que eu buscasse ampliar cada vez mais o contato com o universo empresarial a fim de 

eleger os gêneros mais relevantes. O diálogo com os alunos para conhecer melhor suas 

rotinas de trabalho foi essencial para que eu pudesse propor atividades realmente 

associadas ao seu exercício diário da língua. O aprendiz era nesse caso um co-

participante na tarefa de traçar planos para as próprias aulas, levando textos de sua 

autoria escritos anteriormente fora do âmbito das aulas para analisar junto com o 

professor.  

Através desses textos era possível ter um contato próximo e real com o universo 

do aluno e suas necessidades, assim podiam-se propor novas atividades de forma mais 

assertiva. Isso chegou a ser feito com e-mails comerciais, cartas oficiais, exposições 

orais de resultados de trabalhos, relatórios e outras sugestões levadas pelos alunos. Essa 

estratégia certamente teve relação com a relevância adquirida pelo conceito de gênero 

para o ensino de língua em minha formação como professora de português como língua 
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materna, e foi de grande valia para os momentos em que os alunos demonstravam 

necessitar de um curso mais prático e diretamente relacionado com suas rotinas. 

Com os textos autênticos em mãos, recorríamos à análise dos mesmos, buscando 

localizar inadequações, identificar suas causas e fazer as possíveis correções, 

procedendo à reescritura dos mesmos. Algumas vezes, as aulas eram usadas para que os 

alunos simulassem alguma apresentação oral a ser feita em reunião de trabalho. Essas 

situações tornavam-se boas oportunidades para o aluno aprender a língua e ao mesmo 

tempo sentir-se seguro e preparado para uma situação real e específica. Por se tratar de 

um contexto de imersão, a aprendizagem de sala de aula poderia facilmente se tornar 

uma situação real e vice-versa, uma situação real poderia se tornar uma das aulas. 

O fato de os alunos geralmente terem muita clareza quanto à finalidade do uso 

da língua alvo, ao ponto de levarem textos reais e proporem situações de uso possíveis 

nas suas rotinas, contribuiu imensamente para a objetividade do ensino. Após 

definirmos um gênero a ser explorado, procedíamos ao estudo do mesmo, pensando nos 

seus aspectos formais, objetivos, função social. Tratava-se de textos que esses alunos já 

produziam rotineiramente em outras línguas e em outros momentos de suas experiências 

profissionais, sendo assim, o esforço do professor centrava-se em como realizar esses 

gêneros textuais em LP, levando em conta, inclusive, aspectos culturais característicos 

dos brasileiros. 

Em relação à avaliação realizada no final do módulo, esta também era 

padronizada e disponibilizada pela empresa. Seu conteúdo seguia os temas e tópicos 

gramaticais presentes no livro didático referente, e que estavam prescritos no programa 

inicial do curso. Dessa forma, independentemente do que havia sido realmente 

desenvolvido em sala de aula com cada aluno específico, ao final do módulo, a 

avaliação proposta era a mesma para todos os alunos que haviam cursado aquele 

módulo. Isso por vezes constituía um problema, considerando que nem sempre o livro 

didático era seguido à risca, fosse por insatisfações do professor, do aluno, ou ainda pela 

sempre constante busca de realizar um curso personalizado para cada cliente, o que nem 

sempre favorecia o uso do material prescrito.  

Para amenizar o problema, era necessário que algumas aulas fossem destinadas a 

uma preparação mais centrada especificamente na avaliação final, abordando tópicos 

que nem sempre estavam em consonância com o que vinha sendo trabalho no fluxo das 

aulas, mas que seriam cobrados na prova. Ao reportar esse problema para a coordenação 
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do curso, a instrução foi para que alterasse o que julgasse necessário nas questões, 

porém, sem um auxílio técnico, isso não foi realizado muitas vezes. 

Depois de quase um ano de atuação nessa empresa de ensino de idiomas, já 

havia superado algumas das dificuldades iniciais, por vezes recorrendo a materiais e 

leituras relacionadas ao ensino de português do Brasil para estrangeiros na internet. E ao 

mesmo tempo, também havia acumulado questionamentos e críticas ligadas 

principalmente aos livros didáticos com os quais havia trabalhado. Busquei sistematizar 

essa série de pensamentos e observações de forma a organizá-los. A partir de diálogos 

com profissionais mais experientes, esse material veio a se tornar um projeto de 

pesquisa para mestrado que foi submetido ao processo seletivo de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

A decisão de delimitar questões relacionadas à minha prática e transformá-las 

em um projeto de pesquisa significou sem dúvida um despertar crítico no sentido de 

buscar no meio acadêmico uma complementação, um espaço que me proporcionasse 

pensamento e reflexão a respeito dessa prática docente que, desde o princípio, sempre 

ocorreu de forma tão desafiadora. Nessa nova fase, as primeiras produções às quais tive 

acesso foram as obras de Júdice (2000 e 2005), que proporcionaram uma primeira 

abertura do olhar científico e reflexivo sobre o ensino que eu vinha pondo em prática até 

então. 

Iniciei o curso de mestrado no primeiro semestre do ano de 2012. O projeto de 

pesquisa inicial tinha como corpus de análise propostas de produção escrita de dois 

livros didáticos de português do Brasil para estrangeiros, e o objetivo era verificar de 

que forma tais propostas abordavam gêneros e tipos textuais.  

Naquele mesmo ano, comecei a lecionar LP para estudantes estrangeiros de 

várias áreas em situação de intercâmbio na UFF, oportunidade proporcionada pelo 

Programa de Português para Estrangeiros (PPE) da própria instituição. Assim, tive a 

chance de trabalhar com um público mais jovem composto por estudantes de diferentes 

nacionalidades que se encontravam no Brasil para realizar intercâmbio em nível de 

graduação.  

Tratava-se de um curso intensivo na fase de expansão do intercâmbio na UFF. 

Os alunos interessados entravam em contato com a Diretoria de Relações 

Internacionais, à qual o PPE era vinculado, e após a inscrição, eram formadas as turmas, 

uma composta por hispano-falantes e outra por falantes de outras línguas. O número 

reduzido de alunos e professores não permitia um número maior de turmas. Lecionei 
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para duas turmas multiculturais: uma delas foi durante o segundo semestre do ano de 

2012 e a outra no primeiro semestre de 2013. O curso totalizava 60 horas, com 3 aulas 

por semana, sendo um dos dias destinado a uma aula externa fora das dependências da 

universidade, em local público onde o aluno pudesse por em prática o conteúdo 

aprendido em sala. 

Esses estudantes estrangeiros, antes de virem para o Brasil, ao se inscreverem 

pela internet no programa de intercâmbio, declaravam um nível de conhecimento da 

língua portuguesa, assinalando no formulário de inscrição: nível básico, intermediário 

ou avançado (a maioria dos alunos era de nível básico). Como esses níveis 

autoatribuídos eram apenas um ponto de partida, ao chegarem à UFF, se apresentavam 

ao curso de português para estrangeiros, onde faziam um primeiro contato breve e oral 

com a coordenadora e a professora do curso. Em seguida tinham seu perfil traçado a 

partir das informações que registravam por escrito no documento de inscrição no curso, 

preenchendo lacunas, respondendo a breves questões de múltipla escolha, além de 

perguntas objetivas e subjetivas fechadas e abertas. 

Com base nesse documento, nos inteirávamos de seus dados pessoais, seus 

conhecimentos de línguas, seus contatos prévios com a língua e a cultura-alvo e as 

representações que delas traziam, e ainda os temas de seu interesse. Para os que já 

tinham algum conhecimento de português, fazia-se um diagnóstico do nível desse 

conhecimento, com base em duas outras atividades. A primeira consistia em uma breve 

conversação com a coordenadora ou professora para a qual o aluno se apresentava. A 

segunda era uma atividade que implicava a redação de dois parágrafos narrativos e um 

injuntivo, em resposta a perguntas sobre seu cotidiano em seu país de origem e no 

Brasil. Os resultados da avaliação inicial acabavam por servir mais para se fazer um 

diagnóstico de cada aprendiz, ter uma ideia geral do nível de conhecimento da língua 

alvo pelo grupo de alunos, conhecer seus perfis e preferências, para assim poder 

planejar o curso, ajustando seus objetivos às temáticas de seu interesse e enquadrando-o 

no tempo disponível.  

As fichas preenchidas eram analisadas pela professora coordenadora, enviadas a 

mim, e assim as observações eram compartilhadas. Pela primeira vez, eu tinha a 

oportunidade de acompanhar o processo de diagnóstico de uma turma trabalhando ao 

lado de uma professora com mais experiência na área, realizando, de fato, um estágio 

supervisionado.  
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A partir daí, meu olhar sobre os materiais produzidos pelos alunos começou a 

mudar gradativamente, desenvolvendo a habilidade de entendê-los de forma mais 

perspicaz, reconhecendo com mais facilidades os aspectos que seriam relevantes para 

aquele curso, e antevendo o que seria possível por em prática considerando sua duração.  

As expectativas dos alunos acerca do curso de português eram múltiplas. 

Estudantes em intercâmbio geralmente têm como objetivo não somente uma experiência 

acadêmica diversificada, mas também têm como uma das principais perspectivas a troca 

cultural e a possibilidade de conhecer uma nova região do mundo.  

O planejamento do curso, em linhas gerais, abordava como temática o contexto 

brasileiro urbano, familiar, de trabalho e de lazer. Dentro desses temas eram explorados 

diferentes tópicos, funções comunicativas e conteúdos linguísticos. Foi feito uso de 

diversos materiais didáticos, sem recorrer a uma apostila ou livro didático específico 

para esse fim, mas sim a diversos recursos disponíveis que contemplassem os objetivos 

expressos no planejamento. Cabe aqui destacar que foi nessa fase que aprendi a planejar 

a curto e médio prazo para grupos de alunos e não para aulas individuais, experiência 

muito diversa do que eu já havia vivenciado até então. Aprender a lançar um olhar mais 

global sobre as necessidades do público-alvo foi um dos grandes aprendizados dessa 

fase.  

Lecionar em uma turma multicultural, como aquelas dos intercambistas, envolve 

uma diversidade de sujeitos provenientes de nações diferentes, com diferentes visões de 

mundo e experiências de vida. Dentro de sala de aula, a participação dos alunos era 

permanente, principalmente devido ao interesse em partilhar com outros sujeitos que se 

encontravam na mesma situação suas experiências e impressões sobre o espaço, as 

pessoas, a cultura, os choques, as surpresas, os encantamentos. Nesse sentido, essa 

prática docente foi bastante distinta das aulas para empresários. Em primeiro lugar 

porque, diferentemente da experiência na empresa, nesse caso as aulas eram em grupo, 

o que requer do professor outra forma de se posicionar, de conceber o próprio curso e de 

conduzi-lo. E, em segundo lugar, porque o novo público, principalmente pelas suas 

especificidades de faixa etária e ocupação, trazia consigo outro olhar e outras 

necessidades/ desejos a respeito de suas experiências no Brasil, o que demandava do 

professor uma abordagem diferenciada.  

Assim como nas aulas para executivos estrangeiros, no curso para os 

intercambistas também havia a preocupação com a adequação do curso às suas 

necessidades reais, e para isso nas primeiras aulas eram feitas atividades de 
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aproximação entre aluno e professor e conversas informais. Após delinear os gostos, 

preferências e objetivos dos alunos, essas informações, combinadas com os resultados 

do questionário inicial, serviam ao planejamento do curso e seleção de materiais 

apropriados.  

Diferentemente do curso para executivos, nas aulas para universitários 

estrangeiros o documento que funcionava como o planejamento do módulo era pensado 

a partir desse diagnóstico feito nas primeiras aulas, não era, portanto, um instrumento 

padronizado, o que possibilitava que o mesmo tivesse uma utilidade na prática de 

ensino, já que refletia o que havia sido expresso pelos alunos sobre suas expectativas 

para o curso nas primeiras aulas. Interessante notar que entre os dois diferentes 

públicos-alvo havia algumas interseções temáticas julgadas de interesse por eles, tais 

como turismo, viagem, culinária, aspectos que pareciam ser relevantes para os dois 

grupos, mas que não seriam tão pertinentes para o público que atendi no contexto 

timorense, como será explicado em seção posterior.  

Nas aulas para universitários estrangeiros havia a necessidade de equilibrar as 

temáticas e interesses expressos pelo grupo de alunos, buscando priorizar o que havia de 

comum entre eles, o que não ocorria no caso dos executivos que faziam aulas 

individuais, pois suas aulas eram personalizadas de acordo com seus interesses e 

necessidades particulares. Isso marcava uma diferença essencial entre os dois contextos. 

Para os executivos, seguia-se uma lógica empresarial de prestação de serviço ao mesmo 

tempo em que se buscava equilibrá-la com as decisões pedagógicas do professor e da 

coordenação; para os universitários, o trabalho era feito de modo a garantir os interesses 

de aprendizagem do público-alvo, mas a supervisão e a orientação da professora 

coordenadora estavam presentes a cada passo e a cada decisão tomada ao longo do 

processo. 

Ainda que eu já tivesse experiência prévia de ensino de português para 

estrangeiros, a incumbência de lecionar nesse curso foi igualmente desafiadora. Em 

primeiro lugar tratava-se de um público com perfil diferente daquele ao qual eu estava 

habituada, em segundo lugar havia aulas externas de interação na comunidade de 

Niterói e, em terceiro lugar, era utilizado o espaço da sala de aula convencional, 

ocupada por um grupo de alunos, o que exige do professor uma postura bastante 

diferente das aulas particulares. Quando lidamos com um único aluno, muitas vezes as 

aulas aproximam-se mais de conversas, ainda que orientadas por um planejamento e 

sem perder o foco do ensino, mas que permitem uma flexibilidade muito maior na 
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forma de conduzir o processo, inclusive porque o próprio aprendiz comporta-se de 

forma diferente quando está, apenas ele, na presença do professor. 

Como já foi dito, os alunos tinham três aulas por semana, duas delas eram 

internas e a última era uma aula externa, na qual os alunos tinham a oportunidade de por 

em prática o que haviam aprendido nas duas aulas anteriores. A cada semana tratávamos 

de uma determinada temática, articulada a funções comunicativas e a conteúdo 

gramatical específico, o que constituía um bloco de atividades. Na semana seguinte, 

destinávamos uma hora da primeira aula para fazer uma avaliação sobre a experiência 

da última aula externa. 

Por exemplo, um dos locais visitados nas duas turmas em que tive a 

oportunidade de lecionar foi o Mercado São Pedro, localizado próximo ao centro da 

cidade de Niterói. Trata-se de um mercado de peixes, onde o cliente pode escolher seu 

produto entre os vendedores e levá-lo para ser preparado em um dos restaurantes no 

andar superior. O local favorece o enfrentamento de duas situações pelo aprendiz, uma 

em que é necessário escolher um produto, fazer perguntas sobre o mesmo, barganhar, 

saber o preço, entender informações contidas nas plaquetas, e outra na qual ele precisa 

se comunicar para requisitar um serviço.  

Dessa forma o planejamento das aulas era pensado para uma situação real, e não 

imaginária. As aulas internas eram voltadas para a última aula da semana, na qual os 

conhecimentos linguísticos e culturais podiam ser postos em prática. Essa forma de 

organizar o curso funcionou de modo muito eficiente para dar sentido ao que era 

ensinado. A cada semana era possível saber se o conteúdo teórico havia de fato sido 

utilizado no momento da prática, percebendo se havia sido suficientemente explorado 

em sala de aula, para que o aluno pudesse começar a dar seus próprios passos de forma 

autônoma. Era um momento de dupla função, no qual os alunos podiam exercitar 

através de tentativas, erros e acertos, e eu podia fazer uma avaliação do meu próprio 

trabalho em sala de aula, observando se o resultado das aulas chegava a proporcionar, 

ou não, as ferramentas necessárias para uma comunicação bem sucedida.  

Uma das grandes vantagens de trabalhar com esse formato (em uma mesma 

semana, aulas internas seguidas de aula externa) era a possibilidade de observar o 

desempenho dos alunos no momento das suas tentativas de comunicação, o que me 

proporcionava um considerável insumo para a preparação das próximas aulas. E eles, 

por sua vez, podiam experimentar uma situação real de comunicação com o suporte 

instantâneo de um professor para o caso de dúvidas, dificuldades. Isso nem sempre era 
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possível com os executivos estrangeiros, já que suas rotinas de trabalho não lhes 

permitiam sair de seus escritórios, e o ambiente da empresa, apesar de também 

favorecer situações diversas de comunicação, nem sempre é aberto e propício a 

atividades que não estejam diretamente ligadas ao trabalho em si. 

Esse foi um curso, portanto, muito diferente da experiência anterior na sua 

relação com a prática da língua alvo, tanto anteriormente à saída para a aula externa, já 

que tentávamos antecipar e nos preparar para o que poderia vir a acontecer, quanto 

posteriormente, quando fazíamos uma avaliação da experiência, identificando os êxitos 

e as falhas.  

Preparar aula para um curso com esse perfil tem como vantagem o aspecto da 

aplicabilidade imediata, visto que o conhecimento linguístico e cultural trabalhado em 

aula era empregado em uma oportunidade real pouco tempo depois. A situação de uso 

precisava ser analisada de forma muito objetiva. Assim, as formas de tratamento, os 

graus de formalidade, as maneiras de iniciar uma conversa, de convencer, elogiar, 

recusar, aceitar, convidar, desculpar, reclamar, encerrar uma comunicação, dentre 

muitos outros atos possíveis pelo uso da língua alvo eram colocados em prática com 

recurso à sintaxe e ao vocabulário da LP. 

A experiência nesse curso contribuiu para a construção de uma noção 

diferenciada (que já vinha se transformando desde a atuação na empresa) sobre quais 

tipos de conhecimento gramatical eram necessários para que eu pudesse ensinar a 

estrangeiros. Minha experiência anterior de ensino de LP como língua materna dentro 

de programas escolares levou-me a aprofundar meus conhecimentos sobre sintaxe. Na 

minha crença inicial, esse era um tipo de saber que eu imaginava ser de baixa ou 

nenhuma utilidade para a atividade de lecionar para estrangeiros, acreditava que esse 

saber não seria tão proveitoso em uma sala de aula de segunda língua, na qual eu 

deveria principalmente estimular os alunos em atividades de interação.  

Porém, ao longo da prática, recorri a esse conhecimento mais do que eu, a 

princípio, julguei ser necessário para esclarecer dúvidas que surgiam no processo de 

aprendizado dos alunos. Principalmente aqueles que vinham de sistemas de ensino mais 

tradicionais e que solicitavam frequentemente explicações que somente me foram 

possíveis esclarecer devido aos saberes que aprofundei para dar aulas para brasileiros 

em escolas, cursos de pré-vestibular, e, até mesmo, aulas particulares. 

Posso aqui citar o caso de um aluno de nacionalidade italiana que já havia 

estudado durante alguns anos a gramática da língua latina. Seus comentários e 
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observações exigiram que eu recorresse muitas vezes aos meus conhecimentos a 

respeito da gramática normativa da língua portuguesa. Além disso, nesse e em outros 

casos, também foram de grande auxílio ter frequentado as disciplinas introdutórias à 

língua latina, assim como as disciplinas de estudo da LP sob as perspectivas sincrônica, 

diacrônica, sua morfologia e sua fonética.  

