
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

ANDERSON JOSÉ ALMEIDA PETRUCELLI 

 

 

 

 

 

PERFIL DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS DA 
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

 2012 



 

 

 

ANDERSON JOSÉ ALMEIDA PETRUCELLI 

 

 

 

 

 

PERFIL DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS DA 
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

Dissertação de mestrado 
apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Estudos de 
Linguagem da Universidade Federal 
Fluminense, área de concentração 
em Linguística, linha de pesquisa 
Estudos Aplicados de Linguagem, 
como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre em Estudos de 
Linguagem 

 

 

 

Orientadora : Profª. Drª. Norimar Júdice  

 

 

 

Niterói 

 2012 



 

 

 

ANDERSON JOSÉ ALMEIDA PETRUCELLI 

 

 

 

PERFIL DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS DA 
REGÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Dissertação de mestrado 
apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Estudos de 
Linguagem da Universidade Federal 
Fluminense, área de concentração 
em Linguística, linha de pesquisa 
Estudos Aplicados de Linguagem, 
como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre em Estudos de 
Linguagem 

Aprovada em 14 de março de 2012. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profª. Drª Patrícia Maria Campos de Almeida  

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ  

 

Prof. Dr Ronaldo Amorim Lima  

Universidade Federal Fluminense  - UFF  

 

Profª. Drª Norimar Júdice (orientadora)   

Universidade Federal Fluminense  - UFF  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Damião e Rosemeire, pelo grande 
investimento em minha educação, ao meu irmão 
Willian pelo incentivo e a minha esposa Mariana, 
pelo amor, apoio e a paciência nos momentos mais 
difíceis. 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, 

sob a intercessão de Nossa Senhora por proporcionar o ingresso ao mestrado 

e me permitir vencer os inúmeros obstáculos surgidos ao longo desses dois 

anos de pesquisa. 

 
À Profa.  Dra.  Norimar Júdice, 

pela oportunidade de estágio durante a graduação, pelos ensinamentos e 

principalmente por acreditar no meu projeto. 

 
À Profa. Dra. Lygia Trouche  e à Profa. Dra. Adriana Rebello, 

por se mostrarem sempre tão solicitas e contribuírem diretamente para o 

desenvolvimento desse estudo. 

 
Às professoras da UFRJ, 

que  com as informações dadas em seus textos, contribuíram para que 

pudéssemos elaborar a  seção sobre o PLE na UFRJ. 

 
Às amigas Ivy Costa e Ana Maria, 

pelas conversas estimuladoras, pelas trocas de experiência e por toda a ajuda 

necessária para a prática pedagógica com os estrangeiros. 

 
Aos meus amigos André Rodrigues e Raquel Ornelas, 

que souberam compreender bem a ausência em diversos momentos e sempre 

torceram muito pelo meu sucesso. 

 
Aos informantes dessa pesquisa, 

que gentilmente responderam o questionário, possibilitando apurar os dados 

necessários às perguntas da pesquisa. 

 

Em especial ao meu filho Daniel, 

por surgir em minha vida num momento mais que especial, alegrando-me e 

dando-me inspiração a cada sorriso. 



 

 

 

 

 

RESUMO 

Este estudo enfoca os resultados de uma pesquisa que visou traçar os perfis 

de estudantes e de professores com atividade na área de Português para 

Estrangeiros da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O interesse pela 

pesquisa foi determinado pela necessidade, na região, de profissionais com 

formação adequada nessa área, decorrente da grande demanda atual pelo 

ensino de Português do Brasil para Estrangeiros (PBE). Buscamos, através da 

análise (realizada com procedimentos quantitativos e qualitativos) de 

questionários respondidos por 62 informantes, levantar seu perfil com relação à 

formação, experiências, posturas, conhecimentos, lacunas de formação e ainda 

colher sugestões para futuras ações de formação. O perfil de professor 

encontrado é, em linhas gerais, o de um jovem, graduado em Letras, 

geralmente em português-inglês, frequentemente com pós-graduação, com 

atividade de ensino de PBE em universidades e cursos livres da região e com 

desejo de aprofundar, em cursos de curta duração, seus conhecimentos, 

principalmente os relativos a materiais didáticos e às tecnologias de informação 

e comunicação. O perfil de estudante encontrado é, por sua vez, o de um 

graduando em Letras, de instituição que oferece disciplina voltada para o 

ensino de Português Língua Estrangeira (PLE), com poucas oportunidades de 

estágios e pesquisas, e que encontra nos eventos da área organizados pelas 

universidades da região motivação e possibilidades de ampliação de seus 

conhecimentos.  

 

Palavras-chave: Português para Estrangeiros.  Formação de professores de 
PLE.  PLE no Rio de Janeiro  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study focuses on the results of a survey that is intended to trace the profile 

of students and teachers active in the field of Portuguese for Foreigners at the 

Metropolitan region of Rio de Janeiro. The Interest for this research was 

determined by the need, in the referred region, of professionals with adequate 

qualification in the related field, resulted from the current and large demand for 

teaching of Portuguese for Foreigners in Brazil. We seek, through the analysis 

of questionnaires answered by 62 respondents (performed with quantitative and 

qualitative procedures), to study their profile concerning qualification, 

experiences, attitudes, knowledge, qualification gaps and also to gather 

suggestions for future qualification initiatives. In general terms, the teacher 

profile found is of a young individual graduated in Languages, usually in 

Portuguese-English with a postgraduation degree, whose activities involve the 

teaching of Brazilian Portuguese for foreigners in universities and free courses 

within the region and also who bears the desire of deepening their knowledge in 

short-term courses, mainly the knowledge and skills related to didactic materials 

and to information and communication technologies. The student profile found 

is, in general, of a student who is taking a graduation course in Languages 

inside institutions that offer disciplines involving the teaching of Portuguese 

Foreign Language, with few opportunities for internship and research, and who 

finds motivation and knowledge expanding possibilities at related events 

organized by universities of the region. 

 

Keywords: Portuguese for Foreigners. Qualification of Teachers of Portuguese 

as a Foreign Language.  Portuguese as a Foreign Language in Rio de Janeiro 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa se relaciona com interesse gerado a partir de experiência 

por mim vivenciada no Curso da Graduação em Letras da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), no qual, após realizar a disciplina optativa Ensino 

de Português para Estrangeiros, atuei como estagiário no Curso de Português 

para Estrangeiros do Programa de Português para Estrangeiros da UFF. Nesse 

curso, desenvolvendo atividades orientadas com os estudantes do Programa 

Estudante Convênio - Graduação (PEC-G)1, vivenciei as dificuldades de 

percurso de um professor de português língua estrangeira em formação e 

interessei-me pelas experiências similares de outros colegas não só de minha 

instituição, mas também de outras, como a Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Esse interesse gerou uma pequena e primeira pesquisa por 

mim realizada e apresentada em 2008, sob a forma de comunicação, no 

Encontro de Português Língua Estrangeira do Estado do Rio de Janeiro (PLE-

RJ). Nela, a partir de um questionário, tracei o perfil de estudantes que se 

iniciavam na área de Português Língua Estrangeira (PLE)2 na UFF e na UFMG 

e colhi dados sobre sua formação em andamento.   

 A partir da realização da referida pesquisa, das leituras iniciadas durante 

o estágio orientado e dos contatos com estudantes e professores em eventos 

da área que passei a frequentar, pude perceber, naquela época, que eram 

pouco numerosos os profissionais que atuavam no ensino de Português do 

Brasil para Estrangeiros (PBE) que haviam tido oportunidades de iniciação na 
                                                 
1 Os estudantes do PEC-G, provenientes de países que têm acordos de cooperação 

com o Brasil, são encaminhados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) para 

fazerem sua graduação em instituições brasileiras de ensino superior, necessitando, 

para nelas se matricularem, da realização de curso de português para estrangeiros e 

da posterior aprovação no exame para obtenção do Certificado de Proficiência em 

Língua Portuguesa para Estrangeiros – CELPE-Bras.    

2 Utilizaremos em nosso texto a expressão “Português Língua Estrangeira (PLE)” como 

termo abrangente, abarcando inclusive “Português do Brasil para Estrangeiros (PBE)”,  

não entrando na distinção “Português Língua Estrangeira (PLE)”  X “Português Segunda 

Língua (PL2)”.  
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área de PLE durante a graduação, por meio de estágio orientado no ensino de 

PBE, de reflexão sobre a prática e de pesquisa a partir dessas experiências. 

Um número menor ainda havia tido a possibilidade de realizar uma graduação 

específica nessa área, só oferecida, então, pela Universidade de Brasília (UNB) 

e pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).  Na atualidade, julgamos que a 

situação permanece praticamente inalterada e a formação de professores de 

PBE merece muita atenção, tendo em vista a intensa e crescente demanda, no 

Brasil e no exterior, de profissionais dessa área para atendimento de 

estrangeiros interessados no aprendizado de nossa língua e cultura.    

 Se considerarmos a necessidade urgente de cursos específicos de 

formação de professores de PBE, podemos perceber que a questão é 

complexa, exigindo estudos apurados e providências imediatas. Segundo 

Gimenez e Furtoso (2002, p. 42) “a formação específica do profissional que 

atua nessa área ainda representa um anseio por parte dos pesquisadores que 

vêm dedicando seus estudos à língua portuguesa sob a perspectiva de seu 

ensino como língua estrangeira (LE)”.  

 Tendo em vista essa realidade, algumas universidades do Estado do Rio 

de Janeiro oferecem alternativas para compensar a ausência de uma 

habilitação específica na área. Durante a graduação em Letras, alguns 

estudantes de instituições federais de ensino superior do Estado do Rio de 

Janeiro (Universidade Federal Fluminense - UFF e Universidade Federal do 

Rio de Janeiro - UFRJ) têm a possibilidade de nelas cursarem uma disciplina 

introdutória à área de PLE e de estagiarem em cursos oferecidos a 

estrangeiros do Programa Estudante Convênio Graduação (PEC-G) e/ ou 

cursos de extensão. Outras iniciativas desenvolvidas na Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro3 dão aos professores já graduados em Letras, que não 

tiveram a oportunidade de iniciar sua formação na área de PLE quando ainda 

eram estudantes, a possibilidade de se atualizarem, por meio de participação 

em eventos (PLE-RJ e Ciclos de Palestras de Português para Estrangeiros da 
                                                 
3 A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a segunda maior do Brasil, é formada 

pelos municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, 
Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João 
de Meriti, Seropédica, Tanguá e Itaguaí, com vistas à organização, ao planejamento e a execução de 
funções públicas e serviços de interesse metropolitano ou comum.  
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UFF), minicursos (UFF, UFRJ, PUC-Rio), leitura de coletâneas (UFF, PUC-

Rio), grupos de discussão na internet etc. Alguns buscam ainda cursos de pós-

graduação (PUC-Rio, UFF), nos quais desenvolvem, em nível de 

Especialização, Mestrado e Doutorado, pesquisas na área de PLE. 

 Entretanto, muitos profissionais atuantes no Brasil e no exterior não têm 

acesso para sua formação a meios dessa natureza e, por diversos motivos, 

acabam lecionando sem o devido preparo. Cunha e Santos (2002, p. 34), 

abordando a questão da formação de professores de português como língua 

estrangeira, ao ressaltarem a situação precária de professores atuantes na 

área, destacam alguns problemas encontrados:  

 

• Leigos que são chamados a montar cursos ou que 

atuam como professores de PLE, principalmente no 

exterior, que, por vários motivos, carece de pessoal 

habilitado. 

• Professores de cursos particulares de línguas - em 

geral jovens recém-formados - que, mesmo tendo 

sido contratados para lecionar inglês ou outra língua 

estrangeira, veem-se obrigados, em caso de 

necessidade, a ensinar também português para 

estrangeiros. 

• Professores de Português Língua Materna, PLM, 

que, apesar de possuírem um sólido conhecimento do 

vernáculo, nem sempre acreditam que o estrangeiro 

precisa aprender primeiramente a se comunicar na 

língua-alvo e não simplesmente aprender a sua 

gramática. 

• Indivíduos que, pelo simples fato de serem falantes 

nativos do português, se consideram aptos a trabalhar 

na área de PLE, dando aulas particulares. 

 

Na atualidade, o que tem se observado no Brasil é que, com a atual 

projeção econômica e política do país no cenário internacional, muitas 
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multinacionais têm aqui se estabelecido e consequentemente inúmeros 

profissionais estrangeiros permanecem em nosso território por períodos menos 

ou mais longos, muitos deles procurando aprender a língua portuguesa e nem 

sempre encontrando professores bem preparados.       

Paralelamente à procura pelo aprendizado de português, registra-se um 

interesse crescente dos estrangeiros que aprendem nossa língua e cultura pela 

busca de certificação de PBE com a realização do exame para obtenção do 

Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros –  CELPE-

Bras.  

Para realizarem o exame CELPE-Bras, muitos desses estrangeiros que 

estão no Brasil procuram cursos ou professores particulares para o 

aprendizado de nossa língua e cultura, nem sempre encontrando professores 

competentes, devido à carência, no país, de uma política de formação de 

professores de PBE.  

Na região Sudeste, que concentra juntamente com a região Sul o maior 

número de postos aplicadores do exame, não há ainda cursos de graduação 

específicos para a formação de professores de PBE, apresentando-se aos 

estudantes de Letras ou professores que desejam obter formação na área a 

necessidade de buscar caminhos alternativos.     

Segundo dados apresentados por Duarte (2010, p. 41), cuja fonte é um 

site do Ministério do Trabalho, o Estado do Rio de Janeiro (seguido por São 

Paulo), em 2008, já ocupava a primeira posição em termos de número de 

autorizações de permanência no Brasil concedidas a trabalhadores 

estrangeiros. Ressalta a autora (2010, p. 44) que isso implica uma demanda 

crescente de professores bem formados e materiais didáticos adequados de 

PBE.                                    

  Em face desse contexto, julgamos que seria relevante enfocar a 

questão da formação de professores de PBE no Estado do Rio de Janeiro, 

elegendo para nossa pesquisa a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na 

qual alguns municípios, por terem atividade importante na área petrolífera e de 

construção naval, vêm recebendo grande número de estrangeiros, muitos dos 

quais buscam aulas de português e preparação para o exame CELPE-Bras.  
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Diante dessa realidade, portanto, quatro amplas questões se 

apresentam:  

• De que maneira estudantes e professores que atuam na área de 

PBE na Região Metropolitana do Rio de Janeiro vêm se 

preparando para o ensino de nossa língua e cultura a aprendizes 

estrangeiros?  

• Os professores de PBE em atividade apresentam uma formação 

adequada para o desempenho de sua função?   

• Em que contextos e de que forma desenvolvem atividades 

relacionadas ao ensino de português para estrangeiros ?   

• Que lacunas apontam em sua formação e que tipo de ações 

sugerem para preenchê-las? 

 

Buscando respostas para essas questões, tivemos por objetivo 

pesquisar as bases de formação, as lacunas de conhecimento, as posturas e 

as atividades desenvolvidas por estudantes e professores que se preparam 

para atuar ou que já atuam na área de PBE na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, julgando que um diagnóstico do perfil atual do grupo seria relevante 

para o planejamento - a curto, médio e longo prazo - de ações de formação de 

profissionais da área.  

Tomando como parâmetros pressupostos relativos aos perfis ideais do 

professor de língua estrangeira e de PBE apresentados por Leffa (2006) e Dell 

Isola (2005), utilizamos como instrumento de coleta de dados questionário 

distribuído a estudantes de Letras que se iniciam na área e a professores de 

português para estrangeiros com atividade nesse campo de ensino e pesquisa.    

Acreditamos que esta pesquisa pode vir a dar uma contribuição para o 

campo de estudos de PBE, tendo em vista que contamos, no Brasil, com 

poucas publicações sobre perfil e formação dos professores de PLE, que vão 

desde pequenos artigos sobre o perfil de profissionais presentes em eventos 

da área, como os de Júdice e Figueiredo (1998), Figueiredo e Júdice (1998), 

até livros e capítulos de livros sobre aspectos gerais e específicos desse perfil, 

como os de Cunha e Santos (2002), Gimenez e Furtoso (2002), Dell Isola 
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(2005) - nenhuma delas especificamente sobre o perfil dos professores de PBE 

da Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro.   

A presente dissertação organiza-se da seguinte forma: 

Neste capítulo, justificamos a escolha do tema dessa pesquisa, 

enfocando a expansão da demanda pelo ensino de Português do Brasil para 

Estrangeiros (PBE), com destaque para a situação do Estado do Rio de Janeiro 

e abordando as poucas oportunidades e os numerosos problemas relativos à 

formação de professores na área.  

No capítulo PLE no Estado do Rio de Janeiro, traçaremos um panorama 

geral do ensino de PLE no referido estado, na atualidade, detendo-nos 

sobretudo nas atividades desenvolvidas pelas instituições de ensino superior 

que, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, contribuem para a formação 

de professores na área.   

No capítulo Formação de Professores de LE, abordaremos os 

pressupostos teóricos relativos à formação de professores de línguas 

estrangeiras em geral e mais especificamente à formação de professores de 

PBE, que julgamos relevantes para esta pesquisa.  

No capítulo Metodologia, vamos focalizar os procedimentos realizados 

para a coleta dos dados e a dinâmica de sua análise em nossa pesquisa.  

No capítulo, Análise dos questionários, apresentaremos a análise das 

respostas dadas pelos informantes (professores e estudantes com inserção na 

área de PLE), dividindo-as em dois blocos. O primeiro refere-se às respostas 

dadas a perguntas que pretendiam colher dados para uma caracterização geral 

do grupo pesquisado e para uma definição da área e do nível de sua formação 

acadêmica. O segundo é constituído por respostas dadas a questões que 

visavam colher dados sobre experiências, posturas, práticas, opiniões e 

sugestões dos informantes relativas a tópicos de interesse para a pesquisa. 

Para ilustrar alguns aspectos, apresentaremos algumas amostras de respostas 

dadas pelos informantes.  

No capítulo Resultados e Discussão, vamos traçar o perfil dos 

estudantes e professores de PBE pesquisados, com base nas características 

predominantes em cada grupo, confrontando suas linhas gerais com o exposto 
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na literatura da área como características desejáveis para esse tipo de 

profissional.  

Na Conclusão, apresentaremos, com base na análise das informações 

dadas pelo grupo de informantes em foco, respostas para as questões de 

nossa pesquisa.   

Do Apêndice constará um modelo do questionário distribuído e dos 

Anexos farão parte duas amostras desse instrumento de coleta de dados 

devidamente preenchidas por informantes que participaram da pesquisa – uma 

por um estudante e outra por um professor. 
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2. PLE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Neste capítulo, vamos traçar, em linhas gerais, um panorama da área de 

PLE no estado do Rio de Janeiro, enfocando primeiramente a oferta atual de 

ensino de português para estrangeiros em cursos livres de algumas cidades da 

região e a consequente demanda de professores com formação nesse campo 

de estudos. Em seguida, vamos abordar as atividades desenvolvidas pelas 

instituições de ensino superior que, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

constituíram a área e vêm contribuindo para a oferta de cursos e para a 

formação de profissionais nesse segmento de ensino e pesquisa.    

 

2.1. OFERTA DE PLE EM CURSOS LIVRES  

 

 Fizemos um levantamento em cidades do estado do Rio de Janeiro que 

recebem um grande número de estrangeiros – Niterói, Rio de Janeiro, Campos 

e Macaé - da oferta de ensino de PLE em alguns cursos livres de línguas 

situados nesses espaços.  

  Tais cidades recebem, na atualidade, muitos estrangeiros que nelas vêm 

trabalhar (sobretudo na área petrolífera) e/ou estudar (sobretudo nas 

universidades do Rio de Janeiro e Niterói), precisando permanecer no país por 

determinado período e interessando-se pelo estudo do idioma. Alguns 

estrangeiros aprendem a língua portuguesa informalmente (na conversação 

cotidiana) e outros fazem seus estudos formalmente (em cursos de natureza 

diversa).  

Nas cidades mencionadas, os cursos livres de línguas constituem 

opções, tanto para esses estrangeiros que se interessam pelo estudo do 

idioma, quanto para os professores da área, que buscam novos campos de 

trabalho.  
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Cabe ressaltar que nossa pesquisa não objetivou dar conta das 

características da totalidade de cursos de PLE oferecidos nas quatro cidades, 

pois isso seria por demais amplo, nem tampouco fazer uma análise da 

qualidade do ensino neles ministrado. Limitamo-nos a expor o que declaram 

realizar. Após buscar na internet os cursos existentes nesses espaços, 

tentamos levantar dados sobre os mesmos (diretamente, por e.mail ou por  

telefone), obtendo de alguns desses estabelecimentos de ensino as 

informações desejadas sobre ofertas de cursos e propostas de ensino.  

 Em Niterói, contactamos  o Centro de Cultura Anglo-Americana (CCAA), 

Wizard, American Center, Instituto Cultural Germânico (ICG), Skill e Corporate 

Languages Idiomas (CL Idiomas), que, entre outros cursos, oferecem ensino de 

português para estrangeiros.  

