
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

CAMILA SOUZA DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E INTERNACIONALIZAÇÃO ACADÊMICA: 

ENTRE O STATUS DA LÍNGUA INGLESA E A PROMOÇÃO DO 

PLURILINGUISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018 



 

 

CAMILA SOUZA DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E INTERNACIONALIZAÇÃO ACADÊMICA: 

ENTRE O STATUS DA LÍNGUA INGLESA E A PROMOÇÃO DO 

PLURILINGUISMO 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Estudos de Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense – UFF, 

Linha de Pesquisa 3 – História, política e 

contato linguístico, como parte dos requisitos 

para a obtenção do grau de Mestre em Estudos 

de Linguagem. 

 

Campo de Confluência: Linguística,  

 

Orientadora: Profª Drª Telma Pereira. 

 

 

 

 

Niterói 

2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha catalográfica automática - SDC/BCG 

Bibliotecária responsável: Angela Albuquerque de Insfrán - 
CRB7/2318 

 

 

 

 

 

A553p Andrade, Camila Souza de 

Políticas linguísticas e internacionalização acadêmica: 

entre o status da língua inglesa e a promoção do 

plurilinguismo / Camila Souza de Andrade; Telma Cristina de 

Almeida Silva Pereira, orientadora. Niterói, 2018. 

80 f. 

 
Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2018. 

 
1. Ensino-aprendizagem de Língua Estrangeira. 2. 

Internacionalização. 3. Política Linguística. 4. 

Produção intelectual. I. Título II. Pereira,Telma Cristina 

de Almeida Silva , orientadora. III. Universidade Federal 

Fluminense. Instituto de Letras. 

CDD - 



 

 

 

CAMILA SOUZA DE ANDRADE 

 

 

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E INTERNACIONALIZAÇÃO ACADÊMICA: 

ENTRE O STATUS DA LÍNGUA INGLESA E A PROMOÇÃO DO 

PLURILINGUISMO 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Estudos de Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense – UFF, 

Linha de Pesquisa 3 – História, política e 

contato linguístico, como parte dos requisitos 

para a obtenção do grau de Mestre em Estudos 

de Linguagem. 

 

Campo de Confluência: Linguística,  

 

Orientadora: Profª Drª Telma Pereira. 

 

Aprovada em 21 de  março de 2018.             

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

______________________________________________________________________ 

Profª Drª Telma Cristina de Almeida Silva Pereira – UFF 

Orientadora 

 

______________________________________________________________________ 

Profº Drª Renata Lopes de Almeida Rodrigues– UERJ 

 

_____________________________________________________________________ 

Profº Drº Leonardo Ferreira Kaltner – UFF 

 

______________________________________________________________________ 

Profª Drª Dr. Xoán Carlos Lagares Diez – UFF 

Suplente 

 

 

 

 

Niterói-RJ 

2018 

javascript:abreDetalhe('K4746729D8','Renata_Lopes_de_Almeida_Rodrigues',654592)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Marcelo e Wilma, por me 

darem a força necessária para sempre seguir 

em frente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por dar saúde, força, determinação e tornar tudo possível.  

À minha orientadora Telma, exemplo de pessoa e profissional, cujo carinho, dedicação 

e atenção possibilitaram a realização desta pesquisa. Muito obrigada pela compreensão 

e apoio nos momentos difíceis! 

Aos professores Renata Rodrigues e Leonardo Kaltner, por terem aceitado participar da 

minha banca de defesa.  

À minha família, pelo incondicional apoio, carinho, ajuda e companheirismo sem 

medidas. 

Aos professores do programa de pós-graduação da UFF, pelo profissionalismo e pelo 

incentivo à pesquisa.  

Aos funcionários da secretaria programa de pós-graduação da UFF, pela disponibilidade 

e eficiência.  

À Superintendente da SRI, por ter aceitado participar da pesquisa e pela entrevista 

concedida.  

Aos funcionários da SRI, pelos dados concedidos, pela disponibilidade e pela eficiência.  

Aos meus amigos da pós-graduação, pelas contribuições, questionamentos e conforto 

nas horas difíceis.  

Aos meus amigos de longa data, pelo apoio e pela compreensão nos momentos de 

ausência.  

A CAPES, pelo auxílio financeiro durante o curso.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The future of higher education is a global one and it is our job to help prepare the 

higher education world for this.”  

 

Uwe Brandenbur e Hans de Wit, 2011. 
  



 

 

RESUMO 

 

No contexto de internacionalização do ensino superior, a competência comunicativa em 

línguas estrangeiras deixou de ser um diferencial para ser essencial. No Brasil, apesar de 

as políticas linguísticas garantirem o ensino de línguas na educação básica, o mesmo 

nem sempre ocorre de maneira eficaz. Esse fato, associado aos desafios da 

internacionalização da universidade, demanda a elaboração de ações de políticas 

linguísticas universitárias que atendam às diferentes necessidades de uso linguístico da 

instituição. A presente pesquisa tem por objetivos destacar as demandas de uso de 

língua estrangeira na universidade; verificar os efeitos da ação de política linguística 

implementada para o ensino de línguas, no que tange à inserção acadêmica e 

profissional dos estudantes e identificar as ações adotadas pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) que visam internacionalizar e atender às recomendações das agências 

de fomento. A metodologia adotada para este estudo foi de base qualitativa, com o 

suporte dos seguintes instrumentos de pesquisa: análise documental das políticas 

linguísticas em vigor para o ensino de línguas estrangeiras na educação básica; 

entrevistas com a responsável pela Superintendência de Relações Internacionais (SRI) 

da UFF e com coordenadores do Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras 

(PULE). A fundamentação teórica apoia-se nos conceitos de política linguística 

(CALVET, 2007; COOPER, 1997; GRIN, 2002), internacionalização (KNIGHT, 2002) 

e de competência comunicativa (HYMES, 1972). Os resultados apontam que, no âmbito 

da internacionalização acadêmica, há uma demanda crescente pelo uso e pelo 

aprendizado de línguas estrangeiras no espaço universitário. Essa demanda evidencia o 

hiato existente entre a precária formação em línguas estrangeiras no ensino básico e as 

necessidades comunicativas do contexto acadêmico. Finalmente, constatamos a 

necessidade de se implementar uma política linguística universitária plurilíngue que dê 

conta da diversidade linguística envolvida no processo de internacionalização. 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras; Internacionalização; 

Políticas linguísticas. 

 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

In the context of internationalization of higher education, communicative competence in 

foreign languages is no longer a differential to be essential. In Brazil, although language 

policies insure the teaching of languages in basic education, the same does not always 

happen in an effective way. This fact, associated with the challenges of 

internationalization of higher education, demands the development of university 

language policies actions that meet the different linguistic practice needs of the 

institution. The aims of this research is point out the demands of foreign language use at 

the university; to verify the effects of the university language policies actions 

implemented for the teaching of languages, with regard students' academic and 

professional insertion and to identify if the actions adopted by the UFF that aim to 

internationalize and meet the recommendations of the development agencies. The 

methodology adopted for this study was qualitative, with the support of the following 

research instruments: documentary analysis of the current language policies for foreign 

languages teaching in basic education, interview with the head of the Superintendence 

of International Relations (SRI) of UFF and with coordinations of the Foreign 

Languages Universalization Program (PULE).The theoretical foundation is based on the 

concepts of language policies (CALVET, 2007, COOPER, 1997, GRIN, 2002), 

internationalization (KNIGHT, 2002) and communicative competence (HYMES, 1972). 

The results show that, in the scope of  internationalization of higher education, there is a 

growing demand for the use and learning of foreign languages in the university area. 

This demand evidences the gap between precarious foreign language formation in basic 

education and the communicative needs of the academic context. Finally, we notice the 

need to implement a plurilingual language policy university that takes into account the 

linguistic diversity involved in the internationalization process. 

Keywords: Teaching and learning foreign languages; Internationalization; Language 

policies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os efeitos da globalização, iniciada no último terço do século XX, exerceram 

grande impacto nas relações econômicas e sociais, na difusão do conhecimento e no 

aumento do contato entre línguas e culturas, envolvendo sujeitos de diferentes partes do 

mundo. Nesse processo, no qual a comunicação passou a ser um dos pontos centrais, as 

línguas adquiriram novas funções e as políticas linguísticas foram desenhadas no âmbito 

dos blocos econômicos. Em vista disso, o conhecimento de línguas estrangeiras tornou-

se uma necessidade ainda mais evidente, a fim de se estabelecer uma interação, virtual 

ou presencial, além das fronteiras. Diante desse cenário, o domínio de pelo menos um 

idioma, além de sua primeira língua, tornou-se uma necessidade básica para 

profissionais de diversas áreas, bem como para estudantes em formação.  

Em um mundo com cerca de 7000 línguas, Calvet (1999) propõe o modelo 

gravitacional para explicar a dinâmica das funções das línguas no cenário da 

globalização. Nesse modelo, o autor mostra que as relações entre as línguas se 

apresentam hierarquizadas, seja por razões históricas, seja em relação ao número de 

usuários da língua, em suas diferentes modalidades. 

No modelo gravitacional, a língua inglesa aparece como uma língua 

hipercentral. A extensão do poder colonial britânico, que disseminou o inglês pelo 

mundo desde o século XVI, até a hegemonia dos Estados Unidos como poder 

econômico durante o século XX são dois fatores que contribuíram para que a língua 

inglesa alcançasse o status de língua global (CRYSTAL, 2005). 

A hipercentralidade do inglês é confirmada por Leffa (2001) que aponta ser essa 

a língua estrangeira mais estudada no mundo e isso se deve ao fato de que o inglês é 

falado por mais de um bilhão de pessoas, além de ser o idioma mais usado nas 

publicações científicas e ser a língua das organizações internacionais. 

No Brasil, as políticas linguísticas vigentes reconhecem a importância do inglês 

para a sociedade atual. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 

1998) destacam os fatores históricos para justificar a escolha do ensino de uma língua 

estrangeira: 
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  Os fatores históricos estão relacionados ao papel que uma língua específica 

representa em certos momentos da história da humanidade, fazendo com que 

sua aprendizagem adquira maior relevância. A relevância é frequentemente 

determinada pelo papel  hegemônico dessa língua nas trocas internacionais, 

gerando implicações para as trocas interacionais nos campos da cultura, da 

educação, da ciência, do trabalho etc. O caso típico é o papel representado 

pelo inglês, em função do poder e da influência da economia norte-

americana. Essa influência cresceu ao longo deste século, principalmente a 

partir da Segunda Guerra Mundial, e atingiu seu apogeu na chamada 

sociedade globalizada e de alto nível tecnológico, em que alguns indivíduos 

vivem neste  final do século. O inglês, hoje, é a língua mais usada no 

mundo dos negócios, e em alguns países, como Holanda, Suécia e Finlândia, 

seu domínio é praticamente universal nas universidades. (p. 22-23) 

 

O documento postula que o acesso à língua inglesa possibilita o estudante 

integrar a comunidade global e compreender seu vínculo como cidadão em seu espaço 

social. Contudo, apesar de termos legislações que reconheçam a importância de se 

aprender o inglês e que tornem obrigatório o ensino desta língua, ele não é valorizado 

no espaço escolar nem ocorre de maneira eficaz (LEFFA, 2011; SIQUEIRA, 2011; 

OLIVEIRA, 2011) em razão de uma combinação de fatores, entre eles: carga horária 

reduzida, pouca exposição à língua estrangeira e ausência de infraestrutura adequada 

para o ensino de línguas (PEREIRA, 2006). 

Atualmente, as instituições de ensino superior estão diante dos desafios da 

"sociedade do conhecimento", que pressupõe o uso compartilhado de recursos, a 

construção coletiva do saber, a interação virtual ou presencial e a valorização do direito 

à informação, às tecnologias de informação e comunicação e à educação. Nesse 

contexto, o conhecimento de outras línguas é necessário para acesso à circulação do 

conhecimento.  

Com o ensino de línguas estrangeiras ineficiente na educação básica, o 

estudante, por muitas vezes, ingressa na universidade sem ter domínio do idioma. Esse 

fato, associado aos desafios da internacionalização da universidade, demanda a 

elaboração de ações políticas linguísticas universitárias que atendam às diferentes 

necessidades de uso linguístico da instituição. 

Nesse sentido, a Universidade Federal Fluminense (UFF) implementou uma 

ação de política linguística para a promoção do ensino de línguas como forma de 

favorecer a inserção internacional da universidade. Assim, para essa pesquisa, 

destacamos a demanda do uso das línguas estrangeiras no espaço acadêmico e 
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averiguamos o impacto da ação de política linguística implementada na universidade 

para o ensino de línguas estrangeiras.   

Cabe aqui destacar que esse estudo insere-se na Linha 3: História, política e 

contato linguístico, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense, tendo em vista que a presente pesquisa considera os 

estudos sobre políticas linguísticas e ensino de línguas.  

 

1.1 Tema da Pesquisa  

 

Fundamentado nos estudos sobre políticas linguísticas, no âmbito da 

sociolinguística, constitui tema da presente dissertação a ação de política linguística 

universitária implementada para o ensino de línguas estrangeiras na dinâmica do 

processo de internacionalização das universidades. 

 

 1.2 Justificativa 

 

O ensino de línguas estrangeiras no espaço escolar sempre teve um lugar 

assegurado nas diferentes políticas linguísticas para o ensino de línguas no Brasil. Na 

conjuntura atual, diante do processo de internacionalização da universidade, ficou 

evidente a necessidade de se utilizar as línguas estrangeiras ativamente em contexto 

acadêmico, seja oferecendo disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação 

ministradas em inglês, por meio de publicações de artigos científicos em línguas 

estrangeiras ou até mesmo do contato com estrangeiros no campus da universidade. 

Ciente da limitada competência comunicativa em línguas estrangeiras dos estudantes 

universitários, a UFF percebeu a necessidade de uma ação de política linguística para a 

promoção do ensino de línguas.   

Diante disso, nos questionamos: qual é o impacto da ação de política linguística 

implementada? Qual é o papel das línguas estrangeiras na universidade? Quais são as 

estratégias que compõe o processo de internacionalização do ensino superior?   

Nessa perspectiva, a concretização desse estudo é considerada válida no sentido 

de que os dados gerados poderão contribuir para o processo de internacionalização da 

universidade e para a (re)elaboração de políticas linguísticas para a promoção de línguas 
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estrangeiras no âmbito acadêmico. Outro fator que justifica esta pesquisa é sua 

contribuição para os estudos acerca das avaliações de políticas linguísticas.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo principal deste estudo é destacar o papel das línguas estrangeiras na 

universidade, considerando o processo de internacionalização do ensino superior. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Destacar as demandas de uso de língua estrangeira na universidade; 

 Verificar os efeitos da ação de política linguística implementada para o 

ensino de línguas, no que tange à inserção acadêmica e profissional dos 

estudantes;  

 Identificar se as ações de políticas linguísticas adotadas estão de acordo com 

a política de internacionalização recomendada pelas agências de fomento. 

 

1.3.3 Organização do trabalho 

 

 Com o propósito de atingir os objetivos propostos, organizamos o nosso 

trabalho da seguinte forma: na introdução, apresentamos as questões gerais discutidas 

ao longo do trabalho, situando os objetivos, a relevância e o contexto da pesquisa. 