Na minha crença de professora iniciante, não considerava que esses 

conhecimentos fossem de grande relevância para o professor de português para 

estrangeiros, ou, pelo menos, não imaginava em que circunstâncias eles seriam 

necessários. O que eu esperava para essa nova etapa de experiência de ensino era que tal 

conhecimento tivesse um papel mais restrito no desenvolvimento das aulas, como um 

saber implícito do professor que serviria de base para orientação das produções de seus 

alunos. Supunha, assim, que uma forma mais comunicativa de abordar a língua ocuparia 

totalmente, ou quase totalmente, os momentos de aula. Porém, na realidade, os saberes 

sobre os aspectos formais da língua foram imprescindíveis para o sucesso de muitas 

explicações requisitadas pelos alunos.  

Ao mesmo tempo em que recorri aos conhecimentos sobre a gramática da LP 

advindos de minha formação como professora de língua materna, também me deparei 

com situações em que os alunos estrangeiros traziam dúvidas e questionamentos sobre a 

língua-alvo sobre os quais eu nunca havia sido interrogada anteriormente em sala de 

aula com alunos brasileiros. No contato com estrangeiros aprendizes da minha língua 

materna,  fui apresentada a um novo olhar sobre a LP, olhar este que podem lançar mais 

facilmente aqueles que estão de fora, mais especificamente, aqueles que travam com 

essa língua uma relação de falantes não nativos.  

O professor nativo de uma língua que se propõe a trabalhar com o público 

estrangeiro precisa desenvolver uma nova visão sobre a mesma língua, esta mesma que 

ele usa todos os dias, e assim desnaturalizar usos, fenômenos e aspectos que poderiam 

não suscitar questões em sala de aula de língua materna, mas que se tornam assuntos 

potenciais para estudo quando se leciona para estrangeiros. Como exemplo dessa 

questão, menciono aqui o aprendizado por estrangeiros dos usos dos verbos ser e estar 

na LP do Brasil. A explicação de que o ser é usado para exprimir estados permanentes, 

e o estar para estados temporários, em algumas sentenças, parecia funcionar 

perfeitamente, porém, essa justificativa não se aplicava a todas as sentenças que eram 

levadas à aula como exemplos de usos desses verbos.  
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Em situações como essa, percebia os limites dos conhecimentos advindos da 

minha formação como professora de língua materna em uma situação de ensino de 

segunda língua, e, ao mesmo tempo, reconhecia quais bases me faltavam para 

aperfeiçoar o trabalho docente. Nesse sentido, quando comecei a frequentar eventos 

acadêmicos da área de português para estrangeiros, passei a ter contato com pesquisas 

que se utilizavam das contribuições de estudos sociolinguísticos sobre aspectos do uso 

do português do Brasil em diferentes situações para auxiliar no ensino dessa língua para 

estrangeiros. Cito aqui exemplos tais como o uso de expressões como “vai que” (Ex.: 

“Vamos tentar isso! Vai que dá certo?!); os efeitos de sentido veiculados pelos usos do 

diminutivo e do aumentativo na fala brasileira; a forma indireta de se recusar um 

convite, utilizando para isso estratégias linguísticas específicas, dentre várias outras 

contribuições dos pesquisadores da área que me foram muito inspiradoras não só para 

potencializar meu trabalho em sala de aula, mas também para desenvolver uma outra 

visão sobre a língua que ensinava.  

Quanto ao conhecimento gramatical, enquanto no ensino de língua materna as 

gramáticas normativas escolares davam conta auxiliar na abordagem de língua proposta 

pelos programas das escolas e cursos nos quais trabalhei, na nova experiência com 

estrangeiros recorri ao uso de gramáticas específicas do português brasileiro, tais como 

a de Mário Perini (2010), nas quais encontrei explicações muito mais adequadas para 

questões surgiam em sala de aula de segunda língua, sendo, portanto, de grande valia.   

No caso da Gramática do Português Brasileiro de Perini (2010), o autor 

debruça-se sobre a descrição do português falado no Brasil, assim, para fins de ensino a 

estrangeiros que querem se comunicar no dia-a-dia com brasileiros, essa obra traz 

grande contribuição. Na nota do editor encontram-se as seguintes palavras:  

 

A Gramática do português brasileiro é uma promissora decorrência das 

pesquisas do Autor sobre o português falado. Aqui ele se concentra em 

fenômenos insistentemente negligenciados pelas gramáticas tradicionais, que 

não dão conta do que acontece em e com nossa língua. (Marcionilo, 2010, 

15) 

 

Sendo assim, essa gramática funcionava de maneira muito mais adequada para 

dar suporte à minha prática docente, já que dentre as finalidades de aprendizagem 

daqueles alunos estava conhecer o português falado no Brasil, percebendo o que 

realmente ocorre no uso dessa língua por seus falantes nativos.   
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Quanto à avaliação final, fui orientada pela professora coordenadora a elaborar 

uma proposta de avaliação baseada nos aspectos que haviam sido mais explorados 

durante o curso, de modo a compor um modelo avaliativo realmente vinculado ao foco 

das aulas. Pela primeira vez, eu construiria uma prova final para avaliar os resultados de 

um curso de português para estrangeiros. Procedi à seleção de textos relacionados aos 

assuntos discutidos em aula, iniciei a escolha dos gêneros que deveriam fazer parte da 

avaliação e procedi à formulação das questões. 

Foram de grande valia naquele momento os conhecimentos, provenientes da 

formação como professora de língua materna, sobre a tipologia de questões proposta em 

Marcuschi (2005), e sua crítica às perguntas contidas em livros didáticos de português 

como língua materna. Em sua classificação o autor cita nove categorias de perguntas: 1) 

Óbvias; 2) Cópias; 3) Objetivas; 4) Inferenciais; 5) Globais; 6) Subjetivas; 7) Vale-tudo 

(perguntas que admitem qualquer resposta); 8) Impossíveis (que exigem conhecimentos 

externos ao texto); 9) Metalinguísticas. O autor discute e exemplifica cada uma dessas 

questões. Ter esse conhecimento advindo da formação inicial em língua materna, nesse 

momento, foi a base que apoiou a construção das perguntas da prova. 

A primeira versão da avaliação era enviada à professora coordenadora para que 

passasse por um primeiro olhar e primeiras sugestões. A partir disso, o material 

retornava a mim para ser aprimorado, e isso se repetia algumas vezes até chegarmos a 

uma versão final, considerada adequada. Esse processo constituiu um verdadeiro 

exercício de reflexão e prática sobre o tipo, o sentido e o objetivo das questões contidas 

em uma avaliação. Esses e outros momentos são ilustrativos da situação do professor 

sem formação específica que tem nos desafios da prática e no exercício diário da 

profissão seu principal meio de preparação para o trabalho docente.  

 

5.2 A mudança de rumo: experiências no espaço timorense 

 

Nesta seção pretendo discorrer sobre minha prática docente em Timor-Leste. 

Para isso será necessário fazer uma delimitação dessa experiência, e o recorte escolhido 

é especificamente o curso intensivo de LP ministrado para funcionários de um dos 

departamentos do Ministério das Obras Públicas de Timor-Leste (MOP). Para 

contextualizar essa fase de minha atuação docente, primeiramente traçarei um breve 

panorama histórico de Timor-Leste, esclarecendo em linhas gerais a sua relação com a 

LP; em seguida tratarei da relação de cooperação internacional na área educacional 
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firmada entre Brasil e Timor, e do meu ingresso no Programa de Cooperação da CAPES 

como bolsista; por fim me aterei especificamente às aulas de LP desenvolvidas no 

espaço do Ministério das Obras Públicas de Timor-Leste. 

 

5.2.1 Timor-Leste: panorama histórico da língua portuguesa e cooperação 

educacional 

 

Para discorrer sobre a história timorense, baseamo-nos, de modo geral, nas 

ideias de Durand (2009) e Hull (2001). Timor-Leste localiza-se no sudeste asiático, 

muito próximo da Oceania, e seu território corresponde à metade oriental da ilha de 

Timor. A metade ocidental da ilha foi disputada por Portugal e Holanda, e somente em 

1941 definiu-se a divisão do território. A parte portuguesa passou a ser composta pela 

metade leste da ilha, mais o enclave de Oecussi, a ilha de Ataúro e o ilhéu de Jaco. A 

chegada dos portugueses ao território timorense data da segunda década do século XVI, 

e sua entrada ocorreu sob forte resistência da população local, que já se encontrava 

organizada em estruturas políticas denominadas “Sucos”, sendo os “liurais” seus chefes 

máximos, portanto, não foi sem lutas e atritos que se deu essa inserção europeia na ilha. 

A princípio, o primeiro proveito econômico português foi a exploração do 

sândalo, que se esgotou no século XVIII, levando à perda do interesse português no 

território. Apenas no século XIX essa situação reverteu-se, tendo em vista a produção e 

exportação de café timorense. Timor-Leste não estava no centro dos interesses coloniais 

portugueses, o que resultou em uma colonização de menor presença e interferência na 

colônia, se comparamos, por exemplo, com o caso do Brasil.  

Inicialmente, o idioma português esteve mais relacionado a trocas comerciais e à 

atuação dos jesuítas no território.  

Foi a vontade de estabelecer relações comerciais e de evangelizar que foi 

reforçando o contacto dos portugueses com as muitas ilhas daquela região, 

dando-lhe uma certa regularidade, da qual nasceu a introdução da sua língua 

naquelas paragens. (Almeida, 2008, p. 16) 

 

O português era uma língua aprendida principalmente na escola, e como a 

educação formal atingia mais as elites locais, não houve grande expansão desse 

aprendizado ao longo dos anos de presença portuguesa. Sobre a questão da educação e 

disseminação do idioma português, Feijó (2008, p. 148) afirma que: 
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(...) em 1915, criam-se as primeiras escolas primárias e, em 1938, um liceu 

em Díli. Nos anos 30, em toda a circunscrição dependente de Baucau (quase 

metade do Timor português) havia seis escolas primárias (...) Os três 

primeiros quartéis do século XX terão sido o momento em que a língua 

portuguesa assumiu o carácter de questão relevante na sociedade timorense, 

muito mais pela sua articulação com a elite local do que pela força da sua 

expressão numérica. 

 

Ainda assim, as marcas da cultura portuguesa estão visíveis em Timor, 

principalmente na relação com a religião católica, e também nos empréstimos 

linguísticos de vocábulos portugueses na língua tétum. As culturas nativas acabaram por 

se manter consideravelmente preservadas, junto com a grande diversidade linguística 

que marca a diferenciação dos grupos disseminados pelo território.  

Um dos pontos de destaque na história de Timor foram os ataques sofridos 

durante a Segunda Guerra pelos japoneses em 1942 e o quadro de grande devastação 

pelo seu território. Houve tentativas australianas e holandesas de impedir a ação 

japonesa e sua expansão na Ásia, tendo em vista que o território timorense ocupa uma 

posição geográfica estratégica. A participação portuguesa em prol da proteção à sua 

colônia foi praticamente insignificante diante da destruição que o país sofreu, e por fim, 

os timorenses tiveram que assumir unilateralmente os custos da devastação e incumbir-

se de sua reconstrução. Esse fato reforça a escassa intervenção e menor importância 

dada a Timor-Leste pelo Estado português. 

Em 1945, em seguida à saída japonesa, a metade ocidental da ilha tornou-se 

independente e passou a fazer parte da Indonésia. Esse momento da história de Timor-

Leste foi marcado por uma lenta reconstrução em vários setores da sociedade, ao 

mesmo tempo em que começou a crescer a ameaça de invasão pelas forças indonésias, 

numa tentativa de anexação do seu território à metade ocidental da ilha, tornando-se 

assim a última província indonésia. 

A falta de estabilidade desse período levou a disputas e divergências políticas e 

insatisfação da população, acarretando um maior endurecimento das forças coloniais 

portuguesas no território. A partir dessa fase até 1975, Timor-Leste vivenciou uma 

intensificação das ideias nacionalistas, inclusive inspiradas nos movimentos das demais 

colônias portuguesas na África. Formaram-se partidos políticos em 1974, havendo uma 

intensificação dos conflitos entre as forças políticas internas divergentes, com diferentes 

posicionamentos quanto à independência política de Timor, ou a opção pela integração 

à Indonésia, culminando em mais mortes e violência. 
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Foi em 1975 que o partido Fretilin proclamou unilateralmente a independência 

de Timor em meio a um período político muito conturbado de embate de forças 

contrárias. Assim, formou-se a situação ideal para a invasão pelas tropas indonésias, 

anexação do território timorense, e início de um duro período de dominação política, 

subjugação do povo, de sua cultura e tentativa de apagamento de sua história. Durante 

vinte e quatro anos impôs-se um cenário de tragédia, violência, violações, imposições, 

tudo isso distante do foco da mídia e dos interesses internacionais.  

Grande parte dos timorenses refugiou-se nas montanhas, iniciando assim a 

organização de uma forte resistência, além de privações e grandes dificuldades. Com o 

objetivo de apagar a identidade do povo, a dominação indonésia promoveu uma 

tentativa de assimilação do timorense, desvalorizando os traços nacionais, a memória, e 

a história timorenses, de modo a transformá-los em novos indonésios. Como estratégia 

recorreu-se à imposição da língua indonésia (bahasa indonesia), sendo ensinada nas 

escolas por professores indonésios, e proibindo o uso do português, língua que os 

dominadores desconheciam. Essa guinada na situação marcou o início de uma nova fase 

para a língua portuguesa, tornando-se a língua da resistência timorense, ao lado do 

tétum, para troca de informações dentro e fora do território, oralmente ou em forma de 

documentos escritos. A religião católica também ganha outro significado nesse período, 

aumentando consideravelmente seu número de adeptos por ser mais uma forma de 

resistir à assimilação cultural, além do apoio de religiosos católicos à causa timorense, 

interna e externamente. 

Cabe ressaltar que essa foi uma etapa em que o país vivenciou um forte 

investimento na educação. Houve construção de mais escolas e inclusão de programas 

escolares centrados na história e língua indonésias, negando ao povo o conhecimento de 

si próprio, e progressivamente promovendo o apagamento de sua memória. 

Apenas em 1999 houve um referendo popular para decidir pela anexação à 

Indonésia ou pela autodeterminação do país.  

 

Desde 1982 teria sido requerido ao Secretário-Geral da ONU, através de 

resolução da Assembléia Geral da ONU nº 37/30, que iniciasse consultas 

com as partes interessadas (Portugal e Indonésia) com vistas a solucionar a 

situação de Timor-Leste.  Somente em 5 de maio de 1999 é que foi assinado 

acordo por Portugal e Indonésia, com testemunha do Secretário-Geral.  Por 

meio deste acordo, as partes requerem ao Secretário-Geral a realização do 

referendo. (Cardoso, 2013, p. 232) 
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A maioria da população optou pela autodeterminação e assim iniciou-se uma 

nova fase na história de Timor. O resultado do referendo foi seguido por uma violenta 

destruição que levou a muitas mortes e um forte abalo na infraestrutura. Inicialmente o 

país passa a ser dirigido pela ONU, e mais tarde, em 20 de maio de 2002, ocorreu a 

Restauração da Independência da República Democrática de Timor-Leste (RDTL), e a 

entrada do país como oitavo membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP). Com o português adotado como idioma oficial juntamente com a língua tétum, 

definiram-se novos rumos para essa língua em Timor-Leste. 

 

A escolha da língua portuguesa contabiliza: um peso simbólico (por ser 

língua da resistência à invasão indonésia, língua usada para dar informações 

ao mundo sobre a luta e os efeitos da invasão), um aspecto identitário (o do 

seu passado sem grandes imposições, sem grande impacto), um aspecto 

afetivo (ligação ao catolicismo, igreja que em conflitos de guerra – segunda 

guerra mundial, invasão indonésia – nunca abandonou o povo) e um aspecto 

geoestratégico (Timor confinado à Indonésia e à Austrália). A escolha da 

língua tétum constitui, por um lado, uma ousada afirmação da identidade de 

um povo, mas, por outro, a assunção do compromisso de defesa, 

desenvolvimento e promoção de uma língua em situação altamente 

desfavorecida. (Costa, 2012, p. 215) 

 

A língua tétum, original de Timor-Leste, já funcionava historicamente como 

língua franca no território timorense, possibilitando a comunicação entre diferentes 

grupos, e sua escolha como idioma oficial atribuiu-lhe um status de língua de Estado e 

permitiu uma ampliação do acesso à cidadania. Porém, ainda carente de estudo 

científico, de normalização ortográfica, e por ter um espaço de circulação restrito ao 

próprio país, essa língua não poderia sozinha viabilizar a comunicação com o restante 

do mundo, papel que veio a ser desempenhado pelo português, ainda que pouco falado 

no país. Daí a necessidade de se investir no ensino em massa dessa língua. (Almeida, 

2008, p. 2) 

O momento histórico que Timor passou a vivenciar a partir de então foi de 

abertura internacional, depois de anos de isolamento político, econômico e cultural. 

Acordos de cooperação internacional com vários países abriram as portas para 

diferentes empresas, organizações, programas, projetos, que transformaram 

visivelmente o cenário timorense em diversos aspectos. É na esteira desses novos 

acordos que se inicia a cooperação entre os governos do Brasil e de Timor-Leste. O 

acordo de cooperação internacional entre os dois países é assinado em 20 de maio de 

2002. 
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O estabelecimento da relação entre Timor e Brasil se dá num momento em que o 

Estado brasileiro projeta-se internacionalmente como uma nação não apenas receptora 

dos recursos de cooperações internacionais, isso ocorre mais especificamente a partir do 

estreitamento dos laços dos países do eixo Sul, principalmente no governo Lula (Luís 

Inácio Lula da Silva).    

 

A cooperação Sul-Sul se insere nessa perspectiva e vem ganhando forte 

projeção nos últimos anos, por meio de fluxos de investimento externo direto 

dos próprios países do Sul, de transferência de tecnologias, de 

compartilhamento de soluções, de novas técnicas e de ações em prol da 

integração regional. Seus princípios fundamentais são o respeito à soberania, 

a igualdade, a horizontalidade de relacionamento, a não-ingerência em 

assuntos internos e o benefício mútuo. A cooperação Sul-Sul é uma ação de 

solidariedade entre os países deste eixo que possibilita o aumento do bem-

estar nacional e contribui para a realização das metas acordadas 

internacionalmente, como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

(Palácio do Planalto - Programa de Cooperação Técnica Descentralizada Sul-

Sul.) 

 

O acordo de cooperação internacional entre a República Federativa do Brasil e a 

República Democrática de Timor Leste é assinado em 2002 e aprovado em Conselho de 

ministros em 2004. No início do texto da Resolução do Governo 5/2004, que aprova o 

Acordo, destacam-se três pontos centrais que justificam em linhas gerais a formação 

dessa aliança entre os dois países:  

 

Considerando que a educação e formação de recursos humanos é uma das 

prioridades do programa do I Governo Constitucional. 

Considerando que a promoção da língua portuguesa é parte integrante da 

estratégia de desenvolvimento de Timor-Leste. 