No Rio de Janeiro, estabelecemos contato com as seguintes instituições 

oferecendo esse tipo de curso: Excellence Idiomas, Wizard, Quiz Language 

Solutions, Indigo, Mundi Linguas, Casa do Caminho Language Center, Plan 

Idiomas, Feedback ,Yázigi, Instituto Cultural Germânico(ICG),  Instituto Brasil-

Estados Unidos (IBEU).   

Em Campos, contactamos IBEU, Wizard e Intercultura; em Macaé, 

Welcome Expats, Wizard e Leadership Language.  

 Em Niterói, o CCAA oferece aulas VIPs  (aulas individuais ministradas 

de acordo com a necessidade específica do cliente) para os estudantes 

estrangeiros, em virtude da procura pelo ensino desse idioma não ser 

suficiente para a formação de turmas. O material utilizado é o disponível no 

mercado editorial da área de PLE e o aluno tem a possibilidade de escolher a 

carga horária semanal. Outras opções de estudos de línguas encontradas 

nesse estabelecimento são o inglês e o espanhol.  

Diferentemente do CCAA, o curso Wizard apresenta uma metodologia 

própria no ensino de todos os idiomas oferecidos, inclusive no de Português 

para Estrangeiros, em que o livro didático é produzido pela equipe pedagógica 

da rede de ensino. As aulas também são VIPs, podendo ser realizadas na sede 

da escola, nas empresas ou nos locais previamente combinados com o 

estudante. A carga horária é de 2h semanais e além do português, são 
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oferecidas mais sete línguas estrangeiras: inglês, espanhol, alemão, francês, 

italiano, chinês e japonês.  

 

 O curso American Center oferece aulas VIPs ou em grupos. A 

metodologia é aquela dos livros didáticos de PLE adotados de acordo com as 

necessidades dos estudantes. O estrangeiro que for estudar o português como 

LE tem a possibilidade de escolher a carga horária, dentro das opções 

oferecidas (uma vez por semana, duas vezes), que podem ser realizadas a 

partir da disponibilidade do aprendiz. A unidade de Niterói oferece também 

outros cursos: inglês, espanhol, italiano, árabe e mandarim.  

O Instituto Cultural Germânico (ICG) especializado no ensino de alemão, 

também oferece o ensino de português para estrangeiros nas unidades de 

Niterói e no bairro da Tijuca no Rio de Janeiro. Em ambas as filiais é permitida 

a escolha da carga horária pelo aluno quando as aulas são individuais. Os 

encontros acontecem nas sedes de cada escola e assim como o ACenter, o 

material da área é selecionado a partir da entrevista feita com o estrangeiro 

antes do início do curso.  

  O curso Skill, tal como o Wizard, tem uma metodologia própria no 

ensino de PLE, pois utiliza um material didático que é elaborado pela equipe 

pedagógica da rede. Quando as aulas são individuais, o aluno tem a opção de 

escolher a carga horária. Para a formação de turmas, é exigido um número 

mínimo de seis alunos, que devem respeitar a carga horária de 6h semanais.  

As aulas são realizadas na própria sede que também oferece cursos de inglês, 

espanhol, francês, alemão e chinês, sendo os dois últimos mais raros de 

acontecer devido à baixa procura.  

O último estabelecimento contactado em Niterói foi o Corporate 

Languages Idiomas (CL Idiomas). Nele, as aulas podem ser dadas 

individualmente ou em grupos. O aprendiz escolhe a carga horária de acordo 

com os seus interesses e estuda com material didático da área de PLE 

disponível no mercado. Os idiomas como inglês, espanhol e italiano também 

são oferecidos nesse curso.   
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 Vale ressaltar que todas as instituições listadas em Niterói disponibilizam 

o ensino do português como língua estrangeira em todos os níveis, uma vez 

que os estrangeiros realizam um teste de nivelamento.  

Do exposto sobre os cursos livres de PLE pesquisados em Niterói, pode-

se deduzir que devem ser poucos os professores da área neles disponíveis, 

tendo em vista que alguns desses cursos chegam a sugerir ao aluno 

estrangeiro uma carga horária semanal muito baixa. Os professores que neles 

atuam, na maioria dos casos, trabalham com livros didáticos disponíveis no 

mercado, não sendo solicitados a produzir material, mas em alguns casos 

(Wizard, Skill) os cursos solicitam a elaboração de material didático a sua 

equipe de professores. Alguns cursos declaram realizar testes de nivelamento, 

portanto os professores de PLE neles atuantes necessitam também ter a 

competência específica para elaborar e aplicar esses instrumentos de 

avaliação.  

 No Rio de Janeiro, o curso Excellence Idiomas disponibiliza aulas 

individuais ou em grupos para estudantes estrangeiros que procuram o 

português como língua estrangeira. Para grupos, a carga horária é de 2h 

semanais e para as aulas VIPs, a escolha é feita pelo estudante. A instituição 

informou ter um material didático exclusivo para as aulas com os estrangeiros, 

inclusive para os outros idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano e árabe.  

As franquias do curso Wizard no Rio de Janeiro também oferecem o 

PLE com as mesmas características da filial em Niterói, dando grande 

destaque ao material exclusivo da rede.  

 Assim como o Excellence Idiomas e o Wizard, o Quiz Language 

Solutions tem a metodologia baseada em um material próprio, entretanto as 

aulas acontecem apenas no módulo VIP. O estrangeiro tem a opção de estudar 

quatro, seis, oito ou 12 horas mensais. O curso também oferece inglês, 

espanhol e francês.  

 O curso Indigo, diferentemente dos demais pesquisados, oferece apenas 

o ensino do português como língua estrangeira. As aulas que acontecem 

apenas na instituição e podem se disponibilizadas a um único aluno (VIP) ou a 

grupos. O material didático adotado é o Falar, Ler e Escrever Português, de 
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Lima e Yunes. A carga horária pode ser composta de diferentes formas, de 

acordo com a vontade do aprendiz.  

O curso Mundi Línguas disponibiliza aulas de PLE em empresas, em 

residências ou no próprio estabelecimento de ensino. As aulas são sempre 

individualizadas, com uma carga horária que atenda as necessidades do 

estudante. O curso utiliza materiais didáticos da área de português para 

estrangeiros. Além de PLE, também são oferecidos inglês, espanhol, francês, 

italiano e alemão.  

 Outra opção no Rio de Janeiro para quem quer estudar português é a 

Casa do Caminho Language Center, oferecendo o ensino da língua nos níveis 

básicos, intermediário e avançado, individualmente ou em grupos, após a 

realização de um teste de nivelamento. Os encontros acontecem em horários 

pré-estabelecidos pela coordenação do curso. São adotados materiais 

didáticos da área disponíveis no mercado e selecionados de acordo com o 

perfil do aprendiz. Outras línguas estrangeiras oferecidas são o inglês e o 

espanhol. 

  A instituição Plan Idiomas e o curso Feedback trabalham com um 

mesmo material didático,  Falar, Ler e Escrever Português, de Lima e Iunes, e 

permitem que a carga horária seja decidida pelo aluno, após o teste de 

nivelamento, quando não iniciante. No primeiro curso, as aulas podem ser VIPs 

ou em grupos realizadas na instituição ou na empresas. Já no segundo, os 

encontros são apenas para um aprendiz e realizados no próprio curso. Em 

ambos, são oferecidos inglês, espanhol e francês; acrescentando ao primeiro o 

ensino de italiano, mandarim e russo.  

No Yázigi, as aulas de PLE são dadas apenas na modalidade VIP, 

podendo ocorrer no próprio curso ou nas empresas de convênio. Tal como o 

Wizard, o Excellence Idiomas e o Quiz Language, o curso Yázigi possui um 

material próprio, aulas individuais e uma carga horária de escolha do aluno. O 

curso oferece ainda inglês, espanhol e francês. 

O Instituto Cultural Germânico (ICG) apresenta as mesmas informações 

da franquia de Niterói. Para finalizar as informações relativas aos cursos livres 

de PLE pesquisados na cidade do Rio de Janeiro, acrescentamos que o IBEU 

(unidade Copacabana) apresenta seu curso de português para estrangeiros 
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dividido em três módulos de 36h cada. O material, tal como o do Plan Idiomas 

e o do Feedback, é o Falar, Ler e Escrever Português, de Lima e Iunes. As 

aulas são dadas apenas em turmas regulares, tanto para o PLE quanto para o 

inglês, outro idioma ensinado na instituição.  

Do que é declarado pelos cursos livres de PLE pesquisados no Rio de 

Janeiro, pode-se deduzir que devem ser poucos os professores da área neles 

atuando, tendo em vista que alguns desses cursos chegam a sugerir ao aluno 

estrangeiro uma carga horária semanal baixa. Os professores que neles 

ensinam, na maioria das vezes, trabalham com livros didáticos de PLE 

disponíveis no mercado, não sendo solicitados a produzir material, mas em 

alguns casos (Excellence Idiomas, Wizard, Quiz Language Solutions e Yázigi) 

o curso solicita elaboração de material didático a sua equipe de professores. 

Alguns cursos declaram realizar testes de nivelamento, o que requer dos 

professores de PLE neles atuantes a competência específica para elaborar e 

aplicar esses instrumentos de avaliação.  

    Em Campos dos Goytacazes, o curso IBEU não apresenta as mesmas 

características da unidade do bairro de Copacabana no Rio de Janeiro, pois as 

aulas são Vips e elaboradas de acordo com as necessidades do aprendiz; além 

disso, a carga horária é escolhida pelo mesmo no ato da matrícula.  Apesar de 

não nos ter sido informado, no contato telefônico estabelecido com o 

estabelecimento de ensino, o título do livro didático adotado, o material 

utilizado também está entre os disponíveis no mercado. Além do PLE, essa 

unidade do IBEU oferece inglês, espanhol e francês.  

  O curso Wizard de Campos apresenta as mesmas características das 

unidades do Rio e de Niterói. O estrangeiro que chegar a Campos também tem 

a possibilidade de realizar o curso de PLE na sede do curso Intercultura ou em 

locais previamente combinados com o estudante, pois o curso disponibiliza 

professores para atuar em outros lugares fora da instituição. As aulas são 

individuais e podem acontecer com uma carga horária determinada pelo 

cliente.  O material didático utilizado também é um livro didático da área, que 

passa a ser escolhido após a primeira entrevista entre o coordenador e o aluno.  

 Em Macaé, também encontramos a escola Wizard como 

estabelecimento que oferece o ensino de Português a estrangeiros, 
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apresentando as mesmas informações das outras cidades. Mais duas escolas 

de idiomas foram encontradas em nossa pesquisa na cidade de Macaé: A 

Welcome Expats e a Leadership Languages. Na primeira, as aulas acontecem 

apenas na modalidade VIP, com a escolha livre da carga horária semanal do 

curso. Os encontros podem ocorrer na sede ou em empresas onde o 

estrangeiro atua profissionalmente. O material utilizado constitui uma seleção 

de atividades dos materiais da área. Esse curso disponibiliza também aulas de 

inglês, espanhol e norueguês.  

 Na Leadership Languages, as aulas acontecem apenas na própria 

instituição na modalidade VIP ou individual. O material adotado é o Fala Brasil, 

de Coudry e Fontão. Assim como a maioria dos cursos livres de línguas 

listados, a carga horária é escolhida pelo estudante. São oferecidos também 

inglês, espanhol e francês. 

  As características dos cursos das duas últimas cidades não diferem 

daquelas das duas primeiras, havendo aqui apenas uma nova menção relativa 

ao perfil dos professores neles atuantes – eles também precisam ter a 

competência de analisar, recortar e conjugar atividades extraídas de diferentes 

livros didáticos de PLE disponíveis no mercado.   

 Pela quantidade de cursos de PLE em surgimento e funcionamento nas 

quatro cidades pesquisadas, percebe-se uma crescente demanda de 

professores de PLE no estado do Rio de Janeiro. Ressaltamos que esses 

profissionais para desenvolverem adequadamente suas atividades precisam ter 

possibilidades de formação inicial e continuada consistente. 

 

2.2 . INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR COM ATIVIDADE NA ÁREA 

 Três instituições de ensino superior da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio) podem ser apresentadas como tendo tradição na área de PLE, pois 
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vêm desenvolvendo atividades nesse campo de ensino e pesquisa há algumas 

décadas4. 

 

 

  

2.2.1. Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Na década de 80, o MEC e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), 

diante da ausência de políticas nacionais relativas ao ensino de português para 

estudantes e docentes estrangeiros em atividade nas instituições federais de 

ensino brasileiras, iniciaram entendimentos para estabelecer metas para essa 

área. Iniciativas foram tomadas, então, no sentido de criar centros de referência 

para o ensino da língua e da cultura do Brasil nas universidades federais 

brasileiras, que deveriam se dedicar a oferecer cursos de português para 

estrangeiros, preocupando-se também com a formação de professores para 

atuação na área.    

Nesse quadro, foi criado, em 1985, na Universidade Federal Fluminense, o 

Curso de Português para Estrangeiros, por iniciativa da professora Maria 

Regina Kopchitz de Barros, chefe do Departamento de Línguistica e Filologia 

do Instituto de Letras. O curso era ministrado por duas professoras (Lygia 

Trouche e Elza Rachid) e a então monitora de Língua Portuguesa (Norimar 

Júdice), que, no ano seguinte, nele passa a atuar como professora. O curso em 

questão tinha como objetivo o atendimento a alunos de instituições 

estrangeiras conveniadas com a UFF.   

 Segundo Trouche e Júdice (1995, p. 23), como naquele primeiro ano, os 

aprendizes estrangeiros eram latino-americanos, a equipe da UFF, para 

desenvolver as atividades do curso de forma bem fundamentada, procurou 

estabelecer contato com algumas instituições mais experientes com este tipo 

de clientela. O primeiro contato foi feito com as professoras Leonor Lombello e 

                                                 
4 Recentemente, no final de 2011, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro ( UERJ)  

também ingressou na área.   
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Marisa Baleeiro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que 

desenvolviam um trabalho de ensino de língua portuguesa para falantes de 

espanhol.  

Segundo as autoras (op.cit, p. 23), ainda em 1985, com o intuito de 

aprimorar as atividades no Curso de Português para Estrangeiros da 

Universidade Federal Fluminense, a equipe inicia sua participação em eventos 

da área, como o seminário “Ensino de Língua Estrangeira: Língua Estrangeira 

e Identidade Cultural” (realizado na própria instituição), a partir do qual manteve 

contatos proveitosos com professores da Universidade de Lisboa e da 

Universidade de Porto Rico sobre aspectos primordiais do ensino de Português 

para Estrangeiros, entre eles questões referentes à vinculação do ensino de 

língua à cultura. Buscando sempre ampliar seus conhecimentos sobre a área 

de PLE, no ano seguinte, a equipe participa do Congresso Brasileiro de 

Linguística Aplicada, realizado na Unicamp, no qual foi discutida a possibilidade 

de publicações na área e da criação de uma associação de professores de 

português para estrangeiros. Esse evento gerou mais interesse do grupo em 

publicações e em cursos de Línguistica Aplicada que pudessem contribuir para 

sua formação como professores de PLE.    

 Prosseguem as autoras (op.cit.,p.23) ressaltando que a busca, pela 

equipe docente, de subsídios que enriquecessem o projeto do Curso de 

Português para Estrangeiros da UFF foi uma constante. Em 1987, por iniciativa 

de uma professora do grupo, foram visitadas outras instituições superiores que 

constituíam centros de ensino de Português para Estrangeiros: a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUC-RS). Com os professores responsáveis de cada 

instituição (Sonia Gehring e Patrícia Flores da Cunha - UFRGS) e Marta Kirst 

(PUC-RS) foi possível não apenas trocar experiências, mas também obter 

informações sobre as abordagens, metodologias e materiais utilizados em cada 

programa.  

 A cada ano, novos aprendizes das mais variadas nacionalidades 

buscavam o Curso de Português para Estrangeiros da UFF, que também se 

abriu à comunidade, passando a receber estrangeiros residentes em Niterói e 

no Rio de Janeiro. Além do contato com professores de PLE de instituições 
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brasileiras, o curso da UFF recebia visitas de profissionais que lecionavam 

Língua Portuguesa em outros países, o que contribuía com novas informações 

e visões sobre o ensino de PLE.  

De acordo com as autoras (op.cit., p.25), desde 1986, o curso de 

Português para Estrangeiros da UFF desenvolveu suas atividades de forma a 

valorizar a bagagem cultural do aprendiz estrangeiro e a estabelecer conexões 

entre ela e a cultura brasileira.   

 Acrescentam que, apesar de sua expansão, o Curso de Português para 

Estrangeiros da UFF enfrentou alguns obstáculos, como a carga horária 

excessiva dos professores que nele desenvolviam atividades 

concomitantemente com as atividades de ensino de português como língua 

materna na graduação em Letras. Entre os anos de 1992 e 1993, o curso, 

então vinculado ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, funcionou 

com interrupções.   

Em 1993, segundo as autoras (op.cit, p. 24), um acontecimento 

importante marca o reconhecimento do trabalho desenvolvido no Curso de 

Português para Estrangeiros da UFF até então: o Ministério de Educação e 

Cultura assina convênio com a universidade para o desenvolvimento do Projeto 

Português para Estrangeiros, passando a instituição a constituir polo de 

recepção para o ensino de português a aprendizes estrangeiros do Programa 

Estudante Convênio (PEC). Neste mesmo ano, as professoras do curso se 

associam à recém-fundada Sociedade Internacional de Português Língua 

Estrangeira (SIPLE) e, em busca de aperfeiçoamento, realizam, no ano 

seguinte, curso na Pós-graduação em Linguística Aplicada do Instituto de 

Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas.  

Segundo Júdice (2011)5, em 1993, foi criado, na UFF, o Programa 

Português para Estrangeiros (PPE),  idealizado por Lygia Trouche e Norimar 

Júdice , oferecendo cursos destinados aos estudantes do PEC e a alunos de 
                                                 
5 Na palestra PLE nas instituições públicas brasileiras de ensino superior: panorama e 

desafios, proferida na  mesa-redonda Ensino de PLE na universidade pública: desafios 

e conquistas, no evento I Jornada de Estudos de PLE do SUPPLES/UERJ, realizado em 

23.11.2011 
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intercâmbio; cursos destinados a estrangeiros residentes em Niterói e 

arredores; cursos específicos voltados para grupos de estudantes provenientes 

de instituições estrangeiras e curso de atualização para professores de língua 

portuguesa que pretendiam atuar no ensino de PLE.    

Entre 1994 e 2000, de acordo com a autora, o programa de português 

para estrangeiros (PPE) deu apoio à formação de professores na Argentina, 

atuando, entre outros espaços, na Fundação Centro de Estudos Brasileiros, em 

Buenos Aires, que fez convênio com a UFF. Naquela instituição, o PPE 

assessorou a elaboração de programas de ensino, aperfeiçoou professores, 

elaborou e aplicou provas finais, contribuindo importantemente para a formação 

de professores naquele país.     

 Acrescenta a autora que, entre 1994 e 2004, o PPE organizou, na UFF, 

sete Ciclos de Palestras de Português para Estrangeiros, eventos pioneiros da 

área, dos quais participaram professores de PLE atuantes na região 

metropolitana do Rio de Janeiro, em outros pontos do Brasil e no exterior, 

muitos desses eventos resultando em publicações. A iniciativa foi louvada por 

Matos (1995, p. 13) ao abordar algumas contribuições brasileiras ao ensino de 

português para estrangeiros. A partir de 2005, com a consolidação da área na 

região metropolitana do Rio de Janeiro, UFF, PUC-Rio e UFRJ, visando 

contribuir para a formação de profissionais da área de PLE, criam o evento 

Encontro de Português Língua Estrangeira (PLE), realizado até hoje, 

anualmente, em rodízio pelas três instituições de ensino superior.  

Em 1994, o Curso de Graduação em Letras da UFF, tornou-se o 

primeiro no Brasil a oferecer uma disciplina de 60h destinada a fazer uma 

iniciação dos alunos na área de PLE.   

De acordo com Júdice (2011)6, de 1995 a 1998,  a UFF sediou a SIPLE7, 

realizando-se, na instituição, o III Seminário SIPLE, em 1996 e o I Congresso 

                                                 
6 Na palestra PLE nas instituições públicas brasileiras de ensino superior: panorama e 

desafios, proferida na  mesa-redonda Ensino de PLE na universidade pública: desafios 

e conquistas, no evento I Jornada de Estudos de PLE do SUPPLES/UERJ, realizado em 

23.11.2011  

7 Tendo como presidente Norimar Júdice  (UFF) e como vice-presidente Gema da 

Costa Val (UFRJ).   
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da Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira, em novembro de 

1997, que contou com a participação de profissionais da área de PLE do Brasil 

e de outros países da América do Sul, da América Central, da América do 

Norte, da Europa, da África e da Ásia, e resultou em publicações. Nessa gestão 

teve lugar também, no espaço da UFRJ, o IV Seminário SIPLE.   