No segundo capítulo, apresentamos o referencial teórico e os conceitos que 

norteiam a pesquisa. Ademais, tecemos reflexões acerca dos estudos que se referem ao 

percurso histórico das políticas linguísticas voltadas ao ensino de línguas estrangeiras 

no Brasil e traçamos uma relação entre o processo de internacionalização da 

universidade e a importância da competência comunicativa em línguas estrangeiras.  

No terceiro capítulo, descrevemos a metodologia adotada para a confecção desta 

dissertação explanando os instrumentos para geração de dados.  
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No quarto capítulo, as políticas públicas de ampliação do acesso ao ensino 

superior e a implementação do Programa de Universalização em Línguas Estrangeiras 

(PULE).  

No quinto capítulo, exibimos a demanda do uso e a importância das línguas 

estrangeiras no espaço acadêmico no contexto de internacionalização do ensino 

superior. Por último, no sexto capítulo, apresentamos as considerações finais desta 

pesquisa.  
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Neste capítulo, abordaremos os principais conceitos norteadores desta pesquisa. 

Para isso, fazemos um breve percurso histórico desde o surgimento da linguística como 

disciplina até o nascimento da sociolinguística. Posteriormente, apresentamos o 

conceito de política linguística e nos debruçamos nas políticas linguísticas para o ensino 

de línguas estrangeiras no Brasil. Feito isso, apresentamos o conceito de 

internacionalização do ensino superior e sua relação com o uso das línguas estrangeiras. 

Ao fim deste capítulo, destacamos a importância da competência comunicativa em 

língua estrangeira no contexto de internacionalização do ensino superior. 

 

2.1 Linguística, sociolinguística e política linguística  

 

A linguística moderna se estabeleceu como ciência e disciplina a partir do século 

XX depois da publicação do Curso de Linguística Geral, obra confeccionada pelos 

alunos de Saussure, após a morte dele, com base em notas de aula. No modelo teórico 

proposto por Saussure, o objeto de estudo não seria a linguagem, mas uma parte 

específica dela, a língua - parte social, homogênea. A fala, divergentemente, é 

heterogênea e individual não sendo foco dos estudos saussureanos (SAUSSURE, 1972).   

Na década de 50, a partir dos estudos de Chomsky, as línguas não são mais 

interpretadas como um comportamento socialmente condicionado e passam a ser vistas 

como um componente biológico. Para Chomsky, a capacidade humana de falar e 

entender é o resultado de um dispositivo inato, ou seja, uma capacidade genética fincada 

no cérebro/mente dos seres humanos que constitui a competência linguística do falante 

(KENEDY, 2008).  

Os estudos saussureanos e chomskyanos são focados apenas na estrutura da 

língua, isto é, nas questões relacionadas à fala e/ou ao contexto de produção não fazem 

parte dos objetos de análise. Nos estudos linguísticos, essas questões foram postas em 

evidência com o surgimento da vertente sociolinguística. Pelo viés da sociolinguística, a 

língua é uma instituição social, e, portanto, não pode ser estudada como uma estrutura 

autônoma independente do contexto, da cultura e da história das pessoas que a utilizam 

como meio de comunicação.  A respeito disso, Labov afirma que 
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a base do conhecimento intersubjetivo na linguística tem de ser encontrada na 

fala – a língua tal como usada na vida diária por membros da ordem social, 

este veículo que as pessoas discutem com seus cônjuges, brincam com os 

seus amigos e ludibriam seus inimigos. (LABOV, 2008, p.13) 

 

Cabe aqui destacar que antes do surgimento da sociolinguística, um dos 

seguidores de Saussure, Antoine Meillet se opôs a concepção de língua estabelecida 

pelo estruturalismo insistindo no caráter social da língua. Segundo Meillet, a linguística 

não deveria ser separada do seu aspecto social, nas palavras do autor: “por ser a língua 

um fato social resulta que a linguística é uma ciência social, e o único elemento variável 

ao qual se pode recorrer para dar conta da variação linguística é a mudança social” 

(1906 apud CALVET, 2002, p.16).  

Apesar de Meillet ter se oposto à concepção de Saussure, no início do século 

XX, foi apenas na década de 60, que surgiu a sociolinguística. O nascimento da 

sociolinguística se deu concomitante ao da disciplina de políticas linguísticas ambas 

tendo como marco histórico o colóquio organizado por William Bright na Universidade 

da Califórnia em Los Angeles (UCLA) em 1964 que reuniu grandes pesquisadores da 

área da sociolinguística e da política linguística.  

Calvet (2002), que foi aluno de Meillet, define a política linguística como um 

conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre língua(s) e a sociedade e o 

planejamento linguístico como a implementação desse conjunto de escolhas. O autor 

acrescenta que qualquer grupo de pessoas pode formular as políticas linguísticas, mas, 

frequentemente, é necessária também a ação do Estado para passar ao estágio do 

planejamento linguístico. 

No que tange a maneira de se fazer uma intervenção linguística, Calvet (2007) 

afirma que há duas maneiras: a in vivo e a in vitro. A in vivo procede das práticas 

sociais, isto é, surgem das escolhas dos indivíduos sem que haja influência direta do 

Estado, e a in vitro é proveniente de uma intervenção sobre essas práticas, são feitas por 

meio de leis e decretos e com influência direta do Estado. O autor acrescenta que os 

instrumentos de planejamento linguístico aparecem “como a tentativa de adaptação e de 

utilização in vitro de fenômenos que sempre se manifestam in vivo” (CALVET 2007, 

p.71).  
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Cooper (1997) reconhece que existem diversos significados para o termo 

planejamento linguístico e postula que não há uma definição única e amplamente 

reconhecida desse termo. Além disso, o autor ressalta que outros termos foram 

disseminados como glotopolítica e regulamentação política e salienta que 

recorrentemente o termo política linguística é empregado como sinônimo de 

planificação.  

Cooper (1997) adota o termo planificação linguística em vez de política 

linguística.  Além disso, o autor divide a planificação linguística em formal e funcional.  

Para ele, a planificação formal consiste na criação de novas formas e modificação de 

formas existentes, como por exemplo, a reforma ortográfica ou a adoção de um novo 

sistema de escrita. A planificação funcional é a alocação de línguas ou de variedades 

linguísticas para funções específicas, como por exemplo, meio de instrução, idioma 

oficial e veículo de comunicação em massa (COOPER, 1997, p. 44).  

No que tange à avaliação de uma política linguística, Cooper (1997) propõe 

alguns questionamentos que estão relacionados com os quatro elementos que compõe o 

planejamento linguístico. O propósito dessas questões é verificar as medidas que serão 

efetuadas para que uma determinada política linguística ocorra. Os questionamentos 

propostos pelo autor são quem adota? Quando? Onde? Por quê? Como?  

 

 Quem adota? Este questionamento aponta para os sujeitos que estão 

envolvidos na adoção de uma determinada política linguística. 

 Quando? Este questionamento aponta para o momento no qual uma dada 

política linguística está inserida. 

 Onde?  Este questionamento aponta para o local onde ocorre sua 

disseminação. 

 Por que? Este questionamento aponta para os motivos que colaboraram para 

a promoção e para a aceitação de uma dada política linguística. 

 Como? Este questionamento aponta para os meios pelos quais uma dada 

política linguística tem-se disseminado e como tem influenciado a sociedade envolvida. 
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 Sobre esses questionamentos propostos por Cooper (1997), Lagares (2013) 

afirma que ao falarmos sobre política linguística deveríamos agir como os detetives de 

romances policiais quando tentam desvendar quem é o culpado do crime e que 

deveríamos nos perguntar sempre “quem é que se beneficia do planejamento, sobre qual 

aspecto da realidade social ele acaba provocando uma efetiva mudança” (LAGARES, 

2013, p.182).  

Guespin e Marcellesi (2016) preferem utilizar o termo ‘glotopolítica’ em vez de 

‘política linguística’ e salientam que essa posição não torna obsoletos os termos 

‘planejamento linguístico’ ou ‘política linguística’. Para os autores, a glotopolítica diz 

respeito 

 

  às diversas abordagens que uma sociedade faz da ação sobre a linguagem, 

tenha ela ou não consciência disso: seja sobre a língua, quando a sociedade 

legisla sobre os status recíprocos do francês e das línguas minoritárias, por 

exemplo; seja sobre a fala, quando se reprime determinado uso por parte 

desta ou daquela pessoa; seja sobre o discurso, quando a escola torna matéria 

de exame da produção de determinado tipo textual – glotopolítica é 

necessário para englobar todos os fatos de linguagem em que a ação da 

sociedade reveste a forma do político (GUESPIN MARCELLESI, 2016, 

p.01).  

 

Diante dessas nomenclaturas e dos conceitos apresentados na nossa pesquisa, 

optamos por utilizar a nomenclatura proposta por Calvet (2002, 2007), isto é, o binômio 

‘política linguística’ e ‘planejamento linguístico’, visto que analisaremos uma ação de 

política linguística implementada pela UFF e sua aplicação. Além disso, optamos por 

esse binômio por englobar os aspectos históricos e instrumentais.  

O sociolinguista canadense Jacques Leclerc (2013) elenca nove categorias 

diferentes de tipologias linguísticas, são elas:  

 

 Políticas de assimilação: é usada com o objetivo de acelerar a minorização ou 

o desaparecimento de certos grupos linguísticos.  

 Política de não intervenção: consiste em não intervir em uma dada situação 

linguística, ou seja, consiste em deixar as mudanças linguísticas ocorrerem 

naturalmente. 

 Políticas de valorização da língua oficial: ela favorece o unilinguismo, isto é, 

estipulam o uso de uma única língua oficial.  
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 Política Linguística setorial: refere-se ao uso de uma língua (ou duas, três no 

máximo) em um único ambiente linguístico, geralmente em escolas, unidades 

hospitalares, no âmbito jurídico etc.  

 Políticas do status jurídico diferenciado: são as que têm o propósito de 

beneficiar as minorias linguísticas reconhecendo o direito à diferença, 

pretendendo harmonizar a convivência linguística sem conceder igualdade 

jurídica a todos.  

 

 Políticas de bilinguismo ou de trilinguismo: são políticas que por meio de leis 

reconhecem dois ou mais idiomas oficiais.  

 Política de multilinguismo estratégico: elas possibilitam o uso de duas ou 

mais línguas de acordo com as necessidades comunicativas, porém o Estado 

continua sendo oficialmente monolíngue e essas outras línguas são vistas como 

línguas complementares ou suplentes.  

 Política de internacionalização linguística: são políticas de manutenção e/ou 

expansão de uma determinada língua para além de suas fronteiras políticas. 

 Políticas linguísticas mistas: ocorrem quando um Estado deseja praticar 

simultaneamente diferentes tipos de intervenções linguísticas.  

 

Ao propormos neste trabalho, a verificação dos efeitos da ação de política 

linguística implementada para o ensino de línguas no espaço acadêmico, nos 

nortearemos pelas questões levantadas por Cooper (1997) a fim de verificar a eficácia 

da ação de política linguística implementada, considerando o processo de 

internacionalização da universidade.  

Neste estudo, focamos na política de internacionalização linguística porque se 

faz necessário mencionar o impacto do status da língua inglesa, como língua de 

comunicação internacional e a consequência desse fenômeno nas recentes políticas 

linguísticas vigentes para o ensino de línguas na educação básica como veremos no 

próximo subitem.  
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2.2 Políticas Linguísticas para o ensino de Línguas Estrangeiras no Brasil 

 

A tradição na educação brasileira enfatiza o ensino de línguas, inicialmente as 

línguas clássicas, grego e latim e, posteriormente, nas línguas modernas: francês, inglês, 

alemão, italiano e espanhol (LEFFA,1999). 

Em 1827, com a criação do curso de Ciências Jurídicas e Sociais em São Paulo e 

Olinda estabeleceu-se que as disciplinas essenciais para os cursos preparatórios eram: 

francês, gramática latina, retórica, filosofia racional e moral e, por último, geometria. 

Nesse período, o governo tinha obrigação de oferecer essas disciplinas com a devida 

certificação ao final das aulas (BRASIL, 1878, p.6). Nessa época, observou-se que o 

conhecimento de latim e de francês era essencial para o plano de uma boa instrução 

literária e para o conhecimento dos livros clássicos de toda literatura pertinente aos 

estudantes juristas (BRASIL, 1878, p. 13).  

Dez anos após a criação do curso de Ciências Jurídicas e Sociais, foi fundado no 

Rio de Janeiro o ‘Collegio de Pedro II’ mediante o  Decreto de 2 de dezembro de 1837. 

Na sua criação, o colégio incluiu na grade curricular o ensino de latim, grego, francês, 

inglês, retórica, princípios elementares de geografia, história, filosofia, mineralogia, 

botânica, química, física, aritmética, álgebra, geometria e astronomia (BRASIL, 1861, 

p.60).  Podemos notar que, além do francês, outra língua estrangeira moderna foi 

inserida no currículo: a língua inglesa.  

Foi durante o Império que se iniciou a decadência do ensino de línguas, 

paralelamente com o desprestígio crescente da escola secundária. Apesar de não ter 

estudos e estatísticas sobre aspectos importantes que envolvam o ensino de línguas da 

época do Império, o que se tem são leis, decretos e portarias que apontam uma queda 

gradual no prestígio do ensino das línguas estrangeiras na escola (LEFFA,1999).   

Durante a República Velha (1889 – 1930), com a reforma de Fernando Lobo em 

1892, a carga horária dedicada ao ensino das línguas diminuiu ainda mais. Nessa época, 

o ensino do grego desaparece, a língua italiana não é oferecida ou torna-se facultativa e 

o inglês e o alemão passam a ser oferecidos de modo exclusivo; o aluno faz uma língua 

ou a outra, mas não as duas ao mesmo tempo.  
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Durante a Era Vargas (1930-1945) com a reforma de 1931, mudanças foram 

introduzidas no ensino de línguas, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à 

metodologia. No que tange ao conteúdo, deu-se ênfase às línguas modernas e isso 

ocorreu não por causa do aumento da carga horária, mas sim devido à diminuição da 

carga do latim. A grande mudança foi em termos de metodologia, pois se introduzia o 

ensino da língua por meio da própria língua (LEFFA, 1999). 

Em 1942, ocorreu a reforma Capanema, que teve a capacidade de equiparar 

todas as modalidades de ensino médio. O ministro Capanema enfatizava que o ensino 

não deveria ser apenas voltado aos aspectos instrumentais. Diante disso, o ensino médio 

era dividido em dois ciclos; o primeiro denominado ginásio, com duração de quatro 

anos; o segundo tinha duas ramificações: uma denominada clássico que tinha foco no 

estudo de línguas clássicas e modernas e a outra denominada científico, que focava o 

estudo das ciências. Nesse período, os alunos no espaço escolar estudavam latim, 

francês, inglês e espanhol, e com isso, muitos terminavam o ensino médio lendo os 

autores nos originais (LEFFA,1999). 

Em 1961, durante o período histórico conhecido como República Populista 

(1945-1964), foi criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Essa lei inaugura a 

descentralização do ensino no país. Para isso, criou-se o Conselho Federal de Educação 

que se encarregava de indicar até cinco disciplinas obrigatórias, cabendo aos Conselhos 

Estaduais de Educação complementar relacionar aquelas consideradas de caráter 

optativo.   

Desse modo, no que concerne ao ensino de língua estrangeira clássica, o latim, 

com raras exceções, foi retirado do currículo, enquanto o francês quando não era 

retirado, tinha sua carga horária reduzida e o inglês permaneceu sem grandes alterações. 