Desejando criar condições favoráveis para o intercâmbio de estudantes, 

professores e investigadores dos dois países. (Resolução nº 5 de 14 de abril 

de 2004) 

 

Como objetivos desse acordo apresentam-se os seguintes pontos: 

 

a) o fortalecimento da cooperação educacional em todos os níveis e 

modalidades de ensino;  

b) a formação e o aperfeiçoamento de docentes, pesquisadores, 

administradores educacionais, técnicos e outros especialistas em todos os 

níveis e modalidades de ensino;  

c) o intercâmbio de informações e experiências educacionais bem sucedidas 

em ambos os países; e  

d) o incremento da cooperação interuniversitária e da produção científica;  

 

Por meio dos trechos dos documentos podemos ver o quanto o acordo entre os dois 

países está baseado no investimento na formação educacional e em recursos humanos.  
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A primeira missão brasileira de especialistas da Capes chega em 2004, composta 

por cinco doutores em Educação, especialistas em direito educacional, administração 

escolar e projetos curriculares do ensino fundamental e médio, e sobre isso se afirma 

que: 

 

Possivelmente, devido ao tempo decorrido entre os entendimentos que se 

seguiram à missão de especialistas enviada pelo MEC e a ABC (Agência 

Brasileira de Cooperação) e a assinatura do Memorando, as decisões tomadas 

já se traduziam em atividades levadas a cabo por outros parceiros de Timor 

Leste. Do desenvolvimento curricular para o ensino primário se encarregara a 

UNICEF e a elaboração da Lei de Bases da Educação, iniciada pelos 

brasileiros estava sendo discutida e revista por especialistas portugueses. 

Restava a formação de professores que se desenvolvia ainda de maneira 

pontual com patrocínio da UNICEF e através de um curso de média duração 

dado pelos portugueses. (Souza; Alves, 2011, p. 9) 

 

A cada ano o campo de atuação brasileiro foi se definindo, de acordo com as 

necessidades encontradas e os espaços em que outras cooperações internacionais ainda 

não marcavam presença considerável. Assim, a dinâmica das ações acompanha as 

mudanças ocorridas na sociedade timorense.  

Dentre as ações imediatas a serem desenvolvidas por essa missão de 

especialistas estava, segundo Spagnolo (2011, p. 14), “negociar e aprovar no Congresso 

Nacional projeto de lei para implantação do Programa de Qualificação de Docente e 

Ensino da Língua Portuguesa no Timor-Leste.” Assim, o PQLP foi instituído pelo 

Decreto nº 222 de 19/11/2004, o primeiro Edital publicado pela CAPES para a seleção 

de bolsistas data de 16/12/2004, e, finalmente, em 01 e 02 de abril de 2005 

desembarcaram em Timor-Leste 48 professores brasileiros. Portanto, desde 2005, são 

enviados cerca de 50 professores brasileiros anualmente a partir de chamada pública, 

oriundos de diversos estados do país e de diferentes áreas de formação, os quais têm 

permanecido por até 18 meses em Timor para desenvolver diferentes projetos. 

No ano de 2013, foi publicado no site oficial da CAPES o edital referente ao 

processo seletivo para o PQLP/ CAPES (Programa de Qualificação Docente e Ensino 

de Língua Portuguesa em Timor Leste). O edital divulgava três tipos de vagas: 

Estagiário Docente do Projeto I, Estagiário Docente do Projeto II, Articulador 

Pedagógico. Tendo em vista a experiência prévia no ensino de PLNM no Brasil, 

concorri à vaga de Estagiário Docente do Projeto II, que correspondia mais 

adequadamente à minha prática anterior como professora, tendo sido aprovada: 
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3.2. Caberá ao bolsista de Estágio Docente do Projeto II - Ensino de Língua 

Portuguesa: desenvolver cursos de português como segunda língua para 

profissionais de diferentes áreas e níveis de proficiência. Elaborar materiais 

didáticos apropriados ao tipo e nível de curso, para o contexto timorense, sob 

supervisão estrita da Coordenação Acadêmica da UFSC, a quem cabe 

estabelecer os critérios e decidir sobre a publicação de materiais oficiais da 

cooperação brasileira. Oferecer cursos de Língua Portuguesa, conforme 

demanda de autoridades locais e de outros programas da Cooperação 

Brasileira. Revisar materiais didáticos produzidos no Projeto I – Formação de 

Professores da Educação Básica, referido nesse edital. Apoiar às atividades 

do Projeto I - Formação de Professores da Educação Básica, a critério da 

Coordenação Acadêmica da UFSC. Elaborar relatórios de atividades e de 

avaliação e encaminhar ao Articulador Pedagógico periodicamente. 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES. 

Edital nº 22/ 2013 do Programa de Qualificação Docente e Ensino de Língua 

Portuguesa em Timor-Leste)  

 

 Naquele momento, meu conhecimento a respeito de Timor Leste resumia-se à 

informação de que se tratava de um dos países do grupo das ex-colônias de Portugal e 

também integrante da chamada CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). 

Após apresentar os documentos necessários para a seleção, foi realizada uma 

reunião on line por vídeo com os coordenadores do Programa, tendo como tópicos as 

minhas expectativas a respeito do país e do trabalho, e também foi dado um feedback 

sobre a proposta pedagógica elaborada por cada candidato, documento exigido como 

parte integrante da primeira etapa da seleção. Ao final da entrevista foi pedido que 

escolhêssemos uma das perguntas teóricas propostas pelos professores coordenadores, e 

que enviássemos a resposta em uma hora para que fosse avaliada.  

Dentro de curto tempo, fomos convidados para uma reunião pré-partida no 

endereço da CAPES, em Brasília. Essa reunião ocorreu no mês de julho e durou três 

dias. Lá pudemos conhecer pessoalmente os três professores da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) coordenadores do programa. Além destes, também tivemos 

palestras com representantes do Ministério das Relações Exteriores (MRE), mais 

especificamente membros da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), além dos 

funcionários da CAPES responsáveis pelo Programa em seus diversos aspectos, e 

também com uma professora pesquisadora sobre Timor-Leste, com substancial 

produção científica a partir de sua experiência no país.  

Ao longo desses três intensos dias, recebemos informações de diversas ordens, 

relacionadas a questões de cuidados e precauções pessoais; ao país (sua cultura, história 

e hábitos); ao Programa; à função de cooperante internacional em missão oficial pelo 

governo brasileiro (com suas responsabilidades e direitos); às ações que lá vinham 

sendo desenvolvidas na área educacional a partir do acordo de cooperação, e à nossa 
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inserção nesse trabalho. Com essa bagagem inicial, fomos preparados e enviados em 

missão oficial à República Democrática de Timor-Leste em dois grupos no mês de 

setembro daquele ano. Portanto, foi necessário trancar a matrícula no curso de mestrado 

em Estudos da Linguagem do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFF, no qual 

eu já havia concluído todas as disciplinas exigidas e estava em fase de elaboração da 

dissertação.  

Interessante ressaltar aqui que a proposta pedagógica exigida como material para 

o processo seletivo devia ser feita mesmo que não conhecêssemos a realidade de Timor-

Leste. Diante desse desafio, recorri aos meus conhecimentos de professora de língua e 

elaborei uma proposta baseada na importância do respeito aos principais gêneros 

textuais em circulação naquela sociedade, utilizando-me de exemplo hipotético, como 

uma forma de suprir o desconhecimento acerca do contexto social e educacional 

timorense. Nessa fase da minha prática, já me tinha assegurado de que a noção 

linguística de gênero textual poderia ser muito relevante e significativa para certas 

situações de ensino. 

Minha chegada em Timor ocorreu no dia 25 do mês de setembro de 2013. Na 

segunda semana, todos os recém-chegados receberam uma formação inicial organizada 

por professores que já participavam do Programa e, portanto, tinham mais experiência e 

estudos a respeito do país. De segunda a sexta feira, assistimos a palestras ministradas 

por esses professores sobre diferentes assuntos, tais como, geografia, história, educação, 

língua, organização interna do Programa, relatos de atuação dos professores da 

cooperação brasileira, instruções a respeito de comportamento, cultura, segurança, 

serviços bancários, comunicação, informações acerca da embaixada brasileira em 

Timor. Em outras palavras, esta primeira semana funcionou como uma formação geral e 

intensiva sobre os diversos aspectos pessoais e profissionais que passariam a fazer parte 

da vida de cada professor, orientações primordiais para se viver em uma sociedade tão 

diferente, e que certamente exigiria profundas transformações e adaptações de cada um 

dos cooperantes. 

Nos dias seguintes a esta formação geral, intensificou-se o contato com o 

articulador de LP do Programa, que procurou nos inteirar de como vinha ocorrendo a 

prática docente do português nos diferentes espaços de atuação dos professores 

brasileiros. A cooperação brasileira dispunha de suas próprias apostilas para o ensino de 

português, produzidas em anos anteriores por outros professores. As apostilas eram 

compostas por elementos da cultura timorense e também da cultura brasileira numa 
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tentativa de aproximação entre as duas, reforçando as origens da sua produção: no seio 

da cooperação brasileira em Timor-Leste. 

No total eram seis apostilas, que correspondiam aos subníveis Básico I, Básico 

II, Intermediário I, Intermediário II, Avançado I, Avançado II, organização idêntica a 

que eu havia trabalhado em minha primeira experiência de Português para estrangeiros 

no espaço brasileiro. A forma de organizar os cursos, portanto, parecia seguir o modelo 

tradicional para ensino de língua, que também é usado no Brasil. Havia um programa de 

curso de português já elaborado que atribuía “temas” e “conteúdos” relacionados a esses 

diferentes subníveis, e, depois da conclusão do Avançado II, era proposto um módulo 

exclusivo para conversação. Apesar da existência das apostilas e da organização prévia 

de módulos didáticos, o professor tinha autonomia para decidir sobre os procedimentos 

e materiais a serem usados de acordo com a realidade de suas turmas.  

Menos de um mês após a chegada, e depois de já ter algumas impressões iniciais 

sobre o lugar, uma das primeiras demandas que me foram feitas foi assumir uma turma 

de LP composta por funcionários de uma das direções do Ministério das Obras Públicas, 

que se situava na região central da cidade de Díli.  

 

5.2.2 A prática docente no Ministério das Obras Públicas de Timor-Leste 

 

Antes de iniciar as aulas, fui devidamente informada acerca da situação dessa 

turma. Tratava-se de uma classe que vinha assistindo aulas com uma das professoras de 

LP do Programa, porém, pouco tempo antes da minha chegada, essa professora retornou 

ao Brasil e o curso acabou por ser paralisado. A partir de setembro de 2013, com a 

chegada de mais professores do último processo seletivo, foi possível programar a 

retomada das aulas. 

Essa turma era composta por dez alunos, aos quais foram acrescentados mais 

dois na primeira aula. O material didático que vinha sendo utilizado era a apostila de LP 

de Nível Intermediário II. Porém, devido à interrupção no curso, os alunos ainda não 

haviam concluído o estudo do material. A articulação de LP encaminhou devidamente 

os documentos arquivados pela professora anterior para que eu pudesse me informar e 

me preparar da melhor forma possível. Esse material foi de grande importância nesse 

momento inicial. Como a mesma professora havia lecionado o nível Intermediário I 

para esses alunos, a pasta de documentos incluía relatório a respeito do desempenho de 

cada aluno após a conclusão desse nível, notas da avaliação final, além de um vídeo 
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curto no qual cada um deles fazia um relato sobre uma atividade de visita ao museu com 

a professora. Dessa forma, antes de iniciar o curso, foi possível ter uma noção razoável 

do desempenho desses alunos na língua alvo.  

Como o nível Intermediário II ainda não havia sido concluído, e a apostila não 

havia sido completamente estudada, os alunos tinham a expectativa de prosseguir com o 

uso do material. Quanto à articulação pedagógica do Programa, não houve imposição 

quanto ao uso do material didático, sendo facultada a escolha de outros recursos, caso 

houvesse concordância entre alunos e professor. Não descartei o uso da apostila durante 

as aulas, mas também introduzi outros materiais que julguei necessários, como vídeos e 

notícias, por crer que são elementos imprescindíveis para dinamização das aulas. Assim 

aconteceu minha primeira aproximação com uma sala de aula em Timor-Leste. 

A diferença que inicialmente mais me impactou nessa mudança de contexto foi o 

fato de que, naquelas novas condições, a professora era o elemento estrangeiro, não 

mais os alunos. Essa inversão de papéis ia além do deslocamento espacial, era também 

social, e interferia diretamente nas relações entre professor e aluno, e nas próprias aulas. 

Ao ocupar aquela função e aquele lugar, era fundamental uma abertura para aprender 

sobre o lugar, sociedade, cultura, e principalmente conhecer o que a LP representava na 

vida daqueles alunos, tanto do ponto de vista do uso prático, quanto do social, e também 

do simbólico.  

Nesta experiência docente estava em um ambiente totalmente desconhecido para 

mim, portanto, a questão das crenças teve um papel diferenciado. Minha postura, por ser 

estrangeira inclinou-se muito mais para uma busca de conhecimento sobre aqueles 

novos alunos e suas formas de aprender. Timor-Leste é um país oriental, muito distante 

geograficamente do Brasil, atravessou processos históricos bastante diferentes daqueles 

aqui ocorridos, e ainda passou por uma abertura ao contexto internacional muito 

recentemente. Tudo isso exigia uma conduta de total abertura para o aprendizado sobre 

o novo lugar, integração ao espaço e às pessoas que dele faziam parte.  

Naquela altura, com maior aprofundamento sobre os conhecimentos teóricos da 

linguística na área da docência em língua não materna, eu tinha a consciência de que a 

fase de internacionalização das línguas que vivenciamos, demandaria do professor uma 

visão de ensino de língua que respeitasse as diferenças, as várias formas possíveis de os 

falantes se identificarem por meio da LP. 

Sendo um país de língua oficial portuguesa, e por ter um histórico que dava a ela 

um lugar na memória daquela sociedade, considerei que o uso que aqueles falantes 



81 
 

deveriam fazer dessa língua, e a relação que deveriam estabelecer com ela, não seria 

como uma língua estrangeira, mas sim como uma língua com a qual se entrelaçariam 

historicamente, que também os identificaria e através da qual estabeleceriam contato 

com os demais países de LP, diferenciando-os dos demais países do sudeste asiático. 

Por essas razões, ensinar português em Timor-Leste não poderia ser equivalente 

a ensiná-lo na França, Alemanha, Japão, ou em qualquer outro país que não tivesse com 

essa língua o mesmo histórico construído naquele país, ou seja, países em que o 

português não ocupasse esse mesmo espaço na sociedade. Aos poucos, foi importante 

perceber as forças políticas, institucionais, os discursos de poder que interferem 

diretamente no sentido dessa língua portuguesa naquele território.  

Nessa altura da minha prática, eu já reunia condições para desenvolver um curso 

de PLNM muito menos baseado nas minhas crenças oriundas da experiência como 

aprendiz de língua inglesa. E os conhecimentos da formação inicial para lecionar língua 

materna eram complementados pelos saberes teóricos da área de português como 

segunda língua, além de todo o aprendizado advindo da prática anterior. Todos esses 

fatores fizeram-se presentes no enfrentamento do desafio que foi lecionar português 

num contexto histórico, linguístico e social tão especifico. Essa parte do relato, 

portanto, estará muito mais voltada para a explicitação dos desafios surgidos nesse 

espaço, inicialmente desconhecido, e as estratégias desenvolvidas por uma professora já 

mais experiente para encará-los, levando em conta a visão de língua e de ensino de 

língua não materna que construíra até então. 

Além da singularidade dessa situação, diante de um país e cultura tão diferentes, 

aquela seria a primeira vez em que atuaria com ensino de língua no âmbito de 

administração pública. Isso implicava um novo espaço de atividade docente, um novo 

perfil de aluno, novos objetivos e expectativas sobre o aprendizado, isto é, um contexto 

que levava a outra percepção do espaço profissional e postura diante dele. Todos esses 

elementos articulados traziam um sentido diferente ao fato de ser uma professora de 

português. 

Nesse caso, a sala de aula era também local de trabalho dos alunos. Todos 

faziam parte da mesma direção do ministério e, portanto, trabalhavam em uma mesma 

sala, que era ampla, arejada, iluminada, ou seja, reunia boas condições para o 

desenvolvimento do curso. No momento de trabalho cada aluno ocupava seu espaço 

específico, com computador e mesa próprios, e, no momento de aula, todos se reuniam 

em torno de uma grande mesa situada no centro da sala, com boa visibilidade para um 
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quadro negro disponibilizado pela instituição. Assim fui pela primeira vez apresentada 

ao novo contexto de trabalho: uma sala de trabalho da administração pública com 

alunos funcionários públicos do governo de Timor-Leste. 

A primeira aula desta turma, como já era habitual na minha experiência docente, 

foi destinada a conhecer melhor os estudantes e saber o que esperavam do curso de LP, 

ainda que já estivesse previamente estabelecido que uma das metas fosse avançar no 

estudo da apostila. Realizar esse diagnóstico inicial era um procedimento que eu já 

trazia como aprendizado da minha prática no Brasil, e tinha conhecimento de como 

realizá-lo a favor do planejamento do curso.  

Porém esse primeiro contato serviu não só para o habitual diagnóstico do 

desempenho da turma no uso da LP, mas também para que eu tivesse as primeiras 

percepções acerca das diferenças da relação aluno-professor nessa nova sociedade, e das 

formas de interação particulares dos timorenses nesse tipo de situação. Uma das 

diferenças mais visíveis, sem dúvida, foi o grau de formalidade no tratamento com o 

professor, marcadamente hierarquizado e mais tradicional, aspecto que, com o passar do 

tempo e maior aproximação, mudou significativamente, tornando-se uma relação mais 

horizontal e descontraída.  

Para cumprir a tarefa de concluir o módulo iniciado pela outra professora, 

tivemos aulas de outubro de 2013 a janeiro de 2014, havendo entre dezembro e janeiro 

um intervalo devido ao período de recesso. Por fim, tivemos um total de quarenta horas, 

às quais se somaram seis horas extras de reforço. O curso era organizado em dois 

encontros semanais, cada um com duas horas de duração.    

Esse tempo de experiência com a turma do Ministério das Obras Públicas serviu 

como a primeira porta para acesso a esse novo espaço de ensino que foi a sociedade 

timorense, e naturalmente, também funcionou como laboratório de aprendizagem para 

todo trabalho que ainda viria pela frente. 

Um dos procedimentos adotados pelo Programa após o encerramento de 

qualquer demanda que viesse a ser assumida por um cooperante era a elaboração de um 

relatório detalhado sobre o planejamento, o desenvolvimento e os resultados de cada 

trabalho, de forma a deixar registradas todas as ações realizadas no decorrer do 

Programa, e assim acumular experiências, proporcionar continuidade às ações, criando a 

memória do Programa. 

A elaboração do relatório desta turma acabou por configurar mais do que o 

simples cumprimento de procedimento de trabalho, uma vez que nele foi possível reunir 
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de forma sucinta, porém clara e organizada, os principais enfrentamentos que 

prejudicavam um desenvolvimento mais eficiente do curso. Esse relatório, que está 

anexado ao final deste trabalho, traz uma série de sugestões que acabaram por originar 

um Curso Intensivo de Língua Portuguesa para Funcionários do Ministério das Obras 

Públicas, que buscava propor um formato mais adequado à realidade tão específica 

daquela turma.   

