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En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad

de la República tuvo lugar los días 14, 15 y 16 de octubre de 2006 el Primeiro

Encontro de Professores de Português do Uruguai, a iniciativa del Centro de

Lenguas Extranjeras del Instituto de Lingüística. Se trata del primer evento

con estas características en nuestro país y su realización apuntó a la creación

de un espacio de información, formación e intercambio para los profesores del

área tanto a nivel nacional como a nivel regional. En un contexto nacional que,

hasta 2007, aún carecía de políticas y acciones oficiales definidas respecto a la

enseñanza del portugués, resultó altamente significativo que esta propuesta

haya surgido de la UDELAR, un ámbito donde no sólo se enseña portugués

sino se forma profesores a nivel de grado y de posgrado y se ofrece formación

permanente para los docentes de lenguas extranjeras en ejercicio de todos los

subsistemas educativos.
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   Carlos Vaz Ferreira (1872-1958) fue un pensador auténticamente original, 
además de profundo, sutil y riguroso. Se trata, sin dudas, de un exponente 
mayor de nuestra reflexión filosófica. Abogado de profesión, fue rector 
de la Universidad de la República por tres períodos, además de promotor 
y primer decano de nuestra Facultad. Su talante filosófico, cauteloso y 
transaccional, fue congruente —como ha sido advertido— con cierto tono 
característico de la sociedad uruguaya. Su poderosa creatividad, su talento 
expresivo, su magisterio brillante, en suma, su pensamiento y su acción lo 
convirtieron en un protagonista notable de la vida del país. 
En el año en que se celebran cincuenta años de su muerte, la publicación 
de los primeros volúmenes de esta colección (con fondos de la Comisión 
Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República) se 
integra naturalmente al conjunto de los homenajes a su obra y a su figura. La 
Facultad que promovió y fundó —y cuya idiosincrasia ayudó a modelar— 
le rinde de este modo su propio reconocimiento, divulgando algunos de los 
resultados de las investigaciones que en ella se llevan adelante. Al hacerlo 
reafirma su vocación de aceptar los desafíos del presente y proyectar 
sus esfuerzos al futuro, para contribuir, apoyándose en sus más valiosas 
tradiciones, al mejor destino del país. 

José Seoane
Decano





PRESENTACIÓN

En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de la República (UDELAR) tuvo lugar los días 14, 15 y 16 
de octubre de 2006 el PRIMEIRO ENCONTRO DE PROFESSORES 
DE PORTUGUÊS DO URUGUAI, a iniciativa del Centro de Lenguas 
Extranjeras del Instituto de Lingüística. Se trata del primer evento con 
estas características en nuestro país y su realización apuntó a la creación 
de un espacio de información, formación e intercambio para los profesores 
del área tanto a nivel nacional como a nivel regional, en el marco de la 
integración de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas regionales.

En un contexto nacional que, hasta 2007, aún carecía de políticas y 
acciones oficiales definidas respecto a la enseñanza del portugués como 
lengua regional, resultó altamente significativo que esta propuesta haya 
surgido de la UDELAR, un ámbito donde no sólo se enseña portugués a más 
de 500 alumnos por año de todas las Facultades sino se forma profesores a 
nivel de grado (desde 2006), de posgrado (Diploma de Especialización en 
la Enseñanza-Aprendizaje del Portugués Lengua Extranjera) y se ofrece 
formación permanente para los docentes de lenguas extranjeras en ejercicio 
de todos los subsistemas educativos.

Previo a toda esa actividad de docencia, en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación se ha estudiado el lugar del portugués en el 
Uruguay tanto a nivel geográfico como histórico. En esa área nuestra 
institución ha jugado un papel pionero y fundador. Uno de los objetivos 
del Encuentro estaba relacionado con la necesidad de la apertura de 
la Universidad hacia el exterior para dar a conocer las investigaciones 
realizadas desde hace años por el Instituto de Lingüística sobre políticas 
lingüísticas (en particular con relación al español y el portugués en el 
contexto regional), diglosia y bilingüismo e historia del portugués en el 
Uruguay.

El segundo gran objetivo del Encuentro fue la creación de un espacio de 
discusión y de intercambio, como sucede en todos los congresos, para que 
los docentes que enseñan portugués con o sin formación en todo el país 
expusieran su experiencia. Docentes, estudiantes y quienquiera se haya 
interesado por el evento, pudieron escuchar a profesores, investigadores y 
especialistas invitados que dictaron conferencias y participaron en Mesas 
Redondas, pero también tuvieron la oportunidad de compartir el análisis 
de su propia práctica.
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Finalmente, se buscó también analizar las acciones concretas presentes 
y futuras de formación en el sistema educativo uruguayo y promover el 
debate y la reflexión para la definición de una política lingüística en lo que 
concierne a la lengua portuguesa.

Durante el desarrollo del Encuentro, fueron ofrecidas tres Conferencias 
por profesores brasileños de conocida trayectoria en el campo de la 
investigación en didáctica del portugués lengua extranjera, la lingüística 
aplicada y la integración cultural: Pedro Garcez (UFGRS), Margarete 
Schlatter (UFGRS) y Nelson Viana (UFSCar). El Prof. Viana, por otra parte, 
colaboró en forma especialmente estrecha no sólo con su conferencia 
sino con su participación como ponente y coordinador en sendas mesas 
pues reunía la triple condición de investigador-formador, secretario 
del Núcleo Enseñanza del Español y del Portugués como segundas lenguas y 
lenguas extranjeras de la AUGM y presidente de la Sociedade Internacional de 
Professores de Português Língua Estrangeira (SIPLE), con sede en Brasil. En 
una cuarta conferencia las profesoras Magdalena Coll y Virginia Bertolotti 
de la UDELAR, dieron a conocer las investigaciones que se están realizando 
en el Instituto de Lingüística sobre la Historia del portugués del Uruguay.

Las Mesas redondas fueron pensadas como instancias de difusión de 
resultados de investigaciones para aquellos asistentes que nunca tuvieron 
acceso a las producciones provenientes de la Facultad. Se procuró que 
estuvieran vinculadas con los ejes temáticos elegidos para las Conferencias 
y para las Comunicaciones: Cultura brasileña, Formación para la enseñanza-
investigación, Frontera, diglosia y bilingüismo, Enseñanza del portugués en 
el sistema educativo uruguayo. Participaron los tres profesores brasileños 
invitados y profesores de la UDELAR de reconocida trayectoria en sus 
respectivas áreas de conocimiento: Adolfo Elizaincín, Graciela Barrios, 
Luis Behares, Pablo Rocca, Washington Benavides.

En la 4ª y última Mesa además, conformada por autoridades y 
representantes de diferentes ámbitos de la enseñanza pública, la finalidad 
era provocar el debate con el público acerca de la situación del portugués 
en el marco de la política lingüística implícita que se aplica en nuestro 
país. El interés del público se materializó efectivamente en una serie de 
preguntas relativas principalmente a la falta de formación docente y al 
lugar del portugués en la enseñanza primaria y secundaria.

Cabe destacar que, en la instancia de organización y preparación de 
cada Mesa, una de las primeras acciones consistió en convocar a participar 
activamente tanto a autoridades nacionales como a representantes de la 
enseñanza privada a través de la asociación de profesores que los reúne. 
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En el primer caso, pudimos contar para la instancia de Apertura con la 
presencia del Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, 
Maestro Luis Garibaldi. Ante la falta de respuesta previa en el último caso, 
ningún representante de ese ámbito pudo ser invitado formalmente a 
participar. No obstante, con la intención de cumplir el objetivo principal 
de provocar el debate y la reflexión y ante el interés manifestado durante 
el Encuentro por la ex presidenta de dicha asociación, esta fue invitada a 
integrar el panel y aportó datos relevantes concernientes a su área.

La intervención activa de los participantes tuvo su ámbito en las Mesas 
de comunicaciones con la presentación de 33 ponencias organizadas en 
torno a tres ejes temáticos. El primero de ellos, Contextos e abordagens, 
fue el que despertó mayor interés entre los expositores, por lo cual se 
subdividió en 6 mesas simultáneas: Sociedade, contextos e decisões políticas;  
Contextos de intercâmbio e integração;  Metodologias e abordagens; Línguas-
culturas; Português para hispano-falantes I- Escrita, habilidades integradas e 
variantes regionais; Português para hispano-falantes II-  Língua oral, sotaque e 
aspectos fonológicos. El segundo y el tercero convocaron dos Mesas cada uno 
en torno al tema Investigación en el aula y Análisis de material didáctico 
respectivamente.

 El evento recibió el auspicio del Ministerio de Educación y Cultura, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Turismo y 
Deporte. Contó con el apoyo de Unión Latina, la AUGM (Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo), FUNIBER (Fundación Universitaria 
Iberoamericana) y AUPPLE (Asociación Uruguaya de Profesores de 
Portugués Lengua Extranjera). Asimismo, la publicación de estas actas ha 
sido posible gracias a la financiación otorgada por la Comisión Sectorial de 
Investigación Científica.

Como organizadora del Encontro y de este libro, quisiera expresar mi 
agradecimiento a quienes integraron en forma voluntaria la Comisión 
organizadora, la colaboradora honoraria de portugués Luciana Bruzzone 
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) y la profesora 
Magali Pedro (Universidad de Brasilia /Instituto de Cultura Uruguaio-
Brasileiro). Asimismo, quiero resaltar el invalorable aporte de la Comisión 
de apoyo, que se formó gracias a la cooperación también voluntaria de 
docentes diplomandos del Certificado de Especialización en Enseñanza-
Aprendizaje de Portugués Lengua Extranjera (FHCE): Consuelo Vázquez, 
Zully Silveira, Schirlei Schuster, Rita Menoni, Edilson Teixeira, Ariel 
Eguren, Cecilia Faccello, Ana Castro, así como el equipo de ayudantes 
estudiantes de la UTU y otros colaboradores, entre los cuales se destacan 
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los aportes de la estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación Claudia Cardellino.

Por último, deseo destacar que, si bien esta propuesta empezó como una 
iniciativa nacional, se convirtió en un evento modestamente internacional, 
de allí la presencia de asistentes brasileños y argentinos, gracias al impulso 
entusiasta de nuestro colega y amigo Nelson Viana, quien nos ayudó a 
darle difusión, de modo que en esos tres días pudimos conocer lo que se 
hace en varias áreas del mundo, en una línea imaginaria que va desde 
nuestro Aceguá en la frontera hasta el trabajo que nos llegó de Timor Este 
en Indonesia. 

Laura Masello
Directora del Centro de Lenguas Extranjeras

Representante de la Universidad de la República 
en el Núcleo Enseñanza de Español y de Portugués

 como segundas lenguas y lenguas extranjeras de la AUGM
  



CONFERÊNCIAS

Língua, cultura, integração
Nelson Viana 
Universidade Federal de São Carlos
(Brasil)

Inicialmente, agradeço à Professora Laura Masello e aos demais 
membros da Comissão pelo convite. Este evento representa para todos 
nós um momento histórico muito importante, o que eleva a nossa 
responsabilidade pela incumbência de apresentar e discutir os tópicos 
que dão título a esta conferência e que norteiam este encontro. Espero 
conseguir, de alguma forma, corresponder a essa responsabilidade de 
trazer ou provocar discussões no âmbito das temáticas de língua-cultura-
integração neste e para este contexto, cujos eixos nos agrupam. 

Poder participar do primeiro encontro de professores de português do 
Uruguai é uma honra para todos nós que atuamos na área de ensino desse 
idioma como língua estrangeira ou como segunda língua.  De maneira 
especial, é uma grande satisfação verificarmos a língua portuguesa ser 
difundida e ensinada em outros países e também podermos agradecer 
a aqueles que, sendo brasileiros ou não, apóiam e contribuem para a 
consolidação (tema do evento) desse ensino. Imagino que daqui a uns vinte 
anos, diremos com orgulho que participamos do primeiro ENPORTU, 
sigla que esperamos seja sempre bem sucedida, assim como o ensino do 
português no país. 

Por uma questão de posição do equipamento, podemos observar que 
o tema do evento “Consolidando a área de português língua estrangeira 
no Uruguai” aparece projetada nesse sentido crescente, apontando para o 
alto. Esperemos que isso seja não somente um efeito do posicionamento do 
projetor, mas também uma indicação simbólica do sucesso do evento e do 
significado do seu tema. 

Retomando o tema da conferência: “Língua cultura, integração”, eu 
penso que as palavras que o compõem podem, talvez, ser representadas 
não somente da maneira como estão nesse título, mas também como uma 
equação: língua + cultura = integração. Isso, porque podemos considerar que 
a integração se faz principalmente por meio do conhecimento e da aceitação 
da língua e da cultura do outro. Quando os políticos discutem integração, 
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certamente estão focalizando determinados pontos de vista, relacionados 
com as diversas faces e fases da integração política; os industriais e 
empresários, por sua vez, ao tratarem do tema, inegavelmente o fazem 
sob perspectivas de negócios e lucros, e assim, cada segmento social busca 
objetivos específicos na integração. No entanto, para que isso ocorra, ou 
seja, para que haja integração nas esferas política, comercial, educacional, 
e em outras, é necessário que se estabeleçam antes os caminhos para 
uma concepção e atitudes mais amplas de integração que passam pelo 
reconhecimento, pela compreensão e pela aceitação da língua e da cultura 
(ou língua-cultura) do outro.

Por essa razão, a questão da integração regional é pertinente para ser 
tratada e discutida em nossa área.

Ensinar língua estrangeira é, portanto, mais do que um ato pedagógico 
isolado, um ato sócio-político de dimensões amplas. Ao ensinar língua 
estrangeira, estamos dizendo que concordamos com algumas posições nos 
âmbitos político e social e que queremos nos movimentar e ajudar esse 
encontro de culturas e de pessoas que falam idiomas diferentes. 

Ensinar línguas é uma tarefa instigante e muito intrigante em sentido 
geral.  Aproximar-se da cultura do outro, conhecer a outra cultura, conhecer 
a outra língua, são movimentos que possibilitam não apenas conhecer e 
entender o(s) mundo(s) do outro, mas também (re)conhecer e entender 
melhor o próprio mundo. Isso permite realizar o que representa uma 
das questões básicas da identidade: descobrir-se, conhecer-se e entender-
se, pelo encontro com o outro, ou seja: eu entendo melhor o que sou, na 
verificação de que não sou o outro. Dito de outra maneira, somos o que 
não somos.

Aprender uma língua estrangeira pode ser compreendido, portanto, 
como uma atividade que envolve fortemente a questão da identidade, 
porque é uma tarefa que nos movimenta rumo a outra(s) cultura(s). Quando 
olhamos para a outra cultura e a estranhamos; quando ouvimos a outra 
língua e a estranhamos, temos a possibilidade de (re)conhecer melhor a 
língua e a cultura que ´somos´.  

Os conceitos que aparecem no título desta apresentação: língua e cultura 
estão, portanto, diretamente relacionados com identidade, por esse aspecto 
que mencionamos, da pessoa saber/perceber quem é, em contato / no 
encontro com aquele ou na presença daquele que ela não é. 

Podemos dizer que essas questões de língua, cultura e identidade 
constituem um complexo inter-relacionado que permeia o processo de 
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ensino-aprendizagem e atua no sentido de favorecer a integração. E a 
integração pode ser vista como um movimento de encontro. No nosso caso, 
esse movimento é facilitado pela proximidade lingüística entre os idiomas 
português e espanhol, pela proximidade geográfica e pela proximidade 
sociocultural. Quando nos encontramos, natural e obviamente 
reconhecemos que somos diferentes, brasileiros, uruguaios, argentinos, 
paraguaios. Reconhecemos que somos diferentes, mas reconhecemos 
/sentimos também que há muitas semelhanças, e essa sensação ou 
reconhecimento certamente são decorrentes da proximidade ou dessa 
`distância próxima´ lingüístico-cultural. De maneira bastante distinta 
desta sensação, seria (é) a caracterização de nosso encontro com japoneses, 
chineses, russos, alemães, e assim por diante, em que a distância lingüística 
e cultural maior, de fato, causa estranhamento(s) mais profundo(s).

 Essa proximidade a que nos referimos, ainda que complexa e às vezes 
enganosa, não deixa de ser um elemento facilitador nesse nosso movimento 
de encontro, mesmo que seja, como muitas vezes é, materializado no 
portunhol.

Possível de ser entendido como uma `disposição’ comunicativa que 
nós, professores de português ou de espanhol como língua estrangeira 
ou segunda língua, buscamos evitar que se constitua ou fossilize no 
desenvolvimento da competência comunicativa de nossos aprendizes 
(não me refiro nesse caso a contextos de fronteira e, portanto, de línguas 
em contato), o portunhol -  possibilitado pela proximidade entre os dois 
idiomas – é um movimento, uma tentativa de mostrar para o outro que 
estou disposto a dialogar com ele e que estou fazendo um esforço para 
dizer com ele algumas palavras em sua língua. E ele, por sua vez, aceita 
que eu diga isso, e reconhece que com esse portunhol eu estou fazendo esse 
movimento. 

O nosso esforço como professores é levar o aprendiz ao 
desenvolvimento de um nível de competência lingüístico-comunicativa 
que visa facilitar ainda mais esse movimento, ou seja, que visa – de fato – 
proporcionar o estabelecimento e desenvolvimento da interação eficiente, 
considerando, naturalmente, que essa noção de interação eficiente não 
significa o uso do outro idioma como um falante nativo dele, mas a 
produção e a interpretação de sentidos de forma que a comunicação 
efetivamente ocorra. 

Para exemplificar essa questão, mencionarei uma ocorrência de 
interação não eficiente, a que assisti em um restaurante em Montevidéu. 



Nelson Viana14

Um grupo de brasileiros, falando em português com alguma alteração 
lexical e de entonação, havia conseguido estabelecer razoável conversação 
com a atendente, mas fracassaram ao tentar saber onde ela morava, ainda 
que insistissem na pergunta básica, com alterações fonológicas na frase e, 
especificamente, no verbo. A razão principal para esse fracasso pareceu 
concentrar-se em uma única palavra que, para a atendente (supostamente) 
não fazia sentido: o verbo morar em “¿dónde tú moras?”. Esse verbo era 
a única palavra diferente naquele enunciado e era portunhol, porque o 
interlocutor brasileiro que fazia a pergunta (papel que se alternava entre os 
componentes do grupo) até incluía “dónde tú”, colocando “s” no “moras”, 
mas – aparentemente -  não fazia sentido para a interlocutora uruguaia. 