Com menos de dez anos da criação da LDB (1961), porém em plena Ditadura Militar 

(1964-1985), foi publicada a Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971 a qual reduz o ensino 

de doze anos para onze e introduz o primeiro grau com oito anos de duração e o 

segundo com três. Nessa lei, enfatiza-se o ensino profissional. 
1
 

                                                      
1
 Nesse período houve um forte incentivo ao estudo da língua inglesa, pois os laços de cooperação entre o 

EUA e o Brasil se estreitaram devido aos acordos entre o Ministério da Educação brasileira (MEC) e a 

USAID.   
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Com a redução de um ano de escolaridade e a necessidade de se introduzir a 

habilitação profissional, o ensino das línguas estrangeiras teve a carga horária reduzida 

mais uma vez. Essa redução foi agravada mais ainda depois de um parecer do Conselho 

Federal de que a língua estrangeira seria "dada por acréscimo", ou seja, seria opcional, 

dentro das condições de cada instituição. Como consequência disso, Leffa (1999) 

destaca que muitas escolas retiraram as aulas de línguas estrangeiras do Primeiro Grau 

e no Segundo Grau e ofereceriam cerca de uma hora por semana. Nessa época, vários 

alunos, principalmente do supletivo, passaram pela educação básica sem terem visto 

pelo menos uma língua estrangeira no espaço escolar.  

No período da Nova República (1985-hoje), em 1996, foi publicada a nova LDB 

(Lei nº 9.394). Nesse documento, o ensino de Primeiro e Segundo Grau é substituído 

por Ensino Fundamental e Médio. No tocante ao ensino de línguas, o documento 

postula que é obrigatório o ensino de pelo menos uma língua estrangeira a partir da 

quinta série do Ensino Fundamental e, no Ensino Médio, o ensino de uma língua 

estrangeira obrigatória e uma segunda língua como optativa.  

Para complementar a LDB, pedagogos e especialistas elaboraram os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN)  que são divididos em dois ciclos voltados ao ensino de 

línguas estrangeiras. De acordo com os PCN, a aprendizagem de uma língua estrangeira 

é um direito de todo cidadão, conforme estipula a LDB e pela Declaração Universal dos 

Direitos Linguísticos (1996).  

No que concerne ao ensino de língua estrangeira no ensino fundamental, os PCN 

determinam que seja garantido ao menos o ensino da habilidade de leitura.  O 

documento justifica essa ação mencionando que nas condições existentes na maioria das 

escolas brasileiras com salas de aulas lotadas e material didático reduzido, impossibilita-

se o ensino das quatros habilidades comunicativas.  

Os PCN evidenciam que o ensino de língua estrangeira é altamente prestigiado 

pela sociedade, no entanto as línguas estrangeiras como disciplinas na escola regular se 

encontram deslocadas e destaca que por esse motivo acontece a expansão dos cursos 

particulares de línguas. Ademais, o documento ressalta que o ensino das línguas 

estrangeiras como o de outras disciplinas é função da escola, ou seja, é no espaço 

escolar que deveria acontecer o ensino de línguas estrangeiras de maneira eficaz.  
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No que tange ao Ensino Médio, os PCN sugerem que o ensino seja mediante a 

aprendizagem de “competências abrangentes e não estáticas” e justifica este fato 

mencionando que “a comunicação como ferramenta imprescindível, no mundo 

moderno, com vistas à formação pessoal, acadêmica ou profissional, deve ser a grande 

meta da aprendizagem de língua estrangeira” (BRASIL, 2000, p.30-31). De acordo com 

os PCN, o ensino de língua estrangeira dever ser um ensino que contribua para a 

formação do aluno como cidadão e não um ensino que seja voltado para conhecimentos 

normativos.    

No final da década de 90, além da educação bilíngue em línguas indígenas, a 

política linguística passa a destacar duas principais áreas de atuação: a promoção da 

língua portuguesa e o ensino do espanhol na educação básica. A lei 11.161, de 5 de 

agosto de 2005, também conhecida como a “lei do espanhol”, previa a oferta obrigatória 

do espanhol nas instituições escolares para compor o currículo do ensino médio, no 

entanto o aluno poderia optar em cursar ou não esta disciplina.   

Com o intuito de atualizar as discussões acerca da educação brasileira, o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) publicou no ano de 2006 as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). As OCEM foram elaboradas a partir de 

debates com equipes técnicas dos Sistemas Estaduais de Educação, professores e alunos 

da rede pública e representantes da comunidade acadêmica (BRASIL, 2006).  

No que concerne às habilidades comunicativas no ensino de línguas estrangeiras, 

as OCEM priorizam a leitura, a prática escrita e a comunicação oral contextualizada a 

serem desenvolvidas ao longo dos três anos do ensino médio, como é ilustrado no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Competências comunicativas a serem desenvolvidas conforme a OCEM 

Primeiro ano do Ensino Médio  Leitura 

 Comunicação oral 

 Prática escrita 

Segundo ano do Ensino Médio  Leitura 

 Comunicação oral 

 Prática escrita 

Terceiro ano do Ensino Médio  Leitura 

 Comunicação oral 

 Prática escrita 
Fonte: OCEM 
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As OCEM ressaltam que cabe a cada escola avaliar o que deve ser trabalhado 

levando em conta suas necessidades.  Nesse documento é proposto que o ensino de 

leitura seja feito de maneira contínua e prevê que em algumas regiões o ensino desta 

habilidade, no terceiro ano do ensino médio, seja feito de modo mais intensivo, visto 

que os alunos precisarão dominar esta competência comunicativa devido aos exames de 

vestibulares.  

Em 2016, lançou-se uma versão provisória da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) cujo propósito é padronizar os conteúdos ensinados ao longo da educação 

básica.  A Base estabelece conhecimentos e habilidades fundamentais que todos os 

estudantes devem aprender durante a educação básica, ou seja, a BNCC tem a função de 

um currículo nacional. 

No que se refere ao ensino de língua estrangeira, a BNCC (2016) afirmava que 

esse componente curricular deveria garantir aos alunos o direito à aprendizagem para o 

uso e destacava que no ensino de língua estrangeira não “se trata de compreender um 

conjunto de conceitos teóricos e categorias linguísticas, para aplicação posterior, mas, 

sim, de aprender, pelo uso e para o uso.” (BRASIL, 2016, p. 68).  O documento 

destacava ainda que, para ocupar seu lugar junto às demais disciplinas na formação da 

cidadania, as línguas estrangeiras teriam que enfrentar alguns obstáculos, dentre eles a 

superação de uma visão tecnicista de língua. 

A BNCC (2016) postulava o plurilinguismo na oferta de ensino de língua 

estrangeira, não se restringindo apenas ao inglês e ao espanhol. Para isso, o documento 

sugeria que cada unidade escolar mediante discussão com as secretarias de educação 

locais, escolhesse as línguas a serem ensinadas levando em consideração peculiaridades 

específicas como: étnicas de imigração, regiões de fronteiras, comunidades indígenas, 

entre outras.   

 No que concerne a LDB, no ano de 2016, ela sofreu algumas modificações 

previstas pela medida provisória nº746. A carga horária mínima do ensino médio foi 

ampliada para mil e quatrocentas horas; entretanto, no tocante ao ensino de língua 

estrangeira, essa medida não possibilitou uma maior oferta de línguas, pelo contrário, a 

nova LDB torna obrigatório o ensino do inglês a partir do sexto ano e torna opcional a 

oferta de uma segunda língua estrangeira, sendo preferencialmente o espanhol.   
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Após essa retificação da LDB em 2016, as políticas linguísticas vigentes 

passaram a ser incoerentes, visto que as OCEM, os PCN e a BNCC (2016) eram 

políticas alinhadas com uma proposta plurilíngue e a nova LDB é uma política 

excludente e que privilegia apenas o ensino da língua inglesa. Como consequência 

disso, em abril de 2017, foi lançada uma nova versão da BNCC, nela excluiu-se o 

ensino de todas as outras línguas estrangeiras, priorizando apenas o ensino de língua 

inglesa.  

Na BNCC (2017), não é mencionado em nenhuma parte do documento a 

importância do ensino de outras línguas estrangeiras nem tampouco deixa livre para que 

cada instituição escolar decida quais línguas ofertar de acordo com as necessidades 

locais. A respeito disso, concordamos com Pereira (2009) que “é a partir do 

conhecimento das necessidades locais que podemos evidenciar a necessidade de 

políticas eficazes para o ensino de línguas estrangeiras assim como sua relevância para a 

cidadania”. 

Além disso, a BNCC (2017) é uma política que impõe apenas o ensino de língua 

inglesa e desfaz os avanços conquistados nas políticas linguísticas implementadas 

anteriormente para o ensino de línguas na educação básica. Sustentando um discurso 

baseado na importância do status da língua inglesa como uma língua de comunicação 

internacional, tanto a LDB (2016) quanto a BNCC (2017) enfatizam o ensino dessa 

língua “para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado” (BRASIL, 2017, p.244).  

No que tange ao ensino da língua inglesa, concordamos que é importante que os 

alunos tenham competência comunicativa nesse idioma. Entretanto, discordamos do 

fato de tornar somente o ensino de inglês obrigatório e não compartilhamos da ideia de 

exclusão do ensino das demais línguas estrangeiras na educação básica, pois 

consideramos que essas medidas terão um impacto negativo no processo de 

internacionalização do ensino superior.  Além disso, ter competência comunicativa em 

outras línguas estrangeiras se faz necessário para a inserção profissional dos discentes, 

pois determinadas línguas estrangeiras são primordiais para algumas profissões, como 

por exemplo, a língua alemã e sua relação com profissionais do ramo da engenharia 

mecânica.   
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Assim, concordamos com Grin (2005) que as políticas de ensino das línguas não 

deveriam focalizar apenas no ensino de inglês como única ou primeira língua 

estrangeira a ser ensinada/aprendida, mas disponibilizar o acesso igualmente a outras 

línguas, pois o sucesso do sujeito depende da sua possibilidade de diferenciar as suas 

competências das de outras pessoas, e com isso, saber mais de uma língua estrangeira 

poderá destacar o sujeito que tenha competência comunicativa em mais de uma língua 

além da língua materna. 

 

2.3 Internacionalização e globalização 

  

O termo internacionalização é ligado a diversas áreas de conhecimento, tais 

como, política, educação, administração, cultura, economia, entre outros segmentos. 

Neste trabalho, focamos no processo de internacionalização das universidades. No 

entanto, o que é internacionalização do ensino superior? Knight (2008) define a 

internacionalização como um processo de integração internacional e cultural, da 

pesquisa, das funções e serviços oferecidos pela instituição de ensino. 

Knight (2010) destaca que a palavra internacionalização assume diferentes 

significados nesse contexto; a autora destaca, dentre as modalidades de 

internacionalização os seguintes aspectos: a mobilidade acadêmica de professores e 

alunos, as parcerias internacionais no âmbito das pesquisas, a transmissão de educação a 

outros países por meio da instauração de campi ou franquias e, finalmente, a inclusão de 

uma dimensão internacional e/ou global no currículo e no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Ao abordar a temática da internacionalização, não podemos deixar de mencionar 

o termo globalização. A globalização (ou mundialização) se expandiu a partir dos anos 

80 em referência às aplicações financeira e à circulação de capital em escala planetária. 

Esse momento histórico foi marcado pela desestruturação da União Soviética e o fim da 

Guerra Fria. Cabe aqui mencionar que esse cenário de reorganização da política 

mundial, após o final da Guerra Fria, ocasionou o surgimento de blocos econômicos, 

como por exemplo, a União Europeia, o Nafta, o Mercosul (PEREIRA, 2006).  
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No que diz respeito à relação entre os termos ‘globalização’ e 

‘internacionalização’, Knight (2004) destaca que nos últimos anos o termo globalização 

tem estado atrelado ao conceito de internacionalização e que tais termos não são 

sinônimos. A globalização tem seu foco no fluxo mundial de ideias, recursos, pessoas, 

economias, valores, culturas, conhecimento, bens, serviço e tecnologias. Ao passo que a 

internacionalização prioriza o relacionamento entre os povos, culturas, instituições e 

sistema (KNIGHT, 2012, p.65).  

Nessa mesma perspectiva, Altbach e Knight (2006) afirmam que a globalização 

corresponde a estímulos econômicos, políticos e sociais que favorecem o incentivo do 

ensino superior no século XXI para um maior envolvimento no cenário internacional. 

Os autores acrescentam também que esses estímulos incluem o uso da língua inglesa 

como língua franca para a comunicação científica, e de certo modo, para o ensino 

superior ao redor do mundo.  

A internacionalização do ensino superior não proporciona apenas benefícios. 

Evidenciando os aspectos negativos, Knight (2012) destaca que este processo possui 

riscos e consequências, como por exemplo, a fuga de cérebros
2
. A autora menciona 

também, como consequência negativa, a questão da crescente comercialização dos 

programas de certificação e diplomação dupla entre países e seu tratamento como 

commodity, pois estes fatores estão influenciando na qualidade e na significância do 

ensino superior.   

Como fator positivo, Altbach e Knight (2006) afirmam que a globalização 

proporcionou a integração da pesquisa, o uso da língua inglesa como língua franca para 

a comunicação científica, o aumento do mercado internacional para pesquisadores, 

expansão das empresas de comunicação e o uso das tecnologias da informação. Os 

autores destacam que esses fatores facilitam a comunicação, a disseminação do 

conhecimento e permitem que instituições ofertem programas acadêmicos mediante o e-

learning
3
.  

                                                      
2
  A fuga de cérebros (brain drain) é o fenômeno de emigração de indivíduos capacitados para outros 

países, que normalmente possui melhores condições de trabalho ou vida.  (Adaptado de: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/brain%20drain). 
3
 O e-learning é definido como o tipo de aprendizagem interativa, no qual o conteúdo de aprendizagem se 

encontra disponível online. Fonte: http://web.spi.pt/madilearning/manual1/IntroducaoaoeLearning-

formando.pdf 
 

http://web.spi.pt/madilearning/manual1/IntroducaoaoeLearning-formando.pdf
http://web.spi.pt/madilearning/manual1/IntroducaoaoeLearning-formando.pdf
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Ainda sobre a relação da internacionalização com o a globalização, Qiang 

(2003) menciona que o processo de internacionalização do ensino superior é uma das 

formas de os países responderem ao impacto da globalização e acrescenta que esse 

processo é feito respeitando as individualidades dos países, pois cada um com sua 

história, cultura e identidade moldam sua resposta e seu relacionamento com os outros 

países.  O autor acrescenta também que a identidade e a cultura dos países é a chave da 

internacionalização do ensino superior.    

O processo de internacionalização da universidade é um processo de mudança 

que é adaptado para atender as demandas e os interesses individuais de cada instituição. 

O objetivo da internacionalização das universidades é complementar, harmonizar e 

estender a dimensão local e não a sobrepor, pois se ignorar o contexto local a 

internacionalização poderia perder sua essência e seu valor (KNIGHT, 2012).   

 Seguindo essa mesma diretriz, Sebastián (2005) afirma que considerar a 

dimensão internacional em âmbito acadêmico contribui para a ampliação da cultura 

institucional, facilitando a compreensão de fenômenos e tendências mundiais. 

Complementando, o autor destaca que a internacionalização do ensino superior não 

deve ser entendida como um processo de mudança cultural  nem tampouco como perda 

de identidade institucional, mas como um meio de se fortalecer no contexto de 

interações mais amplas.  