Uma das primeiras características marcantes do grupo percebida por mim foi a 

heterogeneidade da turma no que tange à proficiência em LP: enquanto alguns eram 

capazes de se comunicar com facilidade na maior parte das vezes, apesar de alguns 

problemas, outros apresentavam dificuldades de completar frases simples. Aos poucos 

foi possível constatar que essa diferença ocorre por motivos variados, não só no caso 

daquela turma, mas na sociedade timorense de um modo mais geral. Em pouco tempo 

de estada em Timor, é possível perceber no contato com a população que o fato de saber 

ou não a LP pode depender de diferentes fatores sociais, tais como a geração a que se 

pertence, a formação escolar/ acadêmica, ou até a procedência social. 

A educação de Timor-Leste passou por três momentos marcadamente diferentes. 

O primeiro trata-se da fase de colonização portuguesa, no qual o ensino era elitizado, e, 

portanto, a LP era lecionada e usada de forma muito restrita. A segunda fase consiste 

nos anos de dominação indonésia, de 1976 até 1999, no qual a língua escolar era 

indonésia e o português foi proibido, tornando-se língua de resistência. O terceiro 

momento é o período pós-independência, em que professores timorenses estão presentes 

em todos os níveis, e o governo busca, por meio de seus projetos que incluem a 

cooperação com Brasil e Portugal, difundir a LP.  

Essa separação dá origem a três gerações com experiências distintas em relação 

à língua portuguesa. Um dado importante é que pessoas mais velhas foram 

escolarizadas no tempo da colonização portuguesa (a minoria que teve acesso à 

educação), e outras mais jovens durante o domínio indonésio, resultando em duas 

línguas de instrução diferentes. A geração que foi escolarizada no período indonésio 

teve muito menos contato com a LP. 

No caso específico dos alunos do MOP, a realidade era bastante heterogênea. 

Primeiramente, o prédio do ministério é localizado na cidade de Díli, capital do país, 

onde se utiliza a língua tétum, portanto, todos moravam nessa região e dominavam 

amplamente essa língua, utilizando-a diariamente no trabalho e em quase todos os 

espaços da vida diária. Porém, a maioria dos aprendizes não era natural do distrito de 



84 
 

Díli, mas sim de outros distritos do interior do país, por isso tinham outras línguas 

maternas.   

De acordo com os seus relatos sobre o uso das línguas que dominavam, alguns 

dos aprendizes declararam que usavam a LP em família em certas ocasiões, outros 

usavam a língua tétum com os parentes mais jovens, nascidos em Díli, e às vezes a 

língua do distrito de origem com os parentes mais velhos, que lá viveram a maior parte 

suas vidas. Além disso, devido à faixa etária média entre os alunos, uma boa parte havia 

sido escolarizada no período da dominação Indonésia, tendo tido a oportunidade de 

concluir o curso de graduação nesse país, e lá passaram a se comunicar em bahasa 

indonesia e, por vezes, também utilizavam o inglês. Outros alunos não haviam estudado 

fora de Timor-Leste, e nem tinham familiares que falassem a LP, o que diminuía 

consideravelmente sua experiência anterior com o português. Outros ainda tinham idade 

mais avançada, chegando a frequentar o Ensino Primário e Secundário em português, 

mas lamentavam-se por terem tido que deixar de falar a língua durante a ocupação 

indonésia e, portanto, de terem esquecido muito do que sabiam. Inclusive, a linguagem 

destes mais velhos em português era bastante diferenciada dos demais, aproximando-se 

de um português mais clássico, aprendido muitas vezes com religiosos portugueses 

antes do período da invasão. 

As diferentes experiências no contato com a LP dava origem a uma turma 

heterogênea. Porém, por questões práticas de viabilidade do curso, não era possível 

realizar um nivelamento e separar esses alunos em turmas de diferentes níveis, uma vez 

que, com o pequeno número de alunos, teríamos turmas excessivamente reduzidas.  

Apesar dessa situação de grandes diferenças de nível, e de baixa proficiência de 

alguns deles, a turma anteriormente havia cursado o nível Intermediário, utilizando 

inclusive apostila específica para o módulo. Verificou-se ao longo do curso que os 

tópicos abordados na apostila nem sempre eram adequados à realidade da turma, e 

também que certos conteúdos estavam além do conhecimento de alguns dos alunos, 

enquanto outros conseguiam acompanhá-los com facilidade. Baseada nos meus 

conhecimentos daquele momento sobre ensino de língua, julguei que exercitar a língua 

através de atividades e realização de gêneros pouco prováveis em suas rotinas não 

beneficiaria o processo de aprendizagem. 

Foi necessário equilibrar o uso da apostila com a retomada de conteúdos que já 

estavam previstos em níveis anteriores, para que todos os alunos pudessem usufruir do 

curso e ter um momento de aprendizagem significativo. Sendo assim, o compromisso 
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com o uso da apostila foi um desafio inicial, já que fui incumbida de dar 

prosseguimento a um trabalho não iniciado por mim e de cujo desenvolvimento não 

participei. Contabilizando todo o conteúdo pelo qual esses alunos já haviam passado 

(tudo o que estava previsto pelo programa de curso do Básico I ao Intermediário II), 

percebi que muito pouco daquilo que em tese já havia sido ensinado em aula era de fato 

apropriado e usado pelos alunos em suas produções. 

Mais uma vez em minha carreira docente me vi incumbida de dar aulas para 

grupo, e desta vez a heterogeneidade era muito mais visível, mas por outras razões, 

diferentes, por exemplo, das do curso para grupo multicultural de estrangeiros no Brasil. 

Vi-me desafiada a pensar em soluções práticas e aplicáveis para a turma, e para isso 

recorri frequentemente a toda a bagagem acumulada pelas experiências anteriores. 

Quanto ao material utilizado, percebi que atividades relacionadas ao uso da LP 

em um contexto de administração pública raramente eram privilegiadas pela apostila, e 

esse fator deveria ser levado em consideração, dado que esse era um objetivo comum: 

usar a língua para atividades oficiais. Os temas e gêneros propostos não tinham esse 

enfoque e acabavam por propor exercícios que dificilmente fariam parte da necessidade 

primordial daqueles funcionários públicos.  

Importante registrar também que, durante essa experiência inicial, ficou clara a 

familiaridade dos alunos com os exercícios estruturais e a memorização das formas. 

Exemplo disso era o hábito de conjugar os verbos, flexionando-os em todas as pessoas e 

números, fosse no próprio caderno, ou verbalmente durante a aula, como uma forma de 

“refrescar” na memória a lembrança de determinado tempo verbal. Na maior parte das 

vezes, os alunos conjugavam os verbos da primeira à terceira pessoa, no singular e no 

plural, corretamente. Ao longo do tempo, em conversa com outros professores, constatei 

que aquela era uma prática comum entre aprendizes timorenses, provavelmente fruto de 

uma experiência de aprendizagem de língua mais tradicional naquela sociedade.  

Os alunos “cantavam” todas as conjugações dos verbos em voz alta geralmente 

sem falhar, como uma prática mesmo de repetição e memorização, sem que eu os 

pedisse, mas sim como uma prática automatizada, herança de seus modelos de 

aprendizagem de língua anteriores. Evidenciavam-se nessa situação duas crenças sobre 

aprendizagem compartilhadas pelos alunos: primeiramente a de que saber conjugar os 

verbos (dessa forma descontextualizada) em diferentes modos, tempos, pessoas e 

números correspondia a “saber português”; e a de que a repetição para memorização 

constituía uma boa técnica para aprendizagem. De qualquer forma, as estratégias já 
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praticadas pelos alunos para aprendizagem de língua não materna foram respeitadas e 

agregadas. 

Apesar de fazerem um bom trabalho quando se tratava de repetir de forma 

isolada essas conjugações, associando corretamente as formas morfossintáticas à 

nomenclatura do tempo verbal, nem sempre esses alunos sabiam aplicar esse 

conhecimento adequadamente quando, espontaneamente, produziam uma sentença em 

português. Ou seja, o aspecto funcional do saber teórico nem sempre se dava com 

sucesso. 

Outros exercícios estruturais, como completar lacunas em palavras ou frases 

incompletas usando formas morfossintáticas, também eram bastante apreciados pelos 

alunos, que geralmente as preenchiam com a resposta considerada correta pelo gabarito 

do material didático. Mas isso também não dava garantias de adequação dessas formas a 

uma situação real de uso, questão sobre a qual eu já vinha refletindo sistematicamente 

desde minha experiência anterior. Como já foi afirmado no relato sobre experiência no 

Brasil, no início evitava a proposição de atividades dessa natureza para os alunos por 

considerá-las esvaziadas de sentido e descontextualizadas. Ainda assim, utilizava tais 

tipos de exercícios quando certos alunos demonstravam preferência por eles 

(principalmente quando atuava na empresa de gestão de idiomas pela necessidade de 

satisfazer o cliente). Porém ao longo das minhas aprendizagens de como se pode ensinar 

uma língua, percebi que tais exercícios podem sim ser muito eficazes, se fazem parte da 

cultura de aprender do aluno. E pouco a pouco se vai aprendendo a equilibrar diferentes 

métodos.  

Algumas questões de ordem prática foram problemáticas para o desdobramento 

do curso, como a questão do tempo destinado às aulas, que era compatível com o 

horário de trabalho, resultando por vezes em atrasos e ausências, além de o espaço das 

aulas também ser o espaço laboral, o que dificultava a separação entre o momento da 

aula e o momento de serviço. Logo, era preciso que condições de dedicação exclusiva 

ao aprendizado no momento das aulas fossem garantidas aos alunos. 

Ao fim deste módulo de Intermediário II, os alunos demonstraram grande 

interesse em prosseguir, porém, desta vez, era necessário que a professora planejasse 

um curso com um formato que minimizasse o impacto de todos os problemas elencados 

acima, de modo a favorecer o processo de ensino-aprendizagem. E foi dessa forma que, 

com base nas dificuldades encontradas e respectivas sugestões expressas no relatório 

final, surgiu a “Proposta de Curso Intensivo de LP para Funcionários do Ministério das 
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Obras Públicas”, que se apresenta em anexo ao final. De acordo com minhas 

observações, não seria produtivo dar continuidade ao curso seguindo o roteiro da 

apostila e ignorando todos os pontos problemáticos que foram identificados ao longo 

desse caminho. 

A elaboração da proposta de um curso intensivo a ser ministrado para 

funcionários daquele ministério, naquela etapa de minha prática docente, pode ser 

considerada um teste de maturidade no processo de formação como professora. As 

ideias contidas na proposta são o reflexo do aprendizado da teoria e da prática anterior, 

percebendo quais ações tinham menor ou maior potencial e aplicabilidade naquela sala 

de aula. Tudo isso combinado com o início da aprendizagem sobre o contexto 

timorense, sobre o povo, a cultura, o espaço, e as experiências de outros professores, já 

que o início desse curso se deu seis meses depois de minha chegada ao país.  

A sugestão de duração foi de trinta horas de aula, decisão baseada na bagagem 

da práxis anterior. Julguei esse tempo como suficiente para por em prática a proposta, 

que era inovadora para aquele contexto e, portanto, arriscada. Um curso mais longo 

poderia se tornar desagradável, caso o planejamento não tivesse sucesso, por outro lado, 

menos tempo talvez não fosse suficiente para habituar os alunos com o novo formato e 

verificar os resultados.       

Os três objetivos centrais expressos na proposta eram os seguintes: 

 

 Dar continuidade ao curso de língua portuguesa instrumental, mas de 

forma adequada ao perfil da turma.  

 Proporcionar um espaço de prática da língua alvo que não esteja 

atrelado a um nível de proficiência.  

 Permitir que as ações do PQLP-CAPES sejam constantes e se 

renovem quando necessário, adaptando-se às necessidades da sociedade 

timorense.  

(Proposta de Curso Intensivo MOP – Anexo B) 

 

Frente ao que foi observado a respeito da realidade da turma, a ideia era que as 

aulas constituíssem espaços em que esses alunos pudessem por em prática conteúdos 

que já haviam estudado sobre LP nos níveis anteriores, mas que pouco utilizavam em 

seus textos. Na minha visão, necessitava-se criar um curso que não se orientasse 

somente pela sequência de temas e tópicos gramaticais relacionados, previamente 

definidos, pois naquele contexto isso parecia reforçar as diferenças de conhecimento 

desta língua entre os alunos durante as aulas. A intenção era propor mais prática e 

menos teoria, usando o Curso Intensivo como um momento para averiguar e testar os 



88 
 

conhecimentos já internalizados pelos alunos, verificando seus sucessos e falhas, e 

direcionando as explicações especificamente para os problemas identificados nas suas 

produções.  

Para pensar esse curso foi importante levar em consideração que o português não 

era uma língua vivenciada pelos alunos diariamente, não era um contexto de imersão, 

tal como o que se apresentava no Brasil, mas também não chegava a ser um contexto 

em que a presença dessa língua só se registrasse na sala de aula. Um quadro totalmente 

novo revelava-se. Os lugares e os espaços em que se podia ouvir ou falar português 

naquela sociedade compunham um cenário muito particular. Programas de televisão, 

textos oficiais, algumas reuniões no âmbito do serviço público, placas púbicas 

(comerciais ou estatais), comunicados oficiais, alguns eventos religiosos e escolares, 

esses foram alguns exemplos de espaços em que eu como professora estrangeira de LP 

presenciei o uso do dessa língua.    

Diferentemente do que eu estava habituada no Brasil, em que a vivência do 

português é mais intensa, nessa sociedade tal língua estava também presente, porém 

numa configuração delimitada a espaços específicos. A realidade multilíngue permitia 

que, num mesmo dia, um cidadão de Díli, por exemplo, se comunicasse em tétum com 

vizinhos, ou em alguma outra língua timorense com conterrâneos de outro distrito, 

assistisse à televisão em português através do canal de Portugal ou de Timor-Leste, ou 

ainda usasse o inglês em situação de trabalho.  

Ao idealizar o curso, pensei ser necessário criar um espaço em que o Português 

fosse colocado em destaque, e que eles pudessem se aventurar nessa língua, permitindo 

que superassem a inibição inicial e pusessem em prática seus saberes prévios.  

Por esses motivos, ao refletir sobre a metodologia a ser utilizada no curso, 

decidimos: 



 Não seguir o roteiro do material didático. (A finalidade principal desse curso 

não é introduzir os novos conteúdos gramaticais previstos na sequência do 

programa de curso que segue a ordem da apostila, mas sim exercitar as 

estruturas que os alunos já estudaram, a menos que durante suas produções os 

aprendizes solicitem explicações de outros conteúdos.)  

 

 Focar nas funções comunicativas e gêneros textuais mais presentes no 

cotidiano desses alunos, para que possam ter uma relação mais concreta com 

as situações de uso e confrontá-las com o que foi aprendido em aula.  

 

 Planejar as aulas seguindo propostas apresentadas pelos alunos a partir de 

três elementos: descrição de situação; problema inicial; solução final. Na 

primeira aula pretende-se apresentar um exemplo de cada um desses 
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elementos e realizar uma experiência piloto, de forma a familiarizar os 

aprendizes a esse formato de aula, e possibilitar um primeiro feedback ao 

professor.  

 

 Aumentar a quantidade de trabalho extraclasse, colaborando para que o aluno 

sinta-se mais responsável pelo seu processo de aprendizagem e dependa cada 

vez menos do professor, além de oferecer alguma alternativa de estudo para 

aqueles que têm baixa frequência. (Proposta de Curso Intensivo MOP – 

Anexo B) 

 

Os segundo e o terceiro pontos contribuíam para que os alunos fossem realmente 

corresponsáveis pelo seu processo de aprendizagem, interferindo inclusive no 

planejamento das aulas, o que facilitaria o trabalho da professora, que conhecia 

superficialmente a sociedade timorense e os espaços de circulação do português naquele 

contexto. Oportunizou-se o exercício da LP de uma forma muito específica e 

direcionada para situações propostas por eles próprios, as quais poderiam já ter 

acontecido ou vir a acontecer na realidade. Esta proposta de curso não seria possível 

sem a participação dos alunos, que, sem dúvida, tiveram um papel central no processo 

de ensino e aprendizagem para que o projeto inicialmente pensado funcionasse de fato. 

A opção por desenvolver o curso dessa forma fundamentou-se na ideia freiriana, 

(aprendida e discutida durante minha formação inicial) de se estabelecer com os alunos 

uma relação professor-aluno horizontal. A intervenção discente era necessariamente 

parte constitutiva da aprendizagem: “uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada 

em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 

experiências respeitosas da liberdade.” (Freire, p. 41, 1996).   

Propor aos alunos um modelo de ensino-aprendizagem baseado em participação 

discente como parte fundamental do processo foi um diferencial na trajetória desses 

estudantes, que eram habituados a uma abordagem mais formal. Para mim, como 

professora, a experiência desse curso também foi singular, pois era necessário que 

aprendesse com os alunos qual o lugar da LP naquela sociedade, que penetração tinha 

essa língua nas suas vidas, nas suas rotinas, e principalmente, qual era a forma pela qual 

se identificavam nessa língua.  A ideia de que ensino e aprendizado são partes de um 

mesmo processo, e de que o professor ensina e aprende, aprende enquanto ensina, foi 

experimentada de uma forma intensa, profunda, com os alunos timorenses. 

Uma cópia da proposta do curso foi entregue a cada aluno na primeira aula para 

que fosse lida e interpretada em grupo. Num primeiro momento, a ideia de deslocar o 

aluno de uma posição mais passiva pareceu ter causado certo estranhamento, a ponto de 

provocar algumas risadas e expressões inicialmente tímidas diante do desafio. Em seus 
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relatos, esses aprendizes declaravam terem passado por uma experiência escolar rígida e 

disciplinadora, tanto aqueles que haviam estudado em escolas de padres portugueses, 

quanto os que tiveram professores indonésios. Cabia a mim saber lidar com essa 

herança de uma educação mais conservadora, mas, ao mesmo tempo, negociar com eles 

as atividades de sala de aula e incentivá-los a participar, pois acreditava que uma classe 

com alunos silenciosos não seria proveitosa para a aprendizagem de língua.  

Depois de conversa e alguns esclarecimentos, acordamos cumprir nossos papéis 

para transformar a teoria colocada no documento em prática, deixando bem claro que 

não deveriam hesitar em expressar suas dúvidas e dificuldades, e também que outras 

sugestões poderiam ser feitas ao longo do processo.  

A forma de orientar as produções dos alunos em sala de aula baseou-se no 

procedimento proposto por Dolz, Noverraz, Schneuwly (2011) para por em prática as 

sequências didáticas. A escolha dessa linha de atuação foi possível nessa etapa da 

minha experiência docente tendo em vista já ter alcançado um nível de maturidade 

profissional e também conhecimento teórico/ prático que me permitiram fazer a seleção 

de um método de forma mais consciente e baseada na análise feita sobre as 

características e necessidades da turma a partir dos primeiros contatos estabelecidos nos 

meses anteriores.  