Devemos reconhecer que nesse âmbito, de uma conversa informal, tal 
questão não chega a compor um problema sério. No entanto, devemos 
também reconhecer que isso não poderia ocorrer em situações de relações 
oficiais ou de relações formais gerais nos âmbitos político-governamentais 
ou empresariais, em que essa ‘língua provisória’ não basta. 

De certa forma, podemos considerar que a proximidade entre os 
idiomas, tanto ajuda quanto atrapalha, pois pode gerar a falsa idéia de 
não necessidade de estudo formal da língua do outro. Essa proximidade 
é facilitadora, pois permite que se estabeleça, entre aqueles que não 
estudaram a língua do outro, um nível razoável de intercompreensão, 
se considerarmos um contexto de pessoas com bom letramento escolar. 
No entanto, ela é dificultadora, pois muitas vezes ilude o usuário da LE, 
dado o problema freqüente de dificuldade na definição da fronteira entre 
uma língua e outra e que leva os interlocutores a ficarem em dúvida se 
começaram a falar na língua do outro, se estão misturando as duas, ou se 
estão falando na língua materna com adaptações fonológicas (ou de outra 
natureza) com base em uma imagem da LE. 

Esse problema eu acompanho, de maneira bastante próxima, com os 
brasileiros aprendizes de espanhol e com os hispanofalantes aprendizes de 
português, na universidade em que trabalho. No movimento de encontro a 
que nos referimos, ao tratar da importância da integração, o papel da língua 
e da cultura é o de um elemento intensificador: quanto mais eu conhecer a 
cultura do outro, quanto mais eu entender essa cultura, eu me movimento 
melhor em direção a essa integração. 

Numa conversa com uma estudante argentina no Brasil, tratamos dessa 
questão de diferença/distância e de proximidade entre as duas línguas e 
mencionamos, entre outros aspectos, a questão do humor. Muitas vezes, 
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se a língua é distante, bastante distante, até para entender o humor nela 
veiculado, o aprendiz pode levar bastante tempo de contato e de estudo. 
No caso do português e do espanhol, entretanto, parece que o fato de 
determinada(s) palavra(s) na outra língua, muitas vezes ‘soar(em)’ 
conhecida(s) ou fazer(em) parte das possibilidades de reconhecimento 
(quase) imediato, por constar(em) do repertório do nosso consciente 
de língua materna, as situações ou o humor podem parecer ainda mais 
engraçados na outra língua. E nesse sentido podemos até mencionar a 
inclusão de algum palavrãozinho, ou de algum ‘interdito’ da língua-cultura 
materna.  

Esse reconhecimento e essa proximidade entre as duas línguas fazem 
com que o aluno possa aproveitar significativamente os estudos. Não é 
só uma tarefa de aprender línguas. Nós trabalhamos com a abordagem 
comunicativa e sabemos que o interesse e o movimento nessa perspectiva 
estão relacionados ao objetivo de ensinar língua como comunicação, com 
foco primordial na construção de sentidos. 

Se abordarmos, por exemplo, o ensino de russo, chinês, japonês, ou 
até mesmo de inglês, em nossos contextos de falantes de português e de 
espanhol, o processo será, sem dúvida, mais demorado até que o aprendiz 
alcance um nível de compreensão que o capacite a ter o mesmo tipo de 
relacionamento com a LE que ele consegue estabelecer com o português 
(ou com o espanhol, conforme o caso) desde o início dos estudos. 

Alguns professores ou pesquisadores poderão dizer que no caso do 
ensino de inglês para falantes de espanhol ou de português, desde o 
começo, é possível fazê-lo sob uma perspectiva significativa, com foco em 
conteúdos autênticos e relevantes. Podemos concordar e concordamos 
com esse posicionamento, mas ressaltamos que essa situação não seria tão 
facilitadora quanto as situações de ensino de português para falantes de 
espanhol e vice-versa.

Entre o português e o espanhol, podemos aprender muito mais de 
conteúdo significativo e autêntico, de vida, de cultura, de literatura, 
música e de outras artes e outros assuntos. Desde o começo do processo 
de aprendizagem, podemos entender o que se diz, mesmo considerando 
as diferenças. Podemos até mesmo nos divertir, se falamos, por exemplo, 
da questão do humor. Há uma peça de teatro aqui no Uruguai, cujo título é 
bastante engraçado. Parece que se fosse traduzido para o português, o humor 
não teria a mesma intensidade e a mesma graça, porque o interessante 
– e estranhamente familiar – é resultado de aspectos lexicais e fonológicos 
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do espanhol, que podem ser reconhecidos por um brasileiro, aprendiz do 
idioma de origem da peça que tem como título: “Busco al hombre de mi 
vida, marido ya tuve”. A tradução daria esse sentido também, mas parece 
soar melhor e mais engraçado em espanhol. E esse título permitiria, por 
exemplo, mesmo em uma aula para iniciantes, discutir as múltiplas idéias 
que a ele subjazem, no que se refere a casamentos e relacionamentos, entre 
outras possibilidades. Daria, certamente, uma discussão muito interessante 
e significativa: o homem da vida não é o marido. Um conteúdo desses em 
sala de aula permitiria discutir a questão, por exemplo, sob a perspectiva 
de diferenças culturais: Como essa situação é/está sendo entendida aqui?Como 
ela é/está sendo entendida no Brasil?O que as mulheres brasileiras diriam/
comentariam ao ouvir o titulo dessa peça?

Em um artigo publicado em 1978, pela revista English Teaching Forum, 
em que o autor, Parigi1, discute a questão da dificuldade de se aprender 
uma língua estrangeira, ele menciona em tom irônico que algumas pessoas 
dizem que inglês é difícil só nos primeiros 25 anos. Um dos aspectos tratados 
por ele nesse artigo refere-se a um conflito freqüentemente enfrentado 
pelo aprendiz adulto de língua estrangeira, principalmente nos estágios 
iniciais (que, dependendo da distância tipológica entre a língua materna e 
a LE, podem variar bastante) e que pode ser traduzido por certa irritação 
e certo sentimento de impotência: um adulto, querendo expressar-se, com 
base em seus pensamentos e em sua organização de idéias de adulto, mas 
dependendo de conhecimentos da LE em nível que somente lhe permite 
expressar-se de forma que lhe causa a sensação de atuar como criança. A 
criança que aprende uma LE, certamente não apresentará tais problemas, 
mas o adulto pode ter a sensação de parecer ridículo e ninguém gosta de 
ser taxado de ou de parecer ridículo.

No caso de estudos de LE em que estão envolvidos os falantes de 
português e de espanhol aprendendo uma ou outra, de acordo com 
a situação, o encontro dessas duas permite, desde a fase inicial de 
aprendizagem (eu peço uma licença acadêmica para uso desta expressão) 
a delícia de podermos aproveitar essa outra língua, a língua estrangeira, 
como um lugar em que podemos nos dizer mesmo como adultos. 

Ainda que tenhamos interferências e marcas diversas da língua materna, 
conseguimos expressar o que estamos pensando. Naturalmente, há/haverá 
momentos de não compreensão, como o que mencionei do restaurante, que 

1  Parigi, J.P. “Language Learning: Something is Funny About It”. English Teaching Forum, XVI(1), 
1978.
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envolve aspectos lexicais, e outros que envolverão aspectos fonológicos e 
que posso ilustrar citando uma outra ocorrência e, nesse caso, referindo-se 
a uma incompreensão momentânea, de minha parte, ao ouvir um garçom 
apresentando o prato do dia em um restaurante. 

Ele disse “hay entrecot y pa’ta”. Para meus ouvidos, a supressão do‘s, 
comum nesta região, em posições como essa da palavra ‘pasta’ (massa 
em português), me causou estranheza e, momentaneamente, levou-me a 
relacionar a palavra “pata” com a ave. Então, em alguns momentos, essa 
diferença lingüística faz com que haja incompreensões mesmo se, como 
neste caso, o falante de português estudou espanhol por certo tempo.
Ressaltemos, no entanto, ter se tratado apenas de uma questão fonológica, 
dado que a possibilidade de circular e se movimentar nessa outra língua 
ocorre mais rapidamente do que ocorreria se fosse com uma língua 
tipologicamente distante da língua materna.  

Voltando a uma perspectiva mais geral sobre ensino e aprendizagem 
de línguas, para, em seguida, retomar especificidades do ensino de línguas 
próximas como o português e o espanhol, enfatizamos que as razões para 
se ensinar e aprender uma língua estrangeira, relacionam-se sempre a 
distintos âmbitos, a saber: sociais, políticos, educacionais, e comerciais, 
entre outros. Notadamente, em nosso contexto, o aspecto comercial parece 
ser o responsável principal pelo crescimento do ensino  de espanhol no 
Brasil e de português nos países de língua espanhola do Mercosul. 

Buscando responder às necessidades específicas de quem estuda LE, 
com objetivos de comunicar-se no âmbito dos negócios e tendo por base as 
vertentes teóricas contemporâneas no que se refere a abordagens de ensino 
de línguas, a preocupação atual tem sido voltada ao ensino-aprendizagem 
baseado no uso significativo em contextos distintos, o que também 
representa interesses e necessidades específicos. 

Para atender as diferentes demandas dos distintos contextos, verifica-
se a necessidade contemporânea de um professor com formação crítico-
reflexiva e teoricamente embasada, que lhe permita tomar as decisões 
adequadas ao desenvolvimento das distintas fases da atuação pedagógica: 
planejamento, avaliação/seleção ou elaboração de material didático, 
procedimentos de sala de aula, e avaliação de aprendizagem.

A necessidade dessa formação e atuação críticas do professor relaciona-
se, ainda, ao fato de que esse profissional lida, atualmente, com um 
aprendiz também crítico. Esse novo aprendiz, que podemos situar/localizar 
no contexto contemporâneo do que se convencionou chamar de pós-
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modernidade (conceito controverso – alguns teóricos preferem ignorar o 
termo e outros afirmam já existir uma pós “pós-modernidade”), apresenta 
um perfil bastante específico. 

Convencionalmente, o homem da pós-modernidade é aquele que já 
não admite a idéia de não participação e envolvimento nas tomadas de 
decisões que lhe dizem respeito. Ele quer e espera ser ouvido, fazer parte 
dos processos, ou seja, atuar de forma dinâmica. Nesse sentido, reduz-se 
à figura de um especialista, dono da verdade e do saber, como responsável 
único pelas decisões. 

Transposto para o contexto educacional, isso significa um deslocamento 
na imagem social atual do professor. Em períodos anteriores, esse 
profissional era, na maior parte das vezes, tido como aquele que dominava 
conteúdos e sabia tudo e, analogamente, o aluno era aquele que confiava 
plenamente no conhecimento do professor (e dos materiais). 

Não podemos dizer que essa imagem de professor tenha sido 
desmistificada, mas a sua configuração certamente foi alterada, assim 
como a imagem de outros (dos demais) especialistas. Se vamos ao médico, 
não saímos do consultório com certeza de que a avaliação ou diagnóstico 
foram corretos. Isso porque o acesso à informação e o conhecimento 
compartilhado (difundido por diferentes fontes), entre outros fatores, nos 
dão alguma compreensão que nos permite e nos leva a querer discutir e 
opinar, ou seja, nos permite atuar criticamente. 

Na área educacional, a situação é semelhante: da mesma forma que 
compartilhamos com os especialistas (pelo menos) algumas idéias e 
queremos que nossa voz seja ouvida por eles, o aluno contemporâneo 
também é um ator crítico que quer participar ativamente do processo 
educacional. 

No ensino de língua estrangeira, esse aprendiz crítico, que tem suas 
necessidades, interesses e objetivos de aprendizagem geralmente 
direcionados por uma perspectiva pragmática de atuação comunicativa, 
exige/requer uma perspectiva de ensino voltada para o uso significativo 
da língua, que vai passar necessariamente por uma relação com a cultura 
dos povos que a utilizam. 

No caso específico do espanhol e do português, nós temos um espaço 
privilegiado para uma atuação sustentada pela abordagem comunicativa, 
entendida como aprendizagem significativa. Há, certamente, em nossa 
área, múltiplas compreensões do que seja a abordagem comunicativa, 
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e o próprio Widdowson2, ao estabelecer os princípios norteadores 
dessa abordagem, deixou em aberto várias possibilidades para a sua 
compreensão, restritas somente em relação à necessidade ‘ampla’ de, 
conforme podemos reconhecer, terem o foco primordial no significado e 
na produção de sentidos. 

De maneira geral, essa compreensão pode se alterar de um momento 
histórico (ou postura teórica) para outro(a). No entanto, permanece(rá) 
a base geral, o foco no significado, ou seja, ensinar e aprender a língua 
estrangeira significativamente. Outras denominações podem aparecer, 
como ocorreu. Entre elas, podemos mencionar: abordagem crítica, ensino 
por tarefas, ensino com base em conteúdos, etc. Se tomarmos a idéia central 
de abordagem comunicativa e a compreendermos da forma ampla como 
foi proposta, podemos verificar que as bases teóricas dessas novas 
denominações não se distinguem em relação ao que é proposto em aspecto 
guarda-chuva pela abordagem comunicativa que, entre outras características, 
privilegia o foco no sentido. 

De maneira geral, nos interessa enfatizar que, qualquer que seja a 
compreensão contemporânea de abordagem, tendo por direcionador a 
negociação de significados ou produção de sentidos, o aproveitamento 
pode ser exponenciado quando se trata da relação entre o português 
e o espanhol, permitindo, por exemplo, a exploração maximizada de 
um processo de aprendizagem por tarefas, com base em conteúdos e 
procedimentos significativos.

Javier e Nicolás apresentaram uma comunicação muito interessante 
sobre uma pesquisa que estão desenvolvendo sobre as escolas bilíngües 
de fronteira, focalizando a produção escrita dos alunos. É arriscado dizer 
o que eles não disseram, mas é possível propor uma compreensão que 
nos permita verificar também a probabilidade de que o estudo das duas 
línguas (ou o acesso a elas, ou o uso delas), ofereça uma vantagem cognitiva 
específica. Com base na apresentação realizada pelos autores da pesquisa, 
percebe-se que há uma tendência de que os aprendizes que têm contato 
com as duas línguas apresentem, após algum tempo, uma produção escrita 
melhor em ambas, em comparação com a produção escrita em uma delas, 
por estudantes monolingües, de uma ou de outra.  

Nossa compreensão nos permite imaginar (ou arriscar a dizer) que isso 
ocorre pelo fato das duas línguas serem próximas, o que pode ter um efeito 
maximizador, no que se refere ao fato de que a consciência lingüística que 

2  Widdowson, H.G. Teaching Language as Communication. Oxford, OUP, 1978. 
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a pessoa desenvolve quando aprende uma outra língua, pelo contato com 
a outra forma, com a(s) outra(s) possibilidades de dizer, faz com que ela 
(re)avalie a própria língua e a própria maneira de dizer, em um processo 
de enriquecimento lexical, estrutural e de possibilidades de significação. 

Certamente, esse processo produz alterações cognitivas no lidar com 
a(s) línguas e com os sentidos produzidos. Podemos dizer, em sentido 
positivo, que não se aprende uma língua estrangeira impunemente. O 
aprendiz de LE não será mais um monolíngüe, ainda que ele não se torne 
bilíngüe. Algumas alterações ocorrem, certamente, pelo contato com os 
significados possibilitados pela outra língua, e até mesmo pelas diferenças 
(ou semelhanças) de estruturas lingüísticas entre elas. 

No caso do espanhol e do português, esse contato/encontro pode ser 
ainda mais benéfico, porque representa a possibilidade de enriquecimento 
do ponto de vista de consciência lingüística, desde o início do processo de 
ensino, em que o aprendiz tem chances de aprender maneiras diferentes de 
lidar com as palavras, muitas das quais já fazem parte da língua materna 
(com forma/valor idênticos ou distintos).

Essa relação de proximidade permite ainda, como já apontamos, um 
transitar mais suave pela cultura do outro, o que pode favorecer o processo 
de compreensão e de aceitação da mesma e, por conseguinte, favorecer o 
processo de integração. 

A estreita relação entre língua e cultura permeia o processo de 
comunicação. Se o objetivo do ensino-aprendizagem de LE é desenvolver 
a competência comunicativa, podemos dizer que objetivamos levar 
o aprendiz ao desenvolvimento de um letramento intercultural, que 
corresponde a um processo que proporciona melhor entendimento da 
própria cultura, e o acesso, bem como o entendimento e a aceitação da 
cultura do outro, sob um ponto de vista não etnocêntrico, ou seja, que lhe 
permita entender que há diferentes formas de olhar para o mundo e nele 
agir. 

O professor de línguas atua, então, como um interculturalista e, portanto, 
elemento chave da integração. Não basta que as autoridades dos paises 
envolvidos assinem acordos e definam políticas alfandegárias, comerciais, 
educacionais ou culturais. Tais acordos representam objetivos amplos 
que requerem ações concretas que efetivamente promovam a integração 
e é nesse ponto que, muitas vezes sem serem devidamente percebidos, os 
atores principais são os que trabalham com o ensino das línguas.

Considerando essa perspectiva de interculturalidade como elemento 
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central do processo de ensino-aprendizagem de línguas e a proximidade 
tipológica entre o português e o espanhol, as questões culturais passam 
por elementos que se verificam no próprio processo de comunicação, e 
também envolvem o conhecimento da história, das artes, da literatura, da 
música, do cinema, etc. 

O aspecto político tem, naturalmente, papel relevante no/para 
o processo de integração: se não fosse o fato do acordo do Mercosul, 
certamente não haveria tantas pessoas estudando espanhol no Brasil e 
português nos outros países que compõem o bloco. Esse acordo gerou 
um movimento maior de um país em direção ao outro, principalmente no 
âmbito comercial, embora não restrito a ele. Hoje o Brasil já recebe vários 
filmes produzidos, por exemplo, na Argentina. Nos outros países da região, 
podemos perceber fortemente a entrada da música brasileira. 