Na Europa, desde 1987, os estudantes têm a possibilidade de circular por 

diferentes universidades por meio do intercâmbio entre universidades europeias. O 

programa Erasmus (Plano de Ação Europeu para a Mobilidade de Estudantes 

Universitários) consistiu na promoção da mobilidade de estudantes do ensino superior, 

bem como da educação e da formação profissional de nível superior, 

independentemente da duração do curso ou da qualificação, incluindo os estudos de 

doutoramento. Dentre os objetivos deste programa, destacamos: apoiar a criação de um 

Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES); reforçar o ensino superior e o ensino 

profissional avançado para o processo de inovação. Nos anos seguintes, outros 

movimentos assinalavam da mobilidade, como a Declaração da Sorbonne, em 1998. 

Essa declaração atentava para a criação de um quadro comum de referência (ciclos 

3+2+3) e a necessidade de se facilitar a mobilidade dos estudantes assim como a 

empregabilidade.  
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O Processo de Bolonha foi proposto em 1999, embora tenha sido pensado para o 

contexto dos países europeus, ele suscitou a questão da internacionalização acadêmica 

em diferentes partes do mundo. Além de promover a mobilidade de estudantes, esse 

Processo viabilizou o ensino superior, associando formação com empregabilidade: os 

diplomas equivalentes, em princípio, seriam uma garantia de mobilidade da força de 

trabalho. Iacobucci (2012) destaca que uma das reformas mais importantes provocadas 

pelo Processo de Bolonha foi a padronização da grade curricular,  trata-se da criação de  

um sistema de transferência e acumulação de créditos, chamado sistema de transferência 

de créditos europeus (ECTS). Isso garante equivalências no reconhecimento de 

treinamento oferecido nos diferentes países. 

Posteriormente, o Programa Erasmus se desdobrou em Erasmus Mundus e 

Erasmus+, refletindo a preocupação com o mercado de trabalho, criando a possibilidade 

de estágios em empresas ou organizações em outros países.  

O Programa Erasmus Mundus (2004-2013) foi um programa de cooperação e 

mobilidade no âmbito do Ensino Superior que apoiou projetos entre a Europa e países 

de outros continentes. Destacam-se os seguintes objetivos: tornar a União Europeia num 

espaço de excelência, no domínio do ensino superior e a promoção do diálogo e da 

compreensão mediante a cooperação com países terceiros.  

Já o Programa Erasmus+ investe no aumento da mobilidade transnacional e de 

cooperação e conta com um orçamento de 14,7 mil milhões de euros até 2020, tornando 

visível o compromisso da União Europeia em investir mais na área da educação, da 

formação, da juventude e do desporto.  

Cientes que o processo de internacionalização não se limita à mobilidade e ao 

discente, o Programa Erasmus se estendeu também ao pessoal docente e administrativo. 

Qualquer que seja o público visado, a barreira linguística foi um denominador comum. 

Logo, o processo de internacionalização pressupõe, dentre outras medidas, a análise do 

real uso das línguas na produção, na divulgação e no ensino / aprendizagem do 

conhecimento científico. 
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2.4 A internacionalização das universidades brasileiras 

 

A internacionalização do ensino superior não é um fenômeno recente; e 

comprovamos esse fato ao lançar um olhar sobre a história da educação de nível 

superior no Brasil. Ainda no período colonial, a formação universitária da elite 

brasileira era realizada na Europa (LAUS; MOROSINI, 2005).  

Em 1920, a primeira universidade brasileira foi fundada, marcando assim, uma 

nova era da educação superior no Brasil. Nesse cenário, criou-se a primeira política de 

cooperação internacional, mesmo período que os governos federais e estaduais 

fundaram as primeiras universidades brasileiras, a saber: Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (1920), Universidade Federal de Minas Gerais (1928), Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (1934) e Universidade de São Paulo (1934) (LIMA; CONTEL, 

2011). 

Dos anos 30, até o final da Segunda Guerra Mundial, o ensino superior passou 

por uma série de mudanças com o propósito de formar profissionais para acelerar o 

desenvolvimento do país. Nesse período, a Universidade de São Paulo (USP) deu um 

passo importante no processo de cooperação internacional ao contratar muitos 

professores e pesquisadores europeus, principalmente de origem francesa.  (LAUS E 

MOROSINI, 2005).  

A respeito do processo de internacionalização do ensino superior brasileiro, 

Lima e Contel (2011) afirmam que a cooperação internacional das universidades é 

composta por quatro períodos diferentes, como podemos observar na tabela a seguir:   
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Quadro 2 – Periodização das motivações da internacionalização da educação 

superior              

Períodos Programa Provedores Motivação 

Período 

Inaugural anos 

30 e 50 

Programas de cooperação 

acadêmica internacional 

com ênfase na acolhida de 

professores visitantes. 

Universidades: 

Estrangeiras, Brasileiras. 
Acadêmica: 

consolidação do 

projeto acadêmico 

das instituições 

emergentes. 

Período 

Reformista 

anos 60 e 70 

Programas de cooperação 

acadêmica internacional 

com ênfase na presença de 

consultores e na concessão 

de bolsas de estudos para a 

realização de mestrado ou 

doutorado no exterior. 

Agências internacionais, 

Governo brasileiro, 

Governo norte-

americano, Agências 

nacionais e 

internacionais. 

Política e 

acadêmica: 

reestruturação do 

sistema educacional 

superior em 

consonância com o 

modelo 

estadunidense. 

Período de 

Consolidação 

anos 80 e 90 

Programas de cooperação 

acadêmica internacional 

com ênfase na formação de 

grupos de estudo e 

pesquisa em torno de temas 

de interesse partilhado. 

Concessão de bolsas de 

estudos para realizar 

doutorado no exterior em 

áreas classificadas como 

estratégicas para o país. 

Programas de cooperação 

acadêmica internacional 

com ênfase na vinda de 

professores visitantes e na 

ida de estudantes para 

realização de poucas 

disciplinas. 

Agências internacionais, 

Governo brasileiro,  

agências nacionais e 

internacionais, 

universidades 

estrangeiras, instituições 

de educação superior 

privadas. 

Acadêmica e 

mercadológica: 

expansão e 

consolidação dos 

programas de pós-

graduação stricto 

sensu, incremento 

da pesquisa de ponta 

em áreas 

estratégicas, 

diferencial 

competitivo de 

algumas instituições 

ou de alguns cursos. 

(continua) 
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Quadro 2 – Periodização das motivações da internacionalização da educação 

superior 

(continuação) 

Período de 

Diversificação 

2000 em diante 

Programas de cooperação 

acadêmica internacional 

com ênfase na formação de 

grupos de estudo e 

pesquisa em torno de temas 

de interesse partilhado. 

Concessão de bolsas de 

estudos para realizar 

doutorado no exterior em 

áreas classificadas como 

estratégias e sem tradição 

de pesquisa no país. 

Programas de cooperação 

acadêmica internacional 

com ênfase na vinda de 

professores visitantes, na 

ida de estudantes para 

realização de poucas 

disciplinas. Criação de 

universidades públicas 

federais comprometidas 

com integração regional. 

Comercialização de 

serviços educacionais. 

Agências internacionais, 

Governo brasileiro, 

Agências nacionais e 

internacionais, 

universidades 

estrangeiras, instituições 

de educação superior 

privadas, corporações 

internacionais, 

universidades 

corporativas. 

Acadêmica e 

mercadológica: 

inserção 

internacional dos 

programas de pós-

graduação stricto 

sensu. Incremento 

da pesquisa de ponta 

em áreas 

estratégicas. 

Diferencial 

competitivo de 

algumas instituições 

ou de alguns cursos. 

Captação de 

estudantes e 

contratação de 

professores 

visitantes. 

    

Fonte: Lima e Contel, 2011, p.159. 

 

O primeiro período (1930-1950) foi predominantemente marcado pela influência 

de intelectuais franceses e norte-americanos. Lima e Contel (2011) afirmam que a 

presença deles se orientou por propósitos acadêmicos e destacam a adoção o programa 

professor visitante instaurado na Universidade de São Paulo, Universidade do Distrito 

Federal, Universidade do Brasil e Universidade de Porto Alegre como um marco do 

modo como a presença dos professores franceses foi inaugurada nas instituições de 

ensino superior brasileira. Os autores destacam no que tange à presença dos norte-

americanos, que tinham como propósito influir nos processos educativos do país, 

considerando os interesses políticos e econômicos dos EUA em relação ao Brasil.  
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O segundo período (1960-1970) foi marcado pelos acordos entre o Ministério da 

Educação brasileira (MEC) e a USAID que visavam estabelecer convênios de 

assistência técnica e cooperação financeira à educação brasileira. Lima e Contel (2011) 

salientam que para a USAID o ensino superior era visto como meio de formação 

profissional de recursos humanos com o propósito de aumentar a produção industrial e 

agrícola. Nesse período, os laços de cooperação entre o EUA e o Brasil se estreitaram 

com a vinda de professores-consultores para os cursos de pós-graduação e, além disso, o 

governou americano aumentou a oferta de bolsas de estudo para pesquisadores 

brasileiros o que, consequentemente, ampliou o número de mestres e doutores no Brasil.  

O terceiro período (1980-1990) teve como marco a ampliação do investimento 

na pós-graduação que tinha como propósito consolidar o sistema de ensino brasileiro, 

atender a demanda de formação de docentes e pesquisadores no país, formar 

profissionais capacitados para responder aos desafios de uma nação em 

desenvolvimento (LIMA; CONTEL, 2011).  Diante desse contexto, a cooperação 

internacional foi ampliada, houve a expansão das relações internacionais do ensino 

superior do Brasil, que contou com ações articuladas do Ministério da Educação 

(MEC), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério das 

Relações Exteriores (MRE). Cabe aqui mencionar que foi nesse período que os 

institutos de pesquisas considerados estratégicos para o país, como a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e o Instituto Goeldi-Amazônia foram fundados.  

No quarto período (2000 em diante), foi uma fase de expansão das instituições 

de ensino superior. Esse período foi marcado pelo baixo investimento público na 

educação e pela expansão do ensino privado com fins lucrativos, baseado em novas 

tecnologias do ensino a distância (LIMA; CONTEL, 2011).   Cabe aqui destacar que, 

nesse cenário, a pós-graduação stricto sensu brasileira fortaleceu-se e passou a ter mais 

respaldo nacional e internacional devido à forma de avaliação realizada pela CAPES e, 

também, pelos incentivos governamentais, realizados pela CAPES e pelo CNPq, para a 

formação no exterior
4
.  Ademais, os autores apontam, ainda, que nesse período houve 

um aumento nas publicações internacionais realizadas por pesquisadores brasileiros.  

                                                      
4
 Em 1951, foram criados o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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Em 2011, o governo brasileiro lançou o programa Ciências sem Fronteiras 

(CsF), que colaborou para a ampliação dos programas de mobilidade acadêmica 

desenvolvidos nas universidades brasileiras. Com o lançamento do CsF, a limitada 

competência comunicativa em línguas estrangeiras dos estudantes universitários ficou 

em evidência.  

No que concerne à competência comunicativa em língua estrangeira, Knight 

(2011) afirma que as instituições de ensino oferecem seus cursos em suas línguas 

maternas e, em alguns casos, em inglês. A autora destaca também que para participar 

destes programas os estudantes precisam ser pelo menos bilíngues, geralmente em sua 

língua materna e em inglês. 

A respeito do uso da língua inglesa no espaço acadêmico em contexto de 

internacionalização, Knight (2011) destaca duas questões: 1) a exigência do domínio do 

inglês mesmo em casos em que a língua inglesa não é a língua nativa de nenhuma das 

instituições parceiras e 2) o nível de proficiência exigido dos estudantes e professores.  

A primeira questão, para a autora, é vista como um fator negativo, uma vez que 

contribui para o imperialismo linguístico da língua inglesa. Divergentemente, a segunda 

questão possui sentido positivo, pois colabora para que esses sujeitos sejam proficientes 

em pelo menos uma segunda língua estrangeira que seja necessária para satisfazer os 

requisitos acadêmicos. 

Em 2014, o governo brasileiro criou o programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) 

promovido pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação 

Superior (SESu) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES).  O objetivo deste programa é proporcionar oportunidades de aprendizagem 

de línguas estrangeiras para a comunidade acadêmica como suporte ao processo de 

internacionalização das universidades brasileiras.  

Em 2016, o governo extinguiu o CsF, porém o IsF continuou funcionando em 

parceria com outras instâncias das universidades brasileiras. Esse fato nos mostra que a 

competência comunicativa em línguas estrangeiras continua sendo um obstáculo a ser 

transposto no processo de internacionalização do ensino superior.  
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2.5 A competência comunicativa em línguas estrangeiras e a internacionalização 

do ensino superior 

 

O vocábulo competência aparece em diversas áreas de conhecimento, tais como, 

na engenharia, na administração, na ciência da informação, na saúde, na educação e na 

linguística. No campo dos estudos linguísticos, o conceito de competência foi inserido 

por Chomsky com o termo desempenho na década de 50. Para Chomsky, a competência 

é um sistema de regras que cada falante possui interiorizado que o possibilita produzir 

infinitas sentenças, enquanto o desempenho é a manifestação do sistema linguístico, ou 

seja, é o uso da língua (KENEDY, 2008).    

Com surgimento da sociolinguística, uma das vertentes que se preocupa com a 

relação entre os fatores sociais e a língua, críticas foram aparecendo a esses conceitos 

propostos por Chomsky.  Oliveira (2007) afirma que a reação à perspectiva 

estruturalista de língua teve o pontapé inicial a partir dos estudos do sociolinguista Dell 

Hymes. Para Hymes (1972), o termo competência deveria ser mais amplo do que 

abarcar apenas a capacidade pertencente ao indivíduo e destaca que a competência 

depende do conhecimento linguístico do sujeito e da sua capacidade de uso.  

Partindo desse ponto, podemos afirmar que o termo competência proposto por 

Hymes é mais abrangente do que é proposto por Chomsky. Sobre essa temática, Hudson 

(1981) destaca que o termo “competência comunicativa” agrega tanto a gramática 

interna quanto ao uso linguístico. A competência comunicativa é o conhecimento que o 

falante e o ouvinte precisam compartilhar e que se encontra em uma base mais extensa 

que a “competência linguística” estabelecida por Chomsky, visto que abrange também o 

conhecimento de como utilizar apropriadamente as formas linguísticas.   

O ensino de línguas estrangeiras possui também uma dimensão intercultural. 

Para Motta-Roth (2006), o ensino multicultural de língua estrangeira engloba além dos 

aspectos linguísticos a relação intercultural entre “nós” e os “outros”, isto é, na 

perspectiva intercultural de ensino de línguas estrangeiras são analisados os estereótipos 

culturais e as diferenças do mundo atual, em vez de fortalecer o mito do “falante 

nativo”. Para a autora as competências interculturais são 
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habilidades em sustentar comunicação com o Outro que parte de sistemas de 

referência diferentes dos nossos. Esse tipo de competência nos possibilita 

vislumbrar como textos e contextos interagem dialeticamente de maneiras 

variadas em grupos sociais diferentes, de tal modo que possamos refrear a 

tendência em resistir ao diferente ou aderir ao estrangeiro sem qualquer 

criticidade (MOTTA-ROTH, 2006, p.295).  