Os autores, ao discorrerem sobre as sequências didáticas, tratam de um contexto 

que é escolar e destinado ao ensino de língua materna, ou seja, uma realidade de ensino 

diversa da realidade encontrada na turma de português para timorenses. Júdice (2009) e 

Santos e Baumvol (2012) já haviam também desenvolvido propostas para utilização das 

noções de gêneros discursivos e sequências didáticas, ambas, porém, voltadas para o 

ensino de português para estrangeiros em imersão no Brasil. A metodologia proposta 

por Dolz, Noverraz, Schneuwly (2011), portanto, fundamentou em parte as etapas 

seguidas pelo trabalho realizado em sala de aula, na medida em que atendia às 

particularidades da turma, ao perfil e necessidades dos alunos, e à proposta inicial do 

curso.  

Os quatro componentes das sequências didáticas, tal como expostos pelos 

autores, foram levados em conta para organização das aulas: 

 

 Apresentação de situação 

 A primeira produção 

 Os módulos 
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 A produção final 

 

Sobre a “apresentação da situação”, destacamos que:  

 

(...) visa expor aos alunos um projeto de comunicação que será realizado 

“verdadeiramente” na produção final. Ao mesmo tempo, ela os prepara para a 

produção inicial, que pode ser considerada uma primeira tentativa de 

realização do gênero que será, em seguida, trabalhado nos módulos. (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2011. p. 84) 

 

No caso desse curso intensivo, esta etapa era cumprida pelos próprios aprendizes 

e as propostas levadas por eles eram, uma por uma, trabalhadas no decorrer do curso.  O 

momento da apresentação de situação tinha por finalidade expor um problema bem 

definido a ser resolvido por intermédio de comunicação verbal, no qual devia ficar claro 

em qual gênero seria construída essa comunicação, a quem se dirigiria a produção, que 

aspectos formais e discursivos estariam implicados, e quais seriam os participantes 

dessa ação de linguagem. Quanto à modalidade de língua, foi pedido pela turma o foco 

nas produções orais, que eles julgavam mais comuns em suas rotinas do que as escritas, 

para as quais geralmente havia um funcionário específico designado. 

Em seguida, delimitavam-se os conteúdos que deveriam fazer parte do texto.  

 

A fase inicial de apresentação da situação permite, portanto, fornecer aos 

alunos todas as informações necessárias para que conheçam o projeto 

comunicativo visado e a aprendizagem de linguagem a que está relacionado. 

(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2011. p. 85) 

 

Na etapa seguinte, a “primeira produção”, os alunos elaboravam o texto pela 

primeira vez, e dessa forma revelavam ao professor a representação que possuíam da 

atividade de linguagem que estavam a produzir. Segundo Dolz, Noverraz, Schneuwly 

(2011, p. 87): 

 

A análise das produções orais ou escritas dos alunos, guiada por critérios bem 

definidos, permite avaliar de maneira bastante precisa em que ponto está a 

classe e quais são as dificuldades encontradas pelos alunos. O professor 

obtém, assim, informações preciosas para diferenciar, e até individualizar se 

necessário, seu ensino.  

 

A possibilidade de diferenciar e individualizar o ensino, conforme afirmado 

pelos autores, era imprescindível no caso daquela turma, marcadamente heterogênea 

quanto ao conhecimento sobre a LP, como uma forma de identificar as necessidades de 
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cada aluno, e proporcionar um trabalho focado e adequado às mesmas, e não as 

ignorando. Os próprios alunos participavam também dessa identificação dos problemas, 

seja nas suas próprias produções, seja na produção dos colegas, para isso, todas as 

atividades de produção oral realizadas em aula eram gravadas, e posteriormente ouvidas 

por toda a turma para análise.   

Em seguida, de acordo com Dolz, Noverraz, Schneuwly (2011. p. 88), 

desenvolvem-se os módulos, momento em que os problemas registrados na primeira 

produção são trabalhados de forma a superá-los.  

 

O movimento geral da sequência didática vai, portanto, do complexo para o 

simples: da produção inicial para os módulos, cada um trabalhando uma ou 

outra capacidade necessária ao domínio de um gênero.  

 

Nessa etapa, o professor deve explorar as dificuldades selecionadas através de 

explicações, atividades e exercícios.  

Por fim, a produção final funcionava como a oportunidade de o aluno por em 

prática em um só texto o que foi apreendido nas etapas anteriores, suas representações 

sobre o gênero e as questões de gramática e sintaxe trabalhadas. Nessa etapa, segundo 

Dolz; Noverraz; Schneuwly (2011, p. 91) “o importante é que o aluno encontre de 

maneira explícita os elementos trabalhados em aula”, e para ao professor é possível 

“observar as aprendizagens efetuadas e planejar a continuação do trabalho, permitindo 

eventuais retornos a pontos mal assimilados.” A produção final dos alunos também era 

gravada em áudio e ouvida posteriormente por eles para que verificassem se haviam 

alcançado progresso nas produções.  

O procedimento das sequências didáticas aqui descrito deu a base geral às 

minhas ideias iniciais para a proposta de curso, porém, aos alunos, era necessário 

apresentar um planejamento simples e objetivo somente sobre o que deveriam fazer, 

passo a passo, para iniciar aquele caminho. Mais precisamente, foi necessário construir 

um documento que pudesse mostrar-lhes o que deveriam fazer para cumprir a etapa da 

“apresentação de situação”. Essa etapa, que seria o impulso inicial para o 

desdobramento dos próximos passos (“primeira produção”; “módulos”; “produção 

final”), precisava estar muito bem esclarecida, para que não afetasse o bom andamento 

das próximas fases. Sendo a “apresentação de situação” bem realizada pelos próprios 

alunos, as demais etapas seriam postas em prática sem a necessidade de um documento 

específico para isso.       
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Assim, foi elaborado o “Modelo de Proposta Comunicativa”, que foi 

apresentado aos alunos com a finalidade de funcionar como uma experiência piloto. 

Esse modelo foi construído de modo a deixar claro no que consistiam os três elementos 

(descrição de situação; problema inicial; solução final) que já haviam sido apontados 

desde o documento da proposta do curso, na parte em que se trata da metodologia, como 

reproduzido abaixo. 

 

 Planejar as aulas seguindo propostas apresentadas pelos alunos a partir de 

três elementos: descrição de situação; problema inicial; solução final. Na 

primeira aula pretende-se apresentar um exemplo de cada um desses 

elementos e realizar uma experiência piloto, de forma a familiarizar os 

aprendizes a esse formato de aula, e possibilitar um primeiro feedback ao 

professor. (Proposta de Curso Intensivo MOP, Anexo B).  

 

 O “Modelo de Proposta Comunicativa” descreve detalhadamente e exemplifica 

cada um desses elementos, tendo sido lido, discutido e testado para sua verificação. 

Segue o documento, conforme foi entregue para os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Quadro 1 

 

Livia Ferre 
Ministério das Obras Públicas (Díli – Timor Leste) 

MODELO DE PROPOSTA COMUNICATIVA 

1) Descrição de situação: NESSA PARTE DEVE-SE FAZER UMA CONTEXTUALIZAÇÃO DA 
SITUAÇÃO INICAL, DEIXANDO CLARO QUEM SÃO AS PESSOAS OU INSTITUIÇÕES 
ENVOLVIDAS, PARA OFERECER INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA OS COLEGAS 
COMPREENDEREM DO QUE SE TRATA.  
 

Exemplo: Um poste de energia elétrica que fica em frente à sua casa apresenta más 

condições, tendo o risco de cair e causar acidentes e ferimentos em qualquer pessoa 

por perto.   

 

2) Problema inicial: NESSA PARTE TEM QUE FICAR CLARO QUAL É O PROBLEMA, OU SEJA, 
O FOCO DA SITUAÇÃO, QUE DEVE SER RESOLVIDO. 
 

Exemplo: O poste representa risco há muito tempo e o poder público não tomou 

qualquer iniciativa para resolver a questão. Quanto mais o tempo passa, piores ficam 

as condições do poste, que está em lugar onde muitas pessoas passam e crianças 

costumam brincar. 

 

3) Solução final: NESSE TÓPICO O ALUNO DEVE PROPOR UMA SOLUÇÃO PARA O 
PROBLEMA, E ESSA SOLUÇÃO DEVE OBRIGATORIAMENTE ENVOLVER UMA SITUAÇÃO 
COMUNICATIVA ORAL, QUE, SE PRECISAR, PODE SER COMPLEMENTADA POR TEXTO 
ESCRITO PARA FORMALIZAÇÃO.  

 

Exemplo: Entrar em contato com a instância pública responsável para resolver o 

problema, se possível, levando fotografias, de forma pressionar para que o problema 

seja resolvido o mais depressa possível. 

As propostas devem ser apresentadas aos colegas para análise, definição de suas características 

e, em seguida, a produção inicial. Essa produção é gravada e ouvida por todo grupo, para 

perceber as falhas e acertos, e, por último, é feita a produção final. 

 

 

A situação problema apresentada no modelo acima funcionou apenas como 

exemplificação, imaginada pela professora para ser usada como referência, porém, o 

mais provável é que, se tal situação de fato ocorresse em contexto timorense, na cidade 

de Díli, onde os alunos residiam, não seria resolvida em LP, sendo a língua tétum mais 
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adequada para tal finalidade. E era justamente neste aspecto que a participação dos 

alunos era fundamental, no sentido de apontar situações e auxiliar a professora 

estrangeira sobre em que momentos eles poderiam realmente precisar usar o português. 

Essa estratégia favorecia um aprendizado mais focado, tendo em vista que o curso era 

intensivo, e, sobretudo, era eficiente para a prática da docente, recém-chegada a Timor 

Leste, como método para evitar o problema da descontextualização das aulas em relação 

à realidade na qual estávamos inseridos.  

O modelo de proposta comunicativa foi lido em grupo, foram tiradas as dúvidas 

de compreensão para apreensão do sentido geral. Após a leitura, ficou a cargo dos 

alunos pensarem que atividades de linguagem estariam envolvidas numa possível 

resolução desse problema.  

Decidiu-se que, primeiramente, deveria ser feito contato com o órgão 

responsável pelo problema urbano (no caso, a Defesa Civil) por meio de ligação 

telefônica, de modo a informar a localização e o risco de acidente. E ficou acordado 

que, caso um telefonema não fosse suficiente, a próxima ação deveria ser o envio de 

uma carta para o órgão.  

Após a definição dos gêneros textuais necessários para solucionar a situação, o 

próximo passo consistia em elencar as particularidades dessa situação comunicativa e a 

adequação da linguagem à mesma. Para isso definiam-se os atores envolvidos, o grau de 

formalidade, a finalidade do texto, o conteúdo necessário, o planejamento do texto e 

suas características estruturais e discursivas. Todas as características levantadas pelos 

alunos eram escritas no quadro, para que todos pudessem visualizar ao mesmo tempo.  

Esse era o momento de traçar o perfil do texto e pensar sua organização. Essa 

atividade em cada aula rendia um espaço para reflexão sobre a importância de se ter 

clareza quanto ao destino social dos textos e que finalidade pretendia-se atingir com 

eles. Em outros termos, o que era feito nessa etapa consistia em uma análise dos 

gêneros, prática que possibilitava uma conscientização prévia à produção do texto. 

Após teorizar, a ideia era por em prática o modelo de proposta comunicativa, de 

maneira bastante flexível, para que o momento da produção se configurasse realmente 

como um exercício inicial, uma testagem. A própria proposta do curso, dada a novidade 

do contexto, o formato e as ideias sugeridas, era também para a professora uma nova 

experiência na sua prática didática, daí a importância dessa testagem para se ter uma 

noção se o planejamento inicial era, ou não, promissor.  
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Dois alunos se voluntariaram para por em prática o modelo piloto de proposta 

comunicativa, que seria a simulação de um telefonema para a defesa civil. Elencamos 

no quadro qual deveria ser a postura tanto do cidadão reclamante, quanto do funcionário 

da Defesa Civil, e o possível conteúdo dessa conversa. Essa experiência inicial, 

naturalmente, foi bastante interrompida por pausas, algumas dúvidas e dificuldades. 

Para desempenhar o que havia sido requisitado pela professora, os alunos auxiliavam-se 

entre si na tentativa de atingir a expectativa esperada, apesar da timidez inicial. Foi um 

cenário de tentativas, erros, reformulações e acertos, até que a ideia proposta pelo curso 

fosse realmente compreendida com base nesse ensaio preliminar. Os alunos desinibiam-

se aos poucos, e ao longo das aulas o objetivo do curso ia sendo melhor assimilado.  

Como já foi descrito, essa primeira aula teve como objetivo esclarecer do que se 

tratava a proposta comunicativa por meio de um exemplo hipotético levado pela 

professora e sua execução. E assim pudemos por em prática o que seria a “apresentação 

de situação” e “primeira produção”, etapas propostas por Dolz; Noverraz; Schneuwly 

(2011) na apresentação de um procedimento para sequências didáticas. Porém, a 

intenção era que a “apresentação de situação”, a partir das próximas aulas, fosse feita 

pelos próprios alunos, e assim procederíamos finalmente à realização das quatro etapas 

propostas pelos autores. Perguntados pela professora sobre quem poderia preparar uma 

nova proposta comunicativa para a próxima aula nos mesmos moldes, um dos alunos 

ofereceu-se e ficou incumbido de tal tarefa.  

Na segunda aula do curso, o aluno que havia se voluntariado para ser o primeiro 

a levar uma primeira proposta comunicativa baseada nos três elementos estudados 

dirigiu-se ao quadro negro para redigir e explicar aos colegas do que se tratava sua 

ideia, apresentada abaixo: 

 

Quadro 2 

 

Proposta comunicativa apresentada por aluno do Curso Intensivo 

 

1. Descrição de situação: Um funcionário do Ministério das Obras Públicas inscreveu-se 

para participar de curso no Brasil divulgado pela embaixada brasileira em Timor-Leste. 

 

2. Problema inicial: Este funcionário está doente e não poderá mais participar. 

 

3. Solução final: Informar à Embaixada Brasileira sobre a impossibilidade de frequentar 

o curso. 
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Primeiramente é interessante observar a diferença entre o exemplo descrito 

acima e o outro criado por mim para o modelo de proposta comunicativa. A situação 

comunicativa sugerida pelo aluno tinha as peculiaridades de um cenário particular de 

circulação do português, do qual eu ainda não estava totalmente a par. 

A situação apresentada pelo aluno já havia realmente sido vivida por ele. Por 

esse motivo, sentiu que aquela seria uma boa oportunidade de compartilhá-la naquele 

espaço. Isso ocorreu não apenas com essa, mas outras propostas levadas pelos alunos 

também haviam sido fruto de experiências reais anteriores com a LP em suas rotinas, ou 

situações que potencialmente poderiam vir a acontecer, o que me levou a crer que 

aquele modelo de curso havia sido uma boa aposta. Algumas outras propostas eram 

baseadas em situações que não necessariamente seriam resolvidas em português, o que 

parecia normal para um contexto de complexa realidade linguística.  

Cabe aqui explicar que o que está transcrito acima é a versão final da proposta, 

após uma primeira análise do conteúdo e correção de alguns aspectos de ordem 

estrutural e sintática, para maior clareza das ideias expressas. O próprio momento de 

apresentar e compreender as propostas trazidas pelos alunos já configurava um 

momento de aprendizagem da LP, no qual o aluno autor transcrevia sua proposta no 

quadro e a explicava usando suas próprias palavras, e os demais deveriam corresponder 

expressando sua compreensão ou incompreensão. Assim, após esse momento de 

negociação dos sentidos, originava-se um texto “corrigido”, mais próximo possível do 

que o grupo considerava adequado, com a orientação da professora quando necessário. 

Depois de apresentada no quadro, todos os alunos podiam tirar possíveis dúvidas 

com o próprio autor. Em uma breve conversa era feito o detalhamento da situação, e 

partir daí, definiam-se quais os meios e recursos seriam mais eficientes para resolução 

da situação-problema. No caso dessa proposta, houve acordo entre os alunos de que esse 

caso poderia ser solucionado com uma ligação telefônica para a Embaixada Brasileira 

com o intuito de entrar contato com o responsável pela inscrição no curso e explicar o 

motivo do impedimento para participar. 

Após essa etapa, procedeu-se à discussão sobre os elementos e as características 

dessa conversa: os atores envolvidos (funcionário do ministério e secretário da 

embaixada), o grau de formalidade (situação semiformal), o conteúdo necessário e o que 

deveria ser esclarecido. Com as características definidas, partia-se para a escolha dos 

alunos que simulariam aquela situação, pondo em prática o que havia sido previamente 

definido.  
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Importante observar que nesse curso eu não partia de textos de referência, 

escritos ou orais, para que os alunos inspirassem suas produções, estratégia que era 

comum na minha prática no Brasil. Os alunos apresentavam as situações, a turma as 

discutia selecionando os conteúdos, atores, grau de formalidade e gêneros necessários 

para simulá-la, as características desses gêneros eram levantadas pelos próprios alunos a 

partir de seu conhecimento prévio sobre os mesmos (já que as situações comunicativas 

faziam parte de suas experiências de vida), e em seguida a primeira produção era posta 

em prática.  

O momento dessa “primeira produção” era um ponto em que eu podia fazer uma 

observação inicial e perceber as principais dificuldades dos aprendizes, em seguida, 

todos ouvíamos a gravação do áudio em grupo, e os alunos, com lápis e papel em mãos, 

podiam registrar o que achavam inadequado na produção oral ouvida. 

Posteriormente, discutíamos as inadequações identificadas pelos alunos e por 

mim. Nas primeiras aulas, os alunos faziam poucos comentários sobre a produção dos 

colegas, certamente por não se sentirem confortáveis para criticar seus desempenhos. 

No decorrer do curso, essa postura mudou consideravelmente, primeiramente devido à 

proximidade que se alcança pelo próprio convívio, e também porque a turma percebeu 

que a atividade não tinha intenção depreciativa, mas sim de criar uma conscientização 

acerca dos próprios problemas no uso da língua alvo.  

Baseado nas inadequações elencadas, desenvolvíamos os “módulos”. Nessa 

etapa, eram feitas as discussões para se chegar a um consenso sobre como aperfeiçoar 

aquelas produções, fosse do ponto de vista discursivo ou gramatical. Dessa forma, eu 

podia tecer as explicações necessárias e aprofundar nas questões que percebia como 

sendo de maior dificuldade para aqueles alunos.  

Assim, o trabalho docente era direcionado para problemas linguísticos 

específicos identificados enquanto os alunos simulavam a situação comunicativa da 

proposta, ou durante a audição das gravações. Configurava-se, assim, um curso focado 

nas necessidades apresentadas. Para solucionar as dificuldades e reforçar os aspectos 

linguísticos envolvidos, eram usados materiais de apoio, como exercícios estruturais, 

apresentações explicativas em power point, textos escritos, músicas e vídeos, o que dava 

mais dinamismo e descontração às aulas. 

Tecidas as devidas explicações, e após a exploração dos conteúdos linguísticos, 

era realizada a “produção final” (Dolz; Noverraz; Schneuwly, 2011) pelos mesmos 

alunos que haviam realizado a “primeira produção”. Essa era a oportunidade de 
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reelaborar a produção inicial na tentativa de agregar o que havia sido aprendido durante 

os módulos. Por se tratar de textos orais, que são mais instáveis do que textos escritos, 

essa última produção não se configurava exatamente como uma cópia da primeira com 

“correções”, mas sim num novo texto, que tinha o primeiro como base e ponto de 

partida, sendo o objetivo principal solucionar o problema colocado pela situação 

comunicativa apresentada inicialmente utilizando adequadamente os gêneros eleitos 

para esse fim. Essa “produção final” também era gravada e ouvida logo em seguida para 

verificar se o objetivo havia sido, de fato, atingido.  