A proximidade entre os idiomas permite que o professor possa 
trabalhar desde os estágios iniciais dos cursos, com materiais autênticos e 
significativos, por exemplo, um poema, sem necessidade de alteração ou 
adaptação em sua estrutura, ou seja, ele pode ser incorporado ao/como 
material didático. Isso proporcionará uma experiência de aprendizagem 
significativa, em que o aluno não somente aprenda a língua, mas também 
entre em contato com/tenha acesso à outra  cultura. 

 A aprendizagem da língua, sem dúvida, converte-se, dessa forma, 
em uma porta de entrada para a cultura do outro, e mesmo que não 
trabalhemos na perspectiva de almejar o desenvolvimento de um falante 
bilíngüe ou bicultural, a experiência lingüístico-cultural representa um 
forte elemento para o processo de integração, uma vez que este processo 
requer o estabelecimento e o desenvolvimento de comunicação entre seus 
atores.  

A comunicação, por sua vez, também vista como um processo, é 
permeada pela cultura, ou por pressupostos culturais, constituintes da 
formação dos interlocutores. 

O conceito de cultura, ao qual me atenho, é o de Thompson3, da 
sociologia. Esse autor vê cultura como formas simbólicas em contextos 
sociais estruturados. 

Para muitos autores, a cultura é vista como uma segunda natureza. 
Dessa maneira, podemos considerar que biologicamente somos parecidos; 
o que nos difere seria essa segunda natureza, a cultural. 

3  Thompson, J. B. Ideologia e Cultura Moderna. Trad. Grupo de Estudos sobre Ideologia, 
comunicação e representações sociais, da pós-graduação do Instituto de Psicologia da PUCRS. 
Petrópolis: Vozes, 1995. 
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Thompson trabalha a partir da vertente semiótica de cultura 
(principalmente de Geertz), mas acrescenta que as formas simbólicas estão 
inseridas em contextos sociais estruturados. Transposta essa posição para 
o ensino de LE, podemos afirmar que, muitas vezes, o aluno aprende os 
expoentes lingüísticos, que o capacitam a expressar-se na língua estrangeira, 
mas não especificamente a compreender os pressupostos culturais sob os 
quais ocorre a interação na(s) sociedade(s) que a utiliza(m), o que equivale 
a dizer, como exemplificação, que ele não sabe como se dá o relacionamento 
entre professor e aluno, entre professores e reitores, etc. Isso porque tais 
padrões sociais de interação situam-se em uma estrutura social ampla, 
muitas vezes divergente da estrutura social da cultura de língua materna. 

Essa orientação conceitual que tomamos para a compreensão de 
cultura pode ser relacionada, de certa forma, ao conceito de competência 
comunicativa. Se tomarmos a comunicação como uma das formas da 
cultura, podemos dizer que ela representa a produção e a interpretação de 
formas simbólicas, tanto verbais como não verbais. 

Como falante não nativo de uma língua, muitas vezes ocorre 
sabermos os expoentes lingüísticos para uma determinada situação, mas 
desconhecermos os pressupostos culturais da estrutura social dos contextos 
de ocorrência. 

Por essa razão, é possível (e poderíamos até mesmo dizer que é natural) a 
ocorrência de mal-entendidos, de base cultural, na comunicação em língua 
estrangeira.  

O postulado básico que utilizo para isso é de que as interações 
cotidianas são estruturadas e orientadas por matrizes culturais específicas 
baseadas nas estruturas sociais. Por essa razão, podemos considerar que 
as marcas da(s) identidade(s) vão se manifestar na interação em língua 
estrangeira e devem ser entendidas como elemento constitutivo, ou seja, 
como componentes legítimos da competência comunicativa em LE, na 
produção e na interpretação de sentidos. Por exemplo, a função fática de 
“por supuesto” ou “claro”, do espanhol, parece incomodar os falantes de 
português que não utilizam tais fórmulas para a mesma função, embora 
possam reconhecê-las por transposição (equivocada) de sentidos da língua 
materna. Por essa razão, quando um brasileiro está falando com um falante 
de espanhol e este utiliza com freqüência tais expressões, o brasileiro 
poderá sentir (pela interpretação orientada pela cultura materna) que está 
sendo chamado de estúpido. No entanto, no contexto de produção desses 
enunciados, eles querem dizer “sim”. 
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Outro exemplo pode ser relacionado a diferentes formas de ver o 
mundo: em português se diz “perigo de vida”, e em espanhol “peligro de 
muerte”. Tal ocorrência pode sublinhar o aspecto enriquecedor do processo 
de aprender outra língua, que permite (e nos leva) a prestar mais atenção 
nos sentidos que se produzem na própria língua. 

Em outras palavras, e à guisa de conclusão, enfatizamos que o valor 
da aprendizagem de língua estrangeira está principalmente no acesso que 
esse processo dá a distintas maneiras de ver as coisas e na maneira como 
isso pode atuar na constituição de nossas identidades, entendidas como 
um construto dinâmico. 

A aprendizagem de língua estrangeira pode, portanto, ser 
compreendida como uma possibilidade de aprofundar o conhecimento 
sobre a própria língua, a própria cultura e a própria identidade, bem 
como a possibilidade de conhecer (e buscar entender) a língua, a cultura 
e a identidade do outro. A efetivação de tais possibilidades, nossa meta, 
representa, por sua vez, o elemento chave da/para a integração. 





Avaliação em língua estrangeira: 

A busca pela coerência entre objetivos, instrumentos e critérios de avaliação
Margarete Schlatter
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Brasil)

Meu tema aqui é avaliação em língua estrangeira, a busca pela coerência 
entre objetivos, instrumentos e critérios de avaliação. Temos tido uma 
série de avanços na área de metodologias de ensino, mas, na área de 
avaliação, esses avanços muitas vezes não acontecem: mudamos nossas 
aulas, mas nosso sistema de avaliação continua bastante tradicional, 
bastante estrutural. Entendo que, para se ter sucesso no ensino de uma 
língua estrangeira, em grande parte, temos que aperfeiçoar a forma como 
avaliamos. Poderíamos refletir sobre uma série de questões em relação à 
avaliação: O que é avaliar? Para quem avaliamos? Quais são as dificuldades 
da tarefa de avaliar?  Como o aluno, os pais, a escola e a sociedade vêem a 
avaliação? Qual é a relação entre objetivos de ensino e avaliação? De que 
forma diferentes atitudes em relação ao erro podem interferir na avaliação? 
Que sistema de avaliação é usado na sua escola? Como é feita? Quais são 
os aspectos avaliados? Quais são os instrumentos utilizados para avaliar 
esses aspectos? Quais são os critérios para considerar que o aluno está apto 
para seguir em frente? Como o aluno é informado sobre seu desempenho, 
como é feita a devolução: notas, conselhos, parecer descritivo, portfolio, 
auto-avaliação?  Quais são as ações desenvolvidas pela escola a partir do 
resultado da avaliação? O que se faz depois de dizer para o aluno que 
ele atingiu ou não atingiu ou atingiu parcialmente os objetivos? O que a 
escola oferece para ele como trabalho a partir disso? Há muita repetência 
na sua escola, em que séries e por quê? Que ações a escola desenvolve 
para diminuir a repetência e oferecer novas oportunidades para alunos 
com dificuldades? Você está satisfeito com o sistema de avaliação usado na 
sua escola, o que deveria mudar e melhorar? Ao refletirem sobre o sistema 
de avaliação na escola, muitos professores se dão conta de que não estão 
satisfeitos e que seria importante rever os critérios e as ações avaliativas. 
Muitos confessam que têm medo de avaliar porque não querem ser injustos, 
porque sentem que os critérios são muito subjetivos, critérios esses que 
muitas vezes os alunos – e inclusive o professor – pouco conhecem. São 
algumas dessas questões que vamos discutir hoje.
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Para começar, qual é a finalidade de instrumentos de avaliação? Por 
que é que eu avalio? Avaliar é “fazer inferências sobre o que alguém pode 
fazer ao desempenhar tarefas no mundo” e, a partir do que podemos 
inferir da capacidade que demonstra em uma determinada tarefa, “tomar 
decisões sobre esse indivíduo” (Schlatter et al. 2005:11). A idéia é que, a 
partir das inferências, possamos decidir o que vamos fazer: seja voltar 
a tratar do assunto, porque verificamos que o aluno ainda não atingiu o 
nível desejado, ou passar para o próximo tema, ou mudar o planejamento. 
Nesse sentido, a avaliação é sempre um diagnóstico: é através dela que 
poderemos verificar se algo foi aprendido, se o ensino foi eficiente, se as 
expectativas de aprendizagem estão fundadas no real, se a própria forma 
de avaliar é adequada.  

Na busca por uma avaliação mais justa e mais coerente, primeiro 
precisamos pensar em nossos objetivos de ensino. Parto aqui da idéia 
de que o objetivo de ensino de qualquer língua estrangeira é, acima de 
tudo, promover o letramento, ou seja a participação cada vez maior em 
diferentes práticas sociais que envolvem a língua estrangeira e a língua 
materna. Entendendo letramento como “estado ou condição de quem não 
só sabe ler e escrever, mas exerce as práticas sociais de leitura e de escrita 
que circulam na sociedade em que vive, conjugando-as com as práticas 
sociais de interação oral” (Soares,1999:3), isso significa criar oportunidades 
para que os alunos participem, cada vez mais, em diferentes contextos de 
uso da língua. Dependendo do contexto de ensino, isso pode significar 
níveis diferentes de participação. Por exemplo, em determinado cenário 
educacional, posso ter como objetivo um nível de participação de meus 
alunos que signifique não virar as costas quando alguém fala uma língua 
estrangeira (LE). Ou seja, de uma reação do tipo “Não entendo nada!”, 
posso ter como objetivo de um ano de ensino que a criança ouça alguém 
falando a LE e continue de frente para essa pessoa, com a atitude “Sei 
que tem algumas coisas aí que eu posso entender!” Em outros contextos, 
posso querer que os meus alunos compreendam textos orais e escritos em 
determinadas situações comunicativas, embora não produzam naquela 
língua. Em outros, ainda, o objetivo pode ser compreender e produzir na 
LE.

O nível onde queremos chegar depende do contexto em que atuamos e 
dos objetivos de ensino. Mas, em todas as situações, o foco do ensino, do 
meu ponto de vista, deve ser o uso da língua (ao invés de conhecimento 
sobre a língua). Entendo como uso da linguagem uma ação conjunta de 
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vários participantes com um propósito social (Clark, 2000). Nesse sentido, 
a prática de uso da língua deve levar em conta o contexto de produção 
e de recepção, isto é, os interlocutores, suas posições enunciativas, seus 
propósitos, o cenário social e histórico. Tendo como meta o letramento, 
a visão de proficiência seria, então, a participação cada vez maior e mais 
ampla em uma comunidade através do uso da língua em diferentes 
situações comunicativas. 

Antes de tentar relacionar alguns instrumentos de avaliação com 
conceitos de linguagem e proficiência, vamos pensar um pouco sobre 
as formas de avaliação que nós podemos usar. Um dos instrumentos de 
avaliação mais utilizados são os testes, que podem ser de itens isolados 
ou de desempenho. Outras formas de avaliação são os portfolios, uma 
reunião, feita pelo próprio aluno, de suas produções orais e/ou escritas 
ao longo de um período; auto-avaliação; diários dialogados e planilhas 
de (auto-) avaliação de projetos, atividades organizadas pelo grupo de 
alunos para responder a uma pergunta com objetivos específicos a serem 
desenvolvidos por um determinado período. 

Em relação a testes, eles podem ter diferentes finalidades: nivelamento, 
diagnóstico, proficiência e rendimento. Vamos tratar aqui dos testes 
de rendimento, que, ao contrário de um exame de proficiência, que 
avalia o nível de uso de uma língua num determinado momento sem 
preocupar-se com o percurso do candidato (onde aprendeu, quanto tempo 
estudou, com quem ou como aprendeu), estão diretamente relacionados 
a determinados conteúdos desenvolvidos em um curso de língua e que 
têm a intenção de estabelecer a extensão do sucesso alcançado por alunos, 
professores ou pelo próprio curso no que diz respeito aos objetivos de 
ensino. Testes de rendimento focalizam, portanto, aspectos específicos 
trabalhados em sala de aula, sejam eles partes ou unidades completas 
do curso ou todo o programa, em um determinado período. O conteúdo 
de um teste de rendimento deveria espelhar os conteúdos e a forma de 
trabalho desenvolvidos na sala de aula (Hughes, 1989). É a partir dessa 
premissa que começamos a discutir a questão da coerência entre ensino e 
avaliação. Não faz sentido ter uma aula comunicativa com a participação 
de todos em várias situações de aprendizagem e depois aplicar um teste 
de múltipla escolha ou um teste de preenchimento de lacunas para medir 
o que os alunos aprenderam. É o formato e o conteúdo do teste que revela 
para o aluno o que na verdade interessa  –se isso não está coerente com as 
atividades desenvolvidas em sala de aula, estas passam a ser vistas como 
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brincadeira ou como algo sem validade. Nossa avaliação é sempre o recado 
mais contundente para nosso aluno no sentido de mostrar para ele o que 
interessa, o que tem valor nesse processo de aprendizagem. 

Passo agora a tratar da visão de proficiência subjacente aos instrumentos 
de avaliação. Talvez a perspectiva que tenha causado maior influência no 
ensino e na avaliação de línguas no século passado tenha sido a tradição 
estrutural, que parte da idéia de que o conhecimento é segmentado em 
partes que podem ser ensinadas e testadas isoladamente para depois 
serem integradas no uso: por exemplo, ensino (e avalio) verbos, adjetivos 
e conjunções e, a partir do desempenho do aluno em exercícios que 
avaliam cada um desses pontos de forma isolada infiro que ele pode 
juntar esses conhecimentos quando precisar. Essa visão de língua originou 
os instrumentos de avaliação de itens isolados, que, por serem práticos 
de aplicar e de corrigir, foram considerados objetivos e confiáveis. 
Evidentemente, a objetividade estava somente na mecânica da correção 
(considerando que nesses casos uma única resposta ou alternativa é 
considerada correta), já que as decisões tanto quanto à escolha do item 
a ser avaliado quanto da alternativa correta são, na verdade, subjetivas, 
(estão de acordo com determinada variedade lingüística ou interpretação 
textual, por exemplo). Por outro lado, qualquer teste com lacunas a serem 
preenchidas, com opções a serem marcadas ou frases a serem relacionadas 
demanda bem menos esforço e tempo de correção, o que, quando se tem 
um número muito grande de alunos, é bem mais prático do que a avaliação 
de textos ou entrevistas. 

Os chamados testes objetivos não exigem que o candidato crie uma 
resposta nova; ele apenas classifica como certas ou erradas alternativas já 
existentes em exercícios na maioria das vezes descontextualizados, com 
apenas uma resposta correta. Por exemplo, se quero verificar a capacidade 
argumentativa de um indivíduo na língua portuguesa, um teste de itens 
isolados pode considerar relevante avaliar a compreensão de articuladores 
em português e, a partir dos resultados, inferir se o examinando sabe ou 
não escrever. Essa forma de avaliar a escrita revela uma visão de língua 
que divide o processo em partes, isto é, em conjuntos de estruturas e de 
vocabulário que podem ser combinados para produzir um texto. Nesse 
sentido, a visão de proficiência seria reconhecer e usar determinadas 
estruturas gramaticais com correção e conhecer as partes que compõem a 
argumentação, que serão integradas quando for necessário. 

Sob um ponto de vista mais amplo, o que na verdade posso inferir a 
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partir de um teste de itens isolados? Provavelmente que o candidato 
sabe (ou não) o significado de alguns articuladores e de alguns verbos, 
o que, na verdade, pouco revela sobre o seu desempenho em produção 
escrita. Uma forma diferente de testar a escrita seria, portanto, um teste 
de desempenho, um instrumento de avaliação que exige que o indivíduo 
use a língua de maneira direta e em situações semelhantes ao que faria em 
contextos relevantes aos objetivos de avaliação. Por exemplo, para avaliar 
a capacidade argumentativa de uma forma que ela ocorre nas práticas 
cotidianas de uso da linguagem, é necessário que se solicite ao examinando 
que construa uma argumentação com um propósito específico para um 
determinado interlocutor. Se entendemos que escrever é uma prática social, 
isto é,  se escreve a partir de uma posição de enunciação, para alguém, com 
um propósito específico, em um determinado veículo, é exatamente isso 
que deve ser solicitado ao examinando. Isso implica que não teremos uma 
única resposta possível, o que em qualquer contexto de ensino deveria ser 
muito bem-vindo considerando as freqüentes reclamações de professores 
em relação a respostas breves, incompletas e limitadas de seus alunos. 
Sempre insisto que se queremos respostas melhores, temos que melhorar 
nossas perguntas. Talvez mudar as perguntas seja um caminho melhor 
para conseguir respostas mais próximas de nossas expectativas.

O mesmo acontece com a avaliação de leitura em LE. Uma forma de 
testar a proficiência de leitura de um texto de revista sobre a iniciativa de 
meninos de um determinado bairro popular jogarem xadrez e estarem 
precisando de verba para financiar sua participação em competições 
poderia ser através de perguntas como: Como começou o jogo de xadrez 
no bairro? Quem são os jogadores? Quando eles jogam? Como os jogadores 
conseguem verba para participar dos torneios? O tipo de leitura que se 
exige através desse tipo de perguntas é uma leitura linear, de localização 
de informações específicas no texto, sem uma relação entre elas que, por 
exemplo, exijam a compreensão da razão do fato ter virado notícia. Do 
examinando não se exige compreensão, mas somente localização e cópia 
de informações. Na mesma perspectiva tradicional, exercícios de “leitura” 
tais como “transcreva as frases do texto que apresentam conjunções” ou 
“substitua as conjunções por sinônimos” ilustram o uso do texto como 
pretexto para trabalhar a gramática. Isso não quer dizer que não se deva/
possa trabalhar a gramática (que, dentro de um texto, tem a vantagem 
de ser apresentada de forma contextualizada), mas isso não pode ser 
considerado avaliação de leitura. Outras perguntas como “Você gosta de 
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jogar xadrez? Quais são os jogos mais populares na sua comunidade?” não 
exigem a leitura do texto para serem respondidas. Em uma pesquisa de 
análise de atividades de leitura em livros didáticos recentes de português/
língua materna, Marcuschi (2001) revela que 90% de perguntas são o que 
o autor chama de objetivas, cópia, subjetivas, a cor do cavalo branco de 
Napoleão, vale-tudo, impossíveis e metalingüísticas; somente 10% de 
perguntas são inferenciais e globais. Não é de surpreender, portanto, que a 
visão de leitura que ainda impera é a que prioriza a decodificação do texto 
e a identificação de informações específicas (nem sempre relevantes). 