 

A competência em línguas estrangeiras é importante, pois permite ao sujeito 

desfrutar de oportunidades profissionais, acadêmicas e até mesmo pessoais. No que 

concerne ao meio acadêmico, o conhecimento linguístico de pelo menos uma língua 

estrangeira é essencial, pois na academia se está em constante contato com línguas 

estrangeiras, seja por meio de textos teóricos ou interagindo com estudantes e 

pesquisadores falantes de outras línguas diferentes da língua materna. O conhecimento 

de uma língua estrangeira é, geralmente, pré-requisito para as candidaturas dos 

estudantes aos programas de mobilidade acadêmica, como observado nos editais de 

seleção. Nesses editais, o nível de competência exigido é baseado no Quadro Europeu 

Comum de Referência para Línguas (doravante QECRL).  Esse quadro funciona como 

um tipo de parâmetro que descreve os objetivos a serem atingidos pelos alunos de 

línguas estrangeiras.  

Souza (2013) aponta que o QECRL foi criado em 1949 e elaborado por 

especialistas em ensino de línguas no âmbito do Conselho da União Europeia no fim da 

segunda Guerra Mundial com o objetivo de promover a defesa dos Direitos Humanos e 

de consumar acordos em escala europeia.  

Para o QECRL, a competência comunicativa abarca diferentes componentes, a 

saber: linguística, sociolinguística e pragmática. A competência linguística são os 

conhecimentos e as capacidades lexicais, fonológicas e sintáticas que o indivíduo possui 

independente do valor sociolinguístico e das funções pragmáticas e suas devidas 

realizações. As competências sociolinguísticas dizem respeito às condições 

socioculturais do uso da língua.  Por último, as competências pragmáticas referem-se ao 

uso funcional dos recursos linguísticos e abrangem também o domínio do discurso, da 

coesão e da coerência, a identificação de tipos e forma de textos (QECRL, 2001, p.34).  
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O QECRL é uma maneira de descrever os níveis de competência do indivíduo 

em relação à língua estrangeira. O QECRL é dividido em três categorias e cada 

categoria possui suas subdivisões como podemos observar no quadro a seguir: 

Quadro 3: Níveis comuns de referência de compentências comunicativas 

 

 

 

 

 

 

Básico  

A1 Iniciante - É capaz de compreender e usar expressões 

familiares e quotidianas. Está apto a apresentar-se e 

apresentar outras pessoas; fazer perguntas e responder sobre 

aspectos pessoais e a se comunicar de modo simples, caso o 

interlocutor fale lenta e distintamente e se mostre cooperante.  

A2 Básico – É capaz de compreender frases isoladas e 

expressões frequentes. Está apto a se comunicar em tarefas 

simples e em rotinas que exigem apenas troca de informações 

simples e direta sobre assunto que são familiares ao sujeito, 

além disso, é capaz de descrever de modo simples a sua 

formação, meio social e referir a assuntos relacionados com 

necessidades imediatas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independente 

B1 Intermediário – É capaz de compreender as questões 

principais, quando é usada uma linguagem clara e 

estandardizada e quando os assuntos são familiares ao sujeito. 

Está apto a lidar com a maioria das situações encontradas na 

região onde se fala a língua alvo. Ademais, está habilitado a 

produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos 

familiares ou de interesse pessoal. É capaz de descrever 

experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, assim 

como expor brevemente razões e justificativas para um dado 

projeto ou opinião.  

B2 Usuário independente – É capaz de compreender as 

ideias principais em textos completos sobre assuntos 

concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua 

área de especialidade. Está apto a se comunicar com certo 

grau de espontaneidade com falantes nativos, sem que haja 

tensão de parte a parte. Além disso, é capaz de expressar-se 

de modo claro e pormenorizado sobre uma grande variedade 

de temas e explicar um determinado ponto de vista sobre um 

tema da atualidade, expondo as vantagens e os inconvenientes 

de várias possibilidades.  

 

 

 

 

C1 Proficiência operativa eficaz – É capaz de compreender 

um vasto número de textos longos e exigentes, reconhecendo 

os seus significados implícitos. Está apto a se exprimir de 

forma fluente e espontânea sem precisar procurar muito as 

palavras. Além disso, é capaz de utilizar a língua de modo 

flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e profissionais. 

Possui a habilidade de se exprimir sobre temas complexos, de 



43 

 

 

 

 

 

Proficiente 

forma clara e bem estruturada, manifestando o domínio de 

mecanismos de organização, de articulação e de coesão do 

discurso.  

C2 Domínio pleno – É capaz de compreender, sem esforço, 

praticamente tudo o que ouve ou lê. Está apto a resumir as 

informações recolhidas em diversas fontes orais e escritas, 

reconstruindo argumentos e fatos de maneira coerente. 

Ademais, é capaz de se exprimir espontaneamente, de modo 

fluente e com exatidão, sendo capaz de distinguir finas 

variações de significado em situações complexas.  

  Fonte: Adaptado de QECRL (2001) e do site British Council 

 

Destacamos que o nível de proficiência linguística exigido do estudante depende 

do programa ao qual ele está inserido e do tipo de mobilidade acadêmica que ele 

pretende realizar, porém ao verificar alguns editais de mobilidade acadêmica podemos 

afirmar que geralmente o nível de proficiência exigido é B1 e B2. Ademais, cabe aqui 

ressaltar  que o QECRL é usado apenas como um parâmetro para verificar o nível de 

proficiência dos indivíduos.  
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar a metodologia de pesquisa escolhida 

para a realização deste estudo. Nele, são expostas a abordagem metodológica, o 

contexto de pesquisa, os participantes e os instrumentos adotados para a geração de 

dados. 

 

3.1 A escolha da metodologia 

 

A presente pesquisa se enquadra nos moldes da pesquisa qualitativa que tem 

como objetivo procurar entender e interpretar fenômenos sociais inseridos em um 

contexto, sem se preocupar com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão e da explicação acerca da dinâmica das relações 

sociais (BORTONI-RICARDO, 2008).  

Nessa abordagem, Rees e Mello (2011) afirmam que o pesquisador é visto como 

alguém que constrói o conhecimento sobre o mundo conforme princípios e métodos que 

derivam de sua postura epistemológica. As autoras acrescentam, ainda, que o 

pesquisador não encontra os dados à sua espera para serem coletados, mas cria 

mecanismos para gerá-los a partir de fontes e instrumentos que escolheu. Dessa forma, 

podemos afirmar que o processo de geração de dados é um processo participativo, 

analítico e interpretativo.  

3.2 Contexto da pesquisa 

 

A coleta de dados para este estudo foi realizada na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). A UFF foi fundada no ano de 1960 com o nome de Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ) e teve origem devido a junção das 

Escolas Federais de Farmácia, Odontologia e Direito, Medicina e Medicina Veterinária 

e integrou mais cinco escolas, sendo três estaduais: Enfermagem, Serviço Social e 

Engenharia e as outras duas particulares, Ciências Econômicas e Filosofia.  

 

 

 



45 

 

A universidade possui campi em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, 

a saber: Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, 

Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, Volta Redonda e Niterói. Em Niterói, são três 

campi: Valonguinho, Gragoatá e Praia Vermelha, e além desses campi, a UFF possui 

diversas unidades isoladas em outros bairros de Niterói, no Centro, em São Domingos, 

Ingá, Santa Rosa e Vital Brasil.  

De acordo com o sítio eletrônico da universidade
5
, em 2016

6
, a UFF era 

composta por 40 unidades de ensino sendo 23 institutos, 10 faculdades, 6 escolas e 1 

Colégio de Aplicação – o Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI). 

Aprofundando a descrição, a UFF é composta 127 cursos de graduação presenciais e 6 

cursos de graduação a distância oferecidos em 28 polos da Universidade Aberta do 

Brasil por meio do convênio com o CEDERJ. No que concerne à pós-graduação, são 81 

programas de pós-graduação e 120 cursos, sendo 42 de doutorado, 62 de mestrado 

acadêmico e 16 mestrados profissionais. Ademais, são 154 cursos de pós-graduação lato 

sensu e 45 programas de residência médica.  

Além dessas informações, o sítio da universidade nos mostra o quantitativo de 

pessoas que integram a UFF e são 3.599 docentes ativos, sendo 76% doutores, 16% 

mestres, 2% especialistas e 6% graduados; 4.043 servidores técnico-administrativo, 

2.462 terceirizados, 45.572 discentes de graduação em que sendo 34.607 da graduação 

presencial e 10.965 da graduação a distância. No ano de 2016, a UFF registrou 7.439 

alunos de pós-graduação stricto sensu, sendo 2.620 no doutorado, 3.601 no mestrado 

acadêmico e 1.218 em mestrados profissionais. No que concerne aos alunos da 

especialização, foram registrados 191 médicos residentes e 11.517 alunos em 

especialização a distância e 3.021 alunos em especialização presencial, totalizando 

assim, 14.729 alunos de pós-graduação lato sensu. 

No tocante ao processo de internacionalização, a UFF possui um setor intitulado 

de Superintendência de Relações Internacionais (doravante SRI) que tem por propósito 

desenvolver e estimular as ações de internacionalização do ensino superior. As políticas 

visando à internacionalização da universidade vão desde o estabelecimento de 

convênios de cooperação com universidades e entidades estrangeiras à gestão de 

                                                      
5
 UFF em números. Disponível em: http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0 

 
6
 Utilizamos os dados de 2016, pois os dados de 2017 não estão disponíveis ainda.  

http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0
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mobilidade de alunos da UFF para universidades estrangeiras e de alunos estrangeiros 

para a UFF. Cabe aqui ressaltar que a SRI em trabalho conjunto com o IsF e o PULE 

foram os responsáveis pela confecção do documento com as diretrizes da política 

linguística da universidade.  De acordo com o site da UFF, são atribuições da SRI: 

 

1. possibilitar a mobilidade de alunos da UFF interessados em estudar em 

universidades estrangeiras; 

2. proporcionar a mobilidade de alunos de instituições estrangeiras que possuam 

interesse em estudar na UFF; 

3. estabelecer acordos de cooperação internacional com o intuito de promover a 

mobilidade de discentes, docentes e servidores; 

4. oferecer assessoria a docentes interessados em estabelecer acordos de cooperação 

internacionais; 

5. fornecer assistência aos alunos estrangeiros e auxílio em relação aos trâmites 

internos da UFF; 

6. gerenciar projetos relativos à área de relações internacionais ou áreas correlatas; 

7. ofertar cursos de idiomas estrangeiros para alunos da UFF (PULE); 

8. possibilitar o acesso à habilitação do idioma português para estrangeiros (PLE); 

9. articular com instituições universitárias estrangeiras e organizações internacionais; 

10. trabalhar na institucionalização das ações de internacionalização das diferentes 

instâncias universitárias.  

Atualmente, a UFF mantém acordo de mobilidade acadêmica com 252 

universidades estrangeiras de 47 países ao redor do mundo como: Alemanha, Angola, 

Argentina, Áustria, Barbados, Bélgica, Bolívia, Cabo Verde, Canadá, Chile, China, 

Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Equador, Espanha, Estados 

Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Honduras, Índia, Irlanda, Israel, Itália, 

Japão, Malásia, México, Moçambique, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, 

República Dominicana, República Tcheca, Rússia, São Tomé e Príncipe, Suécia, Suíça, 

Turquia, Timor leste, Ucrânia, Uruguai.  

Desses países, oito possuem o inglês como língua oficial ou como uma das 

línguas oficiais, a saber: Barbados, Canadá, EUA, Reino Unido, Índia, Irlanda, Malásia 

e Reino Unido.   
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3.3 Instrumentos de pesquisa 

 

Para o desenvolvimento desse estudo, lançamos mão dos seguintes instrumentos 

de pesquisa: análise das políticas linguísticas em vigor para o ensino de línguas 

estrangeiras na educação básica, entrevista com a responsável da SRI da UFF, 

levantamento de dados estatísticos junto à coordenação geral e acadêmica do PULE e 

levantamento do uso das línguas estrangeiras no espaço acadêmico.  

O processo de coleta de dados foi realizado em três etapas. A primeira etapa 

consistiu no levantamento do número de estudantes do PULE no período de 2014 até 

2016; a segunda etapa abarcou o levantamento do uso de línguas estrangeiras no espaço 

acadêmico. Nessa etapa, investigamos quais disciplinas foram ofertadas em línguas 

estrangeiras nos cursos de pós-graduação, realizamos o levantamento do número de 

revistas científicas da UFF e verificamos quais contêm publicações em línguas 

estrangeiras. Na terceira e última etapa de coleta de dados, realizamos uma entrevista 

com a Superintendente das Relações Internacionais (SRI), Professora Doutora Lívia 

Reis. 

Em relação à entrevista, esse instrumento de pesquisa pode ser definido como 

uma forma de interação social entre o pesquisador e sua fonte de informação. Além 

disso, a entrevista é uma técnica para se coletar dados sobre determinado assunto que 

não está documentado (GIL, 2002; GERHARD; SILVEIRA, 2009).     

Para o desenvolvimento desta pesquisa, realizamos no dia 04 de agosto de 2017, 

na SRI, às 10 horas e 30min, com duração de 36 minutos e 34 segundos, uma entrevista 

semiestruturada em que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido e as 

perguntas são predeterminadas, podendo ser complementadas por outras questões 

inerentes às circunstâncias no momento da entrevista (GERHARD; SILVEIRA, 2009).  

No que tange ao roteiro de pesquisa, ele foi confeccionado seguindo os moldes 

da tabela sugerida por Daher (1998), na qual levantamos as questões de investigação, 

traçamos objetivos a partir dessas questões, formulamos hipóteses e, finalmente, 

produzimos as questões que compõe o roteiro de entrevista. Como podemos observar na 

tabela a seguir: 
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Quadro 4 - Problemas, objetivos, hipóteses e perguntas 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESES PERGUNTAS 

O processo lento de 

internacionalização das 

universidades 

brasileiras. 

Investigar quais são 

os obstáculos para a 

internacionalização 

da UFF. 

A falta de recursos 

financeiros e 

estruturais, poucas 

publicações em 

línguas estrangeiras.  

Quais são os maiores 

obstáculos do 

processo de 

internacionalização 

da UFF? 

 

O alto índice de procura 

para mobilidade 

acadêmica em Portugal.  

Averiguar se essa 

demanda está 

relacionada à falta de 

competência 

comunicativa em 

línguas estrangeiras. 

A falta de 

competência 

comunicativa em 

línguas estrangeiras 

faz com que os 

estudantes procurem 

por Portugal. 

Quais são os países 

mais procurados para 

o programa de 

mobilidade 

acadêmica?  

 

Cursos com sujeitos 

socioeconomicamente 

bem-sucedidos são os 

que participam mais 

dos programas de 

mobilidade acadêmica.  

Averiguar quais são 

os cursos que mais 

participam da 

mobilidade out.  

Os estudantes de 

classe média/alta são 

os que mais têm 

acesso ao programa 

de mobilidade 

acadêmica.  

Qual o curso que 

mais envia alunos ao 

exterior? Como a 

senhora avalia essa 

demanda?  

 

A falta de competência 

comunicativa em 

línguas estrangeiras 

diminui o número de 

alunos que se 

candidatam aos 

programas de 

mobilidade acadêmica.  

Investigar quais são 

os obstáculos 

linguísticos 

relacionados com os 

programas de 

mobilidade 

acadêmica.  

A falta de 

competência 

comunicativa faz 

com que alunos não 

participem dos 

programas de 

mobilidade 

acadêmica e quando 

participam optam por 

Portugal por ser a 

mesma língua que o 

Brasil.  

Com relação à 

competência 

linguística dos 

estudantes, qual é o 

maior impacto que 

isso causa em relação 

aos programas de 

mobilidade 

acadêmica?  