De acordo com a autora, em 1998, a UFF é credenciada para aplicar o 

exame oficial do governo brasileiro para obtenção do Certificado de Proficiência 

em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), desenvolvendo até hoje 

essa atividade e tendo participado da Comissão Técnica elaboradora e 

avaliadora do exame desde então.      

Prossegue a autora, informando que, em 1999, é criado o campo de 

estudos de Português Língua Estrangeira no Programa de Pós-graduação em 

Letras da UFF, gerando pesquisas em nível de mestrado, doutorado e pós-

doutorado, grande parte delas elaboradas por professores que, na UFF, 

haviam feito sua graduação, cursado a optativa de PLE e estagiado nos cursos 

de extensão oferecidos aos estudantes do PEC-G, evidenciando-se, dessa 

forma, a desejável articulação entre ensino de graduação e de extensão e 

pesquisa de pós-graduação.    

 Acrescenta a autora que, lançadas as bases nos anos 1980 e 1990, a 

área de PBE na UFF vem buscando, na atualidade, sua consolidação, 

prosseguindo com atividades de ensino, de extensão e de pesquisa, e atuando, 

em parceria com outras instituições superiores de ensino que desenvolvem 

atividade na área, na circulação de conhecimentos por meio de eventos, 

minicursos e publicações e na composição de bancas para a formação de 

quadros permanentes de docentes de PLE em diversos estados brasileiros.     

       

   2.2.2. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 

 

Matos (2004) faz menção ao importante espaço ocupado pela PUC-Rio 

no quadro do ensino de português para estrangeiros no país.    

Segundo o autor (2004, p. 9), as primeiras turmas de PLE na PUC-Rio 

são instituídas no ano de 1969, como decorrência da troca de ideias de um 

grupo de professores sobre a importância da implantação de um curso de PLE 



 

28 

 

no Rio de Janeiro. Dessa troca de ideias, ocorrida durante o Primeiro Simpósio 

sobre a Língua Portuguesa Contemporânea, realizado em 1968, resultou a 

concretização de um curso no campus da PUC-Rio, que, no ano seguinte ao de 

seu lançamento, já tinha turmas estruturadas em três níveis: iniciante, 

intermediário e avançado.  

O autor ressalta ainda que, naquela época, para atender aos grupos de 

estudantes americanos que recebia, a PUC-Rio elaborou um material didático 

de circulação interna, denominado Português para Estrangeiros.  

  A partir de então, de acordo com Meyer (2009, p. 15), o número de 

alunos matriculados veio aumentando progressivamente. Paralelamente, as 

modalidades de cursos oferecidas diversificaram-se, passando a incluir cursos 

intensivos e, posteriormente, cursos customizados, que atendiam à demanda 

de aprendizes oriundos de universidades estrangeiras.  

Meyer (2009, p. 15) destaca ainda a criação de materiais didáticos de 

circulação interna elaborados para cada nível de proficiência (Iniciante, 

Intermediário I, Intermediário II, Avançado I, Avançado II), pela equipe de 

professores da instituição.   

A autora (2009, p. 15) chama a atenção também para a preocupação 

permanente da PUC-Rio com a qualificação da equipe que ministra os cursos 

de PL2E (Português como Segunda Língua para Estrangeiros) na instituição e 

com a preparação e aperfeiçoamento de futuros professores. 

Nesse sentido, são oferecidos cursos em nível de graduação e de pós-

graduação. Meyer (2009, p. 15-16) menciona, na graduação da PUC-Rio, a 

oferta de disciplinas optativas sobre PL2E. Registra ainda que, em 1994, criou-

se a linha de pesquisa “Português para Estrangeiros: descrição e ensino”, no 

Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC – Rio, que passou a gerar 

dissertações e teses na área. Cinco anos após, em 1999, começa a ser 

oferecido o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu intitulado de Formação de 

Professores de Português para Estrangeiros, com o objetivo de oferecer uma 

formação no nível de especialização para profissionais que desejam atuar na 

área de PLE.   

 De 1998 a 2001 a SIPLE teve sua sede na PUC-Rio, tendo como 

presidente e vice-presidente respectivamente as professoras Rosa Marina de 
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Brito Meyer e Daniele Marcelle Grannier (UNB), realizando o II Congresso da 

SIPLE, em 1999, e o III Congresso da SIPLE, em 2000, e ainda elaborando 

publicações deles decorrentes.  

 A partir do ano de 2005, com a progressiva consolidação da área de 

PLE na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, a UFF e a UFRJ, 

visando contribuir para a formação de profissionais da área de PLE, criam o 

evento Encontro de Português Língua Estrangeira (PLE-RJ), realizado até hoje, 

anualmente, em rodízio pelas três instituições de ensino superior. Destaque-se 

que o primeiro PLE-RJ teve lugar na PUC-Rio.  

Desenvolvendo atividades em ensino, pesquisa e extensão, contribuindo 

para a formação de professores de PLE que atuam no Brasil e no exterior, 

elaborando material didático próprio e publicando coletâneas com os resultados 

de seu trabalho na área de PLE, a PUC-Rio continua expandindo sua esfera de 

atuação. Segundo Alencar, da Coordenação Central de Cooperação 

Internacional, em depoimento dado a Brisolla (2011, p.26), a instituição, que já 

conta com um elevado número de alunos estrangeiros, agora está abrindo 

espaço no mercado oriental, para receber alunos da China, Japão e Coréia do 

Sul. 

       

2.2.3. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

A atividade da Universidade Federal do Rio de Janeiro na área de PLE 

também tem algumas décadas, surgindo no quadro do interesse manifestado 

pelo MRE e pelo MEC de definir políticas nacionais para o ensino de português 

para estudantes e docentes estrangeiros em atividade nas instituições federais 

de ensino brasileiras e de criar centros de referência para o ensino de língua 

portuguesa nessas universidades 8.   

                                                 
8 As informações desta seção são provenientes de dois textos: o primeiro, de Patrícia 

Maria Campos de Almeida, intitulado Setor de Português Língua Estrangeira da UFRJ: 

breve histórico da área de PLE no Brasil e na UFRJ. Rio de janeiro, 2012. mimeog.; o 

segundo, de Gema Andrade da Costa Val, intitulado Português para Estrangeiros na 

UFRJ: um pouco de história, Rio de Janeiro, 2012, mimeog.    
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Segundo Val (2012), na década de 70, o MRE, preocupado com os 

estrangeiros que chegavam ao Brasil, geralmente desconhecendo a língua e a 

cultura do país, contactou universidades brasileiras em busca de uma solução 

para o problema. Em resposta a essa solicitação, Celso Cunha organizou uma 

comissão, formada por professores do Setor de Língua Portuguesa e 

coordenada por Célia Therezinha Guidão da Veiga Oliveira, que tinha como 

incumbência estudar a questão da implantação de um Núcleo de Estudos de 

Português para Estrangeiros na UFRJ, visando à oferta de cursos de português 

para estrangeiros, à formação de quadros de professores de PLE e ao 

desenvolvimento de pesquisa para elaboração de material didático.  

Na década de 80, na gestão de Edwaldo Cafezeiro como diretor da 

Faculdade de Letras, resultados dessa iniciativa começaram a surgir. Em 1986, 

coordenados por Raquel Ramalhete, autora do material didático Tudo Bem, 

cursos de português para estrangeiros começam a funcionar na instituição, 

atendendo primeiramente a estudantes da Faculdade de Letras e 

posteriormente também a alunos de outras unidades e da comunidade externa. 

No ano seguinte, é criado um curso de Especialização, visando à formação de 

professores da área de Letras para atuação na área, que funcionou até 2001.  

Durante a maior parte da década de 90, a coordenação do Programa de 

PLE na UFRJ foi exercida por Gema Andrade da Costa Val, vice-presidente, de 

1995 a 1998, da Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira-

SIPLE, e coordenadora geral da Comissão Organizadora do IV Seminário 

SIPLE, realizado em 1998. Neste período, se expande o número de turmas de 

português para estrangeiros, sendo oferecidos cursos inclusive para os 

estudantes do Programa Estudante Convênio-PEC (SESU/MEC), e tem início o 

Programa de Bolsas de Estágio destinado ao treinamento de estudantes do 

último ano do curso de graduação em Letras que seriam preparados para dar 

suporte aos cursos em expansão.   

Nos anos 90, a UFRJ também participa com outras instituições federais 

de ensino superior (IFES) na implementação do exame para obtenção do 

Certificado de Proficiência de Português como Língua Estrangeira- CELPE-

Bras. É ainda nesse período que o diretor da Faculdade de Letras Carlos Kalil 
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Tannus se empenha para obter a realização de concurso específico para 

professor de Português para Estrangeiros.  

No final da década, Percília Santos, assume a coordenação da área de 

PLE na UFRJ, que passou a contar com três novas professoras concursadas: 

Patrícia Maria Campos de Almeida, Danúsia Torres dos Santos e Ana Catarina 

Nobre de Melo, que, na década atual, vêm dando continuidade ao trabalho 

desenvolvido na área de PLE pela instituição.   

A partir de 1998, a instituição oferece aos alunos da graduação em 

Letras a disciplina optativa A língua portuguesa e seu ensino para a 

comunicação, com carga horária de 60 horas.   

Em 2003, a UFRJ criou o Setor de Português Língua Estrangeira, 

vinculado ao Departamento de Letras Vernáculas, sendo a primeira 

universidade do Rio de Janeiro a fazê-lo.  

A UFRJ vem desenvolvendo também eventos científicos da área de 

PLE, como o Seminário do Programa de Ensino e Pesquisa em Português para 

Estrangeiros, que ocorre anualmente e tem como objetivo divulgar pesquisas 

realizadas pelos monitores do programa de PLE da instituição.  Vale destacar 

ainda que, em 2003, iniciaram-se as atividades do Fórum Permanente de 

Estudos em PLE, com a realização de palestras, conferências, jornadas e 

cursos.     

Juntamente com a PUC-Rio e com a UFF, a UFRJ vem, há oito anos, 

participando da organização do evento PLE-RJ. 

Atualmente, a Faculdade de Letras da UFRJ, além de disciplinas 

obrigatórias e optativas sobre ensino de PLE ministradas para seus alunos 

brasileiros e estrangeiros (intercambistas), oferece cursos de extensão de 

português para estrangeiros (estudantes do PEC-G e estudantes da 

comunidade externa), contando, para sua realização, com a participação de 

quatro professores concursados do Setor de Português para Estrangeiros e de 

alunos-bolsistas da graduação, que atuam sob a orientação desses 

professores. 
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3. FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS  

  

 Neste capítulo, abordaremos algumas diretrizes gerais referentes à 

formação de professores de línguas estrangeiras e aspectos específicos 

relativos à formação de professores de PBE. Trataremos da construção, no 

âmbito acadêmico, do conhecimento de base desse professor e da 

reconstrução permanente desse conhecimento, em função dos desafios 

propostos ao longo de seu cotidiano profissional.  

  

3. 1.  A CONSTRUÇÃO DAS BASES   

 

 Nas últimas décadas, o ensino de português como língua estrangeira e 

como segunda língua vem se expandindo, em virtude de um interesse 

crescente, em muitas partes do mundo, pela língua e cultura do Brasil, um país 

com crescente projeção no cenário mundial.  

 Furtoso (2009, p. 29), enfocando a demanda atual por nossa língua e 

cultura, afirma:  

 

 Muitos fatores têm contribuido para esta 

demanda,    tais  como os intercâmbios 

econômicos, culturais e científicos  do Brasil 
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com outros países, a política internacional adotada 

pelos países do Mercosul, a presença de 

estrangeiros nos programas acadêmicos das 

universidades brasileiras e o certificado de 

proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (Celpe-Bras).   

  

Paralelamente a essa expansão, percebe-se a preocupação com a 

formação de profissionais com o perfil adequado para desenvolver atividades 

de ensino e pesquisa na área de PLE.  

Abordando a formação de professores de português para estrangeiros 

no espaço universitário, Moutinho e Almeida Filho (2011, p. 78) destacam:  

 

Necessitamos de novos olhares, de novos estudos, 

de novas práticas e reflexões sobre o ensino de PLE 

no contexto universitário tanto no Brasil quanto no 

mundo. A especialização dos professores nesse 

nível nos parece imprescindível. Por isso, a iniciativa 

deve partir de profissionais de PLE, para dar 

continuidade àquilo que vem sendo feito e para 

apoiar a implementação de novas políticas 

(ofertando sugestões, participando de encontros, 

realizando estudos) que promoverão a qualidade do 

ensino de língua portuguesa ao lugar de destaque 

que lhe cabe nos cenários cultural, científico e 

econômico do planeta.  

 

 

No Brasil, a formação acadêmica em Letras de professores de línguas 

estrangeiras ocorre geralmente em cursos que os habilitam para o ensino de 

inglês, espanhol, francês, alemão, entre outras.  No caso da língua portuguesa, 

os cursos da maior parte das instituições habilitam professores para ensinarem 

esse idioma como língua materna. No estado do Rio de Janeiro, como na maior 
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parte dos demais estados brasileiros, os cursos de graduação em Letras não 

formam professores de PBE, necessitando então de propostas que 

complementem a formação dos profissionais interessados nesse campo. 

 No que diz respeito à formação adequada para o professor de línguas 

estrangeiras, autores que com ela se preocupam defendem uma política 

consistente nesse sentido nas instituições de ensino superior e destacam que 

essa formação deve ser abrangente.   

Leffa (2006, p. 354) destaca:  

A formação de um professor de línguas estrangeiras 

envolve o domínio de diferentes áreas de 

conhecimento, incluindo o domínio da língua que 

ensina, e o domínio da ação pedagógica necessária 

pra fazer a aprendizagem da língua acontecer na 

sala de aula.  

Em se tratando especificamente da formação de professores para o 

ensino de PBE, os estudantes de Letras, na maior parte das instituições 

brasileiras, não contam em seus currículos de graduação com disciplinas 

específicas que aprofundem seu conhecimento da língua portuguesa nessa 

perspectiva e lhes proporcionem um embasamento para o desenvolvimento de 

ações pedagógicas eficazes em sua prática profissional posterior e uma 

reflexão sobre seu papel e sua prática.    

Abrahão (2004,p.131-132) faz algumas observações sobre a formação 

inicial de alunos-professores de língua estrangeira, citando  Williams9 para 

reforçar sua posição:  

 

Referindo-se à formação pré-serviço, 

Williams (1999) traz algumas reflexões importantes. 

Segundo a autora, os aprendizes chegam aos 

                                                 
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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cursos de formação com uma bagagem pessoal 

muito grande que precisa ser desempacotada antes 

de reconstruí-la. Para tal, aponta para a 

necessidade de 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 sentidos para eles. Citando Barth (1991), 

defende a idéia de que antes que se possa integrar 

nova informação, é necessário que o indivíduo 

esteja consciente do que sabe e como seu 

conhecimento está organizado. É papel do formador 

de professores auxiliar os alunos-professores a 

tornarem-se conscientes de seus conhecimentos 

prévios, organizá-los e fazer conexões, para 

reconstruí-los à luz de novas informações.  

 

Dell’Isola (2005, p. 14) considera necessária para o profissional que 

deseja atuar no ensino de PBE, a formação inicial em Letras, implicando, entre 

outros, o conhecimento aprofundado de Língua Portuguesa, considerando-se, 

além dos aspectos gerais que caracterizam as diferentes comunidades de 

língua portuguesa (históricos, geográficos, políticos e sociológicos), os 

aspectos específicos linguísticos e culturais relativos ao uso falado e escrito do 

Português do Brasil em diferentes regiões e situações de comunicação. A 

autora chama a atenção para a importância de estudos de Linguística, de 

Linguística Aplicada e de Teoria do texto na formação desse professor. 

Ressalta ainda a necessidade de desenvolvimento pelo professor de PLE em 

formação de habilidades relativas ao uso das tecnologias de informação e 

comunicação, à seleção e elaboração de materiais didáticos e à motivação de 

seus aprendizes no percurso em direção à autonomia.   
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Em relação aos conhecimentos necessários para a atuação como 

professor de língua estrangeira, o fato de ser usuário nativo da língua-alvo não 

confere competência para o ensino dessa língua. Adam, Massuci e Furtoso 

(2009, p. 70) apontam a necessidade da consciência metalinguística no 

momento de esclarecimento de dúvidas dos aprendizes. Nesse sentido, 

contam bastante, segundo as autoras, a experiência do professor como 

aprendiz de língua estrangeira e seus conhecimentos em Linguistica e 

Linguística Aplicada, que permitem explicações cabíveis apenas ao profissional 

da linguagem. 

A falta de uma formação básica adequada pode implicar diversos 

aspectos negativos no âmbito do processo interativo entre o professor e seus 

aprendizes estrangeiros. A inexistência ou precariedade da formação 

específica do professor e a consequente ausência ou escassez de insumos 

teóricos que complementem e deem suporte à prática pedagógica resultam 

geralmente em ações menos reflexivas do docente sobre situações diversas de 

ensino e aprendizagem. Leffa (2006, p. 355) destaca que a formação desejável 

de um professor de língua estrangeira “busca a reflexão e o motivo por que 

uma ação é feita da maneira que é feita”, requerendo, portanto, um 

embasamento teórico que deve orientar a atividade do professor e tendo como 

horizonte o futuro.  

O autor distingue formação de treinamento, este último focado apenas 

no presente, na preparação do professor para executar uma tarefa objetivando 

resultados imediatos, como ocorre em alguns cursos livres de línguas que 

apenas treinam seus docentes para o uso de determinados materiais didáticos 

por eles produzidos. Enquanto o treinamento tem um começo, meio e fim, a 

formação é contínua, pois os professores precisam sempre atualizar o 

conhecimento adquirido no meio acadêmico em função de ele está 

permanentemente em movimento. Uma boa formação acadêmica deve 

preparar o professor para levar adiante seu processo de formação continuada 

ao longo de sua vida profissional.  

Saber qual é a formação de base dos professores de PBE em pré-

serviço ou em serviço no Rio de Janeiro, estado que tem demandado muitos 

profissionais dessa área, e quais são as lacunas de conhecimento que podem 
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prejudicar sua atuação nas variadas situações de ensino-aprendizagem em 

que têm possibilidade de atuar constitui, portanto, uma necessidade. O 

levantamento dessas lacunas pode constituir estímulo para a criação de cursos 

de graduação na área e oferecer insumo para o planejamento do currículo 

desses cursos.   

 

 

3.2. A CONSTRUÇÃO CONTINUADA DO CONHECIMENTO 

 Segundo Leffa (2006, p. 361), “a procura por professores é maior que a 

oferta de profissionais competentes”. Obviamente, essa afirmação sobre a falta 

de professores competentes não se aplica quando o professor demonstra 

engajamento com sua profissão, aproveitando oportunidades constantes de 

atualizações e mostrando-se preocupado em fazer questionamentos 

constantes a respeito de sua própria atuação. O professor de línguas 

estrangeiras não pode ficar no comodismo de sua prática. 

 Para tanto, alguns autores defendem uma política de formação 

continuada e permanente destinada ao profissional que atua no ensino de 

línguas estrangeiras (Dell Isola, 2005; Leffa, 2006; Silva et al., 2006). Esse 

aperfeiçoamento pode se dar, por exemplo, através das associações de 

professores que existem em algumas regiões do país e que têm o intuito de 

aproximar os profissionais da área de ensino de determinadas línguas para 

troca de experiências e aprimoramento profissional (Silva et al., 2006). Os 

encontros anuais ou mais esporádicos, realizados através de fóruns, 

congressos, seminários, mesas-redondas e palestras, permitem uma ampla 

divulgação de novos trabalhos publicados na área e promovem uma reflexão 

profunda sobre o papel do professor. Além da grande valorização do 

profissional, os eventos possibilitam o fornecimento de subsídios para projetos 

políticos na área de formação de professores. 

Na área de PLE, a SIPLE, que agregou progressivamente os 

professores com atividade nesse campo, vem desempenhando esse papel 

desde os anos 90.   
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 O papel das instituições de ensino superior também é decisivo na 

formação de professores de línguas estrangeiras. Na área de PLE, no Brasil, 

como grande parte das instituições de ensino superior não tem graduação 

específica nesse campo de estudos, algumas universidades têm oferecido 

cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado para os professores que nele 

atuam. Algumas têm investido ainda na realização de cursos de curta duração, 

eventos periódicos, minicursos e publicações na área. Dentre elas, umas 

poucas também têm feito parcerias com instituições do exterior para formação  

continuada dos professores de PLE atuantes em outros países, sobretudo da 

América do Sul.   

 Na formação continuada do professor de línguas estrangeiras, também 

as tecnologias de informação e comunicação (TIC) podem ter um papel muito 

importante. O ideal seria que o professor fosse preparado, desde a graduação, 

não só para utilizar em suas aulas produtos multimídia que conjugam texto, 

som e imagens, mas também para recorrer à internet para acessar literatura 

especializada e sempre renovada de sua área, contactar seus pares, trocando 

experiências e materiais, elaborando trabalhos conjuntos e realizando cursos 

de atualização. O potencial das TIC para a formação continuada dos 

professores de PLE é grande e ainda pouco explorado.  