Novamente, se queremos mudar as respostas, quem sabe mudamos as 
perguntas? Em uma visão de leitura como participação social, é necessário 
ampliar as funções do leitor para além da decodificação e relação do texto 
com seu conhecimento prévio. É necessário exigir uma leitura coerente 
com o gênero discursivo e uma leitura crítica em relação à ideologia 
subjacente ao texto, que leve em conta as entrelinhas e reconheça as 
posições enunciativas dos participantes (autor e leitor) (Luke e Freebody, 
1990, apud Gibbons, 2000). Partindo do título, das linhas de apoio, fotos e 
legendas, podemos perguntar, por exemplo: Analise o título e o primeiro 
parágrafo da reportagem. Qual é o objetivo do texto? Qual é o pressuposto 
em relação a jogar xadrez? Qual é o problema levantado? Essas perguntas 
vão exigir uma análise do propósito do texto, a identificação do ponto de 
vista do autor em relação ao jogo de xadrez e ao tema do artigo. As perguntas 
“Como surgiu o problema?”, “Levando em conta a situação apresentada 
no texto, que soluções seriam possíveis?” e a atividade “Com o objetivo 
de encaminhar uma sugestão para os moradores, defenda a solução que 
achar melhor e escreva um texto justificando sua escolha” exigem que o 
leitor se posicione de forma a ler o texto conforme a expectativa criada 
pelo gênero discursivo: compreender a situação e o problema apresentado, 
posicionar-se e apresentar uma solução ao problema. Dessa forma, como 
disse anteriormente, exige-se que, além de ser decodificador, o leitor seja 
participante do texto – utilizando seu conhecimento prévio para atribuir 
sentido ao texto, usuário do texto – reagindo ao texto de acordo com o 
que se espera dele, e que ele analise criticamente o que está lendo (Luke e 
Freebody, 1990, apud Gibbons, 2000). 

Uma outra forma de avaliar o desempenho em leitura e escrita como 
práticas sociais é através de tarefas, como faz o exame do Celpe-Bras. Na 
perspectiva desse exame, uma é um convite para um uso da linguagem 
com propósito. Uma tarefa envolve uma ação a partir de uma determinada 
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posição de enunciação com um propósito direcionado a um ou mais 
interlocutores (Manual do Candidato, 2006). Nas tarefas do exame, as 
habilidades estão integradas. Em relação ao texto que estou usando 
como exemplo aqui, a tarefa proposta foi: “Leia a reportagem ‘Tabuleiro 
Popular’. Imagine que você seja membro da associação dos moradores 
da Vila Conceição [posição enunciativa do autor do texto], e que tenha 
sido escolhido para escrever um texto para ser encaminhado às empresas 
do bairro [interlocutor], pedindo patrocínio para os jovens jogadores de 
xadrez [propósito da produção textual]. Seu texto deverá [propósito de 
leitura] apresentar a situação e justificar o pedido.” (Manual do Candidato, 
2006:11).

A visão de leitura aqui é a de reagir de acordo com uma expectativa criada 
pelo texto. É evidente que como leitores, com posições e papéis diferentes, 
teremos reações diferentes uns dos outros e se lermos o mesmo texto em 
outro momento. Se sou morador do bairro, por exemplo, vou ler o texto, 
não para conhecer a situação noticiada, mas para verificar se o jornalista 
escreveu o que eu disse ou o que eu considero importante. Qualquer de nós 
tem propósitos de leitura próprios. No ensino e na avaliação, no entanto, 
considero que o mais adequado é explicitar uma das posições de leitura 
possíveis e solicitar uma leitura coerente com essa situação. 

Tinha dito no início da minha fala que a finalidade dos instrumentos 
de avaliação é fazer inferências sobre o que alguém pode fazer para 
poder tomar decisões sobre o indivíduo com base nessas inferências. 
Como podemos, então, garantir inferências mais válidas e confiáveis 
sobre a capacidade de uso da língua portuguesa? Em primeiro lugar, é 
necessário que nosso instrumento de avaliação espelhe o que pensamos 
sobre leitura, escrita, compreensão oral e produção oral. É desta forma que 
poderemos tomar decisões mais fundamentadas sobre os resultados da 
avaliação. “A validade de um instrumento de avaliação está relacionada 
ao quanto ele confiavelmente avalia o que se pretende medir” (Schlatter 
et al., 2005:15), nunca perdendo de vista que o que podemos concluir em 
relação à capacidade do indivíduo é sempre uma inferência a partir dos 
resultados. A avaliação será válida quando usar amostras de conteúdo 
relevantes e representativas (validade de conteúdo), quando refletir a visão 
de linguagem (leitura, escrita, compreensão e produção oral) que temos 
(validade do construto), quando puder contribuir para efeitos desejáveis 
do exame (validade de impacto ou efeito retroativo) na valorização de 
determinadas habilidades (por exemplo, leitura e escrita), na preparação 
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dos alunos, na motivação dos candidatos a estudarem etc. Nossa forma de 
avaliar mostra ao aluno o que é valorizado e, nesse sentido, a avaliação pode 
estar a serviço de movimentos de mudança no ensino. Se consideramos 
que escrever é importante, então temos que avaliar a escrita de uma forma 
coerente com o construto que temos para dar o recado de forma mais clara 
para nossos alunos. 

Resumindo, quais são então as características de um instrumento de 
avaliação que contribuem para conferir validade ao instrumento? Em 
primeiro lugar, a elaboração de tarefas coerentes com um determinado 
construto: se o construto for o de uso da linguagem, isso implicará a 
adoção da noção de gênero discursivo, a seleção de textos escritos e orais 
autênticos e de gêneros diversos e não de textos construídos para testar uma 
determinada estrutura gramatical, avaliar um propósito de compreensão 
coerente com a expectativa de compreensão oral ou de leitura do texto e 
um propósito de produção (oral ou escrita) que é uma interação possível 
com o texto e explicitar um lugar de enunciação e o interlocutor. Considero 
que são esses três últimos aspectos que promovem a possibilidade de o 
examinando revelar autoria no seu texto. 

Em segundo lugar, é muito importante que a grade de correção leve 
em conta todos os aspectos que consideramos como parte das habilidades 
avaliadas. De nada adianta mudar o instrumento de avaliação se não 
mudarmos a grade de correção. Se usarmos uma tarefa como a que 
nós vimos acima para avaliar a escrita e depois corrigimos somente a 
pontuação, a ortografia e os tempos verbais do texto, o recado novamente 
recai nos aspectos estruturais como únicos definidores da qualidade de um 
texto. Numa perspectiva de escrita como ação social, o examinando precisa 
conscientizar-se de que questões como adequação ao propósito do texto, 
ao interlocutor, à posição enunciativa, coesão, coerência, consistência das 
informações são aspectos que contribuem para a construção de um bom 
texto - e esses critérios precisam estar na grade de correção. 

Em uma grade para avaliação do desempenho de alunos em projetos 
pedagógicos, por exemplo, é importante deixar claro quais são os aspectos 
que estão sendo considerados. Em um projeto de criação de um jornal, 
poderíamos sugerir critérios como: o aluno realizou todos os trabalhos 
solicitados; o aluno cumpriu o cronograma; o aluno contribuiu com 
informação relevante para o projeto; o aluno participou ativamente das 
discussões; o aluno escreveu os textos que foram solicitados; o aluno 
demonstrou crescimento na sua produção textual durante o projeto, no 
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reconhecimento dos gêneros textuais desenvolvidos e nos aspectos de 
coesão e coerência; o aluno demonstrou espírito de colaboração com os 
colegas. A listagem desses aspectos, no entanto, ainda não informa o aluno 
quanto aos critérios que serão considerados para decidir se o objetivo foi 
alcançado, parcialmente alcançado ou não alcançado. Mas pode-se ver, por 
outro lado, que o que está em jogo é bem mais do que a ortografia ou se o 
texto tem muita influência da língua materna (“portunhol”). Os aspectos 
avaliados explicitam que estamos valorizando a reescrita, a participação 
do aluno, suas contribuições, o cumprimento dos prazos, entre outros - 
tudo isso tem de ser explicitado, para que o construto fique claro e, assim, 
se possa avaliar a validade do instrumento de avaliação. 

Outra característica importante na avaliação é a confiabilidade. Para 
que um instrumento de avaliação seja confiável, ele precisa dar as mesmas 
condições de avaliação a todos os examinandos, minimizando os fatores 
externos ao teste. Quais são os fatores que podem afetar o desempenho de 
um aluno? O cansaço, tanto do aluno quando do professor/avaliador, o 
nível de conhecimento do aluno sobre determinados tópicos, referenciais 
teóricos diferentes, o conhecimento do examinando sobre o formato 
do teste, dentre outros. Quanto menos esses aspectos influenciarem na 
avaliação, maior será a possibilidade de examinar as habilidades que se 
quer medir e, conseqüentemente, maior a confiabilidade dos resultados. 

Na elaboração de instrumentos de avaliação, é importante que se tente 
equilibrar as características acima: investir em confiabilidade (por exemplo, 
utilizar questões de escolha simples em vez de tarefas de desempenho 
para medir proficiência em produção escrita) causa perdas na validade 
(nossas inferências a partir das questões de escolha simples serão bem mais 
limitadas). Investir na validade (tarefas mais próximas ao que fazemos no 
uso cotidiano da língua) autoriza inferências mais consistentes em relação 
às habilidades testadas. Investir na confiabilidade (mesmas questões para 
todos, instruções claras, uniformidade das condições de aplicação do teste, 
elaboração de grade de correção coerente com o construto, treinamento de 
corretores, duas notas independentes, controle de discrepâncias, ajuste da 
grade) contribui para aumentar a validade das inferências.

Para terminar, quais seriam então as responsabilidades do professor 
ao construir instrumentos de avaliação? Se acreditamos que através da 
avaliação podemos ter algum efeito no aluno, valorizando determinadas 
habilidades para que ele invista mais tempo e energia para aprendê-
las, o que devemos levar em conta na avaliação? No planejamento de 
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instrumentos de avaliação: determinar com o aluno a finalidade dos 
instrumentos de avaliação; explicitar o conteúdo do que será avaliado, que 
deve espelhar os objetivos de ensino; explicitar o construto subjacente à 
avaliação, a visão de língua, de proficiência, de aprendizagem; na construção 
de tarefas: avaliar a coerência entre o conteúdo avaliado (amostra a ser 
selecionada) e os objetivos de ensino; avaliar a coerência entre o formato da 
avaliação (questões com itens isolados, tarefas, portfolio, auto-avaliação) e 
o construto; na aplicação e na correção: garantir uniformidade na aplicação 
do instrumento; avaliar a coerência entre os critérios de avaliação (grade de 
correção) e o construto (o que será considerado como objetivos alcançados, 
alcançados parcialmente ou não alcançados) e nos resultados: discutir os 
resultados com o aluno; avaliar os efeitos retroativos do instrumento de 
avaliação no ensino e na formação de leitores/escritores; usar a avaliação 
como diagnóstico para tomada de decisões em relação ao ensino (não é só 
o aluno que é avaliado, mas também o professor e o ensino) e explicitar as 
ações que deverão ser realizadas após o resultado da avaliação.

A avaliação tem como finalidade obter informações sobre o que o aluno 
aprendeu, de qual forma e em quais condições. É com base nos resultados 
de vários processos de avaliação que podemos ajustar e dirigir o ensino 
visando maior qualidade. A avaliação deve refletir a abordagem e o método 
utilizado em sala de aula. Também deve focalizar o tipo de atividades 
utilizadas e os objetivos do curso. É importante que o aluno seja esclarecido 
sobre esses objetivos e sobre o processo avaliativo no início do curso. Nesse 
sentido, a avaliação é vista como um ‘contrato’ entre professor e aluno: 
ambos devem definir juntos aquilo que se deseja avaliar e o método e os 
critérios que serão utilizados.

Contrastando com uma perspectiva tradicional de avaliação 
(classificatória, estática, mecanicista, autoritária e com o foco exclusivo 
no aluno), queremos sugerir aqui a busca por uma avaliação mais 
progressista, que é diagnóstica, dinâmica, coletiva, reflexiva, dialógica, 
com o foco no aluno, no professor e no processo de ensino/aprendizagem; 
pela coerência entre os instrumentos de avaliação e nossas visões de uso 
de linguagem, aprendizagem; pela coerência entre os instrumentos de 
avaliação e os objetivos de ensino e por uma perspectiva na qual o aluno 
é sujeito participativo de sua própria aprendizagem e o professor seu 
incentivador.
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TEMAS DA CULTURA BRASILEIRA

Hermanos siameses: traducción y poesía
Washington Benavides
Universidad de la República
(Uruguay)

Cuando me propuse esta ponencia, cruzaron, demorados y graves, los 
15 Cadernos de Tradução, que el catedrático amigo Walter Carlos Costa me ha 
alcanzado durante años desde la Universidade Federal de Santa Catarina. 
Desde esos anchos volúmenes he podido participar en el incesante diálogo 
que la traducción provoca en distintos medios y países; los diferentes 
métodos a seguir y las definiciones múltiples que el santo oficio de traducir 
ofrece en dichos Cadernos. Quiero, esencialmente, remitirme a “una silva 
de lo traductorial” que arranca, personalmente, en quien esto escribe, 
desde sus años estudiantiles. Y arranco con una propuesta polémica: crear 
es traducir. Y me remito solamente a la traducción de las palabras, esos 
“signos arbitrarios” que estudiara el filósofo del “Sturm und Drang” Giorg 
Hamman.

En un trabajo polémico que escribió Davi Arrigucci JR en julio de 
1987,”De la fama y de la infamia (Borges en el contexto latinoamericano)”, 
en un pasaje Arrigucci nos plantea: “Rigurosamente, la suya es una poética 
de la lectura: su modo de concebir y realizar la obra presupone siempre un 
modo de leer. Ese modo de leer es también un modo de leer la tradición 
literaria, inclusive aquella a la que pertenece, como se verá. La pertinacia 
con que acostumbra atacar toda idea de tradición literaria, relativilizándola 
hasta el absurdo o transformándola en una cadena ilimitada de hechos, 
de modo que cualquier determinación de un autor por ese lado se torne 
inocua, es, antes, una insistencia en el carácter de artificio de toda obra 
literaria. Nos parece decir, todo el tiempo, que la obra nunca deriva de 
la experiencia directa de la realidad, sino de la convención aprendida de 
otros textos.” Hasta aquí el ensayista brasileño.

Podríamos afirmar esa tesis, al recordar la identificación que Borges 
hace del Universo y la Biblioteca. Pareciera decirnos: la obra no tiene nunca 
una generación espontánea; debemos suponer que siempre habrá otra obra 
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precedente y que todavía no la hemos descubierto. Una obra deriva de otra 
obra conocida o secreta. Quien esto escribe comenzó desde los años liceales 
a traducir versos del repertorio galaico-portugués o gallegos o portugueses 
(Cantares de Rosalía de Castro, sonetos de Camões o Gregorio de Mattos, 
etc). Y para nosotros era esencialmente lo mismo traducir a esos poetas 
o escribir versos propios. Rápidamente hizo carne en mí que los versos 
que componía eran originalmente de otros autores (desconocidos) y que el 
folklore (sabiduría popular) era un reservorio de autores disimulados por 
la ineptitud o el tiempo. Pero existían. 

Cuando Eliot se remite a los “practicantes” para analizar o traducir 
poesía, nos está subrayando el parentesco de traducir y crear: crear es 
traducir domando “el rebelde, mezquino idioma” que dijera Bécquer 
en  su rima primera, o con los “signos arbitrarios” de Hamman, un 
organismo que solemos creer que nos pertenece, con el prurito romántico 
de la “originalidad” (aunque el montevideano genial Isidore Ducasse 
nos alertara desde su “Maldoror”: ”El plagio es necesario”). Desde un 
librito excepcional, “Memórias de um Tradutor de Poesia” de Geraldo 
Holanda Cavalcanti (Ed. Escritório do Livro/U. Federal de Santa Catarina, 
enero del 2006), este poeta, diplomático y traductor, nos revela los 
orígenes de su trabajo de traductor: ”Mi currículo es simple, cabe en tres 
palabras: diplomático, poeta y traductor” Y con evidente humor señala 
que cualquiera de esas tres aficiones están históricamente marcadas por 
estigmas y falsías que insisten en persistir: el diplomático sería el individuo 
honesto que miente en nombre de su país; el poeta es el eterno fingidor, 
por lo menos desde los famosos versos de Pessoa, y el traductor… bueno: 
traductor=traidor. Cámbiese tan solo en nuestro caso lo de diplomático por 
músico o dibujante, y ya pasamos a otro escenario. Aunque, como Holanda 
Cavalcanti, llegamos a la traducción de la mano de la poesía y por querer 
introducirnos en el propio taller del artista que escribió en otro idioma . 