O processo de 

internacionalização das 

universidades 

brasileiras ainda 

demanda de estratégias 

para que de fato ocorra. 

Investigar quais são 

as medidas que estão 

sendo adotadas para 

facilitar o processo 

de 

internacionalização 

da UFF. 

Novas medidas para 

motivar o processo 

de 

internacionalização 

da universidade estão 

sendo 

implementadas. 

Quais são as medidas 

que a UFF está 

adotando para se 

internacionalizar? 

 

(continua) 
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Quadro 4 - Problemas, objetivos, hipóteses e perguntas 

 (continuação) 

As ações de políticas 

linguísticas precisam 

passar por avaliações 

e reformulações 

quando necessárias. 

Investigar se novas 

políticas 

linguísticas estão 

para ser 

implementadas. 

Novas medidas 

acerca da promoção 

de línguas 

estrangeiras no 

espaço acadêmico 

estão sendo 

implementadas. 

Quais são as ações em 

termo de políticas 

linguísticas visando à 

internacionalização?  

A senhora vislumbra 

outras? 

 

Alunos em 

vulnerabilidade 

socioeconômica, 

possivelmente, não 

têm acesso ao 

programa de 

mobilidade 

acadêmica.  

Averiguar se por 

meio das ações de 

políticas 

linguísticas 

adotadas os alunos 

em vulnerabilidade 

socioeconômica 

estão tendo a 

oportunidade de 

participar dos 

programas de 

mobilidade 

acadêmica.  

As ações de políticas 

linguísticas 

implementadas estão 

ajudando alunos que 

não tiveram 

oportunidades de 

fazerem cursos 

extracurriculares de 

participar dos 

programas de 

mobilidade 

acadêmica.  

A SRI tem o perfil 

linguístico e 

socioeconômico dos 

estudantes que 

procuram a 

mobilidade 

acadêmica?  

 

A limitada 

competência 

comunicativa em 

línguas estrangeiras 

não possibilita que os 

discentes participem 

dos programas de 

mobilidade 

internacional.  

Averiguar quantos 

alunos do PULE 

participaram dos 

programas de 

mobilidade 

acadêmica.  

O PULE contribui 

para o processo de 

internacionalização 

ao passo que 

capacita os alunos a 

participarem dos 

programas de 

mobilidade 

acadêmica.  

Durante o processo de 

seleção para a 

mobilidade é possível 

saber quais alunos 

passaram ou estão no 

PULE? 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E À 

IMPLEMENTAÇÃO DO PULE 

 

O Brasil ainda é marcado por uma profunda desigualdade socioeconômica e essa 

desigualdade tem reflexo no campo educacional. Nesse contexto, políticas públicas 

foram desenhadas com o propósito de tentar minimizar as lacunas existentes entre as 

diferentes camadas.  Reis e Maciel (2015) destacam que os principais eixos das políticas 

adotadas dizem respeito à elevação da escolaridade, à capacitação profissional e à 

cidadania, à qualificação e à formação profissional, ao acesso à educação de ensino 

superior, ao financiamento e ao crédito rural, ao esporte, à cultura, ao lazer e ao meio 

ambiente.  

Dentre as ações direcionadas aos jovens, a educação é tida como um dos 

principais eixos, no qual encontramos programas voltados à ampliação do acesso ao 

ensino superior tanto em universidades públicas quanto em universidades privadas 

(REIS; MACIEL, 2015).  As autoras destacam que a possibilidade de ingresso ao ensino 

superior é desigual, principalmente no setor público, devido a alguns determinantes, 

dentre eles: fatores econômicos, origem social e trajetória escolar pregressa. Diante 

dessa realidade, o governo federal implementou políticas públicas voltadas à ampliação 

do acesso ao ensino superior.  

Em 1999, foi implementado o Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

(FIES), uma vez que é um programa do Ministério da Educação com o intuito de 

financiar a graduação de estudantes matriculados em cursos superiores em instituições 

privadas de ensino. De acordo com o site do MEC, para solicitar o financiamento, os 

estudantes precisam passar por um processo seletivo do FIES e, além disso os cursos 

presenciais de graduação, aos quais os discentes estão ingressando, precisam ter 

avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).    

Em 2004, criou-se o Programa Universidade para Todos (PROUNI) que objetiva 

a concessão de bolsas de estudo integrais e/ou parciais em cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica. O Prouni é destinado aos estudantes egressos do 

ensino médio, da rede pública ou privada de ensino, na condição de bolsistas integrais e 

com renda familiar per capita máxima de três salários mínimos. Cabe ressaltar que os 

estudantes são selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), ou seja, aqueles que possuem melhores desempenhos acadêmicos. 
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De acordo com informações contidas no site do MEC, o Prouni, desde a 

implementação, até o segundo semestre de 2016, já beneficiou mais de 1,9 milhão de 

estudantes, sendo 70% com bolsas integrais de estudos. Cabe aqui mencionar que este 

programa possui também ações de incentivo à permanência dos estudantes nas 

instituições de ensino superior, por exemplo, a Bolsa Permanência e o Fies – que 

possibilita ao discente financiar parte da mensalidade que não foi coberta pelo Prouni.  

A expansão do ensino superior conta com o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo 

decreto n 6.096 de 24 de abril de 2007, com o propósito de ampliar o acesso e a 

permanência dos estudantes na educação superior, mediante o  aumento de vagas nos 

cursos de graduação, da expansão dos cursos noturnos, da promoção de inovações 

pedagógicas, do combate à evasão e de outras metas que objetivam diminuir as 

desigualdades sociais do país.  

No período entre 2003 e 2011, o Governo Federal, por meio do Reuni, adotou 

uma série de medidas para que as universidades federais pudessem retomar o 

crescimento do ensino superior público, criando assim condições para a expansão física, 

acadêmica e pedagógica da rede federal de ensino superior. Os gráficos 1 e  2 nos 

mostram os alguns dos reflexos das políticas de expansão no período de 2003-2011.  

Segundo o documento
7
 sobre a expansão das Universidades Federais, o gráfico 1 

retrata o histórico da criação das universidades federais em diversos períodos de 

governos (1919-2014). Nesse gráfico, podemos notar que de 1919 até 2002 foram 

fundadas 45 universidades e que no período de 2003 até 2010 foram construídas 14 

universidades. O gráfico 2 ilustra o aumento de aproximadamente 60% das matrículas 

nos cursos de presenciais de graduação, de 90% nos cursos de pós-graduação stricto 

sensu e a ampliação superior a 520% nas matrículas nos cursos de graduação na 

modalidade a distância.  

 

 

 

 

                                                      
7
 O documento pode ser acessado em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12386-analise-

expansao-universidade-federais-2003-2012-pdf&Itemid=30192 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12386-analise-expansao-universidade-federais-2003-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12386-analise-expansao-universidade-federais-2003-2012-pdf&Itemid=30192
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Gráfico 1 – Linha do tempo da criação das universidades federais 

 

                        Fonte: Censo/Inep 
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Gráfico 2 - Matrículas na graduação e pós-graduação nas universidades federais 

de 2003 a 2011 

 

                        Fonte: Censo/Inep 

 

Além dessas políticas públicas implementadas, em 2012, entrou em vigor a Lei 

nº 12.711, também conhecida como Lei de Cotas a qual garante aos estudantes que 

cursaram  que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas, a reserva de 50% 

das vagas nas universidades federais, institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia e nos centros federais de educação tecnológica.   

Outra política pública adotada pelo MEC foi o Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu) pelo qual instituições públicas de ensino superior ofertam vagas a candidatos 

participantes do Enem.  Esse sistema seleciona automaticamente os candidatos mais 

bem classificados em cada curso, conforme suas notas no Enem e eventuais 

ponderações (pesos atribuídos às notas ou bônus). 

Em decorrência das políticas públicas supracitadas, as universidades públicas 

brasileiras apresentaram uma mudança no perfil do corpo discente, uma vez que se 

transformou em um espaço socialmente mais heterogêneo.   
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Assim, a democratização do acesso ao ensino superior criou novos desafios para 

as universidades públicas brasileiras, dentre eles proporcionar a inserção dos estudantes 

em programas ligados à internacionalização da universidade (REIS; MACIEL, 2015).  

Dessa forma, instituiu-se o PULE na UFF como uma das medidas para a 

inserção dos estudantes oriundos dos programas de ampliação do acesso ao ensino 

superior.  

 

4.1 Programa de Universalização em Línguas Estrangeiras (PULE) 

 

O aprendizado de línguas estrangeiras sempre esteve ligado a sujeitos com uma 

formação pregressa privilegiada, visto que a aprendizagem de uma segunda língua, 

entre a população brasileira, é associada, principalmente, a cursos de idiomas 

extracurriculares, cujo investimento financeiro é muito alto (REIS; MACIEL, 2015).   

Considerando a importância da competência comunicativa em línguas 

estrangeiras no processo de internacionalização do ensino superior, a UFF criou, em 

2012, o Programa de Universalização em Línguas Estrangeiras (PULE). Esse programa 

consiste em uma ação de política linguística voltado, prioritariamente, aos estudantes 

em condições de vulnerabilidade socioeconômica.  

De acordo com informações contidas no sítio eletrônico da UFF, o PULE é 

constituído pela Superintendência de Relações Internacionais (SRI), em parceria com a 

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

Instituto de Letras (EGL) e o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (GLE). 

Além desses parceiros, o PULE conta também com o apoio da Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD), da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e da Pró-Reitoria de 

Administração (PROAD).  

 O PULE oferece o curso básico, com cerca de 270 horas/aula, ao longo de seis 

semestres, dos seguintes idiomas: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, russo e 

chinês (este em parceria com o Instituto Confúcio). Os cursos de línguas são oferecidos 

na sede UFF Niterói. Quanto aos campi do interior (Rio das Ostras, Volta Redonda, 

Campos dos Goytacazes e Macaé) é ministrado apenas o curso de língua inglesa. 

Segundo dados fornecidos pela coordenação geral do PULE, os objetivos do programa 

são: 
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 promover o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras;  

 colaborar com a inserção do aluno no processo de internacionalização da 

Universidade; 

 agregar valor à formação acadêmica e profissional do estudante; 

 fomentar a prática docente em estudantes de graduação em Letras/LE. 

  

O material didático utilizado é fornecido aos estudantes pelo PULE em regime 

de comodato. No que tange aos livros didáticos adotados, são eles: 

 

Quadro 5 - Livros didáticos adotados pelo PULE 

Idioma Livro didático 

Alemão Schritte International 

Espanhol Gente 

Francês Le Nouveau Taxi 

Inglês Touchstone 

Italiano Nuovo Progetto italiano 

Russo 

 Chinês
8
 体验汉语》生活篇，葡萄牙语版 

                                Fonte: Elaborado pela autora.  

Quanto ao processo seletivo
9
 para ingresso no programa, os critérios de seleção 

julgam análise socioeconômica e rendimento acadêmico. Além disso, para participar do 

programa o estudante precisa atender aos seguintes critérios: a) ser aluno regularmente 

matriculado nos cursos de Graduação da UFF e não estar com a matrícula trancada; b) 

ter no máximo 50% da carga horária prevista para integralização de seu curso e c) ser 

iniciante na língua que deseja cursar. Cabe mencionar que a seleção é feita 

semestralmente, por meio de edital publicado no site da universidade: uma seleção para 

iniciantes e outra mediante testes de nivelamento para preenchimento de vagas ociosas.  

Na tabela a seguir, podemos observar que a maior parte da demanda está 

concentrada nos cursos de humanas. Dentre esses cursos,  destacamos os cursos de 

História e Direito os quais se sobressaem no que diz respeito ao processo de 

                                                      
8
 Experimentando Chinês,  viver na China.  

9
 O edital para ingresso de alunos em 2017.2 está disponível em: 

http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%20112017%20-

%20PULE%20INICIANTE.pdf 

 

http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%20112017%20-%20PULE%20INICIANTE.pdf
http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%20112017%20-%20PULE%20INICIANTE.pdf
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internacionalização, tendo em vista que os  dados coletados compreendem o período de 

2014 a 2016.   

Gráfico 3 - Total geral PULE por curso de graduação 
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No que diz respeito ao processo avaliativo, durante cada módulo do curso os 

estudantes são submetidos a uma avaliação continua e a avaliações previstas no 

calendário semestral. A média para aprovação é igual ou superior a 6,0 e a frequência 

mínima exigida é de 75%.  Para garantir o aproveitamento máximo do programa, alunos 

desistentes, reprovados por nota ou falta não poderão dar continuidade ou reingressar ao 

programa.  

Como mencionado anteriormente, além de contribuir para a formação linguística 

dos estudantes da UFF, o PULE também fomenta a prática de formação docente por 

meio da participação dos alunos de licenciaturas em línguas estrangeiras como 

instrutores dos idiomas.  

 O processo seletivo de instrutores do PULE é realizado mediante editais
10

 de 

acordo com a necessidade do programa. Para se candidatar, é necessário atender ao 

menos um dos critérios a seguir: a) ser aluno de graduação em Letras da UFF, b) ser 

aluno de graduação de outros cursos da UFF, desde que tenha sido previamente 

licenciado em Letras e/ou c) ser aluno regularmente inscrito nos Programas de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagem ou Estudos de Literatura. 

Ademais, os candidatos selecionados só poderão atuar como instrutores 

enquanto permanecerem em uma das condições supracitadas, mesmo que previamente 

selecionados por edital, já o instrutor recebe uma bolsa mensal, equivalente a uma bolsa 

de monitoria. Os instrutores que atuam nas unidades do interior recebem um adicional 

pelos custos do deslocamento da sede até o local das aulas. 

De acordo com o edital de seleção de instrutores, a proficiência mínima exigida 

equivale ao nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, além de 

experiência no ensino da língua estrangeira ou comprovação da habilidade por meio de 

aula pública, além de ter familiaridade com as tecnologias de informação e 

comunicação disponíveis. Cabe aqui ressaltar que os instrutores são coordenados por 

professores do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas (GLE) do Instituto de 

Letras da UFF. 

No que concerne à mobilidade internacional e a relação com a formação de 

professores, a coordenação acadêmica do PULE assinala a importância de os cursos de 

                                                      
10

 O edital de seleção de instrutores de 2017 está disponível em: 

http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%2001-2017%20-

%20Selecao%20de%20Instrutores%20PULE%20Ingl%C3%AAs%20e%20Alem%C3%A3o.pdf 

 

http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%2001-2017%20-%20Selecao%20de%20Instrutores%20PULE%20Ingl%C3%AAs%20e%20Alem%C3%A3o.pdf
http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%2001-2017%20-%20Selecao%20de%20Instrutores%20PULE%20Ingl%C3%AAs%20e%20Alem%C3%A3o.pdf
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licenciatura estabelecer parcerias internacionais para fomentar a formação linguística e a 

prática docente dos instrutores que atuam no Programa.  Diante disso, a coordenadora 

de francês do PULE firmou acordos acadêmicos com as seguintes instituições: escola 

bilíngue Lycée Molière, no Rio de Janeiro, por meio de estágios não obrigatórios; 

Escola Azurlingua, em Nice, na França, por intermédio de bolsa de estudos para cursos 

de francês para obtenção de certificado DELF/DALF, com duração de seis meses; 

Universidade de Lyon e Universidade de Pau e Pays de l'Adour. Essas últimas, com 

apoio da SRI nos moldes da mobilidade internacional para cursos de graduação. Além 

dessas parcerias, a Embaixada da França mediante o consulado no Rio de Janeiro 

também contribui para a formação de professores que atuam ou atuaram no PULE por 

bolsas na modalidade Professor Assistente de Língua Portuguesa na França.  