  

3.3.  O PROFESSOR CONTEMPORÂNEO DE LÍNGUAS  

 

Em decorrência de transformações políticas e culturais, a sociedade 

passa por mudanças que geram um questionamento quanto ao processo 

educativo, principalmente no que tange à função docente.  Conforme afirma 

Volpi (2006, p. 134), o ensino de língua estrangeira por muito tempo se limitou 

“à mera aplicação de um método e à utilização de materiais didáticos 

previamente elaborados”. O professor era visto como um instrutor que 

transmitia os seus conhecimentos a partir de decisões tomadas sem o respaldo 

de teorias linguísticas.  

Segundo a autora (op.cit. p.135), a função docente necessita centrar-se 

na organização, planificação e coordenação das atividades a serem 

desenvolvidas na sala de aula, através da preparação e seleção dos materiais 
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e procedimentos específicos para cada necessidade de aprendizagem. Essa 

organização deve ser seguida de uma investigação feita pelo professor para  

procurar os meios mais adequados ao seu grupo de alunos.  

 O papel do novo docente frente às atuais exigências demanda uma 

busca de formação que possibilite ao profissional atuar com segurança e 

competência na sua área.  A atividade do professor é atividade especializada e 

requer uma preparação especial. Celani (2006,p.26) lembra que “Professores 

são obrigatoriamente pessoas com formação acadêmica”. Não há dúvida que 

para uma formação sólida de professores de língua estrangeira, a universidade 

é a instância primordial para realizar tal tarefa, pois permite um ensino baseado 

em diferentes perspectivas teóricas associado à pratica docente, que objetiva 

levar o professor à reflexão e à ação.  

 Por isso, reconhece-se que para atuar no ensino de Português do Brasil 

para Estrangeiros é preciso uma formação específica na área, que abranja um 

equilíbrio entre teoria e prática na construção do conhecimento do professor. 

(Furtoso, 2009, p. 35-36). Conhecimentos esses que serão solidificados e 

ampliados através de inúmeras pesquisas que possam fundamentar as ações 

na busca por um ensino adequado.  

Vale ressaltar que as ações dos professores no contexto de ensino não 

são reflexos apenas de aplicações de métodos e técnicas adquiridos no 

ambiente acadêmico, mas são, sobretudo, oriundas de suas experiências 

prévias, seus valores e de suas crenças.  Segundo Castro (1998, apud Adam, 

2009) para que o professor desenvolva uma postura reflexiva rumo ao 

processo de reconstrução do seu próprio conhecimento, este deve partir do 

questionamento das próprias ações rotineiras, numa contínua investigação 

crítica de sua prática e de seu discurso em sala de aula.  

Entre muitas outras, uma característica desejável para o professor que 

atua no ensino de línguas estrangeiras é a capacidade de inovar. De acordo 

com Bohn (2006, p. 126-127), a inovação nos encontros com aprendizes 

permite a dialogia, a polifonia e foge da repetição de métodos pré-

estabelecidos. O professor-inovador, segundo o autor, possibilita a interlocução 

com seus aprendizes, fugindo de conceitos que prezam verdades já 

estabelecidas e autoritárias. O estudante que se depara com questões 
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polêmicas e complexas precisa ser direcionado a parar e refletir em busca de 

explicações e soluções que norteiem o seu pensamento. Este posicionamento 

só pode ser estimulado por professores inovadores, competentes e seguros de 

sua prática. 

 Deve-se, portanto, criar condições para que os cursos de formação 

ajudem o professor a refletir e avaliar as atividades pedagógicas a partir do seu 

contexto de ensino. É necessário ainda auxiliá-lo a tomar consciência de que 

“um determinado conhecimento é um bem perecível” (Leffa, 2006, p. 357) e 

que carece então de constantes atualizações.  

Outra característica importante do professor de línguas contemporâneo 

deve ser a habilidade de selecionar e elaborar materiais adequados para 

promover interações produtivas.  

 É quase que unânime entre os pesquisadores e professores da área a 

opinião de que os planejamentos de aula devem ser flexíveis, permitindo 

possibilidades de alterações de atividades conforme o perfil e interesses dos 

aprendizes. Ao selecionar e elaborar materiais, os professores devem estar 

atentos aos objetivos estabelecidos para seu grupo de aprendizes. Lopes 

(2009, p. 150) enfatiza que “é papel do professor estar atento às expectativas 

de seus alunos e optar por aquilo que condiz com o contexto de cada sala de 

aula.” Além disso, é necessário fazer uma boa seleção de textos em função 

dos gêneros, temas, usos linguísticos, aspectos culturais relevantes para 

determinado grupo de estudantes (Dell’ Isola, 2005).  

A comunicação verbal só ocorre por intermédio de um gênero, ou seja, é 

impossível se comunicar a não ser por um texto configurado em determinado 

gênero.  

 Assim, acredita-se que para os estrangeiros desenvolverem suas 

potencialidades de uso da língua-alvo com a precisão necessária e suficiente, a 

utilização pelo professor de textos autênticos dos mais variados gêneros 

precisa ser uma prática constante. Segundo Marcuschi (2005, p. 30), a 

circulação dos gêneros textuais “mostra como a própria sociedade se organiza 

em todos os seus aspectos”. Acrescenta o autor que “os gêneros são a 

manifestação mais visível desse funcionamento” que envolve a linguagem. 

 Portanto, se, na atualidade, a aprendizagem de uma língua estrangeira 
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requer que o aluno apreenda não apenas itens linguísticos, mas que saiba se 

comunicar apropriadamente nas situações discursivas em que está inscrito, 

compreendendo e produzindo textos dos mais diferentes gêneros, o ensino de 

uma língua estrangeira requer um professor que tenha conhecimentos teóricos 

sobre a questão e o domínio das ações pedagógicas necessárias para fazer a 

aprendizagem acontecer.  

Segundo Charaudeau, (2008, p. 68), “O ato de comunicação é como um 

dispositivo cujo centro é ocupado pelo sujeito falante (o locutor, ao falar ou 

escrever), em relação com um outro parceiro (o interlocutor)”. O autor (2008, p. 

70) considera que, numa situação comunicativa, há uma espécie de contrato 

firmado entre o locutor e o interlocutor, que admite uma troca dialogal. Segundo 

ele, existem papéis sociais que são esperados em um determinado tipo de 

situação. 

O professor de língua estrangeira deve possibilitar aos estudantes 

estrangeiros a experiência de compreender o produzir textos de variados 

gêneros, em diversas situações comunicativas, em um processo de diálogo 

colaborativo com nativos e com outros estudantes estrangeiros a fim de 

ampliarem suas competências linguísticas e comunicativas. 

Peterson (1999) reforça que o trabalho em pares entre aprendizes se 

constitui em um ambiente positivo para a aprendizagem de língua estrangeira, 

uma vez que tal estratégia facilita o desenvolvimento da interlíngua dos 

próprios aprendizes, assim como as interações estabelecidas com seus 

colegas de turma e seus professores.  

Ao professor, cabe a tarefa de, em conformidade com o perfil de seus 

alunos, selecionar, elaborar e abordar adequadamente os materiais e também 

de desenvolver atividades comunicativas que favoreçam o diálogo e o 

aprendizado da língua e da cultura-alvo. 

 O processo de ensino-aprendizagem de línguas requer a participação de 

aprendizes em interações realizadas em situações reais de comunicação. 

Portanto, o professor, ao desenvolver, nos encontros com os aprendizes 

estrangeiros, tarefas que promovam essa interação deve preocupar-se com os 

interesses do grupo, a fim de possibilitar uma maior dinamicidade nos diálogos 

e nas trocas de informações que acontecem. 
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O professor contemporâneo também deve estar preparado para utilizar 

eficientemente as tecnologias de comunicação e informação para dinamizar o 

processo de ensino-aprendizagem. Esses recursos, se bem empregados, 

aceleram o aprendizado da língua e da cultura-alvo e contribuem para o 

desenvolvimento da autonomia do aprendiz de línguas. A elaboração de 

programas de curso que considerem as TICs e o desenvolvimento de 

atividades que estimulem o aluno estrangeiro a interagir com nativos por meio 

de e.mail, chat, blog, lista de discussão etc são, na atualidade, habilidades 

necessárias ao professor de língua estrangeira.  

Julgamos relevante, portanto, investigar em que medida os professores 

de PLE em foco nessa pesquisa se enquadram no perfil desejável para o 

professor contemporâneo de línguas estrangeiras. A investigação de sua 

formação, de suas posturas e de suas habilidades é importante, sobretudo para 

o planejamento de ações atuais e futuras de formação inicial e continuada.  
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4. METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo, abordaremos a dinâmica referente ao desenvolvimento 

de nossa pesquisa, que teve como objetivo traçar o perfil de estudantes e 

professores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro em atividade na área 

de PLE. Primeiramente, buscamos na literatura da área estudos sobre 

formação de professores de LE e, mais especificamente, de PLE, como os de 

Leffa (2006), Abrahão (2004), Gimenez e Monteiro (2010), Cunha e Santos 

(2002), Dell Isola (2005), Furtoso (2009) e Moutinho e  Almeida Filho (2011).  

 A partir das leituras realizadas, sobretudo do exposto por Leffa (2006) e 

Dell Isola (2005), refletimos sobre os aspectos relevantes na formação de um 

professor de português como língua estrangeira e elaboramos nosso 

instrumento de pesquisa – um questionário a ser distribuído a professores da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com a finalidade de delinear seu perfil. 

(Ver Apêndice A).     

Esse questionário, direcionado a estudantes de Letras e a professores 

de PBE da região, além de ter sido encaminhado a cursos livres das cidades 

do Rio de Janeiro e de Niterói e às instituições de ensino superior da região 

com atividade da área, foi também distribuído aos participantes de um evento 

que, anualmente, reúne professores, pesquisadores e estudantes de PBE – o 

PLE –RJ10.  

 Além disso, outros questionários foram enviados, via e-mail, correios ou 

em mãos a nossa rede de contatos de estudantes e professores de PBE na 

                                                 
10  A cada ano, uma das três universidades com atividade de ensino e pesquisa na 

área de PBE na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (UFF, PUC-RJ e UFRJ) organiza 

o evento.   
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região pesquisada, muitos dos quais os repassaram a outros informantes em 

potencial.   

É importante destacar que os estudantes e professores participantes da 

pesquisa não eram identificados, não constando no questionário espaço para 

preenchimento do nome do informante. 

Em relação à estrutura do questionário, as perguntas dividiam-se em 

dois grandes blocos. O primeiro deles, o Bloco 1, composto por lacunas breves 

ou questões de múltipla escolha que permitiam o seu rápido preenchimento, 

destinava-se a possibilitar uma caracterização objetiva dos informantes em 

relação a sexo, idade, local de nascimento, residência e a identificar a área e 

nível de sua formação acadêmica.  

No caso dos estudantes, eles deveriam informar o curso de graduação 

que faziam e a instituição em que estudavam; os professores, por sua vez, 

além dos dados sobre sua graduação, deveriam informar em que tipo de 

instituição atuavam com o ensino de PLE e se haviam realizado ou estavam 

realizando pós-graduação Lato Sensu (Especialização) ou Stricto Sensu 

(Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado). Tanto estudantes quanto professores 

também respondiam nesse segmento a questões sobre conhecimento de 

línguas estrangeiras.  

No quadro abaixo, pode ser visualizada a estrutura do Bloco 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, informe: 

Idade:...................         Sexo: .............................                                                                      
Cidade em que vive: ............................................ Bairro em que reside: ................................. 
Nacionalidade:....................................................... Naturalidade: ...................................................                                                              
 
Estudante de graduação (   )   Estudante de pós-graduação (   )     
 
Professor de PLE atuante em: Aulas particulares (  ) Curso livre de línguas (  )  
Curso em instituição pública de ensino superior (  ) Curso em instituição privada de ensino superior(  )      
 
Formação:  
Graduação em: .............................................. Concluída em: ................. Em desenvolvimento (   )   
 Instituição:.................................................................................................................................  
Pós-graduação: Especialização (   )   Mestrado (   ) Doutorado (   )  Pós-doutorado (   )  
 Concluída em: ...........  Em desenvolvimento (  )  Área: ...................................................                       
 Instituição: .................................................................................................................. 
 Título(s) monografia/dissertação/tese: ................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
Conhecimento de língua estrangeira: Sim (   )     Não (   )   Qual/quais? ........................................... 
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Quadro 1 – Bloco 1 do questionário   

 

O segundo, o Bloco 2,  era constituído por 13 questões mais abertas, 

nas quais o informante deveria responder discursivamente às questões 

propostas, enfocando suas experiências como estudante/professor de PLE, 

abordando algumas posturas e práticas, manifestando-se sobre elas, e ainda 

dando opiniões e sugestões sobre temas de interesse para a pesquisa.  

 As questões 1, 2 e 3 do Bloco 2 referiam-se, respectivamente, à 

convivência com estrangeiros e à experiência com o ensino informal da língua 

e da cultura do Brasil; à experiência formal de ensino de língua estrangeira; aos 

fatores que despertaram o interesse do informante pelo estudo na área de 

português como língua estrangeira. Essas primeiras questões intencionavam 

fazer um levantamento dos participantes que já haviam se relacionado com 

estrangeiros em situações informais de uso da língua e dos que já haviam tido 

alguma experiência com o ensino formal de quaisquer línguas estrangeiras, 

fatores relevantes para ampliarem as habilidades nas práticas com os 

estrangeiros. Além disso, procuramos saber o que os havia motivado para o 

desenvolvimento de atividades na área.   

O quadro que se segue apresenta essas questões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Perguntas 1,2 e 3 do Bloco 2 do questionário 

 

 
1)Você já teve oportunidade de conviver com estrangeiro(s) e de ensinar informalmente a língua 
e a cultura do Brasil? Em caso afirmativo, informe como e onde foi essa experiência. 
___________________________________________________________________________      
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2)Você já teve alguma experiência com o ensino formal de língua(s) estrangeira (s)? Em caso de 
resposta afirmativa, diga no ensino de que língua(s), em que instituição e em que época. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3)Que fatores despertaram seu interesse pela área de PLE? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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 As questões de 4 a 8 visavam avaliar a preparação dos informantes para 

a interação com aprendizes estrangeiros. Na pergunta 4, eram questionados 

quanto à participação em eventos na área e à realização de estágios, 

treinamentos ou cursos específicos. As perguntas 5, 6 e 7 também estavam 

relacionadas à preparação do informante, investigando a realização de 

cursos/estudos de Linguística, Linguística Aplicada, Português do Brasil e 

Cultura Brasileira. Tendo em vista a grande propagação do uso da internet, 

também perguntamos, na questão 8, sobre a participação em comunidades ou 

grupos de discussões referentes a PBE nesse meio  de comunicação. 

O quadro a seguir apresenta essas questões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Quadro 3 – Perguntas 4,5,6,7 e 8 do Bloco 2 do questionário.  

 

Quadro 3 - Perguntas 4,5,6,7 e 8 do Bloco 2 do questionário 

  

Já tendo sido destinadas as questões do Bloco 2 anteriormente 

mostradas a pesquisar a preparação dos informantes, as questões que se 

seguiam, de 9 a 11, tinham como objetivo averiguar a prática e as dificuldades 

encontradas no processo de ensino-aprendizagem. A questão 9  buscou saber 

4)Como você se prepara/preparou para interagir com aprendizes estrangeiros de português? 
Faz/fez cursos específicos, estágios, treinamentos, minicursos, participa/participou de eventos 
na área? Mencione os mais importantes.   

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5) Você realiza/realizou algum curso de Linguística e/ou  Linguística Aplicada ao Ensino de 
Língua Estrangeira? Qual a sua duração? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

6) Você realiza/realizou curso(s) que contempla(m)/ contemplava(m) o Português do Brasil, 
considerando as modalidades falada e escrita, os registros formal e informal e seus usos em 
diferentes situações de comunicação? Qual a sua duração?   

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

7) Você faz/fez algum estudo sobre algum/alguns aspecto(s) da cultura brasileira?  Que aspectos 
valoriza no ensino de PLE? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
8) Você participa ou já participou de alguma comunidade ou grupo de discussão na internet, 
cujo foco seja o ensino de Português para Estrangeiros? Qual? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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os critérios usados pelos informantes já atuantes no ensino de PBE na seleção 

e preparação de materiais didáticos. A pergunta 10 era relacionada à adoção 

de recursos midiáticos no ensino de PBE e a possíveis dificuldades em sua 

utilização. A pergunta 11, por sua vez, procurava investigar as lacunas 

reconhecidas pelos entrevistados em sua formação profissional e as maneiras 

pelas quais eles procuravam contornar esse problema.   

Podem ser observadas no quadro que se segue as questões acima 

mencionadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - Perguntas 9,10 e 11 do Bloco 2 do questionário 

 

 As duas últimas perguntas do questionário, 12 e 13, foram elaboradas a 

fim de recolher sugestões de ações de formação continuada e de verificar o 

nível de consciência dos informantes sobre os fatores determinantes do 

crescimento da área de PBE.   

Segue-se quadro com as perguntas finais do questionário:  

 

 

 

 

 

 

 

9)Que critérios você usa na seleção e/ou preparação dos materiais didáticos utilizados 
com os aprendizes? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
10)Quais são os recursos de multimídia utilizados em sua prática pedagógica com os 
aprendizes? Você apresenta alguma dificuldade em lidar com as novas tecnologias? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
11)Quais são as lacunas que você aponta em sua formação profissional? De que forma 
você lida com elas?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
12)Você sugere ação/ações de formação continuada com a finalidade auxiliar professores 
de PLE a preencherem essas lacunas ?  Qual/Quais? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
13)  Em sua opinião, a que se deve o interesse crescente de   pela língua e cultura do       
Brasil na atualidade?  
     ________________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________ 
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Quadro 5 - Perguntas 12 e 13 do Bloco 2 do questionário 

 

 Tivemos como retorno 71 questionários preenchidos, sendo 39 

manuscritos e 32 digitados e entregues por meio de correio eletrônico. Desse 

total, tivemos que descartar nove questionários cujos informantes não se 

enquadravam nos objetivos da pesquisa: cinco de professores atualmente 

inativos, embora já tivessem trabalhado com PLE há algum tempo e quatro de 

estudantes que não tinham ainda se iniciado na área.   

 Para compor o corpus dessa pesquisa, contamos, então, com 62 

questionários divididos em duas categorias: 31 questionários preenchidos por 

estudantes iniciados/em iniciação na área e 31 outros respondidos por 

professores em atividade.  

Codificamos os questionários que constituíram nosso corpus, utilizando 

o seguinte sistema: adotamos a letra P para os questionários referentes a 

professores e a letra E para os referentes a estudantes, seguindo-se, para 

cada um dos dois grupos, numeração seriada de 1 a 31. Rotulamos como 

professores todos os informantes já graduados e em atividade, mesmo que 

ainda fossem estudantes de pós-graduação. Rotulamos como estudantes todos 

os informantes que cursavam a graduação e haviam sido ou estavam sendo 

introduzidos na área.        

 Após a distribuição dos questionários pelos grupos Professor ou 

Estudante, procedemos à análise das informações neles contidas. Utilizamos 

procedimentos quantitativos para a análise das respostas das questões 

objetivas do Bloco 1 e procedimentos qualitativos e quantitativos para a análise 

das respostas dadas para as questões mais abertas do Bloco 2. Para permitir 

uma melhor visualização dos achados, organizamos alguns quadros. 

Transcrevemos, quando julgamos relevantes, respostas dadas pelos 

informantes.     

Finalmente, estabelecemos, com base nos dados predominantes nos 

questionários analisados, o perfil dos estudantes e o dos professores de PLE 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, confrontando-os, em linhas gerais, 

com as coordenadas relativas à formação de professores de LE e de PLE 
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apresentadas na literatura, valorizando particularmente as contribuições de 

Leffa (2006) e Dell Isola (2005).   

 

 

 

5. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS  

 

Neste capítulo, vamos analisar as informações contidas nos 62 

questionários que integram o corpus desta pesquisa (31 respondidos por  

professores e 31 por  estudantes – todos inscritos na área de PLE na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro) para depreender os traços dominantes de 

seus perfis.  

 

5.1. QUESTIONÁRIOS DOS PROFESSORES  

 

Nesta seção, passamos a expor os dados resultantes da análise da 

primeira parte (Bloco 1) dos questionários respondidos pelos professores.    

No que se refere à faixa etária dos docentes que participaram da 

pesquisa, situada entre os 24 e os 62 anos, houve um predomínio de 

profissionais (61.2%) na faixa que vai dos 24 aos 39 anos, observando-se, 

neste grupo, que o maior número de professores tem menos de 30 anos.  

No tocante ao sexo dos informantes, predominou o feminino (77.4%).  

No que diz respeito à nacionalidade, todos os professores são 

brasileiros, com exceção de uma informante (argentina). Os brasileiros, com 

exceção de dois professores (um baiano e um paulista), são naturais do estado 

do Rio de Janeiro. 

Em relação ao grupo dos professores, contamos com 17 informantes 

residentes no Rio de Janeiro, 11 em Niterói e três em outras cidades da região 

(São Gonçalo, São João de Meriti e Duque de Caxias).   