En nuestro caso colaboró la infancia de un niño asmático para el cual 
los libros fueron sus amigos y sus juguetes. Hombre del Norte, cercano a 
la frontera brasileña, la seducción de las letras brasileñas y/o portuguesas 
era inevitable. He traducido la mayoría de los poetas integrantes de la 
Semana de la Modernidad. En San Pablo, traduje los difíciles Sousandrade 
(“El Guesa, etc”), Guimaraes Rosa (narrativa y poesía), Clarice Lispector, 
Affonso Romano de Sant’Anna, Drummond de Andrade, Oswald, en 
“Cidades gaúchas” portfolio. Con el poeta Luis Coronel traduje 32 poemas 
de Rio Grande do Sul; traduje a Tabajara Ruas, Aldyr Garcia Schlee, Luis 



Portugués lengua segunda y extranjera en el Uruguay 39

de Miranda. Del área portuguesa traduje a Fernando Pessoa y Mário de 
Sá-Carneiro. A su vez tuve el privilegio de que en dos misivas Drummond 
resaltara mis libros “Murciélagos” y “Hokusai” en años de la oscurana 
dictatorial, y Thiago de Mello, Anibal Beca, Isacyl Guimaraes Ferreira 
tradujeran poemas de mi autoría. 

Volvamos a la supuesta paradoja: siameses, la traducción y la poesía. 
La traducción, sin rima y en verso libre, de poetas extranjeros favoreció la 
propagación en el Siglo XX del poema libérrimo. Las buenas traducciones 
insertaron en la retórica hispanoamericana un aire nuevo, una valoración 
del verso libre que, hasta hacía poco,  era considerado una bastardía literaria. 
Las múltiples traducciones que sucedieron al llamado Boom literario, no 
solamente fueron un enroque para la poesía sino que también favorecieron 
a la prosa poética y a la narrativa. Piénsese en el interés despertado por 
Joyce, Faulkner, Calvino, y, a su vez el asombro ante el realismo mágico en 
Europa, y el descubrimiento de Arlt, Felisberto Hernández, Onetti, como 
narradores con su mundo propio y su decir original. Aunque parezca 
mentira queda mucho por descubrir en nuestra América: Macedonio 
Fernández, por ejemplo, Alfredo Veiravé y Juanele Ortiz, Blanca Varela y 
Eduardo Mitre, etc.

Cuando escribo poesía estoy traduciendo estados interiores o el no-yó, 
estoy transformando con artes de alquimista, plomo de mis sueños en oro 
de los versos. Suele suceder lo contrario. Elizabeth Bishop, la gran poeta 
norteamericana, en su estadía en el Brasil tradujo a Carlos Drummond 
de Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Vinicius de 
Moraes; en el número XV de los Cadernos de Tradução, Eduardo Luis Araujo 
de Oliveira Batista, de la Universidade Federal de Minas Gerais, analiza, 
con profunda cala, el método de la poeta norteamericana en la traducción 
de poetas brasileños, y nuevamente reaparecen las distintas disciplinas o 
métodos traductoriales que cruzan sus espadas-argumentos. La oposición 
entre traducción literal y traducción libre ha generado un largo debate 
entre teóricos y traductores. La traducción literal ha sido tradicionalmente 
defendida como el medio más objetivo del traductor manteniéndose fiel a 
las ideas del autor del texto traducido. En la traducción literal se procura 
mantener, dentro de lo posible, la estructura sintáctica de la lengua de 
origen, a través de la traducción palabra-por-palabra. En cuanto a la 
traducción libre no trabaja con la palabra como unidad, mas el texto, o 
mismo la cultura en que se le inserte, no presentando correspondencia 
directa en el nivel sintáctico o lexical. Todavía podríamos internarnos 
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más en la jungla de la tradución, recurriendo a la transcreación de los 
concretistas, más acorde con la traducción libre  que con alguna otra.  Paro 
este ensayito por aquí, porque debo traducirme y la señora Poesía como la 
Señora Muerte de Cummings no espera. 



CONTRABANDISTAS

(Traductores de vanguardia en Uruguay y Brasil)
Pablo Rocca
Universidad de la República
(Uruguay)

Las traducciones de escritores brasileños en Hispanoamérica no 
estuvieron ausentes antes de 1920, pero su cantidad y su presencia, salvo 
la experiencia singularísima de la Biblioteca de La Nación, que en Buenos 
Aires publicó dos novelas de Machado de Assis y una de Aluízio Azevedo, 
tuvieron una escasa visibilidad. Desconozco si se han sistematizado las 
traslaciones de libros hispanoamericanos en Brasil, aunque sólo un vistazo 
a lo que acontece hoy permite ver que el acceso y la distribución de estas 
mercancías no pudo ser muy eficaz, sobre todo si se editaron en ciudades 
o en estados de magra gravitación nacional. 

La hipótesis de esta comunicación tiene que ver con las formas sinuosas 
o, en apariencia, inaudibles de la circulación de estos bienes culturales.1 
Porque cuando no ha podido llegar el libro, entonces las revistas y las 
páginas literarias de las minorías letradas, con sus reseñas de libros y 
sus traducciones de textos o sus comentarios sobre otras manifestaciones 
artísticas, vienen a compensar esa carencia, vienen a comprobar los 
enormes obstáculos de la divulgación entre públicos masivos, al tiempo 
que consiguen formar una especie de humus y, a la vez, de avanzadilla, 
que más tarde o más temprano obtendrá un lugar, siquiera en algún rincón 
del canon.

Una reciente investigación de Gustavo Sorá repasa el razonable número 
de traslaciones de libros brasileños al castellano publicados en Argentina,2 
que sobre todo desde la década del cuarenta empezaron a desparramarse 
por los países vecinos y, como sucedió con libros del asunto que fuere, 
Argentina abasteció a todos los mercados de lengua española hasta 
principios de los años setenta.3 Antes de esa divulgación consolidada 

1   En rigor, esta comunicación recorta un fragmento del capítulo I de la tesis de doctorado defendida 
en la Universidade de São Paulo el 20 de octubre de 2006: Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal y el 
Brasil: Dos caras de un proyecto latinoamericano. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2006.

2   Traducir Brasil, Gustavo Sorá. Buenos Aires, Ed. del Zorzal, 2003.

3   Cfr. El escritor y la industria cultural, Jorge B. Rivera. Buenos Aires, Atuel, 1997. Editores y políticas 
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un poco a los tumbos, hay una cadena más o menos ostensible de 
entrelazamientos. De nuevo, correspondería recordar la serie de preguntas 
que se hizo Pierre Bourdieu: ¿qué se traduce? ¿quién traduce? ¿qué se 
publica? (es decir, cuál es el proceso de selección); cómo se posicionan las 
traducciones en un sello editorial, en una colección, y si estas poseen notas 
y prólogos (esto es, el proceso de objetivación y marcación), cómo se produce 
la práctica de apropiación y circulación del bien (es decir, la lectura). Con 
todo, la solución que propone Bourdieu deja fuera –o no contempla de 
modo central– el espacio hegemónico que ocupan las revistas, cuando estas 
comparecen en cuanto únicas alternativas en medios en que la industria 
editorial no ha logrado siquiera un desarrollo básico. Y este sería el caso de 
los países latinoamericanos hasta, por lo menos, los alrededores de 1950.

Según se ha venido trabajando en el curso de las últimas décadas, 
tendríamos dos maneras de entender la traducción con referencia al 
impacto que produce el texto meta en la cultura a que arriba. Por un lado, 
en la tradición formalista, el texto meta opera como desautomatizador 
de la tradición en procura de la modificación del canon. Por otra parte, 
como lo ha señalado Patricia Willson, “si se considera que, en un momento 
determinado, coexisten en un sistema literario tres instancias, la producción, la 
tradición y la importación, esta última [...] puede oponerse a la tradición, o por el 
contrario, puede afianzarla”.4 El traductor en cuanto importador, como indicó 
Blaise Wilfert, parece una metáfora adecuada cuando el sistema literario 
está consolidado.5 En otras palabras, cuando funciona ese circuito en el 
que se alternan autores (“productores literarios más o menos conscientes de 
su papel”), público y un “mecanismo trasmisor (de modo general, un lenguaje 
traducido en estilos), que liga a unos con otros”, para decirlo con palabras de 
Antonio Candido.6

Pero, ¿qué sucede cuando se produce más bien un cortocircuito, cuando 
los autores ocupan un espacio periférico, cuando no han adquirido, aún, 
un lenguaje, cuando el público es una especie de borrador del deseo 
o no está lo suficientemente preparado para recibir la novedad del tipo 

editoriales en Argentina, José Luis de Diego (director). Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2006.

4   La constelación del sur. Traductores y traducciones en la literatura argentina del siglo XX. Patricia 
Willson. Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

5   Cit. por Sorá, págs. 36-37, n. 19.

6   Formação da literatura brasileira. Momentos decisivos, Antonio Candido. Belo Horizonte, Itatiaia, 
1993. [1959]. 
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que fuere? Y, por último –pero no menos importante–, cuando no hay 
un equipo adecuadamente formado de traductores capaz de transportar 
el texto fuente que sea. En tales situaciones, a la metáfora del importador 
habría que sustituirla por la del contrabandista. Se trata del escritor, antes 
que del profesional de la traducción o de quien se asocia a un sello editorial 
que fomenta esta política. Es aquel que en lugar de integrar una verdadera 
empresa, con todos los costos, los riesgos y los beneficios aduaneros, se 
saltea los controles oficiales o los que comportan una cadena de prestigios, 
e introduce, en mínimas cuotas, algunas mercancías nuevas: los textos del 
otro lado. En el punto que nos ocupa es un otro lado ambivalente: el otro 
lado de la lengua, el otro lado de la frontera. Muchas veces este escritor-
contrabandista ejerce el oficio un poco improvisadamente por alineación 
estética; otras lo hace por interés azaroso –por mero placer que aspira a 
compartir–; y en muchas más ocasiones se transforma en agente benévolo 
o en practicante del trueque, por intercambio de favores amicales. Traduce 
a cambio de ser traducido.

Si convenimos, con Gustavo Sorá, que sólo a partir de 1937 se opera 
la “transformación del mercado traductor de Brasil en Argentina”, entonces 
tendremos que explorar las actividades de los contrabandistas más que las 
de los importadores quienes, si acaso, sobrevendrán después. En ese sentido, 
habrá que mirar con un poco más de cuidado la distinción en cuatro etapas 
que establece Sorá: 1) fase experimental (hasta 1937), 2) etapa nacionalista 
(1937-1945), 3) etapa mercantil (1945-1985), 4) etapa de internacionalización 
(1985 en adelante). Todas estas, en el entendido en que regirían para 
Argentina y no, desde luego, para otros países hispanoamericanos, como 
Uruguay.

En verdad, sólo en la década del veinte un grupo de jóvenes escritores 
uruguayos procuraba descubrir Brasil, por primera vez en forma sistemática 
y libre de presiones nacionalistas. Eso, al tiempo que los modernistas 
brasileños deseaban, también, descubrir Hispanoamérica, y en particular 
el Río de la Plata. Ese conjunto bastante articulado estaba operando 
casi secretamente y emergerá con vigor hacia 1927. Más que una etapa 
“experimental”, estaríamos ante una actividad de alianza bajo los parámetros 
de la vanguardia, actividad que sólo era posible realizar a cabalidad si se 
alteraban los factores estables de la tradición nacional. Que los medios 
hayan sido las revistas, los periódicos y no tanto los libros, habla más que 
nada de una debilidad de medios y no de una estrechez “experimental” 
de propósitos o de formas. Otra cosa, como ya se ha sugerido, es que ni 
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siquiera los más asiduos conocedores de los textos brasileños dominaran 
esa lengua. Ni siquiera hay pruebas contundentes de esa destreza en el 
caso de Ildefonso Pereda Valdés. Su amigo Manuel Bandeira, contó en un 
simpático artículo publicado en Diário Nacional, en 1931, que cuando estaba 
pronunciando una conferencia en su español rioplatense “duas morenas 
brasileiras que assistiam a sua palestra [...] tiveram um frouxo de riso quando, 
a propósito de não sei que poeta uruguaio, falou em «tres admiradoras suyas»”. 
Aunque había traducido algunos textos de Bandeira y de Cecília Meireles, 
como se ve Pereda no había caído en la cuenta sobre la inconveniencia de 
que un simple fonema de una lengua a otra, o de una pronunciación a otra, 
es capaz de provocar situaciones embarazosas. De pronto, sí podríamos 
llamar “experimental” a esa entusiasmada impericia.

Revisadas muchas traducciones cruzadas entre los modernistas 
brasileños y los vanguardistas uruguayos,7 parece claro que los primeros 
percibieron –o acaso intuyeron– que la defensa de la nacionalidad no era el 
fuerte de los uruguayos. Que cuando lo “nativo” penetraba en su poesía, 
se encauzaba con cierta pizca de exotismo y en una recatada noción de lo 
moderno. Tanto, que adelgazaba a uno y otro términos. Los uruguayos 
que se ocuparon de la producción modernista con plena conciencia de sus 
instrumentos, no estuvieron vinculados al nativismo, sino a un horizonte 
más cosmopolita, a veces confuso, pero de todas maneras refractario a los 
más severos supuestos nacionalistas. Lejos, entonces, de la construcción de 
un proyecto insular, los intelectuales uruguayos pensaron que su misión en 
el campo cultural americano consistía en suturar una “herida”. Montevideo 
fue, así, el punto de inflexión entre lo cosmopolita y lo criollo. O, en otros 
términos, entre lo europeo y lo americano. De ahí, tal vez, la propensión 
antológica o panorámica de muchos textos para las revistas uruguayas, 
como el de Peregrino Junior difundido en La Pluma o las opiniones de 
Jaime L. Morenza sobre el joven movimiento literario de Brasil publicadas 
en La Cruz del Sur.

Repasar, hoy, las revistas literarias montevideanas, así como las 
columnas literarias de la edición vespertina de El Día, en la etapa que 

7   Esta revisión se hizo, principalmente, en un proyecto de trabajo que dirigí en el Programa de 
Documentación en Literaturas Uruguaya y Latinoamericana de la Facultad de Humanidades, y 
en el que participaron mi colega la doctora Gênese Andrade, de la Universidade de São Paulo, 
y los licenciados Nicolás Gropp y Claudio Paolini, así como los estudiantes Gabriel Lyonnet y 
Nicolás Der Agopián. Revisamos cientos de textos publicados entre 1924 y 1932 en revistas y 
periódicos de Brasil y de Uruguay. De este esfuerzo colectivo, surgió el libro Un diálogo americano. 
Modernismo brasileño y vanguardia uruguaya, que está en prensa en la Universidad de Alicante, 
colección “América sin nombre”. 
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la dirigió Zum Felde, arroja como resultado la frecuente publicación de 
páginas de escritores de todas partes de América Latina. Estado nacional 
menos ensimismado, el Uruguay de los veintes se vuelve territorio de 
pasaje, bisagra entre la vanguardia porteña y las ciudades brasileñas 
hegemónicas del modernismo: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
y la singularísima experiencia de Cataguases y su revista Verde, animada 
por Rosário Fusco. Pero esa agitación, que quizá fue sólo un pasajero 
temporal, no hubiera sido posible sin esos medios de circulación restringida 
en el campo literario. Y, sobre todo, no hubiera prosperado sin la tarea 
semiclandestina de los contrabandistas. 

El primero de estos contrabandistas, el principal de todos, fue Ildefonso 
Pereda Valdés. Este escritor tuvo su mejor momento en la segunda mitad de 
la década del veinte y cultivó con esmero la amistad de casi todos, argentinos 
y brasileños. En esta época, no sólo publicó decenas de artículos en diarios 
y revistas uruguayas, sino que sus textos se multiplicaron en cuanta revista 
anduviera por América. Entre 1920 y 1925, Pereda había sentido una 
irresistible atracción por la vanguardia metropolitana, elogiando las nuevas 
tendencias de que tenía noticia en Europa y, a menudo, rectificando sus 
juicios por causa de otros descubrimientos que desarmaban sus nociones 
de ayer. En relación a sus ansiosos vínculos con argentinos y brasileños, 
reprodujo la misma conducta: entre la absorción de modelos y su puesta 
en crisis. Esto nos permitirá avanzar hacia la verificación de la legitimidad 
de una hipótesis –Montevideo como territorio de pasaje o como bisagra–, 
que entendemos decisiva en el diálogo de las vanguardias de la región. 
De 1926 a 1928, Pereda Valdés residió en Buenos Aires, donde antes había 
colaborado en Martín Fierro, Proa y Síntesis. Siguiendo la práctica de los 
intelectuales de los rincones más aislados y, por lo tanto, más deseosos de 
alcanzar repercusión planetaria, Pereda Valdés siempre fue un corresponsal 
incansable.

Su acervo, que se custodia en la Biblioteca Nacional de Montevideo, 
registra catorce cartas de diez corresponsales brasileños, entre el 27 de abril 
de 1921 y el 30 de diciembre de 1933, sólo si tomamos en cuenta el período que 
ahora nos ocupa. No sé de otro ejemplo rioplatense en el que los contactos 
con Brasil hayan sido tan numerosos, fluidos, de tan homogéneo valor y 
de consecuencias tan dilatadas en el tiempo y feraces en la producción de 
una obra, propia y en diálogo. Mário de Andrade, por ejemplo, le pide 
en una carta de 1933 material sobre música popular rioplatense para los 
estudios que llevaba a cabo entonces; Luís da Câmara Cascudo mantendrá, 
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poco después, una fluida correspondencia sobre temas antropológicos. 
Del estudio de lo que queda de su archivo se desprende que, en muchas 
ocasiones, anduvo por Brasil a partir de la década del veinte. Al menos, 
en São Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. Esto explica la cantidad de 
textos uruguayos en las revistas de estas ciudades o de otras próximas, 
como Cataguases, en especial los de Pereda Valdés y de sus amigos más 
cercanos, como Fusco Sansone.