No quadro
11

 a seguir podemos observar as contribuições dessas parcerias para o 

desenvolvimento profissional/acadêmico dos instrutores que participam/participaram do 

PULE:  

 

Quadro 6 - Histórico dos instrutores do PULE 

Instrutor FLE - PULE Formação 

 

Instrutor 1 

Graduada em Letras Português/Francês + Professor 

assistente na França + Mestrado em Estudos de Linguagem 

na UFF. 

Atualmente, é professora do Cap-UERJ e membro da 

APFERJ 

 

 

Instrutor 2 

Graduada em Letras Português/Francês + Professor 

Assistente na França + estágio no Lycée Molière + 

professora da Escola Bilíngue de Charitas + Mestrado em 

Estudos de Linguagem na UFF. 

Atualmente, é doutoranda na Universidade di Trento. 

(continua) 

 

 

                                                      
11

 Dados apresentados pela Profª Telma Pereira no Congresso Brasileiro de Professores de Francês 

realizado em Aracaju no ano de 2017.  
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Quadro 6 - Histórico dos instrutores do PULE 

 (continuação) 

 

Instrutor 3 

Graduada em Letras Português/Francês + Mestrado em 

Estudos de Literatura na UFF + Professor no PROLEM. 

Atualmente, doutoranda na UFF. 

 

Instrutor 4 

Graduada em Letras de Português/Francês + estágio no 

Lycée Molière. Atualmente, é professora da Aliança 

Francesa/ Niterói e PROLEM / UFF. 

 

Instrutor 5 

Graduado em Letras Português/Francês + Professor do 

PROLEM e Vencedor PIBIC-UFF. 

Instrutor 6 Mestrado em Estudos de Literatura UFF. 

 

 

Instrutor 7 

Graduada em Letras Português/Francês + estágio na Escola 

Azurlingua + Mestrado em Estudos de Linguagem UFF 

Atualmente, é professora substituta da UFRJ. 

 

Instrutor 8 

Graduado em Letras Português/Francês + mobilidade 

acadêmica em Lyon + professor no PROLEM. Atualmente, 

é mestrando na Universidade de Lyon. 

 

Instrutor 9 

Graduada em Letras Português/Francês + Escola 

Azurlingua + estágio no Lycée Molière. 

 

Instrutor 10 

Graduada em Letras Português/Francês + Estágio no Lycée 

Molière + Professora no PROLEM. Atualmente, é 

mestranda em Estudos de Literatura na UFF. 

 

 

Instrutor 11 

Graduada em Letras Português/Francês + Professora do 

PROLEM + Futura professora assistente de português na 

França (2018-2019). 

(continua) 
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Quadro 6 - Histórico dos instrutores do PULE 

 (continuação) 

 

 

Instrutor 12 

Graduada em Letras Português/Francês + estágio no Lycée 

Molière. Atualmente, é professora no PROLEM e futura 

professora assistente de português na França (2018-2019). 

 

 

Instrutor 13 

 

Graduado em Letras Português/Francês + estágio no Lycée 

Molière + professor no PROLEM. Atualmente, em 

mobilidade internacional. 

 

 

Instrutor 14 

Graduada em Letras Português/Francês + estágio na Escola 

Azurlingua. Atualmente, é professora na rede privada e 

pública de ensino. 

 

 

Instrutor 15 

Graduada em Letras Português/Francês + Professora 

assistente na França + estágio no Lycée Molière + Monitora 

de FLE na UFF + Professora no PROLEM. Atualmente, é 

mestranda em FLE em Grenobla. 

 

 

Instrutor 16 

Graduada em Letras Português/Francês + Estágio no Lycée 

Molière + Mestrado em Estudos de Literatura. Atualmente, 

é doutoranda em Estudos da Literatura na UFF. 

 

Instrutor 17 

Graduada em Letras Português/Francês + Mestrado em 

Estudos da Linguagem. Atualmente, é doutoranda em 

Estudos da Linguagem na UFF. 

 

Instrutor 18 

Estágio Azurlingua. Atualmente, é mestranda em Estudos 

de Literatura na UFF. 

 

Instrutor 19 

Graduada em Letras Português/Francês + estágio no Lycée 

Molière. 

 

Acreditamos que uma boa formação linguística dos instrutores que atuam no 

Programa motiva o aprendizado da língua por parte dos candidatos aos programas de 

mobilidade internacional. Salientamos que dentre os alunos do PULE no período de 

2014 a 2016, 23 foram selecionados para estudar nos seguintes países: Espanha, França, 

Argentina, Alemanha, Hungria, México e Portugal. Considerando o principal critério de 

ingresso no PULE, a saber, o socioeconômico, esse resultado é positivo em relação à 

proposta inclusiva do Programa.  
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O PULE participa diretamente no processo seletivo para mobilidade 

internacional dos estudantes da UFF ao atestar a competência linguística na língua 

estrangeira exigida no edital por meio de provas.
12

 Em 2016, esses certificados do 

PULE passaram a ser aceitos como comprovantes de proficiência em língua estrangeira 

para ingresso aos Programas de Pós-graduação em Estudos de Linguagem e Estudos de 

Literatura, ambos na UFF.
13

 

Assim, diante dessas informações constatamos que o PULE impacta 

positivamente a comunidade acadêmica da UFF e que contribui diretamente no processo 

de internacionalização da universidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 Como podemos notar no edital de mobilidade internacional disponível em: 

http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%20142017%20-

%20Programa%20de%20Mobilidade%20Internacional%20UFF.pdf e 

http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%20142017%20-%20Anexo%20II%20-

%20Certificados%20de%20Profici%C3%AAncia%20de%20idiomas%20aceitos.pdf 

 
 

13
 Os editais estão disponíveis em: http://www.posling.uff.br/images/Edital2018-Mestrado-Doutorado.pdf 

e http://www.poslit.uff.br/images/EDITAL_2018_LIT_.pdf 

 

http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%20142017%20-%20Programa%20de%20Mobilidade%20Internacional%20UFF.pdf
http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%20142017%20-%20Programa%20de%20Mobilidade%20Internacional%20UFF.pdf
http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%20142017%20-%20Anexo%20II%20-%20Certificados%20de%20Profici%C3%AAncia%20de%20idiomas%20aceitos.pdf
http://www.editais.uff.br/sites/default/files/arquivos/Edital%20142017%20-%20Anexo%20II%20-%20Certificados%20de%20Profici%C3%AAncia%20de%20idiomas%20aceitos.pdf
http://www.posling.uff.br/images/Edital2018-Mestrado-Doutorado.pdf
http://www.poslit.uff.br/images/EDITAL_2018_LIT_.pdf


63 

 

5. O USO DAS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO ESPAÇO ACADÊMICO 

 

Na tentativa de melhor compreender esse status conferido ao inglês no espaço 

acadêmico, iniciamos esse capítulo com uma breve reflexão a respeito da expansão da 

língua inglesa no mundo e, posteriormente, nos debruçamos acerca do uso das línguas 

estrangeiras na universidade e, finalmente, destacamos a importância da promoção do 

plurilinguismo. 

 

5.1 Entre o status da língua inglesa e a promoção do plurilinguismo 

 

A disseminação do inglês no mundo deve-se ao modelo político e econômico de 

colonização ao longo da história, visto que foi devido à ocupação do Império Britânico 

na América do Norte e, posteriormente na África, que a língua inglesa começou a se 

difundir e aos poucos foi ocupando o status de língua global (MUFWENE, 2010).   

A respeito da expansão da língua inglesa, Crystal (2005) afirma que uma língua 

se torna mundial pelo poder das pessoas que a falam. No caso do inglês, destacamos os 

seguintes poderes: político, tecnológico, econômico e cultural. O poder político se 

consolidou através do colonialismo que contribuiu para a expansão da língua durante o 

século XVI; o poder tecnológico se deu por intermédio da Revolução Industrial, nos 

séculos XVIII e XIX; o econômico através do crescimento dos Estados Unidos, 

ultrapassando a Grã-Bretanha e por último, o poder cultural que se destacou no século 

XX.  

Em 1984, a preocupação com a língua inglesa no mundo foi tema de uma 

conferência internacional em Londres, que contou com a publicação, nos anais do 

evento, do trabalho “os círculos dos world Englishes”, do linguista Kachru. O autor 

apresentava nesse trabalho um modelo de disseminação da língua inglesa pelo mundo 

por meio dos três círculos concêntricos denominados: círculo interno, círculo externo e 

círculo em expansão (BECKER, 2013).    
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Figura 1 - Círculos de Expansão do Inglês 

Fonte: Adaptado de Graddol (2006, p.110.) 

  

No círculo interno, inserem-se os países em que o inglês é falado como língua 

nativa, são eles: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia; no 

círculo externo estão os países em que o inglês é a segunda língua: Índia, Singapura, 

Malásia, África do Sul; por fim, o círculo em expansão que é constituído por países em 

que o inglês é utilizado como língua estrangeira, como: Brasil, China, Japão e Israel 

(LEFFA, 2006).  

Para uma língua, alcançar o status de língua global não basta possuir o maior 

número de falantes, é preciso algo a mais. Seguindo essa mesma perspectiva, 

Rajagopalan (2015) afirma que não é apenas o número de falantes que determina se uma 

língua é global, mas sim ter “nítida presença assegurada”, isto é, ser uma língua que seja 

usada nas relações internacionais como meio de comunicação.  

No que concerne ao espaço universitário, Rajagopalan (2015) menciona que as 

agências internacionalmente reconhecidas avaliam os desempenhos das instituições de 

ensino e pesquisa em diversos aspectos, inclusive o número de citações que um 

pesquisador tem em alcance mundial e, com isso, a necessidade de se produzir em 

inglês. O autor destaca que a língua inglesa é utilizada como a língua de veiculação de 

ideias e que quase 80% da produção científica mundial são publicadas em inglês e que 

em algumas áreas o número de produções em inglês chega a ser maior do que 90%.     

Sobre essa temática, Hamel (2013), pelo viés sociolinguístico, revela um ponto 

negativo do incentivo a publicações em língua inglesa. Segundo o autor, no campo 

Círculo em 
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científico a relação da língua inglesa com outras línguas estrangeiras é um exemplo 

específico de um conflito linguístico, pois é muito similar a maneira que as línguas 

nacionais deslocam as línguas minoritárias em um determinado país. 

A veiculação das publicações científicas e o seu respectivo impacto não são 

garantidas apenas pelas instituições/revistas nas quais elas são publicadas. Uma 

publicação disponível em uma dada língua somente estará compreensível para um 

determinado público que tenha competência comunicativa nessa língua. Com isso, 

sustentados pelo discurso de que o inglês é a língua de comunicação global/científica há 

um incentivo para que publicações sejam feitas em línguas inglesa.   

Nesse cenário, a língua inglesa se configura como um código linguístico para se 

inserir na comunidade internacional, e a falta de competência comunicativa nessa 

língua, excluiria, parcialmente, o sujeito.  Diante disso, reconhecemos a importância do 

inglês como meio de comunicação e divulgação científica na sociedade 

internacionalizada/globalizada em que vivemos, entretanto, não podemos deixar de 

mencionar o papel das outras línguas nesse contexto.  

A UFF possui trinta e seis revistas científicas, dessas revistas, vinte publicam ou 

já publicaram textos em línguas estrangeiras, sendo utilizadas nas publicações espanhol, 

francês, inglês e italiano. Esse fato nos mostra que embora a língua inglesa tenha o 

status de língua de comunicação científica (RAJAGOPALAN, 2015) ela  não é a única 

língua estrangeira usada como língua de comunicação científica. Dessas vinte revistas, 

dezesseis apresentam publicação em língua espanhola, 14 em língua inglesa, seis em 

língua francesa e três em língua italiana, como podemos observar no gráfico a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Gráfico 4 - Línguas utilizadas em publicações de revistas da UFF 

 

                  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com o intuito de gerar mais visibilidade, algumas revistas optam por publicar 

versões bilíngues dos artigos. Na UFF, a revista Culturas Jurídicas
14

, por exemplo, 

disponibiliza alguns dos artigos nos pares espanhol-português, inglês-português e 

italiano-português. Outra medida adotada para disseminação do conhecimento é a 

publicação de resumo em línguas estrangeiras, como é o caso da revista Passagens
15

, 

que em 2014, publicou resumos e palavras chaves em chinês, inglês e português. Diante 

disso, podemos afirmar que o fato de disponibilizar os resumos em diversas línguas 

estrangeiras pode ser visto como uma resposta à ameaça da supremacia da língua 

inglesa como língua hipercentral (CALVET, 2007; HAMEL, 2008b).   

Além de publicações, outra forma de compartilhar as pesquisas desenvolvidas no 

ambiente acadêmico em outras línguas é por meio de congressos, simpósios, colóquios, 

encontros, palestras e minicursos de caráter internacional. 

Em 2017, na área de Letras, podemos destacar dois grandes eventos 

internacionais que foram sediados na UFF: a ABRALIN
16

 e a ABES
17

. Os dois eventos 

                                                      
14

 Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional – UFF. O site da revista é 

disponibilizado nas seguintes línguas: português, chinês, espanhol, francês, inglês, italiano e russo.  

Disponível em: http://www.culturasjuridicas.uff.br/. 

 
15

 Revista do Programa de Pós-Graduação em História. Disponível em: 

http://www.revistapassagens.uff.br/index.php/Passagens/issue/view/v6n3.  

 
16

 Associação Brasileira de Linguística. X Congresso Internacional da Abralin sediado na UFF. 

Programação disponível em: http://abralin.org/congresso2017/programacao-1?prog=geral 
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http://www.culturasjuridicas.uff.br/
http://www.revistapassagens.uff.br/index.php/Passagens/issue/view/v6n3
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possibilitaram o contato direto com pesquisadores de diversas localidades ao redor do 

mundo e, consequentemente, com as línguas estrangeiras.  Nesse evento da ABES, 

vemos uma situação de plurilinguismo, pois as circulares informativas foram publicadas 

em quatro línguas: espanhol, francês, inglês e italiano com o intuito de facilitar o acesso 

à informação.  

No que concerne à avaliação feita pela CAPES, os programas de pós-graduação 

(doravante PPG) recebem notas seguindo uma escala de 1 a 7. As notas 1 e 2 

descredenciam os cursos do programa de pós-graduação; a nota 3 expressa que o 

programa possui desempenho regular, ou seja, ele atende ao padrão mínimo de 

qualidade;  a nota 4 é conferida ao programa com bom desempenho; a nota 5 indica um 

programa com um nível muito bom e as notas 6 e 7 expressam um desempenho de alto 

padrão internacional.  Para ter em sua avaliação notas 6 e 7, os programas precisam 

atender alguns requisitos, dentre eles: disponibilizar versão do site de PPG em inglês.  

Em 2016, a Capes lançou um ofício destacando que o processo de 

internacionalização é um critério importante para a avaliação dos PPG.  Nesse ofício, 

salientou-se a importância dos sites dos PPG em línguas estrangeiras, pois segundo esse 

documento “não há como desvincular a visibilidade dos Programas, por meio de 

tradução de suas páginas web em diferentes idiomas de outras iniciativas igualmente 

importantes para consolidação internacional de suas atividades”. Com base nessa 

afirmação, a Capes solicitou que as páginas da Web dos PPG fossem disponibilizadas 

em inglês e espanhol. Alinhada às diretrizes da Capes, alguns PPG da UFF lançaram 

versões em línguas estrangeiras dos seus sites.   