Assim decorriam as aulas do curso intensivo. Além da situação comunicativa 

descrita acima, foram propostas ao longo do curso situações que envolviam reuniões, 

encontros com representantes do Estado, explicação de projetos urbanos (já que eram 

funcionários do Ministério das Obras Públicas), pedidos de informações a outros 

órgãos, dentre outras. 

Em suma, os procedimentos adotados em relação às produções orais dos alunos 

eram os seguintes: “apresentação de situação”; análise das características da situação 

comunicativa e dos gêneros eleitos para colocá-la em prática; execução da “primeira 

produção” com gravação; audição da primeira produção para identificação de 

inadequações; desenvolvimento dos “módulos” com explicações no quadro negro e uso 

de material didático diverso; execução da “produção final” para reelaboração da 

produção inicial com gravação; audição da última produção para verificar se os 

conteúdos trabalhados haviam sido incorporados ao texto final.  

Uma vez que o Curso Intensivo teve como foco a produção oral, a avaliação, 

naturalmente, deveria estar centrada nessa modalidade da língua. Como avaliação final 

de curso, foi proposta a cada aluno a apresentação de uma situação comunicativa que 

envolvesse duas pessoas, após a apresentação, o aluno deveria escolher dois colegas 

para fazer a simulação. Todas as produções foram gravadas, mas dessa vez o áudio seria 

usado por mim como base para avaliação do desempenho final de cada aluno. Os 

critérios utilizados para avaliação foram apresentados aos alunos antes de apresentarem 

suas propostas e seguem transcritos no quadro a seguir: 
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Quadro 3 

 

Critérios de avaliação do desempenho oral 

Adequação Gramatical ----------------------------------------------------------------------- 25% 

Clareza/ Organização das ideias ------------------------------------------------------------ 25% 

Fluência/ Desenvolvimento das ideias ---------------------------------------------------- 25% 

Compreensão oral/ Atendimento ao objetivo da proposta ----------------------------- 25% 

Total: 100% 

 

 

Os documentos com a avaliação individual do desempenho de cada aluno seguem em 

anexo.  

Pelo fato de esse curso ter ocorrido no primeiro semestre do ano de 2014, 

quando a cidade de Díli se preparava para receber a Cimeira de Chefes de Estado dos 

Países da CPLP, ocasião em que a presidência rotatória da Comunidade passaria para 

Timor-Leste, a capital estava repleta de obras públicas, o que transformou esses meses 

em um período de intenso trabalho para esses aprendizes. Algumas vezes chegavam 

atrasados, outras precisavam se ausentar, ou cancelar algumas aulas devido a reuniões 

extras. A sala de aula também era local de trabalho, e o horário das aulas coincidia com 

o expediente de serviço, o que acabou sendo, por vezes, prejudicial ao acompanhamento 

de alguns dos alunos e afetando seus rendimentos. Ainda assim, no final desse curso, os 

alunos expressaram satisfação por poderem ter um espaço para praticar a LP na 

presença de um professor que pudesse orientar instantaneamente suas produções. 

O ensino de LP nesse contexto exigiu de mim uma postura diferenciada quanto 

ao que seria considerado adequado ou inadequado nas sentenças produzidas pelos 

aprendizes. Como já afirmei anteriormente, desde o princípio considerei que, sendo 

Timor-Leste um país que não só tem a língua portuguesa como oficial, mas que também 

trava com ela relações de identidade e memória, era necessário ter isso em consideração 

na abordagem da língua em sala de aula. 

Nessa etapa da minha formação como profissional do ensino de língua, já tinha 

consciência de que a abordagem de ensino de língua que um professor aplica em suas 

aulas tem a ver com sua visão de língua. Naquele caso, optei pessoalmente por 

considerar que ensinava a aprendizes que se encontravam em uma fase histórica de 

fazer um uso daquela língua como uma das línguas de sua nação, apropriando-se dela 
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nos seus modos de dizer e construir sentidos. Assim, busquei por em prática um 

trabalho docente que assumisse a existência de uma variedade timorense do português 

em potencial, assim como outras ex-colônias portuguesas apresentam. Ensinar o 

português em Timor, portanto, não correspondia a ensinar a variedade brasileira, a 

portuguesa, a angolana, ou qualquer outra, mas sim ensinar essa língua tendo em conta 

que aquela sociedade travava com ela relações de passado, presente e futuro mais 

complexas. Isso deu origem a uma nova forma de ensinar em que era necessária uma 

flexibilidade para que o momento de ensino e aprendizagem não se configurasse numa 

imposição de uma variedade sobre outra. 

Nesse sentido, algum tempo depois de minha chegada, iniciei a aprendizagem 

não só da cultura timorense, mas também da língua tétum, considerando que naquele 

lugar o português que se construía e ia progressivamente sendo apropriado pelos alunos 

seria influenciado pelas línguas timorenses com as quais estaria em contato. Conhecer a 

principal língua nativa de comunicação entre os alunos era importante inclusive para 

analisar suas produções e começar a perceber características regulares das suas falas que 

revelavam a interferência do contato com a língua local. Ter conhecimento teórico sobre 

a estrutura do português e suas regras também foi de suma importância para fazer 

análise de construções produzidas pelos alunos, e isso me havia sido proporcionado pela 

formação escolar e universitária.  Muitas vezes, os alunos construíam sentenças que 

para mim, como falante de português do Brasil, não eram comuns, pois dificilmente 

ouviriam um brasileiro produzir tal sentença, porém estavam em conformidade com as 

regras da língua. Isso demarcava uma forte diferença no trabalho docente entre os 

contextos brasileiro e timorense, tendo em vista que os estrangeiros no Brasil tinham 

por objetivo aprender a forma brasileira de se expressar em português.     

Apesar de não ter chegado a me tornar uma falante fluente da língua tétum, 

quanto mais a aprendi, mais facilidade encontrei para abordar o português em sala de 

aula, usando meus aprendizados sobre essa língua para fazer comparações entre esta e o 

português, sempre com o auxílio dos alunos, e também conseguindo reconhecer aos 

poucos estruturas construídas em português que ocorriam por interferência da língua 

tétum. Além desse aspecto, aprender o tétum também funcionou como um fator de 

aproximação com a turma. Ao demonstrar interesse pela cultura timorense, pude travar 

uma relação mais horizontal, evitando o risco de uma prática impositiva. Sem dúvida, 

aprender a língua tétum foi uma forma de aprimorar minha formação para atuar naquele 

contexto. A princípio, segundo minhas crenças, o aprendizado dessa língua seria útil 
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principalmente para minhas necessidades pessoais diárias, porém, paulatinamente, o 

estudo semanal do tétum começou a fazer mais diferença na minha prática em sala de 

aula do que eu podia mensurar. Pude pela própria experiência constatar o que vem 

expresso na seguinte citação: 

 

Com efeito, alguma competência linguística na língua materna do 

aprendente, por parte do professor de Português, facilitará uma mais eficaz 

abordagem da questão da interferência linguística porque permite: a) 

conhecer as causas de muitos erros de caráter fonológico, ortográfico e 

morfossintático; b) adequar a reflexão sobre o funcionamento da língua 

estrangeira às características já interiorizadas da língua primeira; c) 

desenvolver através de análises contrastivas mais ou menos aprofundadas, 

atitudes de tolerância perante a diversidade. A competência comunicativa na 

LM do aprendente, mais rara, torna, por outro lado, possível o tão produtivo 

recurso à língua materna do aprendente para explicações metalinguísticas.  

(Pinto, 1997, p. 457.) 

     

Tive ainda a oportunidade de participar de grupos de estudos de LP dentro do 

Programa de Qualificação Docente e Ensino de Língua Portuguesa (PQLP). Juntamente 

com outros professores de LP, formamos o grupo intitulado Grupo de Estudos de 

Práticas Didáticas de Língua Portuguesa em Timor-Leste (GEDILP/ Timor-Leste). 

Reuníamo-nos semanalmente para discussão de questões linguísticas que julgávamos 

relevantes para nossa prática pedagógica naquele país, compartilhando ideias, 

observações e experiências, bem ou mal sucedidas.  

Como resultado desses estudos apresentamos o trabalho “Análise da utilização 

dos verbos „ser‟ e „estar‟ em produções escritas de aprendizes timorenses de Língua 

Portuguesa” (Camargo; Gonçalves; Guimarães; Ferre; Ramos; Santiago; 2014) na I 

Conferência Internacional: A produção do conhecimento científico em Timor Leste na 

Universidade Nacional Timor Lorosa‟e (UNTL). A escolha pelos verbos “ser” e “estar” 

teve relação com o fato de não haver correspondentes exatos para esses verbos em 

língua tétum, assim, os sentidos veiculados por esses verbos são possíveis de serem 

expressos em língua tétum por meio de outras estratégias. Para realizar a pesquisa, 

tivemos o apoio de um professor de tétum na realização das devidas traduções. 

Além deste trabalho, juntamente com outros professores, também tive a 

oportunidade de produzir e apresentar, no mesmo evento, o trabalho “Panorama da 

produção científico-acadêmica em linguística e literatura sobre Timor-Leste: 

contribuições brasileiras” (Cavalcante; Ferre; Ramos, 2014), conforme mencionado na 

introdução desta dissertação. Buscar o conhecimento específico acerca da LP e seu 

ensino em Timor-Leste foi uma maneira encontrada de aprofundar minha formação 
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profissional na área de ensino de língua, buscando saberes demandados por aquele 

contexto através dos recursos disponíveis. 

Assim se fechou o ciclo de ensino-aprendizagem em Timor-Leste, uma intensa 

experiência de prática docente e reflexão.  

 

 

Figura 2: Cerimônia de Encerramento do Curso Intensivo MOP
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Há autorização para uso de imagem e materiais de todos os alunos. 
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6 TRAJETÓRIA BRASIL-TIMOR: IMPLICAÇÕES DOS CONTEXTOS  

 

Na experiência inicial em contexto brasileiro, meu trabalho docente 

caracterizou-se como ensino de português do Brasil como segunda língua, tendo em 

vista que lecionava a variedade brasileira do português em território nacional. Ao longo 

dessa prática, ficou claro que ensinar português no Brasil para estrangeiros, é ensinar 

uma variedade de contornos definidos, uma variedade que o professor brasileiro 

domina, uma língua munida de instrumentos linguísticos
13

 (gramática, dicionário, livro 

didático...) que dão suporte ao docente, e mais do que isso, dão um aporte seguro sobre 

o que é esse objeto de ensino e aprendizagem. Uma língua com corpo, identidade. 

Situação bastante distinta daquela em que se desenvolveu minha prática docente em 

Timor, onde eu não tinha a intenção de ensinar os alunos a falarem português como 

brasileiros, mas sim, buscava construir, no dia-a-dia do meu trabalho, uma forma de 

ensinar o português para que aqueles aprendizes o falassem como timorenses, cidadãos 

de um Estado também de idioma oficial português .  

Além disso, é importante atentar para a dimensão cultural implicada no ensino e 

como isso se dava na minha experiência docente nos espaços brasileiro e timorense. Em 

uma aula de português do Brasil como segunda língua, o professor depara-se com um 

aluno que quer aprender a como interagir na sociedade em que se usa a língua alvo, da 

qual ele começa a fazer parte, e a compreender os protocolos sociais inerentes a ela. 

Dessa forma, perguntas como – Como devo me dirigir ao porteiro do prédio? Quais 

saudações ou despedidas devo usar em um e-mail de trabalho? Como reagir em 

situações conflituosas do cotidiano? – que ocorreram durante minha prática de ensino 

para estrangeiros no Brasil, são reais e precisam ser respondidas.  

Para um estrangeiro que sai do seu país e vem a outro começar a aprender a nova 

língua em imersão, todas as dúvidas e dificuldades ocorrem ao mesmo tempo. No caso 

da não imersão, tendo em vista que o professor deve reproduzir em sala de aula as 

possíveis situações que o aluno pode vir a enfrentar, não havendo ou havendo poucas 

oportunidades fora da sala de aula para vivenciá-las, cria-se uma prática de aprendizado 

muito mais controlada e artificial. E dependendo do curso, os aspectos culturais podem 

inclusive ser relegados a um segundo plano em um primeiro momento, quando os 

aprendizes ainda são iniciantes, e podem ser aprofundados em um momento posterior, 

                                                           
13

 AUROUX, S. A revolução tecnológica da gramatização. Campinas: Editora da Unicamp, 2009.  
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quando os alunos já possuem um domínio linguístico básico. Isso significa que em um 

contexto de não imersão, torna-se mais fácil planejar a que aspectos gramaticais, 

discursivos ou culturais os alunos serão apresentados, em uma ordem previamente 

determinada, ainda que a flexibilidade seja possível e desejada para não criar um curso 

engessado e sem diálogo com o ritmo e a participação do aluno. 

Já um contexto de imersão gera uma experiência diversa, tanto para o aluno 

quanto para o professor. Na minha prática didática, a maioria dos alunos tinha um 

conhecimento nulo ou muito reduzido da LP antes de chegar ao Brasil. Por um lado, é 

obvio que o contato constante com a língua alvo traz grandes vantagens durante o 

processo de aprendizagem, mas, por outro, também pode causar algumas ansiedades 

para o aluno que depende dessa língua para a execução de tarefas diárias, seja no espaço 

de trabalho ou fora dele. Ensinar em um contexto de imersão significa ter de contar com 

mais um fator no processo de aprendizagem, que é a convivência constante do aluno 

com a língua, presente nos diferentes espaços, comportamentos, situações, e todas essas 

variantes interferem ativamente na ideia que o aprendiz cria sobre o funcionamento 

dessa língua, sobre o povo que a fala, sua cultura, e as convenções sociais ligadas a elas. 

Situações vivenciadas pelos aprendizes são levadas para sala de aula e tornam-se 

discussões contextualizadas, aprendizados vivos, proporcionados pela imersão, pelo 

mergulho na cultura e a experiência diária que ela propicia.  

É papel do professor não ignorar essas experiências que, quando bem 

aproveitadas, influem positivamente no desenvolvimento do aprendizado. O aluno 

estrangeiro que chega a um país em que determinada língua é amplamente difundida, 

sendo de fato a língua de comunicação diária de um povo em praticamente todos os 

espaços frequentados por esse novo aprendiz, tem a vantagem de estabelecer com essa 

língua um contato extremamente variado e intenso. No espaço urbano da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, localidade em que se deu minha atuação, a LP, com 

suas variedades diastráticas, era a língua ouvida e falada todos os dias pelos alunos por 

mim atendidos. Os espaços em que essa língua circula são claramente definidos, fato 

que somente contribui para professor e aluno saberem nitidamente para que 

circunstâncias essa língua será necessária, aspecto que contrasta com as condições 

vivenciadas em Timor-Leste, onde foi necessário criar um formato de curso que, ao 

menos, amenizasse as características de um contexto em que a LP está presente sob 

circunstâncias de instabilidade, sendo necessário recorrer aos próprios alunos para que 

me apontassem em que situações a usariam. 
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A indefinição do lugar da LP em Timor trouxe dificuldade inicialmente no 

momento de planejar o curso, definir objetivos e por em prática o que seria um ensino 

de língua instrumental, ou para fins específicos, como me foi proposto para ser 

realizado. Quais seriam esses “fins específicos” em Timor? Algumas vezes, os próprios 

aprendizes pareciam não ter muita clareza sobre como, quando e onde usariam o 

português, ou se melhor seria usar alguma outra língua, como o inglês ou a bahasa 

indonesia, consideradas também línguas de trabalho. Quando a comunicação se dava 

entre timorenses, por exemplo, a tendência era que conversassem em língua tétum, 

inclusive porque o fato de também ser uma língua oficial do país colabora para que, 

pelo menos em âmbito administrativo, ela seja frequentemente priorizada. Ter os alunos 

como elementos centrais no processo de ensino-aprendizagem foi essencial, pois sem a 

participação efetiva deles teria sido impossível reconhecer as possibilidades de uso da 

LP em Timor e propor atividades.  

Apesar das diferenças quanto ao lugar da língua nas duas sociedades, e do meu 

desconhecimento inicial sobre as necessidades dos alunos timorenses com a língua alvo, 

considero minha prática, tanto no contexto brasileiro quanto no timorense, como ensino 

de língua instrumental, ou ensino de língua para fins específicos, que parte de um 

diagnóstico para posterior definição do curso. Ramos aborda essa questão: 

 

(...) essa abordagem não nasce de uma visão de linguagem e ensino-

aprendizagem mais tradicional (como por exemplo, as concepções 

estruturalista e behaviorista que vigoravam, então), mas sim de uma nova 

percepção do que é ensinar e aprender e de uma nova percepção do que é 

linguagem.  

Baseia-se no pressuposto de que a aprendizagem é centrada no aluno e um 

levantamento de necessidades do aluno é o ponto de partida para a elaboração 

de cursos. Essas necessidades podem ser relativas à situação na qual o aluno 

vai atuar (situação-alvo) e relativas às necessidades do aluno como aprendiz: 

o que ele sabe, o que ele vai precisar saber etc. Portanto, um levantamento ou 

uma análise de necessidades, como é chamada, é um elemento definidor da 

abordagem. Em princípio, não há um curso de instrumental sem análise de 

necessidades.  

Outro aspecto refere-se ao planejamento de um curso. Este é desenhado para 

satisfazer as necessidades do aluno, ou seja, aprender a língua implica 

aprendê-la para o desempenho de tarefas específicas em contextos 

específicos. Para que isso seja executável, os objetos precisam ser claramente 

definidos.  

Uma terceira característica é que os temas e conteúdos escolhidos para o 

curso são relacionados às áreas de atuação do aluno (acadêmicas ou 

profissionais). Isto implica dizer que a linguagem a ser utilizada terá que ser 

apropriada em termos de léxico, gramática, discurso e outros, a essa área de 

atuação. Resumindo a língua é vista como meio/ instrumento para um 

desempenho eficaz na situação-alvo. (RAMOS, 112, 2005) 
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No caso do Brasil, a situação de maior estabilidade da LP auxiliou na definição 

das necessidades na língua alvo, dos gêneros textuais a serem focados, e das situações 

que os alunos julgavam difíceis de lidar no seu dia a dia. Encomendar um medicamento 

manipulado ao telefone pode se tornar penoso. Expressar-se energicamente em 

situações caóticas de trânsito pode ser angustiante. Ou até mesmo demonstrar interesse 

afetivo por outra pessoa pode ser um desafio. Essas situações ocorrem verdadeiramente 

e emergem em sala de aula. O aprendiz no contexto em questão tem a própria vivência 

das situações a seu favor e isso se manifesta no seu estudo, na sua tentativa de 

desenvolver a comunicação, induzindo o professor a ser extremamente versátil e 

adaptável.  