Si el reconocimiento de Pereda Valdés no ha sido precisamente 
fulgurante, menos suerte ha tenido Domingo Cayafa Soca. Ninguna historia 
ni diccionario literario nacional lo menciona. Sólo Arturo Scarone en su laxo 
y, por eso, poco prestigioso Uruguayos contemporáneos, de 1937, dio cabida a 
un artículo de veintitrés líneas sobre él, por el que podemos enterarnos de 
algunos datos personales. Que nació en Montevideo en 1879, que escribió 
diversos libros y no se conformó con ejercer la profesión de odontólogo, 
sino que redactó folletos sobre higiene bucal que fueron utilizados por las 
escuelas uruguayas y también por las brasileñas. “Soy dentista de profesión, 
pero soy bachiller en letras”, le dirá a Mário de Andrade en una de las muchas 
cartas que le remitió entre 1926 y 1928, custodiadas en el Instituto de 
Estudos Brasileiros. Todo indica que en un viaje de Cayafa Soca por São 
Paulo habría conocido a Mário y, desde entonces, no cesaría de enviarle 
cartas ofreciéndole el canje de traducciones y de libros. Formado con los 
últimos perfumes del modernismo hispanoamericano, publicó cinco libros 
de prosa poética, narrativa y ensayística, el último de ellos en 1927. Y 
aunque tuvo nada menos que dos décadas para continuar su obra, nunca 
reincidió. Después de tantos fragores, se rindió ante el granítico desdén de 
la activa crítica de la época. Alrededor de 1980 el profesor Juan Fló adquirió 
en una librería de Montevideo tres primeras ediciones de Mário dedicadas 
a Cayafa Soca, hoy en su poder. El ejemplar de A escrava que não é Isaura 
tiene en su portada una anotación del que fue, en la revista Renovación de 
la pequeña ciudad de Durazno, en el centro del país, el primer traductor 
mundial del pasaje inicial del texto, que se publicó en el Nº 18, el 1º de enero 
de 1928. La opinión da una idea de su desasosegada e incauta fascinación: 
“Se recomienda su lectura. Muy interesante, la erudición. Vale”. Su conocimiento 
de la lengua portuguesa era, por lo demás, muy deficitario. Como sea, si 
se lo mira desde el costado de animador cultural y de corresponsal activo 
con Mário de Andrade, se podría tener la sensación de que fue una figura 
importante en aquel acotado período. Y en verdad esta suposición es 
legítima, aun en Montevideo. Por ejemplo, cuando en 1926 una delegación 
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de la revista porteña Los Pensadores, integrada por Soto y José Salas Subirat, 
visitaron Montevideo decididos a formar una hermandad entre los nuevos 
de América, no se entrevistaron con quienes estaban planeando la salida 
de La Cruz del Sur o con el respetado Zum Felde, sino con tres escritores a 
quienes una década después nadie acudía: Cayafa Soca, Juan M. Filartigas 
y Juan Carlos Rodríguez Prous.8 Según le informara Cayafa a Mário de 
Andrade en carta del 25 de enero de 1928: “traduciré para publicar en diarios y 
revistas de aquí. Filartigas en su nueva Antología sobre poetas modernos publicará 
un trabajo suyo como argumento (sic) y que yo he traducido de A escrava que 
não é Isaura”. La Antología no consiguió editor, y el archivo de Filartigas se 
perdió. Pero en aquellos años confiados, Cayafa no se entregaba fácilmente. 
En Izquierda, publicación editada en papel diario, traduce algunos textos 
brasileños, como un poema de Abgar Renault, que toma de Festa. En el 
número II aparece un artículo suyo (“Divulgaciones científicas. Rol de las 
clínicas dentales escolares”), acompañado de una fotografía del autor, la 
única que conocemos. La imagen muestra a un hombre de pelo oscuro, un 
poco achatado sobre una cabeza redonda, y un rostro regordete de mirada 
algo perdida que se esconde tímidamente tras unos quevedos.

Sin un medio prestigioso en Montevideo que le permitiera empujar esa 
obsesión, el arrojado Cayafa encontró mejor suerte en la revista Renovación, 
de Durazno, donde con algunos amigos montevideanos logró imponer su 
proyecto. El caso atrae, antes que nada, para cuestionar la lectura exclusiva 
desde las figuras estelares del campo literario. Esto reafirma el canon y, 
a su vez, lo hace vacilar, porque la publicación indiscriminada de textos 
brasileños –románticos, parnasianos, modernistas o simplemente cursis– 
no asegura más que una preocupación por el acercamiento y el dibujo de 
otra política de alianza que diferencie a los periféricos de los que tienen el 
poder cultural en el país. La construcción de ese nicho o, mejor, de ese nido 
de “rechazados”, interpela el establishment cultural. No lo fisura, es cierto, 
pero abre una hendija por la que se empiezan a colar algunas dosis de 
elementos ajenos a la hegemonía. Visto a la distancia, sin esa voraz política, 
sin esa fuerza de los marginales, el desconocimiento entre brasileños y 
uruguayos hubiera sido mayor. Después de todo, sin la circulación de los 
libros no es posible construir ni un canon ni permanecer en sus orillas. Y, 
en tanto bienes sociales, los libros y las revistas terminan pasando de mano 
en mano, encendiendo lámparas inesperadas. Cayafa sirvió como agente 

8   Mário de Andrade e a Argentina. Um país e sua produção cultural como espaço de reflexão, Patricia 
Artundo. São Paulo, EdUSP/ FAPESP, 2004. (Tradução de Gênese Andrade). 
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difusor de la obra de los unos y los otros, como traductor y como generoso 
intermediario: “Ya he empezado a distribuir los libros que Ud. me obsequió para 
intelectuales de aquí”, le dice a Mário de Andrade en la carta antes citada.

La desorientación estética de la revista Renovación, que salía en una 
ciudad de alrededor de diez mil habitantes, no pudo ser mayor. Pero 
ninguna revista del Río de la Plata, tal vez ninguna revista hispanoamericana 
publicó tanto material de escritores brasileños como la que emprendieron 
en ese centro poblado del corazón del país. Nicolás Gropp ha fichado y 
estudiado Renovación. En apenas cincuenta entregas de una revista delgada, 
que se ocupaba de asuntos municipales además de los culturales, el joven 
investigador halló más de medio centenar de textos, muchos poemas, pero 
también relatos y artículos de escritores brasileños contemporáneos, más 
algún homenaje al Parnaso, como un soneto de Bilac. Casi todos fueron 
traducidos por Cayafa Soca, y también se dieron a conocer reseñas o 
comentarios o transcripciones de juicios de y sobre brasileños.9 De todo, un 
poco, es verdad. Pero sin la movediza disposición para entablar contactos 
y visitar de continuo las oficinas del correo –si miramos desde el lado 
brasileño–, Mário de Andrade, por ejemplo, no habría podido formar 
la espléndida biblioteca de uruguayos recientes, que poseyó en número 
significativo, y que le abrió un panorama que pocos en cualquier parte del 
planeta pudieron tener para estudiar la literatura nueva del Río de la Plata, 
como sabemos por la sistematización de su biblioteca hispanoamericana 
que pioneramente llevó a cabo Raúl Antelo.10

El tercer contrabandista no es uruguayo ni fue tan ortodoxo como el 
primero ni tan ecléctico como el segundo. Pero sin su dilatado pasaje 
por Montevideo en momento tan propicio, no hubiera podido concretar, 
como lo hizo, su “tarea de traductor”, para usar el sintagma benjaminiano. 
Destacado en Montevideo a fines de la década del veinte, donde fue 
agregado cultural del Perú, Enrique Bustamante y Ballivián, escritor de 
obra ya extensa, alternó, sobre todo, con el grupo de La Cruz del Sur. En 
rigor, fue en Montevideo que se plegó a la vanguardia, donde en 1927 
publicó dos libros, Antipoemas y Odas vulgares, que sus amigos uruguayos 
hicieron circular entre los modernistas brasileños, quienes los comentaron 

9   Algunos ejemplos tomados al azar en ese enorme magma, Cayafa traduce dos poemas de Jorge 
de Lima, uno de los cuales indica tomarlo de un periódico, pero también otros textos de escritores 
marginales o primerizos como el paulista Cleomenes Campos, el sergipano Lourival Cardoso o la 
gaúcha Aplecina do Carmo.

10  Na ilha de Marapatá. Mario de Andrade lê os hispano-americanos, Raúl Antelo. São Paulo, Hucitec/
INL, 1986.
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en distintas ocasiones. En Montevideo, Bustamante hizo una antología de 
la nueva poesía brasileña. Dos cartas suyas se conservan en el Archivo de 
Mário de Andrade: una, remitida desde la capital uruguaya (24 de enero 
de 1927), en la que ya le anuncia la construcción de la antología 9 poetas 
nuevos del Brasil, por lo que puede deducirse que inicialmente pensaba 
publicarla en esa ciudad; otra, ya de regreso en Lima, sin data, pero con 
seguridad de 1929 o 1930. Fue en esta última fecha y en esa ciudad, que en 
un modesto volumen de 68 páginas publicó su antología, incluyendo una 
selección en castellano y un extenso prólogo, en el que menciona a Pereda 
Valdés comparándolo con Murilo Araujo.11 

Nunca había sido más evidente, entonces, que en toda medida cualquier 
contacto es un acto de traducción.
 
 

11  Esos nueve son, con algunos nombres castellanizados: Guillermo de Almeida, Manuel Bandeira, 
Ronald de Carvalho, Gilka Machado, Cecilia Meirelles (sic), Murillo (sic) Araujo, Ribeiro Couto, 
Tasso da Silveira y Mário de Andrade.
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FORMAÇĂO PARA ENSINO E PESQUISA

Educaçăo lingüística como conceito para a formação de profissionais de 
língua estrangeira
Pedro M. Garcez
Universidade Federal do Rio Grande do Sul/CNPq
(Brasil)

Na conferência que fiz hoje pela manhã, dirigi minha atenção ao 
ensino de língua estrangeira, pensando então mais especificamente nos 
cenários aos quais no Brasil nos referimos como “cursos livres”, ou seja, 
aquele ambiente intensivo, de muita convergência dos atores em torno 
do propósito de ensinar e aprender uma língua estrangeira para que os 
clientes obtenham proficiência lingüística, isto é, a fim de que estejam 
aptos a interagir no mundo que se apresente nessa língua-alvo. Agora à 
tarde, quero, por outro lado, discutir outro tipo de cenário: o ensino de 
Língua Estrangeira no sistema regular de ensino. O tema desta nossa 
mesa, “Formação para o ensino e pesquisa”, me fez retomar o conceito de 
educação lingüística, que muita gente já adota - inclusive nas comunicações 
deste Encontro, pois há alguns trabalhos que estão tratando de conceitos e 
práticas semelhantes às que eu tenho em mente aqui. Nesta oportunidade, 
quero justamente explicitar um pouquinho mais o que estou chamando 
de educação lingüística em Língua Estrangeira, como um conceito útil para 
profissionais de língua estrangeira que são sobretudo educadores em 
Língua Estrangeira.

Esclareço que a discussão se remete a cenários concretos da realidade 
brasileira, pois conheço pouco, quase nada, da realidade escolar uruguaia. 
Nos sistemas escolares brasileiros, temos muitas vezes apenas um período 
semanal, às vezes dois períodos semanais, com sorte três períodos 
semanais de Língua Estrangeira. Sendo um tanto quanto radical, para 
chamar a atenção de vocês, começo dizendo que o resultado bem-sucedido 
da educação lingüística em Língua Estrangeira nesses cenários a meu ver 
não é necessariamente um falante proficiente de uma língua estrangeira, 
entendendo falante proficiente como aquele que fala fluentemente a língua 
e é capaz de agir no mundo nessa língua, exclusivamente se preciso. Os 
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profissionais da atividade que eu estou chamando de educação lingüística 
em L2 não têm por meta principal formar falantes de L2; eles são, antes de 
serem professores, educadores.

O que afirmo pode parecer, para muitos colegas que me ouvem fazer a 
asserção, um tanto quanto chocante, às vezes absurdo. É dizer que formar 
falantes é um objetivo que pode ficar num segundo plano no ensino de 
Língua Estrangeira. É dizer ainda que o desenvolvimento de proficiência 
lingüística, por ter ficado em segundo plano, pode não acontecer, mesmo 
na educação lingüística muito bem-sucedida.

E eu convido então esses meus colegas, e convido vocês também, a 
pensarmos em termos contrastivos sobre o que acontece na educação em 
outras áreas do saber, como em Educação Física e em Ciências. Acredito 
que, aos educadores em Língua Estrangeira, se coloca uma exigência 
peculiar em comparação dos educadores que atuam nas outras áreas dos 
saberes. Por exemplo, em Educação Física, ao fim e ao cabo da educação 
fundamental e média, nós formamos atletas? Me parece que tal não é o 
caso; no entanto, ninguém dirá que não deveria haver Educação Física, 
ou vai afirmar que a Educação Física não é bem-sucedida, a despeito 
do fato de não formar atletas, e evidentemente não forma. Pergunto 
ainda: deve formar? E eu diria também que não. Se pensamos em Arte-
Educação: forma artistas, escultores, pintores? Me parece que também 
não. Nas Ciências em geral, como a gente chama a disciplina no ensino 
fundamental, ou na Biologia, na Física, na Química, como nos referimos 
às disciplinas do ensino médio, formamos biólogos, físicos e químicos? 
É evidente que não. E será que muitos de nós que estamos aqui já não 
esquecemos, por exemplo, as valências em Química. Acho que seríamos 
incapazes de reproduzir fórmulas ou operar equações em trigonometria. 
E, no entanto, não me parece que não nos beneficiamos extremamente, 
enquanto cidadãos deste mundo, daquilo que tivemos como experiência 
importante nas interações que aconteceram nas nossas aulas de Educação 
Física, de Física, de Química, de Biologia, de Arte-Educação. Muitas vezes, 
contudo, quando se discute o ensino de Língua Estrangeira, as coisas se 
colocam como se nós devêssemos estar fazendo alguma coisa semelhante 
a formar atletas, formar artistas, formar biólogos, físicos e químicos, e me 
parece que aí, no nosso caso, temos sim uma expectativa que carece de 
maior reflexão.

A prática de educação lingüística na escola regular, do meu ponto de 
vista, não deve se orientar pelo propósito de alcançar o desenvolvimento 
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de proficiência lingüística, mas, sim, por parâmetros de formação mais 
amplos. “Parâmetros de formação mais amplos” pode soar vago. Acredito, 
no entanto, que há práticas concretas, repetidas, cotidianas, regulares, 
em muitas escolas, que dão conta desses objetivos. São objetivos, em 
última análise, de formação do cidadão, um cidadão capaz de participar 
criticamente no mundo, apto ao trânsito nas sociedades complexas 
contemporâneas e preparado para o enfrentamento com a diversidade e o 
trânsito intercultural, ou seja, um cidadão plenamente letrado, um cidadão 
que recebe, na sua educação lingüística em Língua Estrangeira, aquilo 
que Bourdieu (1998) chama de capital cultural. Trata-se, portanto, de algo 
bastante mais amplo do que o capital lingüístico, embora envolva, é claro, 
capital lingüístico.

Os propósitos da educação lingüística em L2 dizem respeito mais que 
nada ao autoconhecimento das identidades socioculturais próprias e, em 
segundo lugar, dos outros. Ou seja, se pensamos em língua e cultura como 
elementos bastante próximos, nesses encontros com “a língua do outro” 
que se dão pela aula de Língua Estrangeira, o propósito é antes conhecer 
a si próprio, e não o outro, ou não primeiramente o outro. Esses encontros 
servem também para reflexão e informação sobre as realidades locais 
dos aprendizes-educandos, mediante o enfrentamento que a educação 
lingüística em Língua Estrangeira pode promover com esse “outro” às 
vezes distante, mas que pode se apresentar claramente para o aprendiz-
educando em Língua Estrangeira. Creio que assim esse aprendiz-educando 
se vê diante dos limites de sua atuação e pode contemplar novos horizontes 
de atuação, examinar seus recursos e buscar ampliá-los. Os participantes 
de encontros pedagógicos de educação lingüística em Língua Estrangeira 
podem, então, enxergar a si mesmos no mundo e dispor de mais elementos 
para conhecer as suas próprias realidades locais, para se ocuparem da 
preparação para encontros com a diversidade, tão comuns nas sociedades 
complexas contemporâneas do tipo das nossas, em que a capacidade de 
transitar na diversidade é um elemento muito importante, inclusive no 
mercado do trabalho, mesmo para a atuação em língua materna. Assim, 
a educação lingüística que promove esse tipo de encontro com a língua 
estrangeira no sistema regular de ensino, mesmo não formando falantes, se 
tiver alcançado objetivos nesses termos, de preparação para os encontros 
com a diversidade, poderá produzir, mesmo em condições escolares 
bastante adversas, algo de grande valia para o cidadão e mesmo para a 
empregabilidade dos nossos educandos. E se essa valia for percebida 
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pelos participantes, eles podem querer aceitar o convite para desenvolver 
proficiência lingüística na língua desses “outros”.

As perguntas então que estariam no fundo da educação lingüística em 
Língua Estrangeira são: Quem sou eu nesse mundo? Quais são os limites 
do meu mundo? Quais são as minhas comunidades de atuação? Onde está 
essa língua? De quem é essa língua? Para que serve essa língua? O que é 
que essa língua tem a ver comigo?

O trabalho em educação lingüística em Língua Estrangeira é muito 
complexo e exigente, porque envolve trabalho conjunto, em equipe com 
outros educadores, não necessariamente com outros professores de língua, 
muito menos da mesma língua. Certamente, se queremos trabalhar em 
projetos e pensar em transversalidade, ou seja, se vamos atuar como 
educadores, em conjunto com colegas educadores, para propósitos de um 
projeto político-pedagógico conjunto da escola, da comunidade, vamos 
necessariamente ter que estar em contato e comerciar com esses colegas 
das outras áreas do saber que são também educadores e com pais, que 
são, ora pois, educadores. Isso se observa como grande dificuldade para 
professores de Língua Estrangeira no contexto brasileiro, entre outras 
coisas porque, nos cursos livres, naquele ambiente bastante homogêneo 
voltado para o desenvolvimento de capital lingüístico stricto sensu que 
é modelo de formação de falantes de língua estrangeira, muitas vezes 
não há educadores de outros saberes, e nem sempre há clareza quanto 
a que comunidade está sendo servida. E muito do sucesso da educação 
lingüística em Língua Estrangeira depende de envolvimento em projetos 
em que a Língua Estrangeira se coloca em parceria com os outros saberes e 
com outros atores no cenário escolar.