 

Tópico pesquisado 

 

Predominância  

 

Percentuais 

Idade  Faixa entre 20 a 39 anos 61.2% 
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Sexo  Feminino 77.4% 

Nacionalidade  Brasileira 96.7% 

Naturalidade  Estado do Rio de Janeiro  90.3% 

Residência (cidade) Rio de Janeiro 54.8% 

 

Quadro 6 – Características gerais dos professores pesquisados 

  

Os professores pesquisados são graduados em Letras, com exceção de 

dois: uma professora argentina que fez curso de graduação em Psicologia e 

outro que não preencheu a lacuna referente a essa informação. Os cursos de 

graduação foram realizados na UFF (10 professores), UFRJ (nove 

professores), UERJ (cinco professores), PUC-Rio (dois professores), sendo 

que outros quatro mencionaram as universidades Gama Filho-RJ (UGF), 

Unigranrio-RJ, Santa Úrsula-RJ (USU) e a Estácio de Sá (UNESA). Um 

professor não informou a instituição.  

A habilitação em português-inglês é a mais frequente entre os 

pesquisados, sendo mencionada por 14 informantes.    

Do total de 31 professores pesquisados, dois informaram que nunca 

realizaram curso de pós-graduação, porém outros 12 declararam estar 

cursando pós-graduação – cinco em nível de doutorado; quatro em nível de 

especialização; e três em nível de mestrado. Os outros 17 informantes (54.8%) 

declararam já ter concluído curso de pós-graduação – seis em nível de 

especialização; cinco em mestrado, cinco outros em doutorado e, finalmente, 

um em pós-doutorado. Desses 17 professores pós-graduados, 14 fizeram 

curso na área de Letras e outros três, em Educação, Comunicação e 

Psicologia. A área predominante foi a de Linguística e Linguística Aplicada, 

registrada pelos informantes com as denominações Linguística, Linguística 

Aplicada, Estudos Linguísticos e Estudos de Linguagem. 

 

 

Formação 

 

Curso/ Habilitação predominante 

Curso/ Área predominante 

 

Instituição 

predominante 
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Graduação (100%) Curso: Letras (96.7%) 

Hab: Port./Ing. (46.6%) 

UFF (33.3%) 

 

Pós-graduação (54.8%) 

(concluída) 

Letras (82.3%) 

Área: Linguística/ Linguística Aplicada/ 

Estudos Linguísticos/ de Linguagem (71.4%) 

UFF (78.5%) 

 

Quadro 7 – Formação acadêmica dos professores pesquisados 

Quanto às línguas estrangeiras conhecidas pelos informantes (alguns 

indicaram mais de uma), 25 deles mencionam o inglês; 15, o espanhol; 12, o 

francês quatro, o italiano; dois, o japonês; um, o alemão e um, o russo. Apenas 

um informante declarou não conhecer uma língua estrangeira.     

 

 

Língua conhecida 

 

Nº de informantes 

Inglês  25 

Espanhol  15 

Francês  12 

Italiano 4 

Alemão 1 

Japonês 1 

Russo 1 

 

Quadro 8 – Conhecimento de línguas estrangeiras pelos professores 

pesquisados 

  

Em relação ao Bloco 2, composto por 13 perguntas abertas, apenas um 

professor deixou questões inteiramente em branco. Foram duas: a questão 10 

e a 11, respectivamente sobre utilização de recursos multimídia e lacunas na 

formação profissional.  
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Em relação à questão 1 do Bloco 2 (Ver Apêndice A), sobre convívio 

com estrangeiros e ensino informal da língua e da cultura do Brasil 11, 

registramos primeiramente 15 respostas negativas. Nas 16 respostas 

afirmativas, alguns mencionam mais de uma experiência de convívio com 

estrangeiros e de ensino informal da língua. Destacamos ainda que um 

professor limitou-se a escrever “Sim”, não descrevendo sua experiência.      

As demais 15 respostas afirmativas evidenciam que só dois informantes 

tiveram a experiência de conviver com estrangeiros no exterior – um como 

intercambista e outro como bolsista. Esses dois informantes também relatam 

convívio contínuo com estrangeiros no Brasil.  

Dos que não tiveram essa experiência, tendo convivido com estrangeiros 

apenas no contexto brasileiro, três moraram com falantes de outras línguas, 

dois estudaram com estrangeiros, dois outros têm amigos estrangeiros 

residentes no Brasil.  

Cinco professores pesquisados tiveram contato contínuo com 

estrangeiros, ensinando-lhes informalmente língua e/ou cultura do Brasil. Sete 

professores pesquisados relatam contato esporádico com estrangeiros, 

também lhes ensinando informalmente nossa língua e/ou cultura.     

Ainda sobre a questão 1, surgiram, nas respostas analisadas,  menções 

adicionais (que nela não haviam sido solicitadas) a contatos com estrangeiros 

no ensino formal da língua portuguesa em cursos (aulas individuais ou em 

grupo) e em  atividades como intérprete.   

No que se refere à questão 2 do Bloco 2, sobre experiência de ensino 

formal de línguas estrangeiras, uma resposta não pode ser considerada, pois o 

informante entendeu “experiência de ensino“ como “experiência de 

aprendizagem”. Das 30 respostas restantes, cinco foram de informantes que 

responderam com um “não” a essa pergunta. Imaginamos que, ao dar essa 

resposta, esses professores consideraram que a experiência a ser informada 

nessa questão era sobre ensino de língua(s) estrangeira(s) que não fosse(m) o 

português.       

                                                 
11 “Ensino informal” aqui entendido como atividade de ensino ocasional, não 

configurada formalmente como aula.   
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Descartadas essas seis respostas (uma nula e cinco negativas), entre as 

25 restantes, encontramos oito de professores que apontam experiência no 

ensino de língua estrangeira exclusivamente com o português. 

 Nas respostas dos outros 17 informantes, que mencionam também 

experiência de ensino com outra língua estrangeira diferente do português, 

(muitos apontando experiência no ensino de mais de uma dessas línguas), 

predomina a referência ao inglês, seguido do espanhol e de outros idiomas.    

Observe-se o quadro que se segue:   

  

 

 

 

Línguas estrangeiras ensinadas a 

 

Número de professores 

Inglês  12 

Espanhol 4 

Francês 2 

Italiano 1 

Alemão 1 

Japonês 1 
a 

Alguns professores declararam ter ensinado/ ensinar  mais de uma língua  

Quadro 9 – Línguas estrangeiras ensinadas além do português  

 

Em relação à experiência específica dos informantes com o ensino 

formal de PLE, o quadro que se segue mostra o tipo de contexto em que ela se 

deu. Ressalte-se que alguns professores atuam em mais de um contexto de 

ensino:  

  

 

Contexto de ensino  

 

Número de professores 

Cursos em universidades  12 

Cursos livres 9 

Aulas particulares 8 
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Quadro 10 – Tipo de contexto em que os professores pesquisados têm 

experiência de ensino de PLE  

  

Em relação à questão 3 do Bloco 2, que abordava os fatores que 

determinaram o interesse dos professores pesquisados pela área de PLE, 

destacamos, primeiramente, que alguns professores apontaram mais de um 

fator. 

 As respostas privilegiaram cinco aspectos: 

• Oito informantes aludiram à expansão do mercado de LEs, com 

abertura de nicho na área de PBE.  

• Sete mencionaram a reflexão sobre sua própria língua e cultura, 

observando-as e ensinando-as de outro ângulo.  

• Seis referiram-se à interação com pessoas inscritas em outros 

universos linguísticos e culturais.  

• Seis apontaram a motivação advinda de cursos, estágios e 

eventos específicos da área.  

•  Seis indicaram a necessidade de trabalho.  

 

Com baixo índice de ocorrência, tivemos ainda mencionados os 

seguintes fatores como determinantes de interesse pela área (cada um deles 

apontado por apenas um informante): a possibilidade de trabalhar no exterior; o 

desafio de produzir material didático para a área; os achados de pesquisas 

desenvolvidas; a facilidade decorrente do fato de o professor ser falante nativo 

da língua-alvo; o fato de poder ensiná-la com recurso à metodologia que já 

utilizava no ensino de outra LE; a abertura para ensinar português de uma 

forma funcional e menos tradicional; a curiosidade pela dinâmica de 

aprendizagem em imersão do português por universitários de nacionalidades 

diversas; o interesse pessoal pelo estudo da língua portuguesa; a experiência 

de trabalhar com alunos de LE que não eram brasileiros; e, finalmente, a 

importância política do ensino de PBE para a construção de representações do 

Brasil por estrangeiros.            
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No tocante à pergunta 4  do Bloco 2 (referente à realização de cursos e 

minicursos na área, estágios, treinamentos e à participação em eventos) as 

respostas dadas pelos professores evidenciam a importância ( 28 informantes 

os mencionaram) que os eventos da área tiveram na formação dos professores 

da região (PLE-RJ, Congressos da SIPLE e Ciclos de Palestras da UFF, entre 

outros).  

Segue-se a realização de cursos de pós-graduação (especialização, 

mestrado e doutorado) nas instituições da região, mencionada por 16 

informantes. Destacam-se ainda os registros de estágios e monitorias (12 

professores), sendo 11 realizados na região e um no exterior e, ainda, a 

realização de disciplinas optativas e eletivas nas instituições públicas de ensino 

superior de Niterói e do Rio de Janeiro (nove professores).   

Apresentando um número menor de indicações, temos minicursos, 

cursos de curta duração e oficinas (seis professores), leitura de textos da área 

(três professores) e treinamentos em cursos livres de línguas (dois 

professores). Um informante declara que não se preparou para atuar na área, 

porque foi informado sobre sua participação no curso de PLE em que ensina 

uma semana antes de seu início. Acrescenta que para tal contou apenas com 

seus conhecimentos de português como língua materna.   

Observe-se o quadro que se segue:  

 

 

Formas de preparação 

 

Número de menções 

Eventos da área de PLE  28 

Pós-graduação  

(especialização,mestrado e doutorado)  

 

16 

Estágios e monitorias  12 

Disciplinas específicas na graduação  9 

Cursos de curta duração, minicursos e 

oficinas  

 

6 

Leituras  3 

Treinamento 2 
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Quadro 11 – Formas de preparação buscadas pelos professores pesquisados 

 

No que se refere à questão 5 do Bloco 2, sobre a realização de cursos 

de Linguística e Linguística Aplicada, seis informantes responderam 

negativamente e 25 positivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de cursos de Linguística e Linguística Aplicada 

 

Sim 

 

Não 

 

25 informantes  

 

6 informantes 

  

Quadro 12 – Realização de cursos de Linguística e Linguística Aplicada pelos 

professores pesquisados 

 

 Dentre os 25 que declaram a realização de cursos dessas disciplinas, 

seis realizaram cursos tanto na graduação quanto na pós-graduação 

(especialização, mestrado, doutorado).   

Quinze informantes referiram-se a cursos realizados na pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado), oito a cursos na graduação e seis não 

especificaram a natureza do curso feito, dando as seguintes respostas: “sim” 

(oito informantes) e “férias”, “curta duração”, “verão” ( três informantes) .   

No que se refere à duração dos estudos feitos em cursos de Linguística 

e Linguística Aplicada, sete informantes não fazem menção à duração do 

curso.  Dentre os 24 que a mencionaram, sua medida surgiu de formas 
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variadas (dias, anos, semestres e horas), variando de 15h a mais de quatro 

anos, com maior concentração em um ano (oito informantes).       

A questão 6 do Bloco 2, sobre a realização de curso sobre diferentes 

usos do Português do Brasil, foi respondida negativamente por oito professores 

pesquisados e afirmativamente por 23 outros, sendo que dois desses 

entenderam a pergunta “Você realizou/ realiza curso ...”  como “Você 

ministra/ministrou curso...”.  

 

 

 

 

 

 

Realização de curso sobre usos do Português do Brasil  

 

Sim 

 

Não 

 

23 informantes  

 

8 informantes 

 

Quadro 13 – Realização de curso sobre usos do Português do Brasil pelos 

professores pesquisados  

 

Sobre a duração dos cursos sobre usos do Português do Brasil que 21 

professores efetivamente declaram ter frequentado, oito participantes não 

deram nenhuma informação. Dentre aqueles que deram a informação sobre a 

duração do curso, a menção mais frequente foi a um semestre.       

Segue-se a análise das respostas relativas à questão 7 do Bloco 2. Essa 

pergunta do questionário abordava dois itens: os estudos do professor na área 

de cultura brasileira e os aspectos valorizados em suas aulas de PBE. Dos 31 

informantes, quatro responderam a essa questão laconicamente - com um 

“não”, englobando os dois itens da pergunta.  
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Dentre os outros 27, cinco participantes redigiram as respostas de uma 

forma que não nos possibilitou distinguir o que se referia a estudos realizados e 

o que se referia a aspectos valorizados nas aulas.  

Dos 22 restantes, quinze responderam à questão considerando os dois 

itens contemplados, dois só responderam sobre os estudos realizados e cinco 

discorreram apenas sobre os aspectos culturais que valorizavam nas suas 

aulas, o que pode ser observado no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de estudos sobre cultura brasileira 

 

Sim 

 

Não  

 

17 participantes  

 

5 participantes  

 

Quadro 14 – Realização de estudos sobre cultura brasileira pelos professores 

pesquisados 

 

Dos 17 professores que informam ter realizado estudos/pesquisas sobre 

cultura brasileira, seis declaram que os desenvolveram durante sua pós-

graduação. 

Dentre esses 17 professores, alguns especificam temas de suas leituras 

e pesquisas e outros citam autores lidos.  

Os temas citados foram: gênero feminino e masculino; culto ao corpo; 

articulação língua e cultura; diferenças culturais; a dificuldade do brasileiro em 

dizer não; estereótipos sobre o Brasil e sua desconstrução; provérbios; e ainda, 
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literatura, música, cinema, família, trabalho, belezas naturais, religião, festas, 

culinária, relações pessoais.      

Em relação aos autores citados, temos: Laraia, Da Matta, Buarque de 

Holanda, Gilberto Freire e Darcy Ribeiro.  

No que diz respeito às 20 respostas sobre os aspectos culturais 

valorizados nas aulas, apresentamos em seguida um quadro resumitivo dessas 

respostas, que deixa entrever nas variadas formas de seleção e organização 

dos aspectos mencionados pelos professores a existência de diferentes 

concepções de cultura entre os informantes. Os tópicos que se seguem 

correspondem ao que cada um dos 20 professores declarou, com pequenos 

ajustes em termos de concisão, sem pretender, de nossa parte, nenhum 

enquadramento do que foi declarado em perspectivas de estudos culturais.    

 

Transcrevemos, em seguida, os aspectos declarados como valorizados: 

 

• Modo de ser do brasileiro e seus comportamentos associados aos 

usos da língua. 

• Formas de agradecer, de recusar, de elogiar e de se despedir.  

• Dia a dia, pontos turísticos, gírias. 

• Contatos sociais, cumprimentos e proximidade física.  

• Comunicação em contextos diversos e habilidades comunicativas.  

• Aspectos culturais que colaboram para a aprendizagem. 

• Cotidiano doméstico, relação patroa/empregada, estilo de vida.  

• Diversidade cultural brasileira.  

• Comportamentos, gestos, noção de tempo em nossa cultura, 

expressões idiomáticas, ditos populares, História do Brasil, 

música, folclore e culinária.  

• Questões culturais e ideológicas surgidas nos textos abordados 

em aula. 

• Aspectos artísticos e político-sociais (política, história, religião, 

alimentação e moda).  

• Desconstrução de estereótipos sobre o Brasil. 
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• Diferenças culturais presentes na sala de aula.  

• Música, dança, literatura, pintura, comida, diferenças culturais e 

comportamentos relacionados a diferentes visões de mundo.  

• Comportamento social e linguístico.  

• Diversidade cultural e suas manifestações regionais. 

• Família, trabalho, religião, festas, culinária, relações pessoais. 

• Pintura, música, arquitetura, formação do povo brasileiro, 

aspectos sócio-históricos.  

• Músicas, poemas e filmes em perspectiva histórica e ainda 

diferenças entre a cultura brasileira e aquelas dos aprendizes.  

• Música, cinema, literatura, pintura e hábitos do quotidiano.    

 

Resumindo, receberam bastante atenção aspectos culturais como 

valores, comportamentos e formas de relacionamento dos brasileiros, em 

contraponto com aqueles dos aprendizes, e ainda produtos culturais como 

culinária, música, dança, cinema, pintura, arquitetura e literatura.    

No tocante à questão 8, que enfocava a participação do professor em 

comunidades e/ou grupos de discussão da internet com foco no ensino de PLE,  

19 dos 31 informantes disseram não participar de atividade desse grupo, sendo 

que 12 deles estão nas faixas de 20 e de 30 anos.  

Doze professores pesquisados mencionaram participação, dois deles 

citando mais de uma comunidade / grupo. Um informante se declara criador de 

um grupo, outro diz que se tornou membro do grupo por ter sido convidado, 

que não tem tomado parte nas discussões, mas que não exclui essa 

possibilidade.   

    

 

Participação em comunidade/grupo de discussão na internet 

 

Sim 

 

Não 

 

12 informantes 

 

19 informantes 
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Quadro 15 – Participação dos informantes em comunidades/grupos de 

discussão de PLE na internet 

 

As comunidades/grupos de discussão sobre ensino de PLE citadas 

pelos informantes foram as seguintes:   

 

• Grupo de discussão criado através do site Yahoo. 

• Comunidade do site Fale Português. 

• Comunidade Português para Estrangeiros BR (Orkut). 

• Comunidades não indicadas pelo nome do site de relacionamento Orkut. 

• Comunidade  AOTP( the american organization of teachers of 

portuguese )_ site criado por professores de PLE na Flórida(EUA).  

• Português LE2. 

 

 Um professor declara ter participado de 2 comunidades diferentes do 

grupo do Yahoo. Outro informante afirma participar de cinco comunidades e o 

último declara participar de um grupo de discussão, mas não especifica o 

nome.  

No tocante à questão 9, que focaliza os critérios adotados na seleção e 

elaboração de material didático, todos os professores os apresentam, exceto 

dois,  que escrevem : 

 

P5: Adoto um livro didático (Bem-Vindo ou Muito Prazer). Não tenho 

tempo disponível par criar todo o material didático. Reconheço que seria o 

ideal.  

 

P24: Adoto livro didático.  

 

Vinte dos 29 professores que apresentam critérios referem-se aos 

mesmos de forma geral, o que possibilita articulá-los ao processo de seleção e 



 

62 

 

ao de elaboração de materiais didáticos. Para ilustrar, segue-se a transcrição 

integral de uma resposta desse tipo:  

 

P11: Autenticidade relativa aos usos específicos da região de interesse.  

 

As respostas dadas pelos outros nove professores são mais específicas, 

referindo-se separadamente a critérios de seleção e/ou de elaboração.     

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação de critérios adotados na seleção e/ou elaboração de MD 

 

Sim 

 

Não 

 

29 informantes 

Tipos de critério apresentados 

Genérico Seleção e 

Elaboração 

Seleção Elaboração 

20 

informantes 

1 

informante 

2 

informantes 

6 

informantes 

 

2 informantes 

 

Quadro 16 – Apresentação e tipos de critérios relativos a materiais didáticos 

 

Um informante apresenta tanto critérios de seleção quanto critérios de 

elaboração da material didático (declara fazer a seleção de livros didáticos com 

base em estudos de pesquisadores da área e elaborar material preocupando-
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se com a abordagem do conteúdo gramatical e da cultura). Outros dois 

apresentam critérios relativos apenas à seleção de material (um mencionando 

os objetivos do curso e as características do público a que se destina; outro 

referindo-se à presença no material do comportamento linguístico do brasileiro 

na formalidade e na informalidade e também à cultura). Seis outros professores 

pesquisados elencam critérios que só dizem respeito à elaboração de 

materiais. Destaque-se que um desses informantes apresenta critério de 

elaboração de material didático estabelecido pelo grupo de professores da 

instituição em que atua: “oferecer experiências de língua, partindo de situações 

reais” e outro informante apresenta critérios que criou em reação à insuficiência 

dos materiais disponibilizados pela empresa em que trabalha:  

  

P28: A empresa em que trabalho me disponibilizou os livros “Bem-Vindo” 

e “Muito Prazer”, porém, na maior parte das vezes, faço pouca utilização deles. 

Como as aulas são individuais, eu busco materiais especificamente adequados 

para o nível de domínio do português de cada aluno e que façam parte do 

interesse específico dos mesmos, como reportagens, vídeos e músicas. A 

partir desses exploro os sentidos e as questões gramaticais.  

 

Agrupamos os critérios citados pelos 29 informantes já mencionados, 

nos blocos apresentados em seguida. O agrupamento foi feito por ordem 

decrescente em relação ao número de menções aos critérios. Os quatro blocos 

iniciais se destacam dos demais em número de ocorrências :  

  

 

• Adequação aos objetivos visados, interesses e necessidades dos 

alunos (19 menções).   