Um curso que destoa dessa práxis para se readaptar apenas aos planos de 

conteúdos e sequência de unidades didáticas desperdiça todo o potencial possível de ser 

explorado pelos recortes da realidade que o próprio aluno traz para a sala de aula, 

inclusive porque, quando elege situações específicas dentro do total da sua experiência, 

é possível aprofundar aquilo que é realmente relevante de ser melhor compreendido em 

sala de aula. Esse olhar sobre a língua e sobre o ensino-aprendizagem da mesma foi, de 

fato, um norteador que, mesmo diante das situações mais árduas, tornou possível 

encontrar um caminho a se seguir, tendo como foco a ideia de que, independente das 

consideráveis diferenças entre tantos alunos com os quais tive contato, cada um deles 

tinha uma prioridade, um espaço, um momento, uma necessidade, em que essa língua 

deveria estar presente. A chave, portanto, era descobrir de que maneira proporcionar a 

cada aprendiz uma experiência profícua de aprendizado.      

Nesse ponto, evidencia-se também a questão cultural. Todas essas experiências 

vivenciadas pelos aprendizes em imersão possuem raízes na sociedade em que estão 

vivendo e são frutos dela. Sociedade essa que tem na língua uma tradição, um acúmulo 

histórico que desenha a sua forma de identificar-se, de compreender-se, de ser e de estar 

no mundo, no caso do primeiro espaço de experiência, o português falado no Brasil, 

mais especificamente no Rio de Janeiro, com suas características próprias.  

Partindo de uma concepção de cultura como indissociável da língua, e não como 

um elemento situado fora dela, com uma existência própria e independente, pode-se 

dizer que ensinar língua é ensinar cultura. E a língua, assim, deve ser compreendida 

como algo além de um instrumento. É na e pela língua que interagimos socialmente e 

organizamos o mundo à nossa volta. O ensino que parte dessa concepção de língua e 

cultura deve, portanto, apresentá-las de forma integrada: 
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(...) a questão não é simplesmente introduzir o cultural como um conjunto de 

conteúdos ou temas que, ao lado do gramatical ou outros conjuntos 

conceituais, representam a totalidade de uma língua. Aprender uma língua 

como o português, por exemplo, seria mais do que dominar uma cultura de 

ilustração, mas aprender a estar socialmente em português, o que envolve 

muito mais coisas do que simplesmente o domínio de formas linguísticas e de 

curiosidades culturais sobre a língua-alvo. (MENDES, 2011, 143)  

 

  A cultura constrói-se em um contexto social, e as práticas discursivas 

representadas pelas situações vivenciadas e dúvidas levadas pelos alunos ao espaço da 

sala de aula são pontos de partida potenciais para o ensino da cultura em que ele está 

imerso. A abordagem da cultura em sala de aula de segunda língua deve ocorrer de 

forma a apresentar ao aluno os protocolos sociais, expectativas geradas pelas situações, 

valores, formas de pensar e agir dos membros de uma sociedade.  

As experiências vividas pelo estrangeiro podem dar origem às mais diversas 

emoções e julgamentos, que por vezes podem ser precipitados, muitas vezes 

provenientes de um conhecimento ainda superficial da nova cultura. A forma como o 

professor vai abordar a questão cultural em sala de aula pode se dar pela consideração 

das semelhanças e diferenças entre a cultura do aluno e a cultura da língua alvo, 

tomando o professor também como aprendiz de culturas. Sobre isso, Júdice (1997, p. 

22) afirma que: 

 

Com relação à identidade cultural dos estudantes estrangeiros, os professores, 

como aprendizes de culturas que são, devem considerar as vivências que seus 

alunos trazem para poder traçar com sensibilidade e exatidão a rota de 

aproximação entre as línguas e culturas representadas no espaço da sala de 

aula. A observação das convergências e divergências que existem entre elas 

deve funcionar como régua e compasso nesse processo. Saber lidar com as 

semelhanças e diferenças culturais é fundamental para o êxito do processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

Saber trabalhar com as culturas em contato e lidar com as consequências dessa 

relação é desafiador para o professor, principalmente quando as consequências do 

choque cultural geram conflitos pessoais para o aprendiz, que passa a enfrentar 

bloqueios, ou até mesmo alguma resistência aos membros daquela sociedade. Uma sala 

de aula de segunda língua, por se tratar de um contexto de aprendizagem em imersão, 

pode ser uma fonte farta para o conhecimento de relatos de situações constrangedoras, 

penosas, surpreendentes, felizes, enfim, uma série de casos decorrentes desse 

deslocamento vivenciado pelos alunos. Cabe aqui a seguinte reflexão de Dourado e 

Poshar (2010, p. 46): 
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Mais do que ensinar PLE, a educação linguística no mundo contemporâneo 

precisa pensar em como preparar os alunos para um mundo multicultural, 

promovendo o exercício da cidadania em múltiplos níveis: local, regional, 

nacional e internacional. No caso do estrangeiro vivendo no Brasil, 

conscientizá-lo, a partir de situações reais de uso da língua, sobre a cultura 

brasileira em que desculpas são dadas para explicar a inoperância e 

morosidade, é uma forma de desenvolver cidadania global e compreensão 

intercultural. Para além de desenvolver atitudes de crítica e irritação por parte 

do estrangeiro, cabe àqueles comprometidos com uma educação voltada para 

a comunicação intercultural em um mundo globalizado, despertar 

compreensão, tolerância e respeito por outra forma de ser e agir, distinta da 

sua.  

 

No caso de Timor-Leste, ser uma professora aprendiz da cultura de seus alunos 

foi fundamental, pois naquele contexto eu era a estrangeira, e não os alunos. Porém, a 

minha língua materna, o objeto de ensino, apesar de não ser amplamente difundido no 

território, também não chegava a estar ausente naquele espaço. Foi fundamental 

considerar que LP possui um status naquela sociedade, como língua do Estado, oficial, 

e também com um forte sentido histórico que justificava as políticas linguísticas que 

vinham sendo desenvolvidas. Era uma situação essencialmente diferente de, por 

exemplo, ensinar português em um país onde essa língua fosse uma língua estrangeira, 

sem qualquer vínculo histórico com o português, e sem perspectivas de um futuro da 

nação baseadas na difusão dessa língua. 

As diferenças culturais também foram muito relevantes nesta experiência em 

Timor, mas por motivos muito diversos da experiência brasileira. Uma das principais 

razões para essa questão foi devido às formas de tratamento mais conservadoras dos 

timorenses. Isso teve reflexos também durante as aulas, principalmente porque a 

proposta de curso demandava intensa participação dos alunos.  

Inicialmente os aprendizes sentiam-se desconfortáveis em apontar as 

dificuldades dos colegas. A questão da hierarquia é muito importante em Timor, no caso 

daquela turma todos estavam no mesmo nível hierárquico quanto às suas funções no 

trabalho no ministério, portanto não havia distinção no tratamento entre eles, que, 

inclusive, apresentavam uma relação bastante descontraída e amigável, sendo homens 

ou mulheres. Porém, no início, verificou-se que os alunos evitavam apontar as 

inadequações existentes nas produções dos colegas mais velhos, diferentemente do que 

ocorria em relação à produção dos colegas mais novos.  

Isso ocorria porque os timorenses são mais formais no tratamento das pessoas 

com idade mais avançada, e mencionar suas possíveis falhas em atividades de aula 

poderia parecer ofensivo. Isso foi se transformando pouco a pouco no comportamento 
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da turma, e pareceu ir se tornando um pouco mais natural poder fazer comentários sobre 

a produção de outros colegas, independentemente da idade. Tudo isso foi possível 

devido à abertura progressiva nas relações em sala de aula, favorecida pela presença de 

uma professora de outra cultura, que trazia outras ideias, mas que foram bem aceitas e 

acabaram por render bons momentos de descontração durante as aulas. 

De um modo geral, ensinar língua não materna leva a preocupações muito 

específicas dessa prática docente. Uma delas se dá pelo fato de que lidar com um 

estudante de outra nacionalidade requer primeiramente a necessidade de se aproximar 

de um terreno desconhecido, que pode, ou não, ter similaridades com o perfil do 

professor. Isso também pode ocorrer entre docente e aprendiz de mesma nacionalidade, 

porém, quando isso ocorre entre sujeitos de diferentes nacionalidades, culturas, os 

contrastes se intensificam. Nem sempre a formação do professor e sua atuação são 

compatíveis com o que um determinado estudante espera de um curso, ou do 

desempenho do professor. Isso teve relação com a minha experiência nos dois 

contextos.  

No caso do Brasil, essa diferença existiu, mas o fato de ensinar a língua do meu 

país, minha cultura, em território nacional, levou a uma experiência muito diferente do 

que ocorreu em Timor, onde além de não existir a necessidade de ensinar as 

especificidades da variedade brasileira, nem da cultura, eu ainda era estrangeira. Esse 

deslocamento trouxe diferenças cruciais na minha forma de ensinar, como uma 

remodelação, em que o novo ambiente, a cada dia, me ensinava algo novo sobre aquele 

povo, suas visões de mundo e consequentemente suas visões e expectativas a meu 

respeito e em relação às minhas aulas. 

O trabalho docente que se quer intercultural, demanda do professor a (nem 

sempre fácil) capacidade de equilibrar visões e expectativas sobre o ensino por parte do 

aluno e do professor, já que a falta do diálogo torna impossível o ensino ou a 

aprendizagem. Em todos os contextos em que trabalhei, desde o início da vida 

profissional, essa perspectiva de ensino de língua percorreu minha prática, permitindo 

que eu me aproximasse de fato dos espaços a que as oportunidades me levaram, 

auxiliando-me no enfrentamento desses desafios.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação, propondo-se a tratar da formação docente para o ensino de 

PLNM, buscou percorrer os passos da trajetória específica de uma professora em dois 

espaços de atuação essencialmente distintos e distantes geográfica, cultural e 

linguisticamente: Brasil e Timor-Leste. O desafio que se impôs foi trabalhar em uma 

área docente para a qual o acesso ao preparo profissional e à formação institucional é 

consideravelmente restrito no contexto educacional brasileiro. Ultrapassando as 

barreiras impostas pelo despreparo inicial, foi necessário buscar, na medida do possível, 

os recursos disponíveis e alcançáveis ao professor que se propõe a aprender a ensinar o 

PLNM, tendo como um dos meios principais os erros e acertos da própria prática. 

Aqui foram delineados as crenças, as tomadas de decisões acertadas e 

equivocadas, os caminhos que se abriram, e a constante busca por aprender a ensinar. 

Vimos que a formação inicial em língua materna cumpriu um papel relevante e deu base 

a muitas das ações postas em prática nessa caminhada. Essa formação certamente 

acabou por auxiliar no ensino de segunda língua, tendo como alguns dos reflexos a ideia 

de não abordar a língua como um fim em si, e de não ensiná-la com a finalidade de 

preparar o aluno simplesmente para a resolução de exercícios ou para um bom 

desempenho em provas. Levar em conta a função social da língua e as noções de gênero 

e tipo textuais também me permitiu avaliar as questões propostas nos livros didáticos 

disponibilizados, podendo adaptá-las quando necessário ou descartá-las. Esses 

conhecimentos também me permitiram criar materiais de ensino adequados a contextos 

de atuação diferentes. 

 Porém, somente essa formação somada ao aprendizado advindo da prática, 

ainda que indispensáveis, não chegaram a ser suficientes, abrindo espaço para a 

alternativa de buscar uma complementação e aprofundamento desse saber na esfera 

universitária da pós-graduação.  

A construção de saber teórico e a reflexão orientada e fundamentada sobre a 

atuação na área somente foi proporcionada pela atividade acadêmica, que foi 

fundamental nessa experiência docente e deu as bases para o enfrentamento dos desafios 

de atuar no inusitado contexto timorense com mais autonomia, segurança e capacidade 

de analisar contextos, propor ações e avaliar resultados. Nas reflexões expostas neste 

texto e desenvolvidas durante os quatro anos iniciais de minha formação prática e 

teórica de professora de PLNM, percebi como as crenças e abordagens subjacentes à 
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minha prática docente foram se alterando em função do contato com diferentes 

realidades de ensino e com novos conhecimentos teóricos. A seguir, cito algumas 

características que hoje acredito importantes para um professor de PLNM: 

 

1. Ter um conhecimento amplo – prático e teórico – da língua que ensina;  

2. Saber trabalhar eficientemente as quatro habilidades linguísticas (compreensão 

oral e escrita; produção oral e escrita) de forma a equilibrá-las de acordo com as 

reais necessidades dos alunos. 

3. Ter um conhecimento metalinguístico sobre a língua alvo aplicável ao ensino 

para falantes de outras línguas. 

4. Conhecer uma língua de contato, ou desenvolver habilidades de promover o 

contato com o aluno através de outros recursos
14

. 

5. Ter conhecimentos de Linguística Aplicada, o que se faz determinante na 

construção de uma visão de língua e de ensino de língua. 

6. Ser capaz de ensinar língua e cultura de forma contínua, e não como categorias 

estanques. 

7. Considerar a cultura de partida na aprendizagem da cultura alvo, possibilitando 

fazer das aulas uma real troca cultural. 

8. Conhecer os diversos métodos de ensino de língua não materna, sabendo 

recorrer aos mesmos de forma crítica e consciente, e não apenas como um 

manual.  

9. Saber reconhecer e incorporar as necessidades apresentadas pelos alunos, não 

seguindo meramente planejamentos pré-definidos ou roteiros de livros didáticos. 

10. Saber lidar com as diferenças de um contexto de imersão e de não imersão. 

11. Ser capaz de avaliar, adaptar e criar materiais de ensino.  

 

Algumas dessas características também são apresentadas por professores em pré-

serviço e professores em plena atividade na área de PLNM cujas crenças foram 

pesquisadas por Abrahão (2004) e Furtoso (2009). 

Importante também considerar que a LP no século XXI vem se reconfigurando, 

assim como outras línguas, ampliando seus espaços de circulação e diversificando o 

perfil de seus falantes. No Brasil, assistimos ao visível crescimento da procura pelo 

                                                           
14

 Como exemplo, a gestualidade, as simulações, as imagens, o contato aluno-aluno. 
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aprendizado da LP como segunda língua e uma constante entrada de profissionais, 

muitas vezes despreparados, nesse mercado. Por meio desse relato, busquei demonstrar 

que o profissional que se depara com essa oportunidade e adentra a área do ensino de 

PLNM deve ter em conta que, diante da escassez de cursos de graduação destinados a 

essa formação, é imprescindível que se amplie a visão para além do simples 

cumprimento das instruções dos livros didáticos, dos programas de cursos, e dos 

treinamentos de curta duração, pois a própria prática de sala de aula impõe desafios que 

exigem a busca incessante por uma formação mais reflexiva. E é principalmente no 

âmbito acadêmico que se proporciona um espaço de reflexão sobre a prática e produção 

de saber teórico voltado para o aprimoramento dessa própria prática docente. 

Na fase atual, as disciplinas optativas, obrigatórias e os estágios orientados que 

buscam abordar o ensino de LP como língua não materna cumprem um importante 

papel na tarefa de propiciar ao aluno de graduação interessado uma introdução a essa 

área docente. Contudo, diante da necessidade cada vez mais evidente de profissionais 

preparados, a produção literária acadêmica, a criação de materiais didáticos de 

qualidade, a criação de associações de professores de PLE, o incentivo à criação de 

Programas dentro das universidades, e, principalmente, o investimento numa formação 

multifacetada do profissional de Letras, são fundamentais e urgentes para assegurar o 

crescimento da área e dos profissionais de forma ideal e promissora. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 

Relatório do 1º curso no Ministério das Obras Públicas 

 

Informações do curso 

 

Local: Ministério das Obras Públicas 

Data de início: 17/10/13 

Data de término: 30/01/14 

Horário: 3ª e 5ª das 15:00 às 17:00 

Carga horária total: 40 horas + 6 horas de reforço de conteúdo 

 

Considerações gerais sobre o curso 

 

 Para o início das aulas, foi devidamente apresentado a mim o material deixado 

pela professora que assumiu anteriormente a turma, incluindo vídeos, o que me permitiu 

ter uma noção bastante aproximada da proficiência dos alunos.  

 A lista inicial continha 10 alunos, aos quais foram acrescentados mais 2 na 

primeira aula. Dos 10 alunos previstos, 1 nunca frequentou o curso e outros 2 tiveram 

frequência insignificante. Portanto, somente 9 alunos frequentaram o curso 

efetivamente, e desses apenas 6 tiveram frequência suficiente para receber o certificado 

ao fim do curso, ou seja, a metade do quantitativo inicial.  

Em parte, isso ocorre devido à compatibilidade de horário do curso com o 

trabalho dos cursistas, o que também leva alguns a chegarem atrasados por outras 

ocupações laborais. No geral, a frequência foi bastante irregular, como pode ser visto 

nas considerações sobre cada cursista em tópico abaixo. Essa situação dificulta o 

trabalho do professor e o rendimento do aluno, que acaba por perder explicações e 

atividades importantes. (O período do curso ainda coincidiu com o recesso de fim de 

ano, por isso houve um intervalo sem aulas, que foram retomadas no início de janeiro.) 
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 Vale ressaltar também que, no Ministério das Obras Públicas, por haver uma 

quantidade reduzida de alunos, não é possível realizar um nivelamento e separá-los em 

turmas mais homogêneas. O resultado, portanto, é uma turma pequena, que facilita o 

trabalho, porém, com um desnível considerável e perceptível. Apesar disso, por 

seguirem a apostila disponibilizada pelo programa, os alunos são considerados de nível 

“Intermediário II”.  

 Quando assumi a turma, os alunos já possuíam a apostila “Brasil e Timor: 

português sem limites”, nível Intermediário, que fora estudada até a página 30, sendo 

assim, havia a expectativa de dar prosseguimento com o uso desse material. Isso me 

levou a adequar o trabalho à mesma. No início, percebi que os alunos apresentavam 

dificuldades em conteúdos mais básicos, aquém do nível intermediário, dessa forma, até 

quase a metade do curso, a apostila foi raramente utilizada, para que priorizássemos 

dificuldades visíveis. Devido ao desnível e à dificuldade de frequência, percebeu-se 

uma diferença clara na aprendizagem e rendimento entre os alunos.  

 Ao fim do curso, ficou claro que a quantidade de conteúdo da apostila não se 

adequou à carga horária de 40 horas, por isso propus algumas horas extras, que serviram 

para a revisão de alguns tópicos. Foi contabilizada a frequência dos alunos e os 

certificados entregues para aqueles que assistiram no mínimo a 75% do curso. Portanto, 

mesmo que 6 cursistas tenham recebido certificado de conclusão do módulo 

Intermediário II, ainda existe uma considerável diferença de proficiência.  

 A avaliação final de módulo foi realizada por 5 alunos (quantidade presente no 

dia da aplicação). Também foram propostas algumas questões para que avaliassem o 

curso, porém, não foram entregues no dia do encerramento, e os alunos 

comprometeram-se em entregar posteriormente. 

 Quanto à motivação da turma, é gratificante lecionar para pessoas que mostram-

se interessadas e participativas, chegando ao ponto de intervirem na aula mesmo atrás 

de um computador, enquanto cumprem suas responsabilidades do trabalho, porém, essa 

não é a condição ideal. Haver um horário exclusivo para as aulas será benéfico para 

todos, inclusive para a importância do curso e a credibilidade da cooperação brasileira 

neste espaço de atuação. 
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Sugestões 

  

 Tendo em vista as avaliações elencadas acima, seguem algumas sugestões para 

amenizar condições desfavoráveis: 

 

 Discutir com esse Ministério a possibilidade de reservar o horário de aulas de 

língua portuguesa somente para esse fim, considerando que faz parte da 

formação do funcionário para o trabalho. 