A busca de respostas às perguntas que apontei acima está a serviço 
da formação do cidadão capaz de participar criticamente das sociedades 
complexas contemporâneas, que precisa estar preparado para o 
enfrentamento com a diversidade e o trânsito intercultural. Isso quer 
dizer que, no âmbito da educação lingüística, nas palavras de Auerbach 
(2000), uma pedagoga freireana, “a aprendizagem de L2 não é um fim em 
si próprio, mas sim um meio para que os seus participantes possam dar 
contornos próprios a sua realidade” (p. 148).

Para a educação lingüística em Língua Estrangeira colocam-se, portanto, 
propósitos de formação de cidadãos reflexivos e críticos. Em contrapartida, 
na formação de falantes, muitas vezes podemos parecer estar querendo 
formar imitadores, pois parte do trabalho de desenvolvimento de 
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proficiência lingüística exige imitação de modelos. No entanto, pode fazer 
pouco sentido imitar o outro, especialmente quando não se sabe por que 
imitar esse outro, por que produzir esses sons, por que conhecer essas 
palavras, por que produzir essas frases. Em muitos casos, no sistema 
regular de ensino, em especial aquele que atende as classes populares, 
quando as crianças se dão conta que aquilo “não faz sentido”, nem vai 
fazer, elas rejeitam fortemente a aula de Língua Estrangeira, se recusam 
a aprender. E quando as pessoas se recusam a aprender, nós podemos ter 
certa garantia de que não vai haver aprendizagem desejável.

Além do mais, colocar em segundo plano o propósito de formar falantes 
não é abandoná-lo e, para falar com o outro, também é importante, antes 
de mais nada, saber quem se é. A sala de aula de L2 é um bom lugar para 
se descobrir quem se é, porque se está necessariamente encontrando um 
“outro” nessa língua “outra”. (E conhecer a si próprio parece mesmo ser 
tarefa difícil.) Ademais, nos diversos cruzamentos culturais que o cidadão 
plenamente participante do mundo contemporâneo precisa fazer, vão 
variar os outros, e vai ser impossível conhecê-los a todos. A única constante 
é o próprio eu, que já é diverso o bastante. Certamente, não se quer apagar 
marcas de identidade, de professor ou de alunos como condição para o 
sucesso (Cox & Assis-Peterson, 2001). E aqui quero citar outro texto dessas 
duas colegas da Universidade Federal do Mato Grosso, que têm examinado 
bastantes elementos do que estou discutindo: “Assim como o letramento 
pode significar a conquista de poder pelos iletrados, a aprendizagem de 
L2 pode significar a conquista de poder por aqueles que estão excluídos 
do mundo que acontece em L2. A fim de propiciar essa conquista de 
poder, é preciso parar de enfatizar somente a competência lingüística e 
técnica. Gastamos a maior parte do nosso tempo em sala de aula repetindo 
fluentemente as palavras do outro, tentando apagar os traços da identidade 
dos aprendizes que se mostram em seus sotaques” (Cox & Assis-Peterson, 
1999:449).

Então, para que serve L2 na escola, nesse plano em que estamos dizendo 
que o propósito talvez não seja primordialmente o desenvolvimento de 
um falante e sim de um cidadão capacitado a agir no mundo de grande 
diversidade?

Em termos de emprego, por exemplo, vemos que o mercado exige 
flexibilidade. O mercado é culturalmente diverso, a participação plena 
do cidadão que tem emprego exige o cruzamento cultural, mesmo 
falando só uma língua. Nem todos temos inclinação ou oportunidade 
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para o cruzamento cultural, e a sala de L2 é uma oficina de cruzamento 
cultural. O mercado não exige necessariamente competência lingüística 
ou competência comunicativa; mas muitas vezes nos exige um capital 
simbólico associado à língua estrangeira. Digo isso porque observamos 
em muitas instâncias cidadãos bem-sucedidos que por vezes apresentam 
um sólido capital simbólico ligado a língua estrangeira, sem grande 
capital lingüístico propriamente instrumental nessa língua. Eles não 
necessariamente desempenham atividades na língua estrangeira, mas 
apresentam pequenos sinais de que estão à vontade em um meio onde essa 
língua estrangeira pode se fazer presente. Assim, mostram que não viraram 
as costas para os textos do mundo em que essa língua se faz relevante.

Por fim, acredito ser importante ter em conta que esse “não virar as 
costas para os textos do mundo em que essa língua se faz relevante” é 
condição para desenvolvimento da competência comunicativa em L2, ou 
seja, esse desenvolvimento não me parece ser possível sem a apreensão do 
valor simbólico do “objeto L2”, pois é difícil, se não impossível, aprender 
o que não se valoriza, ainda mais quando essa aprendizagem é custosa. 
A educação em Língua Estrangeira no sistema regular de ensino pode 
desenvolver esse capital simbólico nos alunos como parte integrante de 
sua formação do cidadão participante, consciente e crítico, isto é, letrado.

Na educação lingüística, o ensino de L2 serve, mais amplamente, ao 
letramento, conceito que pode ser definido de diversas formas (Kleiman, 
1995). No limite, quando falo aqui de educação lingüística em Língua 
Estrangeira a serviço do letramento, proponho que o ensino de Língua 
Estrangeira esteja a serviço de garantir condições para que os aprendizes-
educandos tenham elementos para manterem-se atentos aos limites que 
os seus recursos lingüísticos podem impor à sua atuação, isto é, para 
que não dêem as costas ao mundo que acontece na diversidade e, mais 
particularmente, na língua que é objeto dos encontros, nas aulas de Língua 
Estrangeira.

Em resumo, discuti os propósitos da educação lingüística em L2. 
Argumentei que o ensino de L2 pode, antes de mais nada, propiciar o 
autoconhecimento do aprendiz cidadão, para que possa cruzar fronteiras 
culturais na sua própria sociedade, para dela participar como cidadão pleno. 
Proponho, por fim, que o ensino de L2 na escola regular tem sua razão 
de ser sobretudo no desenvolvimento do letramento dos educandos para 
que sejam cidadãos participativos em um mundo cada vez mais múltiplo e 
diverso, com muitas barreiras e oportunidades simbólicas veiculadas em L2.
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Os formadores de professores podem formar técnicos, professores de 
L2 ou educadores da linguagem. É preciso, no entanto, ter clareza, ao 
final, a que(m) servimos? Diferentes propósitos vão encaminhar diferentes 
organizações de tarefas, de empreendimentos cotidianos nas aulas de 
Língua Estrangeira. Pode ser um propósito legítimo e suficiente propiciar 
o autoconhecimento do aprendiz cidadão, para que possa cruzar fronteiras 
culturais na sua própria sociedade, para dela participar como cidadão 
pleno. Priorizar a formação não de falantes, mas, sim, de cidadãos, creio 
ser algo que se pode fazer mesmo em condições escolares precárias como, 
infelizmente, muitos educadores latino-americanos enfrentamos.
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Reflexăo sobre a prática de ensino de LE:
Açăo individual ou coletiva
Margarete Schlatter
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Brasil)

Minha intenção aqui é refletir sobre o processo de formação de 
professores de língua estrangeira, mais especificamente, sobre as 
características dos contextos de atuação dos professores e de sua própria 
trajetória de aprendizagem, a dicotomia teoria e prática e sobre algumas 
experiências de formação de professores que priorizam oportunidades de 
reflexão coletiva para que o professor possa relacionar teoria e prática. 

Gostaria de começar com algumas conclusões de um texto que já é 
mais antigo (Neves, 1993), mas ainda bem atual, que discute a prática de 
ensino comunicativa em inglês como língua estrangeira (LE). Com base 
em entrevista com três professores universitários e cinco alunos de cada 
professor, na análise do material didático e de avaliação e da observação de 
aulas, a autora chega resumidamente às seguintes conclusões: o conceito 
dos professores sobre ensino de LE é basicamente aquisição da gramática; o 
conceito geral de competência comunicativa é conhecido pelos professores 
e alunos, ou seja, eles têm o discurso, eles sabem como definir as noções de 
competência comunicativa e de ensino comunicativo; os professores usam 
livros comunicativos, mas dois deles utilizam o livro de maneira tradicional 
e estrutural; os  alunos desses dois professores consideram o professor o 
único responsável pela aprendizagem; embora considerem que a interação 
promova a aprendizagem, afirmam também que a fluência é o resultado da 
aprendizagem de regras na escrita e de sua aplicação subseqüente na fala; 
os instrumentos de avaliação analisados são testes que solicitam descrições 
lingüísticas e conhecimento de itens isolados. Como disse anteriormente, 
embora um pouco antigo, esse texto ainda resume o que tenho encontrado na 
minha experiência com os estágios de docência na Universidade e também 
com a formação de professores em vários lugares, tanto no Brasil como 
no exterior. Parece que o discurso circula, mas a operacionalização desse 
discurso muitas vezes está longe de acontecer. Um dos motivos para isso é a 
avaliação: eu posso estar já fazendo uma série de modificações e utilizando 
uma série de procedimentos que eu conheço como comunicativos nas 
atividades em sala de aula, mas se minha avaliação ainda prioriza pontos 
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lingüísticos isolados, ainda não estou praticando um ensino comunicativo 
coerente. 

Partindo desse cenário, o que eu tenho trabalhado na formação de 
professores, na disciplina de Estágio e no Programa de Português para 
Estrangeiros/UFRGS começa com uma discussão sobre as visões dos 
futuros professores sobre linguagem, proficiência, ensino e aprendizagem. 
A discussão gira em torno das seguintes perguntas: Como você 
define linguagem, proficiência, ensino e aprendizagem? Como você 
operacionaliza esses conceitos em materiais didáticos, no planejamento 
de aulas, na atuação em sala de aula, na avaliação? Quais são as visões 
sobre linguagem, proficiência, ensino e aprendizagem que subjazem a 
diferentes materiais, objetivos, práticas de ensino e avaliação? Em outras 
palavras, o objetivo inicial é olhar para si mesmo, olhar criticamente para 
aquilo que está subjacente aos materiais didáticos, ao fazer pedagógico e 
à avaliação, para refletir sobre as escolhas ideológicas que estou fazendo 
ao adotar determinada visão de linguagem, de proficiência e de ensino e 
aprendizagem.

Se concordarmos com Holmes (2000) quando afirma que uma 
metodologia de ensino é construída ou adaptada com base em três 
influências, que são: a metodologia oficial, que, hoje, poderíamos dizer que 
é a metodologia comunicativa (oficialmente, temos que estar ensinando de 
forma comunicativa), as metodologias pessoais dos professores baseadas 
nas suas próprias teorias e experiências (o que muitos têm chamado de 
crenças ou saberes, e que reúnem o que eu considero que funciona na 
aprendizagem de uma língua) e o contexto social da sala de aula, o segundo 
conjunto de perguntas que considero fundamental discutir com os (futuros) 
professores é: O que significa ser um bom aluno e um bom professor? O 
que significa ser um aluno ou professor ruim? O que é uma aula boa ou 
ruim? O que é um material bom ou ruim? O que é uma avaliação justa ou 
injusta? A partir dessas perguntas podemos ver quais são os conceitos que  
circulam entre os professores e tentar, a partir dessas noções, aos poucos, ir 
trabalhando outras visões interessantes, no intuito de refletir criticamente 
sobre o que estão fazendo e trazendo à discussão.

A questão seguinte é discutir o contexto de formação, que pode ser a 
universidade, seminários, cursos preparatórios. Neste ponto, é importante 
refletir sobre o que estão buscando esses futuros professores. Muitos 
professores buscam receitas, o que pode ser bastante problemático porque, 
em geral, as receitas não funcionam bem em diferentes contextos. Também 
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muitos professores vêm em busca de teorias para saber o que está sendo 
discutido na área. Algumas vezes, buscam teorias para apoiar o que já 
fazem e/ou as práticas em que acreditam; outras vezes, buscam novas 
teorias porque querem refletir sobre sua trajetória e ver o que de diferente 
poderiam fazer. 

O que os formadores podem ensinar? Os trabalhos desenvolvidos nos 
grupos de pesquisa de Pedro Garcez (ISE) e no meu próprio (PLE)1 têm 
mostrado que os professores em exercício têm muito a nos ensinar. Nós, 
formadores, muitas vezes conhecemos pouco o cenário escolar em que 
atuam os professores e, nesse sentido, eles têm mais a ensinar a nós do 
que nós a eles. Isso significa dizer que uma parte fundamental da nossa 
metodologia é, conforme apontado por Holmes (2000), o contexto social da 
sala de aula: é esta que deve guiar a busca pela metodologia mais adequada 
e colocar em cheque a minha metodologia pessoal. Minha experiência tem 
mostrado que professores com uma formação excelente em um contexto 
de curso livre (que talvez seja o lugar mais “fácil” para ser professor já que 
lhe fornecem o livro e a metodologia a ser seguida) pouco conseguem usar 
essa formação em um contexto escolar de periferia, por exemplo, onde as 
condições são completamente diferentes. É fundamental que o professor 
entenda qual é a situação em que ele se encontra, quem são seus alunos, 
quais são os objetivos da escola, qual é o projeto político pedagógico da 
escola, para que, junto com colegas e alunos, possam construir diferentes 
cenários de educação e avaliar as práticas de ensino mais adequadas. 

Relacionar a teoria e a prática exige conhecer a realidade da escola 
em que atuo. Temos insistido, Pedro Garcez e eu, na importância de o 
professor formador conhecer as diferentes realidades para as quais ele está 
formando. Isso é uma autocrítica em relação á minha própria atuação e 
à atuação de muitos dos meus colegas, que pouco procuram conhecer os 
diversos lugares de atuação dos futuros professores que estão formando. 
Então, algumas perguntas a serem discutidas com os professores em 
formação relacionadas ao contexto de atuação poderiam ser: Quem atua 
nesse contexto? Quais são as características desse contexto? Qual é o projeto 
político pedagógico? Quais são as práticas de ensino desenvolvidas? Como 
posso me inserir nesse contexto? O que podem ensinar os professores em 
exercício?

1   O Grupo de Pesquisa em Interação Social e Etnografia (ISE) reúne pesquisadores interessados 
pela organização da fala-em-interação social, sobretudo em cenários institucionais escolares. 
O Grupo de Pesquisa Português Língua Estrangeira (PLE) concentra seus estudos na área de 
elaboração de materiais didáticos, ensino e aprendizagem de PLE e avaliação de proficiência.
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Para ilustrar uma experiência de formação de professores que considero 
exitosa, gostaria de falar um pouco sobre o que fazemos no Programa de 
Português para Estrangeiros (PPE) da UFRGS, que alguns chamam de 
laboratório ou formação continuada. O PPE é um programa que visa, em 
primeiro lugar, a formação dos professores. Participam dele alunos de 
graduação, de mestrado e de doutorado que desenvolvem pesquisa na 
área e se reúnem uma vez por semana em um seminário de formação. Esta 
é uma característica que considero fundamental para o desenvolvimento 
profissional: pessoas com diferentes níveis de conhecimento que se 
encontram sistematicamente e conversam sobre questões de ensino-
aprendizagem. A participação na equipe de alunos de mestrado e de 
doutorado cria uma oportunidade para os alunos que estão iniciando a 
formação de ver onde podem chegar também e o que está sendo foco de 
discussão nas pesquisas. O seminário de formação visa a discutir a teoria 
relacionada à prática, já que os alunos também observam e ministram aulas. 
As pesquisas sobre ensino, aprendizagem e avaliação desenvolvidas têm 
origem na própria prática pedagógica. Nesse sentido, esse laboratório é 
uma oportunidade constante de reflexão coletiva para que o professor possa 
relacionar teoria e prática, conscientizar-se sobre seu fazer pedagógico e 
aperfeiçoar sua prática no sentido de conseguir adaptá-la a novos contextos 
de ensino. 

Meu objetivo como formadora de professores, hoje, é muito mais 
promover oportunidades de discussão e de debate e ajudar o professor 
a entender o que ele faz, onde ele faz isso e como isso pode ser diferente 
em outros contextos, para que ele tome consciência de que ele precisa 
continuamente adaptar-se a diferentes cenários de educação. Ou seja, não 
tem receita mesmo. De alguma forma, as receitas podem ajudar, mas para 
serem modificadas e adaptadas a cada novo contexto em que atuam.  

Para terminar, só duas palavras de Paulo Freire (1996): “(...) formar 
é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho 
de destrezas” e “(...) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção.” (p. 15 e 25, grifos 
do autor). Nesse sentido, voltando ao título – Reflexão sobre a prática de 
ensino de LE: ação individual ou coletiva?, entendo a formação de professores 
somente de forma coletiva. Isso significa que o professor não deve ficar 
na solidão e, sim, buscar parceiros para ter com quem conversar e, dessa 
forma, avançar na sua formação e nas suas práticas de sala de aula.
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Mesa Redonda 3

FRONTEIRA, DIGLOSSIA, BILINGÜISMO

El inagotable interés por la situación de la frontera
Adolfo Elizaincín
Universidad de la República
 Academia Nacional de Letras
(Uruguay)

Cuando Laura Masello me pidió un título para esta presentación 
que quiero hacer hoy, propusimos de común acuerdo el que aparece en 
el programa “El inagotable interés por la situación de la frontera”. Por 
“situación de la frontera” me refiero a la de Uruguay con Brasil, aunque no 
descarto el interés creciente  por situaciones fronterizas que se dan también 
en otras fronteras. Pero de todas las fronteras que Brasil tiene con países 
hispanohablantes, la de Uruguay es quizá una de las más conocidas no 
solo localmente y regionalmente sino mundialmente; eso es, precisamente, 
lo que continuamente nos asombra a todos nosotros. Es común y cotidiano 
que al Instituto de Lingüística o a la Facultad llegue gente desde Finlandia, 
Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Inglaterra, Japón, interesada 
por la situación lingüística de la frontera con Brasil. Y no todos son 
estudiantes en vías de hacer sus tesis de doctorado sino que muchas veces 
son investigadores formados que quieren conocer la situación peculiar que 
se da en nuestra frontera con Brasil. Ese “discreto encanto” de la frontera 
brasileña ha producido trabajos innumerables escritos en varias lenguas  
fuera del país. 