Em 2017, a CAPES lançou edital que visa à seleção de Projetos Institucionais de 

Internacionalização de Instituições de Ensino Superior ou de Institutos de Pesquisa. 

Esse programa tem como propósito fomentar a implementação e a consolidação de 

planos estratégicos de internacionalização, estimular a formação de redes de pesquisas 

internacionais, ampliar as ações de apoio à internacionalização na pós-graduação das 

instituições contempladas, prover a mobilidade de docentes e discentes para o exterior e 

do exterior para o Brasil, promover a transformação das instituições participantes em 

                                                                                                                                                            
17

 V Congresso Internacional da Associação Brasileira de Estudos Semióticos (ABES). Site do evento: 

http://www.congressoabes2017.com/ 
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um ambiente internacional e integrar outras ações de fomento da CAPES ao esforço de 

internacionalização.  

No que tange à questão linguística, o edital supracitado exige que na estrutura 

curricular dos PPG haja a inserção de materiais, temas e disciplinas ministradas em 

língua estrangeira. Ademais, o edital menciona que o Projeto Institucional de 

Internacionalização deverá prever estratégias de atração de discentes estrangeiros para o 

Brasil, além de incluir políticas de proficiência em línguas estrangeiras dos discentes, 

docentes de pós-graduação e corpo técnico da Instituição que tenha relação direta com o 

Projeto Institucional de Internacionalização proposto. 

Na UFF, segundo a Superintendente de Relações Internacionais está em 

elaboração uma política de proficiência em línguas para o corpo técnico da Instituição. 

Essa política tem por objetivo oferecer o ensino de línguas estrangeiras para as 

secretárias dos departamentos, a fim de que possam interagir alunos/professores 

estrangeiros.  

A respeito dessas medidas previstas no edital n º. 41/2017 da CAPES, 

destacamos que a UFF está alinhada a essas estratégias estabelecida pela Capes. A 

universidade oferece apoio linguístico ao aluno estrangeiro mediante a oferta da 

disciplina de Português para Estrangeiros, nas modalidades de curso intensivo e 

regular para estudantes que estão participando do programa de mobilidade in
18

.  

No que concerne à mobilidade in, a Superintendente da SRI, evidenciou que há 

muitos alunos da França estudando na UFF. Além disso, ressaltou o desejo de ter um 

equilíbrio entre a mobilidade in e a mobilidade out, visto que a UFF envia mais alunos 

ao exterior do que recebe. Tendo em vista que a UFF recebe uma quantidade 

considerável de alunos franceses, uma possível solução para o aumento da mobilidade 

in e para a promoção do plurilinguismo no espaço acadêmico seria ofertar disciplinas 

também em língua francesa.   

No que diz respeito à oferta de disciplinas ministradas em línguas estrangeiras, 

em 2017, a UFF ofertou 19 disciplinas ministradas em língua inglesa nos cursos de pós-

graduação, como podemos observar na tabela a seguir: 

 

 

                                                      
18

 A mobilidade in é quando alunos de universidades estrangeiras parceiras participam da mobilidade 

internacional para estudar na UFF.  
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Quadro 7 - Disciplinas em ministradas em Língua Inglesa no ano de 2017 

DISCIPLINA PROGRAMA RESPONSÁVEL SEMESTRE 

   

Production systems and operations 
Graduate Program in Industrial 

Engineering and Computer Systems 2017.1 

Introduction to physical 

oceanography and ocean dynamics  
Graduation Program in Biosystem 

Engineering 2017.1 

 Applied micropaleontology Graduate Program in Geochemistry 2017.1 

Seminar in cardiometabolism and 

chronic kidney disease  
Graduate Program in Cardiovascular 

Sciences 2017.1 

 Oral pathology Graduate Program in Pathology 2017.1 

 Theory of information, incentives 

and strategies Graduate Program in Economics 2017.1 

Economic regulation Graduate Program in Economics 2017.1 

ASL – American Sign Language 
Graduate Program in Diversity and 

Inclusion 2017.1 

Scientific literature in diversity and 

inclusion 
Graduate Program in Diversity and 

Inclusion 2017.1 

Logistics and supply chain 
Graduate Program in Industrial 

Engineering and Computer Systems 2017.2 

Climate change dynamics and 

spectral analysis of climate data  
Graduation Program in Biosystem 

Engineering 2017.2 

 Quaternary paleoceanography  Graduate Program in Geochemistry 2017.2 

 General pathology: problem-based 

learning  Graduate Program in Pathology 2017.2 

 Seminar in cardiometabolism and 

chronic kidney disease 
Graduate Program in Cardiovascular 

Sciences 2017.2 

The welfare state in Brazil  Graduate Program in Economics 2017.2 

(continua) 
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Quadro 7 - Disciplinas em ministradas em Língua Inglesa no ano de 2017 

 (continuação) 

 Communication and aesthetic experience  
Graduate Program in 

Communication 2017.2 

The settlement of disputes between the public 

administration and private companies by arbitration under 

brazilian law 
Graduate Program in 

Administrative Justice 2017.2 

ASL –  American Sign Language 
Graduate Program in 

Diversity and Inclusion 2017.2 

 Scientific literature in diversity and inclusion  
Graduate Program in 

Diversity and Inclusion 2017.2 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

Em 2018, a UFF continua promovendo ações voltadas à internacionalização 

acadêmica promoção do plurilinguismo no espaço acadêmico. Para 2018, estão 

previstas 23 disciplinas, sendo duas ministradas em língua espanhola. Destacamos a 

importância da oferta da disciplina em espanhol, pois diante do apagamento das línguas 

estrangeiras no ensino de línguas na educação básica promovida pela BNCC que 

sustenta o discurso de que o inglês é a língua de comunicação global/internacional, 

tendo em vista que oferecer disciplinas em língua espanhola é, de fato, um passo, ainda 

que pequeno, para o plurilinguismo acadêmico. Observarmos, na tabela a seguir, a 

previsão de oferta de disciplinas em LE na UFF: 

Quadro 8 - Disciplinas previstas em Línguas Estrangeiras para o ano de 2018 

Disciplina Programa responsável Semestre 

 A global history of the transatlantic slave trade to 

the Americas  Graduate Program in History 2018.1 

 Interpretación del Brasil: tradiciones 

intelectuales del siglo XX Posgrado en Historia 2018.1 

Psychology of sustainability and its applications 

on South American constitutional law 
Graduation Program in 

Constitutional Law 2018.1 

(continua) 
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Quadro 8 - Disciplinas previstas em Línguas Estrangeiras para o ano de 2018 

 (continuação) 

 Ecological economics Graduate Program in Economics 2018.1 

 Active learning strategies 
Graduate Program in Science and 

Biotechnology 2018.1 

General pathology: problembased learning Graduate Program in Pathology 2018.1 

 Oral pathology cases Graduate Program in Pathology 2018.1 

 Seminar in cardiometabolism and chronic 

kidney disease  
Graduate Program in Cardiovascular 

Sciences 2018.1 

 Imaging methods in cardiovascular sciences  
Graduate Program in Cardiovascular 

Sciences 2018.1 

 Seminars of biomedical sciences research  
Graduate Program in Cardiovascular 

Sciences 2018.1 

Scientific literature in diversity and inclusion  
Graduate Program in Diversity and 

Inclusion 2018.1 

Economic inequality and income distribution  Graduate Program in Economics 2018.2 

Teoria de la innovación: innovación, desarollo y 

cambio estructural Posgrado en Economía 2018.2 

Digital history: a new frontier? Graduate Program in History 2018.2 

 Oral pathology cases 
Graduate Program in Cardiovascular 

Sciences 2018.2 

Seminar in cardiometabolism and chronic kidney 

disease  
Graduate Program in Cardiovascular 

Sciences 2018.2 

 Seminars of biomedical sciences research  
Graduate Program in Cardiovascular 

Sciences 2018.2 

 Mucosal immunology 
Graduate Program in Science and 

Biotechnology 2018.2 

Seminar in cardiometabolism and chronic kidney 

disease 
Graduate Program in Cardiovascular 

Sciences 2018.2 

Seminars of biomedical sciences research  
Graduate Program in Cardiovascular 

Sciences 2018.2 
(continua) 
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Quadro 8 - Disciplinas previstas em Línguas Estrangeiras para o ano de 2018 

 (continuação) 

Cardiopulmonary physiopathology  
Graduate Program in Cardiovascular 

Sciences 2018.2 

Advanced seminars in cardiovascular 

sciences  
Graduate Program in Cardiovascular 

Sciences 2018.2 

 Scientific literature in diversity and 

inclusion  
Graduate Program in Diversity and 

Inclusion 2018.2 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No que concerne aos obstáculos do processo de internacionalização da UFF, a 

Superintendente da SRI apontou que a questão linguística ainda é um obstáculo
19

. 

Segundo ela, a universidade tem uma mobilidade robusta e envia cerca de 350 alunos 

para o exterior todo ano. Contudo, por questões linguísticas, em 2017, um terço dos 

alunos que participaram de mobilidade internacional, escolheram Portugal
20

 como 

destino.  Esse fato comprova que a falta de competência comunicativa em língua 

estrangeira limita as opções de desenvolvimento acadêmico/profissional, visto que, 

dentre todos os países os quais os alunos poderiam se candidatar eles se limitaram 

àquele que possui a mesma língua materna que o Brasil
21

.  

Logo, com base em todas essas ações, podemos afirmar que o uso de línguas 

estrangeiras é parte intrínseca do processo de internacionalização do ensino superior. 

Sendo assim, a elaboração de políticas linguísticas para a promoção do ensino de 

línguas estrangeiras em meio acadêmico passa a ser uma condição sine qua non não só 

para o sucesso desse processo, mas também para que a internacionalização seja um 

processo comprometido com o caráter democrático da universidade.   

                                                      
19

 Entrevista realizada no dia 04 de agosto de 2017-  Pergunta: Quais são os maiores obstáculos do 

processo de internacionalização da UFF? 

 
20

Entrevista realizada no dia 04 de agosto de 2017-  Pergunta:  Quais são os países mais 

procurados para o programa de mobilidade acadêmica?  

 
21

 O edital Nº 47 /2017 referente ao Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) atualmente 

aceita o teste de proficiência em língua inglesa para qualquer país de destino, desde que aceito pela IES 

de destino expresso na carta de aceite. Disponível em: < 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/27122017-Edital-47-2017-Retificacao-

PDSE.pdf > 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/27122017-Edital-47-2017-Retificacao-PDSE.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/27122017-Edital-47-2017-Retificacao-PDSE.pdf
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Por fim, o escritor português, José Saramago, em seu texto sobre Democracia e 

Universidade, destaca que é incumbência da universidade preparar o aluno para a vida. 

Com isso, afirmamos que preparar o discente para ser cidadão do mundo 

internacionalizado implica em não apenas o formar enquanto profissional, mas também 

oferecer condições para que esses estudantes possam se inserir nesse contexto.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O ensino de línguas estrangeiras sempre teve um lugar assegurado nas diferentes 

políticas linguísticas educativas, porém nem sempre ocorre de maneira eficaz devido a 

uma série de fatores (LEFFA, 2011; SIQUEIRA, 2011; OLIVEIRA, 2011; PEREIRA, 

2006). Assim, diante do processo de internacionalização da universidade brasileira, a 

limitada competência comunicativa em línguas estrangeiras por parte da comunidade 

acadêmica, sobretudo dos estudantes, ficou ainda mais em evidência, e pode ser 

considerada como um dos obstáculos que deve ser transpostos nesse processo. Além 

disso, observamos que, no caso da Universidade Federal Fluminense, há uma 

preocupação em se conjugar internacionalização com responsabilidade social e inclusão 

acadêmica (o projeto PULE é um exemplo da busca de solução frente a essa 

preocupação).   

 Os países europeus institucionalizaram seu processo de internacionalização 

acadêmica com a Declaração de Bolonha, em 1999, levantando a questão de uma 

formação  linguística e cultural no âmbito da  mobilidade dos professores e estudantes. 

Desde então, as línguas  passaram a ocupar um lugar ainda mais importante no ensino 

superior em todos os setores e disciplinas. Se pensarmos em termos de blocos 

econômicos, os países da América do Sul ainda não consolidaram uma política de 

internacionalização universitária com impactos linguísticos relevantes. No caso do 

Brasil, vemos que as políticas linguísticas para o ensino de línguas retrocedeu em 

relação ao ensino do espanhol após as modificações da BNCC. 

Logo, no que concerne ao status da língua inglesa no contexto acadêmico, no 

decorrer desta pesquisa confirmamos sua forte presença no contexto acadêmico como 

língua de comunicação científica (RAJAGOPALAN, 2015).  Embora o inglês seja 

considerado uma língua franca para a comunicação científica, ela não é a única língua 

estrangeira utilizada em meio acadêmico, pois além de algumas publicações científicas 

em outras línguas, há uma forte presença de estudantes de países não necessariamente 

anglófonos. Ademais, o uso de línguas estrangeiras em contexto de internacionalização 

passa também por interações e formações virtuais e, nesse ambiente, o inglês divide 

espaço com outras línguas supercentrais (CALVET, 1999).  
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Em relação ao questionamento referente às estratégias que compõe o processo de 

internacionalização do ensino superior, a inclusão de uma dimensão internacional e/ou 

global no currículo (KNIGHT, 2010).  Nesse sentido, mais uma vez, as línguas 

estrangeiras estão no cerne da questão. A UFF oferece disciplinas ministradas em língua 

inglesa e, para o ano de 2018, planeja a oferta de disciplinas ministradas em língua 

espanhola.    

Considerando a internacionalização como  um processo de integração 

internacional e cultural da pesquisa das funções e dos serviços oferecidos pela 

instituição de ensino (KNIGHT, 2008), é preciso elaborar um plano de natureza 

coletiva, compreendendo diversas instâncias acadêmicas.  Assim, entendemos que para 

viabilizar esse processo toda a comunidade acadêmica precisa tomar consciência dos 

objetivos e dos benefícios da internacionalização. A elaboração de uma política 

linguística é um dos pilares do processo de internacionalização do ensino superior. 

Acreditamos que cada universidade deve traçar essa política de acordo com seus 

objetivos dentro desse processo, suas especificidades e suas demandas.  

 Por fim, acreditamos que a presente pesquisa pode contribuir para futuros 

estudos acerca da avaliação de políticas linguísticas universitárias e para a 

implementação de futuras ações de políticas linguísticas para a promoção de línguas no 

espaço acadêmico. 
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APÊNDICE 

  

APÊNDICE A - Roteiro de entrevista 

 

1) Quais são os maiores obstáculos do processo de internacionalização da UFF? 

2) Quais são os países mais procurados para o programa de mobilidade acadêmica?  

3) Qual o curso que mais envia alunos ao exterior? Como a senhora avalia essa 

demanda?  

4) Com relação à competência linguística dos estudantes, qual é o maior impacto 

que isso causa em relação aos programas de mobilidade acadêmica?  

5) Quais são as medidas que a UFF está adotando para se internacionalizar? 

6) Quais são as ações em termos de políticas linguísticas visando à 

internacionalização?  A senhora vislumbra outras? 

7) A SRI tem o perfil linguístico e socioeconômico dos estudantes que procuram a 

mobilidade acadêmica?  

8) Durante o processo de seleção para a mobilidade é possível saber quais alunos 

passaram ou estão no PULE? 

 