• Componente linguístico (amostras de língua reais, textos 

autênticos de gêneros diferentes, uso formal e informal da língua-

alvo, variação linguística, vocabulário adequado e ensino de 

gramática ) (19 menções ).   
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• Adequação ao perfil do aluno (idade, sexo, nacionalidade, língua 

materna, línguas estrangeiras conhecidas, nível de instrução e de 

proficiência) (12 menções).  

• Componente cultural (Abordagem do nosso modo de ser, das 

regras sociais aqui existentes, de temas variados e atuais em foco 

em nosso contexto) (8 menções). 

 

São citados também critérios relacionados a aspectos visuais dos 

materiais (quatro menções); presença de músicas, filmes e poemas (quatro 

menções); duração do curso (duas menções); trabalho com funções 

comunicativas (duas menções); clareza (uma menção);presença de humor 

(uma menção) e sugestões de pesquisadores da área (uma menção).  

Houve referências ainda à relevância, geralmente de forma vaga, como 

na seguinte resposta: 

 

P1: Relevância, autenticidade, humor, adequação aos objetivos 

propostos. [Grifo nosso]  

 

A questão 10 do Bloco 2 indaga sobre a utilização de recursos 

multimídia na prática pedagógica e também sobre possíveis dificuldades dos 

professores para lidarem  com eles.  

Dos 31 informantes, três não utilizam esse tipo de recurso: um declara 

simplesmente não usá-lo; outro informa não ter tido chance para tal; o terceiro 

alega que não o utiliza porque dá aulas externas. Os 28 restantes recorrem a 

recursos multimídia em suas aulas.    

 

 

Uso de recursos multimídia 

 

Sim 

 

Não 

 

28 informantes 

 

3 informantes 
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Quadro 17 – Uso de recursos multimídia pelos professores pesquisados 

 

Os informantes que os utilizam declaram que, além de recorrer a 

equipamentos tradicionalmente presentes nas salas de aula de LE (como 

monitor de tv, aparelho de som, retroprojetor), utilizam também outros mais 

atuais, como aparelhos de DVD, tocadores de CD, computadores, data show e 

smart board. 

Informam que, no preparo de suas aulas, recorrem a computadores e 

acessam a internet, baixando material em áudio e vídeo e acessando textos 

verbais e não verbais de diversos gêneros, disponíveis online.  Mencionam 

ainda uso do Skype, do MSN, You Tube e Power Point.  

Sobre as possíveis dificuldades relacionadas ao uso de recursos 

multimídia, cinco informantes não responderam. Dos 26 que responderam 

sobre esse item, sete declararam dificuldades, sendo que dois desses não 

detalham essa dificuldade. Outros cinco informantes dão menos ou mais  

detalhes sobre suas dificuldades: um declara que a dificuldade é grande; outro 

declara que a dificuldade é pouca; um terceiro alega “dificuldades de ordem 

prática” (falta de recursos e tempo); um quarto diz que tem dificuldades 

relativas à exploração desses recursos no contexto de ensino (embora não 

tenha problemas como usuário comum); e um último informa que tem 

dificuldades, mas “nem sempre”.  

Dos 19 que declararam não ter dificuldades, um lembra que o uso 

desses recursos requer readaptação constante do professor, outro ressalta que 

não acha esses recursos imprescindíveis no ensino e um terceiro declara não 

ter “grande dificuldade”.   

 

 

Presença de dificuldades com o uso de recursos multimídia 

 

Sim 

 

Não 
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7 informantes 19 informantes 

 

Quadro 18 – Dificuldades dos professores pesquisados com uso de recursos 

multimídia 

 

Segue-se a análise das respostas dadas pelos informantes à questão 11 

do Bloco 2, que enfoca as lacunas que os professores de PLE percebem em 

sua formação profissional e também as formas de lidarem com elas. 

Quatro professores preencheram a lacuna da referida questão de forma 

pouco objetiva. Transcrevemos, em seguida, na íntegra, as quatro respostas: 

   

P4: Não ter formação alguma na área de PLE. 

 

P6: Não ter mais tempo livre para pesquisar mais. No momento, eu 

pesquiso o quanto posso. 

 

P25: A principal lacuna, que é insolúvel, é ter me interessado pela área 

de PLE um tanto tardiamente. Não há como não procurar lidar bem com isso. 

 

P29:  Não sei dizer. 

 

Excluídas essas quatro respostas por não serem pertinentes, 

analisamos as outras 27, das quais 14 atendiam plenamente ao solicitado na 

pergunta, apontando lacunas na formação e também abordando a questão de 

lidar com elas. As treze respostas restantes apresentavam ausência de um 

desses segmentos – três não continham informação sobre lacunas e 10 não 

continham informação sobre formas de lidar com elas.  

No que se refere às lacunas apontadas (geralmente os informantes 

apontaram mais de uma), oito professores se referem à ausência de uma 

formação de base (graduação) e de um aperfeiçoamento direcionado para o 

ensino de PLE. Outros oito fazem menção à ausência de estágio na área e 

cinco apontam ausência de prática de ensino de língua portuguesa como LE, 

lacuna geradora de dificuldades de diversos tipos no contato com os alunos 
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estrangeiros. Cinco mencionam lacunas relativas ao conhecimento do sistema 

da língua portuguesa (fonologia, morfologia e sintaxe) e da história do idioma. 

Quatro citam lacunas em relação ao conhecimento das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) e ao ensino em ambientes virtuais. Dois 

professores pesquisados alegam problemas com preparação de material 

didático.    

Outros informantes fazem menção (uma a cada item) a lacunas 

referentes a conhecimentos sobre literatura brasileira contemporânea, cultura 

brasileira, História do Brasil, outras línguas estrangeiras (destacando o inglês 

para se comunicarem com alunos e o espanhol para melhor ministrarem aulas 

para aqueles que o tenham como primeira língua).  

Sobre as formas de lidar com suas lacunas de conhecimento na área de 

 PLE, os professores se referem a: 

• Realização de cursos de atualização e pós-graduação, 

presenciais e online, e de oficinas (7 informantes). 

• Realização de leituras e estudo (6 informantes).  

• Desenvolvimento de prática reflexiva (com observação de erros e 

acertos; experimentação de situações de ensino novas; 

elaboração e aplicação de materiais didáticos ) (6 informantes). 

• Análise de materiais didáticos em suporte convencional e online 

(4 informantes). 

• Trocas presenciais e online com colegas com experiência maior 

ou igual  (4 informantes).  

• Participação em eventos e pesquisas da área (2 informantes). 

 

A questão 12 do Bloco 2, solicitando sugestões de ações de formação 

continuada para o preenchimento das lacunas de conhecimento dos 

professores de PLE da região, foi respondida por 30 dos 31 informantes.  

As sugestões dadas privilegiam cursos e eventos de diversos tipos. 

Na categoria cursos, contabilizamos 20 menções: algumas 

simplesmente a “cursos” sem especificação posterior; as demais remetendo a 

cursos de graduação, de pós-graduação (especialização, mestrado e 
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doutorado), extensão, atualização, minicursos, educação à distância e também 

sugerindo dinâmicas e temas para os cursos (“curso seguido de produção de 

material teórico e didático”; curso sobre “sala de aula e suas dificuldades”; 

curso sobre “atividades externas”. A preferência na categoria cursos foi por 

minicursos, extensão/atualização e especialização.  

Para a categoria eventos, que englobou menções a “eventos”, 

“encontros”, “seminários”, “palestras”, “oficinas” e “congressos”, foram 

registradas 16 sugestões dos professores pesquisados. Ressaltamos a 

observação de um informante sobre a necessidade de realização mais 

frequente desses encontros.     

Na categoria disciplinas, que teve 11 menções, as sugestões se referem 

à inclusão de optativas e obrigatórias na graduação em Letras e à oferta de 

disciplinas seguidas de estágio e de monitoria. Houve também sugestões de 

conteúdos para elas: Português do Brasil e suas normas; Literatura Brasileira; 

Gêneros Textuais; Cultura Brasileira – todos recortados especificamente para a 

formação de professores de português a estrangeiros.      

Seguem-se as sugestões de constituição de grupos de estudos/ 

pesquisa, com seis menções por parte dos professores pesquisados, 

sucedidas pelas sugestões de publicações direcionadas à formação de 

professores de PLE, com três menções.  Acrescentem-se, com uma menção 

cada, sugestões de ações de formação continuada em comunidades virtuais, 

em intercâmbios entre universidades com programas de ensino e pesquisa na 

área de PLE e ainda em espaços específicos para trocas presenciais de 

experiências entre professores de PLE.      

A questão 13, a última do Bloco 2, que aborda a perspectiva dos 

professores em relação ao interesse crescente de estrangeiros pela língua e 

cultura do Brasil, foi respondida por todos os 31 informantes.  

Predominou o grupo que faz menção a fatores econômicos e políticos 

como geradores desse interesse (as 40 menções desse grupo focalizam, entre 

muitos outros aspectos, o crescimento do PIB, a participação do Brasil no bloco 

do Brasil, Rússia, Índia, China (BRIC), a estabilidade trazida pela democracia, 

as oportunidades de negócios, trabalho e estudos no país).    
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A realização de eventos esportivos ficou em segundo lugar entre os 

fatores apontados pelos informantes como geradores de interesse dos 

estrangeiros pela língua e cultura do Brasil, com 15 menções. Destacam a 

Copa do Mundo e as Olimpíadas.   

Foi enfatizada também a divulgação do Brasil no exterior feita na última 

década, com cinco menções.  

A atração exercida por aspectos relativos à cultura - música, festas, 

dança, artes (cinema), futebol, entre outros - e às belezas naturais, recebeu, 

respectivamente, 10 e 4 menções.   

 

5.2. QUESTIONÁRIOS DOS ESTUDANTES  

 

Nos 31 questionários relativos aos estudantes pesquisados, foram 

encontradas, concentradas no Bloco 2, 51 respostas em branco, dentre as 

quais predominantemente aquelas referentes às perguntas de 9 a 12, algumas 

relacionadas à prática pedagógica e a ações de formação continuada.  

 Nesta seção, passamos a expor os dados resultantes da análise da 

primeira parte (Bloco 1) dos questionários respondidos pelos estudantes.    

No tocante à faixa etária dos discentes que participaram da pesquisa, 

situada entre os 18 e os 35 anos, houve um predomínio de alunos (87.1%) com 

idade entre 18 e 25 anos ( com maior concentração na faixa dos 20 ).  

No que se refere ao sexo dos informantes, predominou o feminino 

(74.2%).  

No que diz respeito à nacionalidade, todos os estudantes são 

brasileiros. A maioria é natural do Rio de Janeiro (87.1%). Quatro são naturais 

de outros estados do Brasil (São Paulo, Maranhão, Paraíba e Mato Grosso do 

Sul). 

Em relação à residência dos estudantes, contamos com 23 

informantes residentes no Rio de Janeiro, três em Niterói e cinco em outras 

cidades da região metropolitana (três em Nova Iguaçu, um em São Gonçalo e 

um em Duque de Caxias).    



 

70 

 

O quadro que se segue resume as características gerais do grupo de 

estudantes pesquisado, em relação a idade,sexo, nacionalidade, naturalidade e 

cidade de residência:  

 

 

Tópico pesquisado 

 

Predominância nas 

respostas 

 

Percentuais 

Idade  Faixa entre 18 a 25 anos 87.1% 

Sexo  Feminino 74.2% 

Nacionalidade  Brasileira 100 % 

Naturalidade  Estado do Rio de Janeiro  87.1% 

Residência  Cidade do Rio de 

Janeiro 

74.2% 

 

Quadro 19 – Dados gerais referentes aos estudantes pesquisados 

 

Todos os estudantes pesquisados realizam a graduação em Letras: 20 

na habilitação português-literatura, dois em português-inglês e seis (um 

estudante para cada habilitação) em outras (português-japonês; português-

italiano; português-árabe; português-alemão; português-espanhol e português-

francês). Três dos 31 estudantes não especificaram a habilitação cursada. Os 

cursos de graduação que estão realizando são da UFRJ (25 estudantes); da 

UFF (três estudantes); da PUC-Rio (um estudante).  Um estudante mencionou 

a Fundação Educacional Unificada Campograndense (FEUC) e outro estudante 

não informou a instituição. 

No quadro abaixo podem ser observados dados relativos à formação 

dos estudantes pesquisados.    

 

 

Formação 

 

Habilitação predominante 

 

 

Instituição 

predominante 

Graduação em Letras Hab: Port./Lit. (64.5%) UFRJ ( 80.6%)     
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(100%)  

 

Quadro 20 – Formação acadêmica dos estudantes pesquisados 

 

Quanto às línguas estrangeiras conhecidas pelos informantes (alguns 

indicaram mais de uma), 21 deles mencionam o inglês; oito, o espanhol; sete, o 

francês; dois, o japonês; um, o alemão; um, o italiano e um, o russo. Sete 

informantes declaram não ter conhecimento de nenhuma língua estrangeira.   

Um panorama geral do conhecimento de línguas estrangeiras pelo grupo 

de estudantes pesquisado pode ser observado no quadro que se segue:  

 

 

Quadro 21 – Conhecimento de línguas estrangeiras pelos estudantes 

pesquisados 

  

Na questão 1 do Bloco 2, sobre convívio com estrangeiros e ensino 

informal da língua e da cultura do Brasil, contabilizamos primeiramente oito 

respostas negativas. Em seguida, enfocando as respostas afirmativas, um 

estudante responde a questão 1 com um lacônico “Sim”, pouco esclarecedor. 

Das demais 22 respostas afirmativas, cinco são de informantes que conviveram 

com estrangeiros no exterior, viajando (um informante) ou estudando (quatro 

informantes). Dois desses quatro informantes que estudaram no exterior 

declararam ter tido oportunidade de ensinar português informalmente naquela 

 

Línguas conhecidas 

 

Nº de informantes 

Inglês 21 

Espanhol 8 

Francês 7 

Japonês 2 

Alemão 1 

Italiano 1 

Russo 1 
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situação. Dois outros, além de terem vivido no exterior, declararam ter 

convivido com estrangeiros também no Brasil, um deles acrescentando que 

aqui ensinou informalmente português para estrangeiros.  

Dos 17 estudantes restantes, que só conviveram com estrangeiros no 

contexto brasileiro, 11 revelaram contatos com falantes de outras línguas que 

eram seus colegas em instituições de ensino superior ou escola e os demais 

com estrangeiros com eles se relacionavam como colega de trabalho, 

companheiro de igreja, namorado, parente, hóspede e conhecido.  

Dos questionários dos 17 estudantes pesquisados que só conviveram 

com estrangeiros no contexto brasileiro, pode-se depreender que 12 ensinaram 

o português informalmente. Outros três, mesmo sem terem a licenciatura, 

mencionam atuações em “aulas” (dois)“ e “aula particular” (um), atividades 

essas que deveriam ser desenvolvidas apenas por professores já graduados 

em contextos formais de ensino.  Outros dois nada registram.   

No que diz respeito à questão 2 do Bloco 2, relativa à experiência no 

ensino formal de língua estrangeira, consideramos que nenhum dos estudantes 

atuou formalmente como professor, uma vez que para tal é exigida a formação 

acadêmica. Portanto, limitamo-nos a relatar o número de estudantes que 

informaram prática (supervisionada ou não) no ensino de uma língua 

estrangeira. Dezessete declararam nunca terem tido nenhuma experiência com 

ensino de línguas. Dos 14 estudantes que declaram experiência, um entendeu 

“experiência de ensino” como “experiência de aprendizado”. Desse total ainda, 

três informantes mencionaram atuação no ensino de mais de um idioma sob 

orientação de docentes de universidades (um em PLE, alemão e inglês; um em 

PLE e francês e o outro em PLE e japonês). Dos 10 restantes, sete atuaram no 

ensino de inglês; dois em PLE e um em espanhol. O período de experiência 

desses estudantes variou de quatro meses a quatro anos. 

A questão 3 do Bloco 2 abordava os fatores que determinaram o 

interesse dos estudantes pesquisados pela área de PLE. Registramos 10 

estudantes mencionando pouco interesse pela área, sendo que oito desses 

declaram que sua iniciação na área de PLE decorre do fato de a disciplina que 

aborda o ensino e aprendizagem de PLE ser obrigatória na grade curricular de 

seus cursos.   
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Os demais 21 informantes revelaram os motivos de seu interesse pela 

área. Destacamos que alguns estudantes apontaram mais de um:  

• Sete informantes tiveram seu interesse despertado pelo ensino e 

difusão da língua e cultura brasileiras, considerando que 

propiciam uma reflexão do professor em formação sobre a própria 

identidade e a desconstrução de estereótipos sobre a mesma.   

• Cinco informaram que a motivação para o ensino foi oriunda de 

cursos, estágios e eventos realizados na área.  

• Três apreciaram a abordagem feita da língua portuguesa no 

ensino a estrangeiros.  

• Três se interessaram pelo conhecimento de culturas diversas. 

• Três foram estimulados por experiências com o ensino informal da 

língua.  

 

  E com um número menor de ocorrências, tivemos ainda mencionados os 

seguintes fatores motivacionais (cada situação apontada por apenas um 

informante): o fato de ser nativo facilitando o desenvolvimento das atividades; a 

curiosidade por uma área considerada nova; o convívio com estrangeiros 

despertando o interesse pelo estudo formal e, finalmente, a residência em 

bairro com vários cursos livres de línguas, que oferecem o ensino formal de 

PLE.  

Em relação à pergunta 4 do Bloco 2 (referente à realização de cursos e 

minicursos na área, estágios, treinamentos e à participação em eventos), 19 

estudantes mencionaram algum tipo de preparação dessa natureza.  Seis 

estudantes não forneceram nenhum tipo de informação e seis declararam 

ausência de preparação.  

Dos estudantes que informaram algum tipo de preparação, alguns 

fazendo referência a mais de um tipo, 14 realizaram disciplinas obrigatórias e 

optativas especificas nas instituições públicas de ensino superior do Rio de 

Janeiro e de Niterói. Cinco estudantes participaram de eventos na área de PLE 

promovidos por instituições públicas e privadas de ensino superior da região. 
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Apresentando um número menor de indicações (três estudantes para 

cada informação), temos o registro de estágios, monitorias e treinamentos 

oferecidos pelas mesmas instituições; realização de minicursos; consultas a 

professores sobre o melhor direcionamento na área e finalmente, pesquisas na 

internet aliadas a leituras de textos teóricos específicos da área de PLE.  

No quadro a seguir, podemos observar essas informações:  

 

 

Forma de preparação 

 

Número de menções  

Disciplinas específicas na graduação 14 

Eventos na área de PLE  5 

Estágios, monitorias e treinamentos  3 

Minicursos 3 

Pesquisas e leituras 3 

Consulta a professores 3 

 

Quadro 22 – Formas de preparação buscadas pelos estudantes pesquisados 

  

A questão 5 do Bloco 2 referia-se à realização de cursos de Linguística 

e/ou Linguistica Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras.  Nas 18 

respostas negativas, destacamos que um estudante se contradisse ao informar 

que não havia feito nenhum curso além dos obrigatórios da grade curricular de 

sua graduação em Letras. Dos 12 estudantes que fizeram algum dos cursos 

em foco na questão, dois informaram cursos de Linguística Aplicada ao Ensino 

de Inglês e Português, respectivamente. Um informante optou por não 

responder a questão.  

 Em relação à duração de cada curso, cinco participantes não informaram 

o período; quatro estudantes realizaram, durante três períodos letivos, o curso 

de Linguística; dois informantes, durante um período (um em Linguística 

Aplicada ao ensino de inglês e outro não especificado) e um estudante fez, 

durante quatro períodos, cursos de Linguística.  
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 No tocante a questão 6 do Bloco 2, na qual indagava-se sobre a 

realização de cursos de Português do Brasil, tivemos um registro grande do 

número de estudantes afirmando sua participação em cursos que 

contemplavam o tema - 24 estudantes (77.4%). Desse total, um interpretou a 

pergunta como “ministrar cursos”. Seis estudantes negaram a realização 

(19.3%), porém o mesmo informante que havia se contradito na questão 5, 

respondeu “não”, acrescentando ter feito apenas os cursos de português 

obrigatórios da sua grade curricular. Um único informante não respondeu a 

pergunta ( 3.2%). 

 

 

Realização de curso de Português do Brasil 

  

Respostas Número de informantes 

Sim 23 

Não 6 

Não informou 1 

Não informou adequadamente  1 

 

Quadro 23 – Realização de cursos de Português do Brasil pelos estudantes 
  

 Dos 23 estudantes que frequentaram cursos de Português do Brasil, 

apenas 11 mencionaram os nomes das disciplinas realizadas nas instituições 

de ensino superior que abrangiam o tópico perguntado, sendo 

predominantemente mencionado por oito estudantes o curso intitulado, 

“Variação em Língua Portuguesa”.  