 Oferecer um curso intensivo de 30 horas, baseado no diagnóstico já feito no 

módulo anterior, de forma a trabalhar de forma mais direta as principais 

necessidades e torná-los mais aptos e mais seguros a darem prosseguimento aos 

seus estudos. 

 Para os alunos interessados em cursar o módulo Avançado I, propor a realização 

de um exame de nivelamento para aferir aqueles que encontram-se em condições 

de cursá-lo, sendo essa uma forma de adequar o aluno a uma turma e também de 

conferir maior credibilidade do curso de língua portuguesa oferecido pelo 

PQLP-CAPES. 
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Anexo B 

Proposta curso intensivo MOP 






 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL BRASIL/TIMOR-LESTE 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES 

Programa de Qualificação de Docentes e Ensino de Língua Portuguesa em Timor-Leste 

 

PROPOSTA DE CURSO INTENSIVO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA 

FUNCIONÁRIOS DO MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 

 

PROFESSORA: LIVIA FERRE 

 

Dili, 23 de março de 2014 

Apresentação 

 

Este documento visa a esclarecer a proposta do Curso Intensivo de Língua 

Portuguesa para funcionários do Ministério das Obras Públicas a ser ministrado a partir 

de março de 2014. 

 

Justificativa 

 

A Cooperação brasileira, especificamente o PQLP-CAPES, vem atuando em 

diversos Ministérios do governo de Timor-Leste através de aulas de Língua Portuguesa 

para seus funcionários. Essa ação, em parte, tem sido orientada pelos materiais didáticos 

produzidos para o projeto ELPI (Ensino de Língua Portuguesa Instrumental). O curso é 

dividido em 6 livros didáticos e, consequentemente, 6 níveis de proficiência (Básico I, 

Básico II, Intermediário I e Intermediário II, Avançado I, Avançado II). 
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Em outubro de 2013, quando assumi a classe do Ministério das Obras Públicas, 

os alunos já haviam concluído o módulo Intermediário I, portanto, a proposta era dar 

continuidade ao curso, iniciando o Intermediário II. Ao final do módulo, elaborei o 

relatório final, no qual fiz descrições, observações e sugestões. Segue abaixo um 

pequeno trecho que explica a origem desta proposta: 

 

(...) No início, percebi que os alunos apresentavam dificuldades em conteúdos 

mais básicos, aquém do nível intermediário, dessa forma, até quase a metade 

do curso, a apostila foi raramente utilizada, para que priorizássemos 

dificuldades visíveis. Devido ao desnível e à dificuldade de frequência, 

percebeu-se uma diferença clara na aprendizagem e rendimento entre os 

alunos. 

(...) Oferecer um curso intensivo de 30 horas, baseado no diagnóstico já feito 

no módulo anterior, de forma a trabalhar de forma mais direta as principais 

necessidades e torná-los mais aptos e mais seguros a darem prosseguimento 

aos seus estudos.  

 

A proposta desse curso é amenizar os problemas identificados e elencados no 

relatório, tentando adequar o ensino de Língua Portuguesa à realidade vivenciada pelos 

alunos e professores, objetivando o aperfeiçoamento e melhoramento da qualidade dos 

nossos trabalhos e resultados. No caso específico desse ministério, não é possível 

realizar um teste de nivelamento para separar os funcionários em classes homogêneas, 

há, portanto, um claro desnível, além da dificuldade de frequência de alguns alunos, o 

que impede de dar início ao módulo Avançado I. Apesar disso, os alunos mostraram-se 

desejosos de prosseguir nos estudos de Língua Portuguesa. 

 

Objetivos 

 

 Os objetivos dessa proposta são simples e claros: 

 

 Dar continuidade do curso de língua portuguesa instrumental, mas de forma 

adequada ao perfil da turma. 

 Proporcionar um espaço de prática da língua alvo que não esteja atrelado a um 

nível de proficiência. 

 Permitir que as ações do PQLP-CAPES sejam constantes e se renovem quando 

necessário, adaptando-se às necessidades da sociedade timorense. 
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Abordagem 

 

O curso seguirá a abordagem comunicativa para o ensino de segunda língua, tendo o 

aprendiz como elemento central e o professor como orientador do processo 

comunicativo em sala de aula. 

 

Metodologia 

 

Tendo em vista a ideia central de proporcionar um espaço para a produção textual oral e 

escrita, possibilitando que o aluno ponha em prática o que já aprendeu até o presente 

momento, seguem abaixo algumas ideias e caminhos para as aulas: 

 

ico. (A finalidade principal desse 

curso não é introduzir os novos conteúdos gramaticais previstos na 

sequência do programa de curso que segue a ordem da apostila, mas sim 

exercitar as estruturas que os alunos já estudaram, a menos que durante suas 

produções os aprendizes solicitem explicações de outros conteúdos.)  

 

cotidiano desses alunos, para que possam ter uma relação mais concreta 

com as situações de uso e confrontá-las com o que foi aprendido em aula.  

 

tadas pelos alunos a partir de 

três elementos: descrição de situação; problema inicial; solução final. Na 

primeira aula pretende-se apresentar um exemplo de cada um desses 

elementos e realizar uma experiência piloto, de forma a familiarizar os 

aprendizes a esse formato de aula, e possibilitar um primeiro feedback ao 

professor.  

 

aluno sinta-se mais responsável pelo seu processo de aprendizagem e 

dependa cada vez menos do professor, além de oferecer alguma alternativa 

de estudo para aqueles que têm baixa frequência.  

 

Carga horária e planejamento 

 

 Este curso intensivo ocorrerá às segundas e quintas-feiras, de 15:00 às 17:00 

HTL, podendo haver modificações de acordo com feriados e pontos facultativos do 

calendário timorense.  O total será de 30 horas de aula, tendo início em 24/03/2014. O 

espaço reservado para as aulas será nas dependências do Ministério das Obras Públicas 

de Timor-Leste. 
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Anexo C 

 

 

Relatório final do Curso e Avaliações Individuais 

 

 

 

 

 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL BRASIL/TIMOR-LESTE 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES 

Programa de Qualificação de Docentes e Ensino de Língua Portuguesa em 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL DO CURSO INTENSIVO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA FUNCIONÁRIOS DO MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS  

 

 

PROFESSORA: LIVIA FERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dili, 21 de agosto de 2014 
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Informações do curso 

 

Local: Ministério das Obras Públicas 

Data de início: 24/03/14 

Data de término: 09/06/14 

Horário: 2ª e 5ª das 15:00 às 17:00 

Carga horária total: 30 horas de aula 

 

Considerações gerais sobre o curso 

 

 De outubro a janeiro de 2013 foi ministrado curso de Língua Portuguesa pela 

mesma professora, módulo Intermediário II, para os mesmos funcionários do Ministério 

das Obras Públicas, e, devido à heterogeneidade da turma, dentre outras questões 

explicadas no relatório do curso referido, foi feita a proposta deste “Curso Intensivo de 

Língua Portuguesa para funcionários do Ministério das Obras Públicas”, iniciado em 

24/03/2014, com duração de 30 horas. 

 O formato desse curso buscou atender às dificuldades encontradas quando o 

contexto de ensino é dentro do local e horário de trabalho, além da irregularidade da 

frequência e discrepâncias de nível de proficiência na Língua Portuguesa. A proposta 

deste curso segue anexada a este documento e traz detalhadamente o planejamento. 

(Anexo 1) 

 Infelizmente, durante esse período, a quantidade de trabalho dos funcionários e 

suas constantes reuniões prejudicaram o andamento do curso, além de o ambiente 

consequentemente não se mostrar propício para atividade de ensino, principalmente pela 

movimentação constante de pessoas no interior da sala. Houve também cancelamentos 

por motivos de grande demanda profissional, que se somaram a feriados, e fizeram o 

andamento do curso mais lento. 

 Foi trabalhada principalmente a competência oral da língua, sempre baseada em 

propostas comunicativas, primeiramente apresentada pela professora, como piloto 

(Anexo 2), e posteriormente apresentadas pelos alunos. Essas propostas foram 

praticadas em aula, gravadas em áudios, ouvidos e analisados pela professora em casa, e 

retextualizados na aula seguinte. Os conteúdos gramaticais foram introduzidos a partir 
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das próprias frases produzidas pelos alunos, já que para esse curso não foi usado um 

livro didático específico. 

 Assim, a avaliação final desse curso também foi uma atividade oral. O resultado 

dessa avaliação foi entregue em forma de relatório para cada aluno, com uma 

observação geral sobre a turma, e outra sobre seu desempenho particular naquela 

atividade e em outras ao longo do curso. Seguem abaixo os resultados finais: 

 

Observações gerais para toda a turma 

 

 

1) Em algumas atividades ficou clara a falta de concentração no diálogo, 

principalmente quando alguns colegas apresentaram dificuldade de expressão. 

Houve também conversas paralelas que dificultaram a audição do material. 

2) Todas as propostas de diálogo tinham como objetivo buscar uma solução prática 

para um problema inicial, mas muitas vezes, as simulações de conversas 

finalizaram sem haver uma decisão clara para a questão. 

3) Ampliar o vocabulário é importante para todos os alunos. Isso deve ser 

desenvolvido principalmente através do interesse próprio de cada um, com o uso 

de dicionários ou outros instrumentos de pesquisa, como a internet, além de 

aumentar a quantidade de leituras em Língua Portuguesa.  

4) As aulas são importantes, mas o estudo individual de cada estudante e a 

contribuição com suas dúvidas em sala de aula são essenciais para 

complementar o trabalho do professor. 

 

 

Observações individuais por aluno 

 

ALUNO: A. F.  

 

Avaliação do desempenho oral 

(Valor máximo de 25% em cada critério) 

 

Adequação Gramatical 20 

Clareza/ Organização das ideias 20 

Fluência/ Desenvolvimento das ideias 20 

Compreensão oral/ Atendimento ao objetivo da 

proposta 

15 

TOTAL 75% 

 

A voz baixa dificultou um pouco a audição do material. Houve poucos problemas 

gramaticais, os verbos foram usados de forma adequada na maior parte das vezes. 

Somente em um dos diálogos não compreendeu exatamente a pergunta do colega e 

acabou mudando um pouco o foco do assunto, apesar disso, o aluno é sempre focado e 
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concentrado. Fazer frases mais curtas pode facilitar a concordância entre as palavras e 

torná-las mais claras. 

 

 

ALUNO: A. V. N. 

 

Avaliação do desempenho oral 

(Valor máximo de 25% em cada critério) 

 

Adequação Gramatical 20 

Clareza/ Organização das ideias 15 

Fluência/ Desenvolvimento das ideias 15 

Compreensão oral/ Atendimento ao objetivo da 

proposta 

25 

TOTAL 75% 

 

Inicialmente, é necessário que o aluno procure melhorar a dicção, pois a mensagem 

torna-se incompreensível em algumas partes. Durante as falas há muitas hesitações, 

principalmente quando tenta fazer frases muito complexas para transmitir ideias 

simples. Isso provoca muitas pausas, falhas na concordância, flexão dos verbos e 

clareza das ideias. Apesar disso, usa os verbos no tempo passado adequadamente na 

maioria das vezes. Às vezes ultrapassa um pouco o espaço para a fala durante as 

atividades, desenvolvendo tópicos que deveriam ser falados por outros colegas. Porém, 

por outro lado, tem muitas ideias ao longo do diálogo e esforça-se para expressá-las. 

 

 

ALUNO: B. M. R. 

 

Avaliação do desempenho oral 

(Valor máximo de 25% em cada critério) 

 

Adequação Gramatical 10 

Clareza/ Organização das ideias 10 

Fluência/ Desenvolvimento das ideias 10 

Compreensão oral/ Atendimento ao objetivo da 

proposta 

15 

TOTAL 45% 

 

Apresentou dificuldade de desenvolver as falas e completar as ideias, deixando muitas 

palavras soltas, sem juntá-las para dar um sentido geral. Houve necessidade de recorrer 

ao Tétum para ajudar a completar as frases. O aluno começou a frequentar o curso a 

partir da 9ª aula, portanto não houve preparação anterior suficiente para a avaliação. 

Apesar disso, durante a atividade o aluno esforçou-se para atingir o objetivo. 
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ALUNA: F. L. B. 

 

Avaliação do desempenho oral 

(Valor máximo de 25% em cada critério) 

 

Adequação Gramatical 15 

Clareza/ Organização das ideias 20 

Fluência/ Desenvolvimento das ideias 10 

Compreensão oral/ Atendimento ao objetivo da 

proposta 

20 

TOTAL 65% 

 

Participação muito pequena, por isso não houve muito material para ser avaliado, e a 

voz muito baixa também prejudicou a audição. A aluna limitou-se ao necessário, não 

buscando formas de explorar mais profundamente o tópico. Mas, mesmo assim, 

conseguiu atingir o objetivo da conversa, sem precisar refazer frases ou reformular 

ideias. 

 

 

ALUNO: F. S. 

 

Avaliação do desempenho oral 

(Valor máximo de 25% em cada critério) 

 

Adequação Gramatical 15 

Clareza/ Organização das ideias 15 

Fluência/ Desenvolvimento das ideias 10 

Compreensão oral/ Atendimento ao objetivo da 

proposta 

20 

TOTAL 60% 

 

Bom atendimento ao assunto e desenvolvimento de ideias. Precisa melhorar o fluxo da 

fala, pois houve muitas pausas e hesitações, o que mostra insegurança para falar. 

Algumas vezes a falta de concentração prejudicou o seu próprio desempenho e dos 

colegas. Maior atenção à própria fala é essencial para evitar falhas gramaticais. 
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ALUNA: F. C. 

 

Avaliação do desempenho oral 

(Valor máximo de 25% em cada critério) 

 

Adequação Gramatical 15 

Clareza/ Organização das ideias 20 

Fluência/ Desenvolvimento das ideias 10 

Compreensão oral/ Atendimento ao objetivo da 

proposta 

20 

TOTAL 65% 

 

Apresentou muitas pausas ao longo das falas, o que demonstra certa insegurança. Levou 

muito tempo para explicar informações simples. Precisa ter mais atenção à ordem das 

palavras na frase. A falta de concentração prejudicou a compreensão da fala do colega 

em um dos diálogos, apesar disso na maior parte das vezes conseguiu atingir o objetivo 

do diálogo. 

 

 

ALUNO: J. M. C. C. 

 

Avaliação do desempenho oral 

(Valor máximo de 25% em cada critério) 

 

Adequação Gramatical 15 

Clareza/ Organização das ideias 20 

Fluência/ Desenvolvimento das ideias 10 

Compreensão oral/ Atendimento ao objetivo da 

proposta 

25 

TOTAL 65% 

 

Os problemas são geralmente sintáticos (conjugações e adequação do tempo verbal ao 

sentido da frase. Apesar disso as palavras seguem uma sequência que deixam a 

mensagem clara. Mostrou-se seguro para falar e seguiu o tópico da conversa 

adequadamente, sem perder o objetivo final. 

 

 

ALUNA: L. S. A. 

 

Avaliação do desempenho oral 

(Valor máximo de 25% em cada critério) 

 

Adequação Gramatical 15 

Clareza/ Organização das ideias 15 

Fluência/ Desenvolvimento das ideias 10 
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Compreensão oral/ Atendimento ao objetivo da 

proposta 

25 

TOTAL 65% 

 

É necessário ter mais atenção à conjugação dos verbos (muitos verbos que deveriam ser 

conjugados no presente foram usados no infinitivo; e alguns verbos que deveriam ser 

conjugados no passado foram usados no presente). A aluna tem boas estratégias para 

introduzir e encerrar seus diálogos. O desenvolvimento da fala muitas vezes foi 

prejudicado pelas pausas, reformulações frequentes e demora para completar as frases. 

Precisa praticar mais para desenvolver uma fala mais segura e melhorar a fluência.  

 

ALUNO: M. C. X. 

 

Avaliação do desempenho oral 

(Valor máximo de 25% em cada critério) 

 

Adequação Gramatical 15 

Clareza/ Organização das ideias 20 

Fluência/ Desenvolvimento das ideias 10 

Compreensão oral/ Atendimento ao objetivo da 

proposta 

25 

TOTAL 65% 

 

O aluno apresenta muitas pausas ao longo das falas e leva muito tempo para 

desenvolver ideias simples. Falta conexão entre as palavras. Usa a maioria dos verbos 

no infinitivo ou no presente, dificilmente adequando o tempo verbal ao que deseja 

comunicar. Usa frequentemente a preposição “para”, às vezes sem necessidade. Muitos 

desses problemas já foram identificados e corrigidos anteriormente! O aluno precisa ter 

mais atenção e automonitoramento para não cometer os mesmos problemas. Apesar 

disso o aluno consegue se comunicar e atende ao objetivo da proposta com bom humor 

e boa vontade. 

 

 

ALUNO: R. T. B. 

Avaliação do desempenho oral 

(Valor máximo de 25% em cada critério) 

 

Adequação Gramatical 20 

Clareza/ Organização das ideias 20 

Fluência/ Desenvolvimento das ideias 10 

Compreensão oral/ Atendimento ao objetivo da 

proposta 

25 

TOTAL 75% 

 

Apresentou capacidade de desenvolver a conversa muito bem, sem perder o foco, 

seguindo os tópicos relevantes para fazer a conversa “evoluir”. Precisa melhorar a 
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ordem das palavras nas frases e a conjugação dos tempos do verbo, apesar disso as 

ideias são transmitidas com clareza. Introduz e encerra muito bem os diálogos, mas 

algumas vezes interrompe suas falas com risadas e brincadeiras. Precisa ficar mais 

atento à ordem das palavras nas frases.    

 

ALUNO: S. B. L. 

Avaliação do desempenho oral 

(Valor máximo de 25% em cada critério) 

 

Adequação Gramatical 10 

Clareza/ Organização das ideias 15 

Fluência/ Desenvolvimento das ideias 10 

Compreensão oral/ Atendimento ao objetivo da 

proposta 

15 

TOTAL 50% 

 

Precisa fazer falas menos confusas e completar as ideias. Uma frase segue outra sem 

finalização da ideia inicial. O aluno pode tentar ser mais simples, fazendo frases mais 

curtas inicialmente para depois praticar a elaboração de frases mais complexas. Muitas 

vezes faz frases muito longas para explicar ideias que são simples. É importante o aluno 

ter mais atenção para as correções que são sempre feitas em aula, e também fazer 

análise sobre as próprias falas, para não cometer as mesmas falhas. 

 

 

Considerações finais sobre o curso 

 

Apesar dos percalços enfrentados ao longo desse caminho, a relação afetiva 

estabelecida com a turma foi um dos maiores pontos positivos, o que colaborou para 

amenizar os problemas já citados. O clima durante as aulas foi descontraído e agradável, 

proporcionando momentos leves e uma convivência saudável, que ao final foi celebrada 

com uma cerimônia de encerramento organizada pelos alunos, com a presença de 

representantes do Ministério das Obras Públicas e do PQLP-CAPES. 

 