 A respeito da duração de cada curso, 15 estudantes informaram o 

período. Obtivemos então, três tipos de respostas: um semestre (11 

informantes); dois semestres (dois informantes) e quatro semestres (2 

informantes) . Nesse último grupo, um estudante declarou ter cursado três 

semestres em instituição de ensino superior brasileira e um semestre em 

Lisboa, durante intercâmbio. 
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 A questão 7, do Bloco 2, abordava dois itens: estudos realizados na área 

de cultura brasileira e aspectos valorizados no ensino da cultura-alvo.  

Dos 31 estudantes pesquisados, 16 declararam ter realizado estudos de 

cultura brasileira, mas só oito especificaram os cursos feitos: cinco realizaram o 

curso Fundamentos de Cultura Brasileira ( I e II) na instituição de ensino 

superior em que fazem a graduação; um fez o curso Cultura Literária Brasileira; 

um outro, o curso Literatura e Cultura Brasileira e um último, um curso sobre 

Lendas Brasileiras.  

Por outro lado, onze estudantes informaram que não realizaram cursos 

sobre a cultura brasileira. Acrescente-se que três informantes não deram 

resposta para a questão 7 e que um informante, em vez de responder 

objetivamente à indagação feita, fez uma afirmação genérica que foi 

desconsiderada:  

 

E5: É importante em qualquer curso de língua estrangeira, 

informarmos/ensinarmos ao aluno também a cultura/história do país.  

 

Ainda em relação à questão 7, agora elencamos os aspectos culturais 

que os estudantes declararam valorizar: 

• Diversidade cultural do Brasil, mencionada de forma genérica ou 

relacionada às diferentes regiões do país. 

• Costumes populares. 

• Diferenças entre a cultura-alvo e as culturas dos alunos.  

• Estereótipos sobre o Brasil e sua desconstrução.  

• Cultura subjetiva brasileira, interação social e comportamento. 

• Aspectos sócioeconômicos do país.  

• Literatura, música , artes. 

  

Dos aspectos acima listados, os dois primeiros aspectos foram 

mencionados por um número maior de informantes.  

 No que diz respeito a questão 8 do Bloco 2, referente à participação em 

alguma comunidade ou grupo de discussão na internet com foco no ensino de 
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PLE, surpreendentemente registramos 24 respostas negativas dos estudantes. 

Nas quatro respostas afirmativas registradas, quatro estudantes declaram 

participação nos seguintes sites e comunidades que abordam o tema (um para 

cada informante): “Fale Português”; “Livenocha”; “Instituto Camões” e 

“comunidade no site de relacionamento Orkut”. Além disso, três estudantes não 

informaram nada a respeito da questão. 

 O quadro a seguir resume essas informações: 

 

 

Quadro 24 – Participação em comunidades ou grupos de discussão na internet 

  

No tocante à questão 9, sobre critérios de seleção e elaboração de 

materiais didáticos, nove estudantes deixaram o espaço para a resposta em 

branco. Onze deram respostas informando que não têm critérios, alguns 

esclarecendo que é porque ainda não atuam em prática de ensino de PLE.  

Outros onze estudantes preencheram o espaço com respostas 

adequadas para a questão 7, como: 

 

E23: Faixa etária, área de atuação dos estudantes e nível de proficiência 

em PLE.  

 

Passamos a apresentar os critérios apontados por esses informantes, 

em ordem decrescente de número de ocorrências. A menção mais frequente foi 

ao critério de adequação do material didático ao perfil do aprendiz estrangeiro 

(faixa etária, área de atuação, nível de proficiência, objetivos com o estudo da 

 

Participação em comunidades ou grupo de discussões na internet 

 

 

Sim 

 

Não 

 

Não informaram 

 

4 

 

24 

 

3 
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língua-alvo, interesses e necessidades específicas). Seguiu-se o critério 

vinculado ao conteúdo linguístico e cultural, havendo um predomínio de 

menções ao componente linguístico (usos da língua portuguesa, sistema do 

português brasileiro, léxico, imagens do Brasil veiculadas). Em terceiro lugar 

surgiram critérios relacionados a aspectos metodológicos (abordagem em 

sintonia com a linha teórica a ser seguida no processo de ensino-

aprendizagem, método comunicativo). Seguem-se critérios mais genéricos 

como aqueles que mencionam a atratividade, praticidade, objetividade e 

facilidade de compreensão  dos materiais didáticos.  

A questão 10 do Bloco 2 indaga sobre a utilização de recursos 

multimídia na prática pedagógica e sobre as possíveis dificuldades dos 

estudantes para lidarem  com eles.  

Dos 31 estudantes, dez deixaram a resposta em branco; três 

escreveram apenas um “Não”, que foi considerado resposta inadequada para a 

questão; dois escreveram a palavra “Não” seguida respectivamente de “uso” e 

“faço”, e essas respostas também não foram consideradas adequadas para a 

questão como um todo; e quatro estudantes declararam não dar ainda aulas de 

PLE, resposta também não considerada.   

Dos 12 estudantes restantes, 11 declararam usar recursos multimídia e 

um informou não usá-los. .  

Dentre os 11 estudantes usuários de recursos midiáticos nas interações 

com aprendizes de língua estrangeira, um relata que utiliza CDs de áudio e 

prepara “quizes” em sua prática no ensino de inglês. Os estudantes restantes 

recorrem à apresentação de slides do Power Point no Data Show, selecionam 

vídeos no site You Tube e trabalham com várias modalidades de áudio e vídeo 

em CDs, DVDs e MP3, utilizando músicas e programas de televisão.  

 

 

Uso de recursos multimídia 

Sim Não Respostas brancas e 

nulas 

11 1 19 
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Quadro 25 - Uso de recursos multimidia pelos estudantes pesquisados 

 

Sobre a presença e a ausência de dificuldades relacionadas ao uso de 

recursos midiáticos, só nove dos 11 estudantes que usam recursos multimídia 

se manifestaram: sete declaram não ter dificuldades e dois declaram ter 

dificuldades.   

Dos sete que declaram não ter dificuldades, destacamos dois: um que 

acredita que, apesar de não ter dificuldades, outros lidam melhor com esse tipo 

de recurso; outro que diz não ter “dificuldades com tecnologias”, embora não 

recorra a elas rotineiramente.  

Os dois estudantes que declaram dificuldades relativizam-nas com 

expressões como “por vezes”, um deles declarando que pretende realizar um 

curso para lidar melhor com o problema.  

O  quadro que se segue resume o exposto:  

 

 

Presença de dificuldades com o uso de recursos multimídia 

Sim Não Não informaram 

2 7 3 

 

Quadro 26 – Dificuldades dos estudantes no uso de recursos multimidia  

 

 Na questão 11 do Bloco 2,  que enfoca as lacunas que os estudantes de 

PLE percebem em sua formação profissional e também as formas de lidarem 

com elas, 16 estudantes não informaram ou não conseguiram responder 

objetivamente a questão e cinco informantes não apontam lacunas na 

formação profissional.  

Registramos, portanto, apenas 10 respostas para serem analisadas em 

nossa investigação. Nessas dez respostas, nove informantes apontaram algum 

tipo de lacuna, ainda que, por vezes, apresentando informações não 

pertinentes aos objetivos da pergunta; e um estudante deu informações 

somente a respeito da segunda pergunta da questão (de que forma você lida 
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com elas?) dizendo: “fazendo intercâmbios culturais e participando de eventos 

acadêmicos”. 

As respostas foram distintas para cada participante, mas a maioria 

estava relacionada à falta de experiência profissional. As lacunas apontadas 

relacionam-se a: 

• Poucas oportunidades de desenvolver pesquisas, o que impediu 

reflexões acerca da relação teoria e prática. 

• Prática de ensino de PLE insuficiente.  

• Prática de elaboração de materiais didáticos insuficiente. 

• Escassez de leituras teóricas direcionadas ao conhecimento 

específico da área.  

• Formação didática insuficiente.   

 

Cinco dos estudantes que apontaram lacunas, explicaram como lidam 

para solucionar os problemas encontrados na falta da formação acadêmica: um 

primeiro afirma repetir a prática de outros colegas; o segundo realiza muitas 

leituras e pesquisa e os três últimos procuram esclarecer dúvidas com 

orientadores e professores de suas instituições.    

 A questão 12 do Bloco 2, solicitava sugestões de ações de formação 

continuada para o preenchimento das lacunas de conhecimento apontadas 

pelos estudantes de PLE da região. Somente 10 informantes responderam com 

clareza a essa questão. Dos outros 21 estudantes que não responderam 

adequadamente à questão, 12 deixaram-na em branco; sete deram respostas 

nulas (seis escreveram apenas “não” e um escreveu “sim”) e dois informantes 

não deram sugestões, informando desconhecimento do assunto, conforme 

exemplo que se segue:  

 

E1: Ainda não, pois até o momento eu não tenho conhecimento suficiente no 

assunto. 

 

 O quadro a seguir resume essas informações: 
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Sugestões de ações de formação continuada 

 

Sim 

 

Não  

 

Respostas nulas e em 

branco 

 

10 

 

2 

 

19 

 

Quadro 27 – Sugestões de ações de formação continuada pelos estudantes  

 

 

Tipos de ações de formação continuada sugeridas 

Tipos de ação Número de sugestões  

Formação e especialização específicas na área 

para qualificar os profissionais  

3 

Eventos que promovam interações entre 

professores de PLE 

2 

Atividades de atualização como: fóruns, palestras, 

congressos e minicursos  

3 

Cursos voltados para área de didática 1 

Cursos sobre cultura 1 

 

Quadro 28 – Tipos de ações de formação continuada sugeridas pelos 

estudantes pesquisados 

 

A questão 13, que solicitava aos informantes opinião sobre os fatores 

determinantes do atual crescimento do interesse de estrangeiros pela língua e 

pela cultura do Brasil, foi deixada em branco por apenas um estudante. Os 

demais a responderam. 

Seguem-se, em ordem decrescente de frequência, os fatores 

determinantes do mencionado interesse, de acordo com a visão dos 

estudantes pesquisados:  
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•  Visibilidade no cenário internacional do crescimento econômico 

brasileiro, implicando oportunidades de investimento, trabalho e 

estudo para estrangeiros no país.  

• Imagens atraentes e estereotipadas do país (samba, carnaval, 

mulheres bonitas, alegria, hospitalidade, cultura e ambiente dos 

trópicos, questões sociais e ambientais, natureza rica e variada).  

• Realização próxima de eventos esportivos de repercussão 

mundial- Copa do Mundo  e Olimpíadas.   

• Exportação de produtos culturais (música, cinema e literatura).   

• Maior projeção do país nos campos político, científico e 

tecnológico.  

 

No capítulo que se segue, estabeleceremos, com base nos traços 

dominantes observados na análise dos 62 questionários do nosso corpus, um 

perfil do professor e um perfil do estudante da área de PLE da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro.    

. 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo vamos estabelecer um perfil do professor e um perfil do 

estudante da área de PLE da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ambos 

delineados com base nos traços predominantes depreendidos dos 

questionários respondidos por nossos informantes. Em seguida, vamos buscar 

convergências e divergências desses perfis com aqueles apresentados como 

desejáveis em estudos sobre formação de professores de línguas estrangeiras, 

inclusive de PLE.     
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6.1.PERFIL DO PROFESSOR 

 

A análise dos dados dos questionários respondidos por 31 professores 

de PLE da Região Metropolitana do Rio de Janeiro revela o perfil de um 

profissional jovem (com menos de 30 anos), do sexo feminino, natural do 

estado do Rio de Janeiro e residente na cidade do Rio de Janeiro. 

Sua formação compreende graduação em Letras, na habilitação 

Português-Inglês, e pós-graduação em Linguística ou Linguística Aplicada, 

realizada em universidade federal da região. Suas atividades são 

desenvolvidas em cursos de português para estrangeiros oferecidos pelas 

universidades públicas e privadas da região, em cursos de idiomas e aulas 

particulares. Tem conhecimento de inglês, por vezes ministrando cursos 

também nessa área.  

Seu contato com falantes de outra língua e cultura se deu no próprio 

contexto brasileiro e sua motivação para atuar na área de PLE se deve ao fato 

de perceber a expansão desse nicho de atividade, de poder vivenciar sua 

língua e cultura por um ângulo diferente daquele ao qual estava habituado e 

ainda de interagir com falantes de variados universos linguísticos e culturais. 

Muitas vezes essa percepção e essa experiência tiveram início com sua 

participação em eventos, cursos e estágios na área de PLE.    

Na sua preparação para o exercício do magistério na área em questão, 

destaca a importância de eventos, cursos de pós-graduação, estágios, 

monitorias e disciplinas de PLE na graduação. Realizou cursos de Linguística, 

de Linguística Aplicada e de Português do Brasil em seus múltiplos usos. Fez 

também cursos de Cultura Brasileira, preocupando-se em suas aulas com as 

diferenças culturais, procurando fazer uma correlação entre o comportamento 

social e linguístico do brasileiro e o de seus alunos e valorizando produtos de 

nossa cultura como música, culinária, cinema, literatura, pintura, arquitetura, 

entre outros.     

A participação em comunidades e grupos de discussão não tem muito 

espaço em seu quotidiano profissional.    

Na seleção e preparação de materiais didáticos preocupa-se com sua 

adequação aos objetivos do curso, ao perfil do aluno, aos seus interesses e 
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necessidades, observando, com atenção, na abordagem do componente 

linguístico, a escolha de textos autênticos e de contextos de uso da língua-alvo. 

Em relação ao componente cultural, observa a abordagem do nosso modo de 

ser, das regras sociais aqui existentes, a presença de temas variados e atuais 

em foco em nosso contexto. 

Este professor recorre significativamente, em sua prática, a recursos 

mulltimídia e declara não ter dificuldades em sua utilização.   

Atribui as principais lacunas em sua formação à ausência de um 

embasamento em curso de graduação (seguido de estágio) voltado para o 

ensino de PLE. Gostaria de ampliar seus conhecimentos sobre o sistema da 

língua portuguesa, sobre uso de tecnologias de informação e comunicação e 

ainda sobre elaboração de material didático. Para contornar os problemas 

advindos das lacunas declaradas faz cursos de atualização e pós-graduação, 

leitura de literatura da área e prática reflexiva, com observação de acertos e 

erros. Sugere como ações de formação continuada cursos frequentes e de 

curta duração (minicursos, cursos de atualização e extensão).   

Em relação às ações de formação continuada propõe que sejam de 

curta duração, possivelmente tendo em vista sua jornada de trabalho, 

provavelmente extensa, que lhe deixa pouco tempo disponível para o 

aperfeiçoamento desejado.   

Relaciona o interesse crescente de estrangeiros pela língua e cultura do 

Brasil prioritariamente a fatores políticos e econômicos que vêm colocando o 

Brasil em evidência no contexto internacional e também a eventos esportivos 

internacionais que serão aqui realizados em breve. Destaque-se ainda que, na 

percepção dos professores pesquisados, o interesse pela língua e cultura do 

Brasil e a expansão de seu ensino a estrangeiros não se deve apenas à 

projeção econômica e política do país no cenário mundial, mas também a 

imagens da cultura e da natureza do Brasil que já circulavam anteriormente no 

contexto internacional.  

Ressalte-se que esse professor de PLE, graduado em Letras - 

habilitação Português-Inglês, além de ser proficiente na língua que vai ensinar 

a estrangeiros, o português (diferentemente do que muitas vezes ocorre em 

nosso contexto com professores que vão ensinar como LE uma língua que mal 
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dominam, como lembra Celani, 2010, p. 61), tem também, por ter se graduado 

em inglês, a experiência de já ter se colocado como aprendiz de uma língua 

estrangeira, o que cria muitas oportunidades de reflexão sobre o processo de 

aprendizado de seu próprio aluno.         

Confrontando esse perfil com linhas gerais expostas por Dell Isola 

(2005), o professor pesquisado tem, em sua maioria, uma preparação e uma 

experiência que contemplam os principais eixos apresentados pela autora 

como desejáveis na formação de um professor de PLE: formação inicial em 

Letras (embora não seja uma graduação específica em PLE), implicando, 

conhecimentos relativos ao uso falado e escrito do Português do Brasil em 

diferentes situações de comunicação; estudos de Linguística, de Linguística 

Aplicada e de Cultura Brasileira, muitas vezes em nível de pós-graduação; 

habilidades desenvolvidas em relação ao uso das tecnologias de informação e 

comunicação em suas aulas; seleção e elaboração de materiais didáticos; e 

ainda autonomia no sentido de selecionar e elaborar materiais didáticos, de 

refletir sobre sua prática, de detectar lacunas em sua formação e sugerir ações 

para tentar minimizá-las.  

Esse professor é fruto mais de um processo de formação que de 

treinamento (Leffa, 2006), porque sua preparação não se restringiu a um 

adestramento para trabalhar com determinado material didático, prendendo-se 

a determinado método e abordagem. Esse profissional tem uma formação 

acadêmica de base, parece posicionar-se de forma refletida e buscar, de 

muitas formas, ampliar seu conhecimento.  

6.2. PERFIL DO ESTUDANTE 

 A partir das informações fornecidas através dos 31 questionários 

respondidos pelos estudantes de Letras da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, estabelecemos um perfil predominante, que iremos descrever.  

Trata-se de um estudante jovem, do sexo feminino, situado na faixa dos 

20 anos, natural do estado do Rio de Janeiro e residente na cidade do Rio de 

Janeiro. Está cursando a graduação em Letras em instituição federal da região, 

na habilitação Português-Literaturas. Para concretizar sua formação pré-

serviço na área de PLE, realizou/realiza disciplina específica da grade 
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curricular das instituições federais de ensino do Rio de Janeiro e de Niterói e 

participou/participa de eventos promovidos pelas universidades públicas e 

privadas da região. Tem vivência de língua estrangeira (sobretudo inglês) como 

aluno, mas não ensinou/ensina essa língua.   

 Sua experiência de interagir com falantes de outras línguas se deu no 

contexto brasileiro e em sua própria instituição de ensino, mas ainda não 

realizou estágio na área de PLE.    

 A motivação para os estudos na área de PLE é proveniente da atual 

ampliação das oportunidades de atuação no ensino da língua e da cultura 

brasileiras, bem como de reflexão sobre a sua própria identidade, por vezes 

iniciada em cursos, em prática orientada e em eventos realizados na área.  

 Além de realizar disciplinas introdutórias ao estudo de PLE na 

graduação, participou de eventos da área. Para sua formação contribuíram 

cursos de Português do Brasil (com ênfase na variação da língua) e de 

Fundamentos de Cultura Brasileira. Cursos de Linguística e Linguística 

Aplicada contribuíram em menor escala.   

 Embora tenha um perfil muito jovem, esse estudante não participa de 

comunidades ou de grupos de discussão da área de PLE.  Além disso, não 

desenvolvendo ainda uma prática de ensino, não recorre a critérios de 

elaboração e seleção de materiais didáticos nem a recursos multimídia.   

 Quanto às lacunas em sua formação, apresenta dificuldades em 

localizá-las em virtude de ainda estar cursando a graduação, mas aponta as 

práticas de pesquisa e de ensino como insuficientes. Também não sugere 

ações de formação continuada de professores de PLE, provavelmente por 

ainda estar no início de sua formação básica.   

 Atribui o interesse crescente de estrangeiros pela língua e cultura do 

Brasil ao desenvolvimento econômico do país e seu respectivo destaque no 

cenário mundial. Também atribui o crescimento desse interesse a aspectos da 

cultura e da natureza brasileira comumente valorizados por estrangeiros e à 

realização de eventos esportivos internacionais que terão lugar, em breve, no 

Brasil.    

 Vale comentar alguns traços desse perfil do estudante, sendo o primeiro 

o fato de cursar sua graduação na habilitação Português–Literaturas. Esse 
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traço decorre do fato de que muitos dos 31 estudantes que responderam ao 

questionário estavam cursando disciplina sobre o ensino de PLE, obrigatória 

nessa habilitação. Destaque-se que cursar Português–Literaturas não excluiu 

de sua formação o conhecimento de língua(s) estrangeira(s), adquirido de 

outras formas, e portanto a vivência de aprender uma outra língua e cultura.   

Outros traços importantes no perfil desse estudante são aqueles 

relativos a estudos de língua portuguesa com foco na variação e usos e ainda a 

estudos de fundamentos de cultura brasileira, que podem contribuir para a 

construção de uma base sólida para sua atividade futura de professor de PLE. 

Dell Isolla (2005) chama atenção para a necessidade desses conhecimentos 

na formação do professor de PLE.        

Merece destaque ainda a consciência desse estudante acerca da 

oportunidade de reflexão sobre a identidade brasileira que lhe foi 

proporcionada pelos estudos sobre o ensino de PLE. Abrahão (2004, p. 148-

149), abordando a formação inicial de alunos-professores de língua 

estrangeira, ressalta que o exercício, pelo estudante, da reflexão sobre os 

conhecimentos já adquiridos e em aquisição pode auxiliá-lo, tanto nas etapas 

posteriores do curso, tornando-o mais consciente na interação com as teorias 

acadêmicas, quanto na construção de sua prática de ensino.  

Abrahão (2004, p. 132), abordando a formação pré-serviço nos cursos 

de Letras destaca:  

 

  (...) o aluno-professor, entre todas as outras 

experiências de vida, traz uma experiência rica como 

aprendiz, às vezes já como professor, além de uma 

gama de conhecimentos teóricos adquirida nos 

primeiros anos do curso universitário. No entanto, 

poucos tiveram oportunidade de buscar uma 

explicitação das crenças, pressupostos e 

conhecimentos que têm sobre o que está envolvido 

no processo ensino-aprendizagem da língua 

estrangeira que vão ensinar. O que ocorre é que, 

muitas vezes, o aluno não tem explicitado para ele 
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próprio o que acredita ser linguagem, ensinar e 

aprender, algo fundamental para orientar seu 

trabalho em sala de aula. 

Também cabe destacar, na menção feita a eventos como elementos 

geradores de interesse pela área de PLE, o papel que o Encontro de Português 

Língua-Estrangeira do Rio de Janeiro pode ter tido nessa motivação. No PLE-

RJ, com significativa presença de estudantes da região, os participantes trocam 

informações sobre pesquisas e experiências de ensino desenvolvidas ou em 

desenvolvimento. Leffa (2006, p. 363) lembra que o professor em contínua 

formação, precisa ter, na construção de seu conhecimento, a oportunidade de 

trocar idéias e experiências com seus pares, não devendo se limitar a ouvir o 

que os especialistas têm a dizer.     

Causou-nos estranhamento o fato de que os estudantes informantes, 

não declarem participação de comunidades e grupos de discussão na área de 

PLE. Estando situados numa faixa etária com grande envolvimento com as 

novas tecnologias de informação e comunicação e vivendo em um país que se 

destaca pelo grande número de usuários da internet, era de se esperar que 

participassem dessas comunidades e grupos, revelando maior autonomia na 

construção de seu conhecimento.     

 

 

7. CONCLUSÃO  

 

Nesta pesquisa, tivemos por objetivo pesquisar bases de formação, 

lacunas de conhecimento, posturas, atividades desenvolvidas e opiniões de 

estudantes e professores que se preparam para atuar ou que já atuam na área 

de PLE na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, julgando que um 

diagnóstico do perfil atual do grupo seria relevante para o planejamento - a 

curto, médio e longo prazo - de ações de formação de profissionais da área, 

tão necessários nesta época em que muitos estrangeiros se interessam em 

aprender a língua e a cultura do Brasil.   
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Retomamos as questões de nossa pesquisa, tentando respondê-las com 

base nos dados que coletamos nos 62 questionários analisados:   

  

• De que maneira estudantes e professores que atuam na área de 

PBE na Região Metropolitana do Rio de Janeiro vêm se 

preparando para o ensino de nossa língua e cultura a aprendizes 

estrangeiros?  

• Os professores de PBE em atividade apresentam uma formação 

adequada para o desempenho de sua função?   

• Em que contextos e de que forma desenvolvem atividades 

relacionadas  ao ensino de português para estrangeiros ?   

• Que lacunas apontam em sua formação e que tipo de ações 

sugerem para preenchê-las? 

 

Os informantes que atuam na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

têm se preparado para exercer atividade na área, no próprio contexto brasileiro, 

realizando sua formação de base em cursos de graduação em Letras, 

predominantemente nas habilitações português-literaturas e português-inglês e 

nas universidades federais da região. Raros tiveram oportunidade de fazer um 

intercâmbio no exterior.  

Já graduados em Letras, os professores pesquisados buscam 

aprofundar seus estudos em cursos de pós-graduação, com concentração de 

estudos de Linguística e Linguistica Aplicada ao ensino de PLE, a saber 

Especialização na PUC-Rio e Mestrado e Doutorado na UFF.  

Os eventos organizados pelas três universidades da região com 

atividade consolidada na área de PLE têm contribuído para motivar e para dar 

insumos para a preparação desses professores e também de estudantes.    

Considerando-se o quadro das opções de formação para professores de 

PLE na região e as respostas analisadas, pode-se dizer que os professores 

apresentam uma formação adequada, recorrendo a muitos dos canais de 

formação continuada disponíveis no seu entorno, revelando consciência das 

lacunas de sua formação e buscando caminhos para tentar resolvê-las. Sua 

participação não é muito efetiva em relação a grupos de discussão e 
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comunidades profissionais de PLE online, não valorizando muito as 

possibilidades de interação e de trocas profissionais por meio desse canal.               

Em referência a atividades relacionadas ao ensino de português para 

estrangeiros, os estudantes fazem disciplinas na graduação, nem sempre 

seguidas de estágios e pesquisas orientadas, e participam de eventos e 

minicursos da área.   

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.  

Os resultados desse estudo apontaram que são grandes os esforços 

realizados pelo professor de PLE da região pesquisada em busca do 

aperfeiçoamento de sua prática. Diante de um panorama caracterizado pela 

ausência de políticas de formação de professores de PBE, as três instituições 

de ensino superior locais com atividade na área desempenham um papel 

importante, permitindo perspectivas diversas à formação deste novo 

profissional.  

Partindo da premissa de que o processo de ensino-aprendizagem 

depende tanto do desempenho de professores competentes como de 

estudantes cientes de seus objetivos, sugerimos para novas pesquisas da área 

o levantamento do perfil de aprendizes estrangeiros que chegam às diferentes 

regiões brasileiras com propósitos distintos. Quem é o estrangeiro que vem ao 

Brasil estudar nossa língua e cultura? Ao compreendermos o universo desse 

público, será possível direcionar ações mais eficazes para as atividades em 

sala de aula. 
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Esperamos, com nossa pesquisa sobre professores em formação e em 

atividade na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ter contribuído de alguma 

forma para a ampliação e o fortalecimento dos estudos na área de PLE.  
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APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO 

 Por favor, informe: 

Idade:...................         Sexo: .............................                                                                      
Cidade em que vive: .................................  Bairro em que reside: .................................................. 
Nacionalidade:.............................................  Naturalidade: ...........................................................                                                               
 
Estudante de graduação (   )   Estudante de pós-graduação (   )     
 
Professor de PLE atuante em: Aulas particulares (  ) Curso livre de línguas (  )  
Curso em instituição pública de ensino superior (  ) Curso em instituição privada de ensino 
superior(  )      
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Formação:  
Graduação em: ........................................... Concluída em: ................. Em desenvolvimento (   )   
 Instituição:........................................................................................................................ 
Pós-graduação: Especialização (   )   Mestrado (   ) Doutorado (   )  Pós-doutorado (   )  
 Concluída em: ...........  Em desenvolvimento (  )  Área: ..................................................                           
 Instituição: ........................................................................................................................ 
 Título(s) monografia/dissertação/tese: ............................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Conhecimento de língua estrangeira: Sim (   )     Não (   )   Qual/quais? .......................... 
    

1) Você já teve oportunidade de conviver com estrangeiro(s) e de ensinar 
informalmente a língua e a cultura do Brasil? Em caso afirmativo, informe 
como e onde foi essa experiência. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2) Você já teve alguma experiência com o ensino formal de língua(s) estrangeira 

(s)? Em caso de resposta afirmativa, diga no ensino de que língua(s), em que 
instituição e em que época. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3) Que fatores despertaram seu interesse pela área de PLE? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
4) Como você se prepara/preparou para interagir com aprendizes estrangeiros de 

português? Faz/fez cursos específicos, estágios, treinamentos, minicursos, 
participa/participou de eventos na área? Mencione os mais importantes.   
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
5) Você realiza/realizou algum curso de Linguística e/ou  Linguística Aplicada 

ao Ensino de Língua Estrangeira? Qual a sua duração? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

6) Você realiza/realizou curso(s) que contempla(m)/ contemplava(m) o Português 
do Brasil, considerando as modalidades falada e escrita, os registros formal e 
informal e seus usos em diferentes situações de comunicação? Qual a sua 
duração?   
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

7) Você faz/fez algum estudo sobre algum/alguns aspecto(s) da cultura brasileira?  
Que aspectos valoriza no ensino de PLE? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
8) Você participa ou já participou de alguma comunidade ou grupo de discussão 

na internet, cujo foco seja o ensino de Português para Estrangeiros? Qual? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
9) Que critérios você usa na seleção e/ou preparação dos materiais didáticos 

utilizados com os aprendizes? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
10) Quais são os recursos de multimídia utilizados em sua prática pedagógica com 

os aprendizes? Você apresenta alguma dificuldade em lidar com as novas 
tecnologias? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
11) Quais são as lacunas que você aponta em sua formação profissional? De que 

forma você lida com elas?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
12) Você sugere ação/ações de formação continuada com a finalidade auxiliar 

professores de PLE a preencherem essas lacunas ?  Qual/Quais? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
13) Em sua opinião, a que se deve o interesse crescente de estrangeiros pela 
língua e cultura do Brasil na atualidade?  
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO A UM PROFESSOR 

QUESTIONÁRIO 

1) Por favor, informe: 

Idade: 31 anos         Sexo: Feminino                                                                     
Cidade em que vive: Rio de Janeiro   Bairro em que reside: Recreio dos Bandeirantes 
Nacionalidade: Brasileira    Naturalidade: Rio de Janeiro                                                             

 
Estudante de graduação (   )   Estudante de pós-graduação ( X  )     
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Professor de PLE atuante em: Aulas particulares (X) Curso livre de línguas (X)  
Curso em instituição pública de ensino superior (X) Curso em instituição privada de ensino    

 superior(  )      
 

Formação:  
 Graduação em:Português- Italiano  Concluída em: 2005 Em desenvolvimento (   )   

  Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
Pós-graduação: Especialização (   )   Mestrado (  ) Doutorado (X)  Pós-doutorado (   )  

 Concluída em: ..........  Em desenvolvimento ( X )  Área:  Estudos Aplicados de     
 Linguagem                         
 Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF) 
 Título(s) monografia/dissertação/tese: O ensino de PBE no mundo dos negócios: 
 gêneros textuais e escrita 
 

Conhecimento de língua estrangeira: Sim ( X)     Não (   )   Qual/quais? Inglês, 
Italiano e Espanhol. 
    

1) Você já teve oportunidade de conviver com estrangeiro(s) e de ensinar 
informalmente a língua e a cultura do Brasil? Em caso afirmativo, informe 
como e onde foi essa experiência. 
Não.  

2) Você já teve alguma experiência com o ensino formal de língua(s) estrangeira 
(s)? Em caso de resposta afirmativa, diga no ensino de que língua(s), em que 
instituição e em que época. 
Sim. PLE- UFRJ – 2004 – atual  
Italiano – UFRJ – 2006 
PLE e Italiano – aulas particulares 2005 – 2010 
PLE e Italiano – cursos livres (PLAN Idiomas e Excellence Idiomas) – 2007 – 

2010 
 
3) Que fatores despertaram seu interesse pela área de PLE?  

Disciplinas de ensino de PLE cursadas durante a graduação. 
 
4) Como você se prepara/preparou para interagir com aprendizes estrangeiros de 

português? Faz/fez cursos específicos, estágios, treinamentos, minicursos, 
participa/participou de eventos na área? Mencione os mais importantes.   
Cursei disciplinas específicas de PLE oferecidas na graduação. Fui monitora do 
PEC-G.Fiz Mestrado na área de PLE e atualmente desenvolvo pesquisa de 
Doutorado na mesma área.  
Participo de eventos na área, tais como: Encontro de Português Língua 
Estrangeira do Rio de Janeiro (PLE-RJ) e Congresso Internacional de Português 
Língua Estrangeira (CONSIPLE).  
Oficinas de elaboração de material didático (UFRJ), oficina de elaboração de 
itens de avaliação para o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros- Celpe-Bras (INEP) e treinamento da banca de correção do Celpe-
Bras (INEP).  
 

5) Você realiza/realizou algum curso de Linguística e/ou Linguística Aplicada 
ao Ensino de Língua Estrangeira? Qual a sua duração?  
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Como fiz mais de 1 curso, fiquei em dúvida se deveria especificar os títulos dos 
mesmos.  
Sim.  
Linguística I, II, III, IV (UFRJ- Graduação) – 60h cada nível 
Fundamentos da Linguística e da Linguística Aplicada (PUC-RJ/ 
Especialização) – 45h 
Pesquisa Linguística Italiana (UFRJ/ Especialização) – 45h 
Glottodidattica dell’ Italiano (Università Degli Studi della Basilicata/ 
aperfeiçoamento) – 75h 
Linguistica Generale (Università Degli Studi della Basilicata/ aperfeiçoamento) 
– 75h 
 
Linguistica Italiana (Università Degli Studi della Basilicata/ aperfeiçoamento) – 
75h 
Ensino Aprendizagem de Língua Estrangeira (UFF/ mestrado)– Texto: a 
construção linguística do sentido e do Ethos brasileiro – 60h 
Ensino Aprendizagem de Língua Estrangeira (UFF/ mestrado) – Identidades, 
Multiculturalismo e aprendizagem de línguas estrangeiras – 60h 
Ensino Aprendizagem de Língua Estrangeira (UFF/ mestrado) – Gêneros 
Textuais no ensino de português para Estrangeiros – 60h 

6) Você realiza/realizou curso(s) que contempla(m)/ contemplava(m) o Português 
do Brasil, considerando as modalidades falada e escrita, os registros formal e 
informal e seus usos em diferentes situações de comunicação? Qual a sua 
duração?   
Sim. Durante a graduação (Português I e Linguística IV) - 60 h cada.   
 

7) Você faz/fez algum estudo sobre algum/alguns aspecto(s) da cultura brasileira?  
Que aspectos valoriza no ensino de PLE?  
(Essa pergunta não está clara para mim).  
Sim. Os estudos foram ou são realizados com o propósito de aprofundar o 
conhecimento de nossa cultura para não reforçar estereótipos. Não é um estudo 
acadêmico com objetivo de divulgar resultados.  Antes de abordar aspectos 
culturais em sala de aula, faço pesquisa em livros, na internet e leio artigos 
específicos.  
Busco valorizar aspectos que contemplem o ensino da língua e da cultura 
simultaneamente e, dentro de uma perspectiva intercultural, trabalho os 
seguintes tópicos: comportamentos linguísticos e culturais (atos de fala), 
expressões idiomáticas, gestos, provérbios e ditos populares, música, folclore, 
aspectos históricos do Brasil, culinária, a questão do tempo (horário dos 
brasileiros).   
 

8) Você participa ou já participou de alguma comunidade ou grupo de discussão 
na internet, cujo foco seja o ensino de Português para Estrangeiros? Qual? 
Sim. PLE_on_line, portuguêsle2, Fale Português, COMUNIDADE_PLE  e 
AOTP (The American Organization of Teachers of Portuguese.  
 

9) Que critérios você usa na seleção e/ou preparação dos materiais didáticos 
utilizados com os aprendizes? 
Identificação dos participantes (idade, sexo, nacionalidade). 
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Língua materna e outras línguas estrangeiras de conhecimento do aluno.  
Nível de conhecimento da língua-alvo (iniciante, falso iniciante, intermediário, 
intermediário avançado e avançado.  
Nível de educação dos participantes. 
Objetivos específicos de aprendizagem dos participantes. 
Temas de interesse. 
Duração do curso. 

10) Quais são os recursos de multimídia utilizados em sua prática pedagógica com 
os aprendizes? Você apresenta alguma dificuldade em lidar com as novas 
tecnologias? 
Imagens, vídeos, sons, hipertextos. Não 
 

11) Quais são as lacunas que você aponta em sua formação profissional? De que 
forma você lida com elas?  
O ensino de idiomas em ambientes virtuais. Faço leituras específicas, participo 
de cursos e/ou oficinas de capacitação, elaboro e aplico atividades mediadas pelo 
computador.  

 
12)Você sugere ação/ações de formação continuada com a finalidade auxiliar 

professores de PLE a preencherem essas lacunas ?  Qual/Quais? 
Sim. Participação em eventos, cursos, oficinas e minicursos específicos da área 

de PLE.  
 
13) Em sua opinião, a que se deve o interesse crescente de estrangeiros pela 

língua e cultura do Brasil na atualidade?  
Posição de destaque no cenário político-econômico mundial.   

 

 

 

 

 

 

ANEXO B- QUESTIONÁRIO APLICADO A UM ESTUDANTE 

QUESTIONÁRIO 

Por favor, informe: 

Idade:  24         Sexo: masculino                                                                    
Cidade em que vive:      Rio de Janeiro           Bairro em que reside: Taquara 
Nacionalidade:  Brasileiro                  Naturalidade: Rio de Janeiro                                                                
 
Estudante de graduação (  x)   Estudante de pós-graduação (   )     
 
Professor de PLE atuante em: Aulas particulares (  ) Curso livre de línguas ( x )  
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Curso em instituição pública de ensino superior (  ) Curso em instituição privada de ensino 
superior(  )      
 
Formação:  
Graduação em:.Letras Português - Japonês.      Concluída em: .......... Em desenvolvimento ( x  )   
 Instituição:....UFRJ.............................................................................................................   
Pós-graduação: Especialização (   )   Mestrado (   ) Doutorado (   )  Pós-doutorado (   )  
 Concluída em: ...........  Em desenvolvimento (  )  Área: ...........................................                        
 Instituição: .................................................................................................................. 
 Título(s) monografia/dissertação/tese: ....................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
Conhecimento de língua estrangeira: Sim ( x  )     Não (   )   Qual/quais? Inglês e 
Japonês 
    

1) Você já teve oportunidade de conviver com estrangeiro(s) e de ensinar 
informalmente a língua e a cultura do Brasil? Em caso afirmativo, informe 
como e onde foi essa experiência. 

Sim. Na faculdade de Letras acabamos conhecendo estudantes intercambistas ou de 
PLE. Já tive caso de sair com amigos estrangeiros e corrigir certa expressão ou 
estereótipo (quando tenho essa liberdade) 

 
2) Você já teve alguma experiência com o ensino formal de língua(s) estrangeira 

(s)? Em caso de resposta afirmativa, diga no ensino de que língua(s), em que 
instituição e em que época? 
 
Sim. Ensino Japonês paralelamente ao PLE. Desde de 2009 até o momento, no 
CLAC ( curso da UFRJ), curso privado e aula particular. 

 
3) Que fatores despertaram seu interesse pela área de PLE?  

Diversos: A intensa troca cultural, interesse em línguas e culturas estrangeiras. 
 
4) Como você se prepara/preparou para interagir com aprendizes estrangeiros de 

português? Faz/fez cursos específicos, estágios, treinamentos, minicursos, 
participa/participou de eventos na área? Mencione os mais importantes. 
 
Cursei matérias na faculdade de Letras, específicas de PLE que abordaram 
gêneros textuais, materiais didáticos, CELPE-Bras, etc. Além disso, assisti a 
aulas a aulas de PLE antes de atuar. 

 
5) Você realiza/realizou algum curso de Linguística e/ou  Linguística Aplicada 

ao Ensino de Língua Estrangeira? Qual a sua duração? 
Não 
 

6) Você realiza/realizou curso(s) que contempla(m)/ contemplava(m) o Português 
do Brasil, considerando as modalidades falada e escrita, os registros formal e 
informal e seus usos em diferentes situações de comunicação? Qual a sua 
duração?   
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Esses temas foram abordados de forma rápida na faculdade, mas não eram o 
foco das mesmas. 
 

7) Você faz/fez algum estudo sobre algum/alguns aspecto(s) da cultura brasileira?  
Que aspectos valoriza no ensino de PLE? 
 
Apesar de ainda não ter feito uma pesquisa formal sobre isso, acredito que 
apresentar a cultura e lidar com certos estereótipos em sala de aula é 
fundamental. 

 
8) Você participa ou já participou de alguma comunidade ou grupo de discussão 

na internet, cujo foco seja o ensino de Português para Estrangeiros? Qual? 
 
Sim. Não lembro o nome por não ter tido contato por um tempo, mar era uma 
comunidade do Orkut de estudantes de PLE. 

 
9) Que critérios você usa na seleção e/ou preparação dos materiais didáticos 

utilizados com os aprendizes? 
 
Faixa etária, área de atuação dos estudantes e nível de proficiência em PLE. 

 
10) Quais são os recursos de multimídia utilizados em sua prática pedagógica com 

os aprendizes? Você apresenta alguma dificuldade em lidar com as novas 
tecnologias? 
 
Não tenho dificuldade. Vídeo, rádio, MP3,projetos, Power Point. 

 
11) Quais são as lacunas que você aponta em sua formação profissional? De que 

forma você lida com elas?  
 
Uma formação de teoria didática. È necessário buscar o que teóricos da didática 
podem contribuir. Certamente há outras lacunas ainda a serem preenchidas. 

 
12) Você sugere ação/ações de formação continuada com a finalidade auxiliar 

professores de PLE a preencherem essas lacunas ?  Qual/Quais? 
 
Cursos voltados à didática. 

 
13) Em sua opinião, a que se deve o interesse crescente de estrangeiros pela 
língua e cultura do Brasil na atualidade?  
 
O crescente aumento da visibilidade do Brasil  no mundo como potencia econômica, 
tecnológica e cultural. Há pessoas que vem para cá investir, outras que se 
apaixonam por nossa cultura ou querem aprender nossas técnicas. 