Así que hay una situación que no deja de asombrarnos a quienes 
comenzamos a estudiarla hace ya mucho tiempo. Cuando digo “nosotros”, 
no es plural de humildad sino nosotros tres, Graciela, Luis y yo, aunque en 
rigor no fuimos los primeros ya que antes había algunos estudios que se 
habían hecho en esta Facultad. Muchos de ustedes quizá hayan leído esos 
trabajos, pero permítanme que les diga que, para poner una fecha, cuarenta 
años atrás, en 1965, con la publicación del profesor José Pedro Rona, que 
se llamó “El dialecto fronterizo del Norte del Uruguay” publicado por la 
Facultad, comienza esta historia. Luego en la década del 70 aparece un 
trabajo del profesor Frederick Hensey de la Universidad de Texas, que es 
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su tesis de doctorado escrita en inglés: “La sociolingüística de la frontera 
uruguayo-brasileña”. Luego en la década del 80 aparecemos nosotros, si 
se nos permite la “in-humildad”; entre los 80 y los 90 hay que colocar los 
trabajos que hice con el profesor H. Thun de la Universidad de Mainz. Por 
fin, en los 2000, sin que cesen otros trabajos iniciados antes, los trabajos de 
Ana María Carvalho de la Universidad de Arizona marcan un punto en los 
estudios sobre la frontera.

¿Por qué todo este interés por la frontera, cuál es el atractivo del estudio 
de la frontera Uruguay-Brasil? Primero, tiene que ver con el hecho de que 
se habla portugués allí. Gran discusión: ¿es portugués? ¿Si no es portugués, 
qué es? Sí, es portugués, ha sido una de nuestras respuestas en varias 
publicaciones. Sí, es un tipo de portugués. No hay, como en ninguna otra 
lengua histórica, un solo portugués, sino que hay varios tipos y este es 
uno. Por ejemplo, la Gramática del portugués de Celso Cunha incluye, en el 
capítulo inicial, a parte del Uruguay como lusohablante. Nuestra definición 
en aquel momento fue que se trataba de una variedad del portugués con 
fuerte influencia del español, y no al revés. A partir de las décadas 70-80, en 
lugar de seguir usando el nombre genérico de fronterizo usual en cualquier 
frontera, comenzamos a hablar de  DPU, sigla de “Dialectos portugueses 
del Uruguay”.

Luego de los primeros trabajos de campo, surgió uno de los primeros 
libros Nos falemo brasilero de 1987, cuya autoría compartimos. Comenzamos 
entonces a percibir el impacto que el libro empezó a causar en la sociedad, 
sobre todo en los ámbitos docentes. A comienzos de la década de los 80, 
Uruguay estaba saliendo del proceso de la dictadura, de la intervención 
de la Universidad, y esto coincide con el comienzo del impacto que estos 
estudios empiezan a tener en la sociedad en general y en las autoridades 
educativas en particular, impacto que ha ido creciendo y que no imaginamos 
nunca que el tema iba a tener en sus comienzos. Por ejemplo, si entran en 
Google y buscan por “Dialectos portugueses del Uruguay” aparecen 11.400 
lugares. Hay de todo: grupos que reivindican los DPU y los consideran su 
lengua, grupos de rock que cantan en DPU, hay poesía popular en DPU, 
etc., etc. De alguna manera, planificamos esto sin querer.

En 1973, hablé por primera vez de una situación diglósica en la frontera. 
Estaba muy en boga en ese momento la concepción de lo que Charles 
Ferguson llamó en un artículo que así se llamó, “Diglosia”, la idea de 
que las situaciones bilingües deben (o pueden) verse también a la luz de 
lo que él llamó la diglosia. Con cuatro ejemplos ya clásicos, mostró en su 



Portugués lengua segunda y extranjera en el Uruguay 67

artículo cómo una cosa es el bilingüismo, otra cosa es la diglosia y cómo 
se pueden combinar. A grandes rasgos, en las situaciones de bilingüismo, 
hay una lengua superior y otra inferior; una de esas lenguas (después se 
vio que no necesariamente una lengua, podía tratarse de variedades de 
una lengua) cumple funciones altas, prestigiosas (clases en la universidad,  
medios masivos, cierto tipo de literatura) y otra variedad baja se usa en 
situaciones cotidianas, para hacer las compras en el mercado, en el hogar, 
en la intimidad, etc. A mí me pareció que se ajustaba un poco a nuestra 
situación, pensé que era una situación diglósica con un español como 
lengua alta y un portugués o DPU como baja. Luego, la situación en general 
se mostró más compleja, pero fue el inicio de discusiones.

Seguimos sin embargo considerando al DPU como una lengua de 
sectores de educación escasa, normalmente población campesina, aislada, 
que la habla en el hogar y que no se escribe. Ese fue el concepto inicial de 
DPU. Hoy también eso ha cambiado un poco: nadie se aferra al pasado 
porque sí. Por ejemplo, sí se escribe. Así que la idea que publicamos en 
aquel momento de que era una variedad ágrafa, cambió. Luis Behares y 
Carlos Ernesto Díaz publicaron hace un tiempo un libro, Os som de nossa 
terra, que recopila productos escritos en esta variedad. Probablemente el 
pesimismo que muchos de nosotros mostramos en algún momento sobre 
la subsistencia de estas variedades pueda verse disminuido a la luz de 
estas manifestaciones escritas. Son cuestiones, de todos modos, pendientes 
de estudio.

Lo otro que normalmente se decía cuando nosotros empezamos a 
trabajar en esto hace 30 años o más, sobre todo en relación con la variedad 
que se habla en Rivera, era que “esto no es ni una cosa ni la otra”, y por eso 
mismo estaba desprestigiada. Todos necesitamos, en algún nivel de nuestra 
conciencia, una historia de la lengua que estoy usando, en el sentido de 
que provenga de algo más o menos coherente en el pasado. Si a uno le 
dicen “Esto que usted habla no es ni una cosa ni la otra”, como los propios 
usuarios lo decían, eso no es bueno para nadie. Nosotros combatíamos 
mucho esa idea y dimos la respuesta de que es portugués con influencia 
del español. Pero, de verdad, hay otras variedades fronterizas (no en esta 
frontera de que hablo) que no son “ni una cosa ni la otra”, o por lo menos 
así lo parecen. No quiero que se ofenda nadie por lo que voy a decir, pero 
para muchos, cuando se oye hablar gallego, parece que no es ni español ni 
portugués sino una mezcla de una cosa y de la otra. El gallego, sin embargo, 
sufrió un proceso de estandarización conocido, se escribe, tiene una rica 
literatura, se discute sobre su ortografía. 
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Ese DPU de que hablábamos era en realidad producto de un continuo 
entre un portugués rural y un español rural. Hoy, aparte los cambios de 
actitudes que ya mencioné, están sucediendo cosas muy importantes, por 
ejemplo una cuestión social y demográfica que ha influido mucho es la 
migración interna a los  centros urbanos, ese despoblamiento del campo, 
esa urbanización de la cultura tienen repercusiones muy importantes en 
esto. Recuerden ustedes que nuestra definición inicial era que los DPU eran 
básicamente las variedades rurales aisladas habladas por gente del campo. 
Si la gente de campo se va a la ciudad, esto va a repercutir en la situación 
general. Esto ha sido estudiado por Ana María Carvalho, tomando como 
modelo otros estudios que existen en la sociolingüística general, como el 
estudio de Stella Maris Bortoni, sobre la urbanización del portugués de 
los inmigrantes hacia Brasilia. Carvalho, que hizo su tesis doctoral sobre 
Rivera, se plantea entender el fronterizo como un problema de focalización y 
difusión dialectales: los dialectos rurales aislados, que ella llama “portugués 
uruguayo rural” (nuestro DPU), son altamente focalizados, porque tienen 
una serie de características, reglas categóricas muy distintas a las de la 
lengua estándar. A medida que se produce el proceso de urbanización, 
se realiza una difusión dialectal que lleva a que en esas variedades 
focalizadas las reglas dejan de ser categóricas y pasen a ser variables. La 
variedad se acerca entonces al portugués brasileño urbano. Es la primera 
vez que aplicamos esta idea al estudio de la frontera. Carvalho piensa que 
con esto está modificando básicamente y de raíz los estudios de la frontera. 
Sí y no, creo que no leyó muy bien la bibliografía anterior, aunque sí la 
leyó toda, pero me parece que ella sigue muy de cerca la sociolingüística 
norteamericana, y otras fuentes, que la llevan a afirmar con respecto a la 
literatura anterior algunas cosas que no son del todo exactas. Por ejemplo, 
nunca negamos nosotros que la situación debería verse como un continuum. 
Las “escalas de variabilidad” que imaginamos para entender la situación 
de la mezcla tratan precisamente de eso. Pero sí es importante plantearlo 
como ella lo está viendo: como un proceso de urbanización, de focalización 
anterior y de posterior difusión dialectal vía el expediente de las reglas 
categóricas transformadas en reglas variables, lo que no es ajeno, tampoco, 
a las hipótesis de koinización planteadas, sobre todo, en la lingüística 
histórica para dar cuenta de las consecuencias emergentes de la mezcla de 
variedades de una misma lengua en un mismo lugar como resultado de la 
colonización y la migración de los pueblos. Eso modificaría toda la visión 
del portugués en el Uruguay.
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Para finalizar, dentro de los mismos trabajos de Carvalho, me gustaría 
decirles que ella ha reinterpretado, a la luz de este modelo también, el 
español de la frontera en contacto con el DPU, lo que yo llamo el español rural 
del Norte, que se caracteriz(ab)a por la no aspiración de la -s implosiva. En 
comparación con otras variedades del español que aspiran, esta retención de 
-s se había transformado en un estereotipo de la frontera. Según Carvalho, 
esto está desapareciendo y en el español de la frontera en contacto con el 
portugués se está incorporando cada vez más la aspiración, influencia del 
español común que hablamos en el resto del país y en muchos lugares 
de América, como variedad de prestigio. En fin, la historia es mucho más 
larga, y he mostrado algunas cosas de lo que hemos hecho, sin hablar de 
los trabajos más de tipo sociológico, educativo, sociolingüístico. Para ello 
dejo la palabra a mis compañeros de mesa.





Funcionamiento lingüístico del aula fronteriza y condición de hablante 
de niños y maestros1 
Luis Behares
Universidad de la República 
(Uruguay)

Muchas gracias a Laura Masello, que me invitó a participar acá y también 
a Javier Geymonat, que me presentó. Yo también soy ex porque no estoy 
más en el Instituto de Lingüística, ahora estoy en el área de Ciencias de la 
Educación de la Facultad. 

Mi relación con este tema, el tema fronterizo, data de 1978. No debería 
decir esto porque entonces ustedes calculan mi edad y, después de cierta 
edad, uno no quiere que se la calculen. Es una larga relación. Extrañamente, 
y en relación a otros temas sobre los cuales yo he trabajado, continúa, 
como que no me puedo liberar de ella. Está siempre como un interés muy 
fuerte, en parte por algunas de las razones que Adolfo Elizaincín hoy aquí 
enunciaba: esa cuestión altamente sugerente, no solamente desde el punto 
de vista sociológico, desde el punto de vista historiográfico, desde el punto 
de vista político, desde el punto de vista educativo, de la presencia en la 
frontera de variedades del portugués hablado como lengua materna por 
tipos de población bastante extensa, que de alguna manera se puede calcular. 
Oscila, por lo menos en el Departamento de Rivera -estoy hablando de esta 
población fronteriza hablante de un portugués uruguayo, un portugués 
del Uruguay en tanto que lengua materna, no como lengua adquirida o 
como lengua compartida, sino como lengua materna- oscila entre un 40 
y un 80% de la población, según los lugares. O sea que hay lugares en 
donde prácticamente toda la población tiene esta variedad lingüística 
como lengua materna y otros lugares del Departamento de Rivera donde 
esto se reduce a un 40%. Si hiciéramos un microanálisis y tomáramos 
algunas manzanas del centro de la ciudad de Rivera, este porcentaje tal vez 
descendería. Pero son proporciones considerables. Estoy pasando datos de 
la monografía del Diploma de Estudios Fronterizos de Rivera, cuya autora 
es la profesora Nury Eula, datos muy bien sacados estadísticamente a partir 
de la colaboración que ella obtuvo de los propios maestros con respecto a 
la lengua materna de los hogares de sus alumnos, con bastante cuidado 
y bastante bien hecho desde el punto de vista estadístico. Lo cual quiere 

1   Versión transcripta de la presentación oral.
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decir que hay una vitalidad del fenómeno de hablantes de portugués del 
Uruguay como lengua materna. Por lo menos en el Departamento de Rivera 
la vitalidad es muy alta. 

Elizaincín algo dijo respecto a dos formas, para mi gusto, de entender 
la realidad de estas hablas portuguesas en el Uruguay. Una es entenderla, 
como de alguna manera lo hicimos nosotros mismos en el pasado, en 
virtud de un continuo entre el español y el portugués. Actualmente, no 
me parece una forma muy adecuada de ver las cosas. Y la otra forma es 
la de ver estas hablas portuguesas como una entidad lingüística en pleno 
funcionamiento, autónoma dentro de su realidad portuguesa. 

La distancia está quizás en cuestiones teóricas y metodológicas -teóricas 
en el más alto sentido, y metodológicas de la lingüística-  pensando que 
uno puede escribir o uno puede aproximarse a una lengua o a una variedad 
lingüística desde afuera, pensándola como una objetividad que está allí. 
Entonces uno empieza a contar cuántas formas que parecen españolas hay, 
cuántas formas que parecen ser portuguesas hay, hace sus estadísticas, hace 
sus cuantificaciones y saca la conclusión de que es más o menos español, 
de que es más o menos portugués y elabora una representación, una 
elaboración teórica que dice de un continuo entre dos lenguas estándares, 
el español y el portugués, que allí aparecen aparentemente reflejadas. 

Otro punto de vista distinto es colocarse de entrada en el único dato que 
la lingüística tiene, que a veces desdeña y que a veces no logra representar 
en su objetivismo, que es la materialidad última de toda lengua y que 
está solamente en el hablante. Porque un hablante fronterizo que tiene los 
DPU o el portugués del Uruguay como lengua materna sabe exactamente 
qué es parte de la estructura de su variedad  lingüística. No lo sabe en 
forma consciente, no lo sabe porque sepa gramática ni porque lo puede 
explicitar de manera de que tales nombres tienen tal relación sintáctica con 
tales otras cosas, sino que lo sabe automática, inconcientemente. Lo Sabe, 
con mayúsculas. No lo conoce, lo sabe en ese saber que no sabe que sabe. 
Entonces cuando uno intenta hablar con ellos en su variedad lingüística, 
lo normal es que le digan: “no, así no, eso no es de acá, así no se dice, eso 
no existe”. Con lo cual están demostrando que no hay la tal libertad de 
mezclar todo con todo, que hay allí un funcionamiento a nivel del hablante, 
en donde los límites en la variedad lingüística que los habla a ellos (porque 
no es uno que habla la lengua sino la lengua que lo habla a uno en ese 
funcionamiento inconciente que es su materialidad), allí donde el sujeto, 
el hablante, es hablado, los límites están muy precisos y no cualquier cosa 



Portugués lengua segunda y extranjera en el Uruguay 73

funciona. Esto me parece muy interesante de ser planteado si uno lo va a 
pensar desde el punto de vista del aula y de la educación, que es de lo que 
yo, en rigor, quiero hablar. Esto solamente para decir que, entre una visión 
objetivista de la lengua y una visión subjetivista de la lengua, me inclino 
por la segunda, porque me parece que es mucho más materialista y mucho 
más metodológicamente rigurosa que la otra.

Entonces, partiendo de este presupuesto, voy a la cuestión de la diglosia, 
que también Elizaincín mencionó. Precisamente, fue él mismo, en el año 
1973 (¡yo me acuerdo más que él!), en un papeluchito a mimeógrafo, en la 
época de las vacas flacas de la lingüística y de la Facultad de Humanidades, 
quien definió a la frontera como una región bilingüe, por la existencia 
del español y el portugués, y diglósica, mostrando a partir de la teoría 
de Ferguson que hay una variedad alta, el español, útil para todo uso 
prestigioso, y una variedad baja del portugués, que no sirve para nada, 
excepto para la comunicación cotidiana, intrafamiliar, doméstica. Allí se 
genera un funcionamiento que, en términos de la teoría de Ferguson, se 
describe fundamentalmente en términos de conductas: la gente habla esto 
acá o habla esto para hablar de cierto tema, o habla lo otro para hablar de 
otro tema en otro lugar frente a cierta persona, etc. en el plano conductual. 
No olvidemos que, detrás de la postura de Ferguson y de prácticamente 
toda la sociolingüística norteamericana, hay una visión conductual de las 
relaciones lingüísticas, del sujeto con la lengua. Se trata de una utilidad, 
un objeto externo que se adapta y se usa, se trae y se lleva de acuerdo a las 
circunstancias, que son sociológicamente descritas en base a matrices de 
comportamiento. 

Yo quiero ir más allá de ese concepto de diglosia, porque creo que el 
concepto de diglosia sigue siendo eficiente para describir lo que sucede en 
la frontera y sobre todo en el aula fronteriza. Y quiero ir a la cuestión de 
la condición de los hablantes, la condición de hablante tanto de los niños 
como de los adultos de la frontera. Es allí donde yo creo que el concepto de 
diglosia se vuelve más rico y permite dar cuenta de cosas que, vistas como 
un fenómeno estrictamente conductual, no informan de nada. Una persona 
que tiene una lengua materna no es una persona libre de esa lengua materna. 
La lengua materna no es el lugar de la libertad y del mejor conocimiento, es 
precisamente lo contrario. La lengua materna es el lugar de la sujeción, de 
la dependencia y de la no-libertad. Nadie puede decidir nada con respecto 
a su lengua materna. Es ella en su funcionamiento propio la que nos pone 
en el lugar de hablantes. 
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Puede resultar muy llamativo que digamos que la lengua materna no 
es el registro mejor conocido y mejor dominado. Sin embargo, es evidente 
que no lo es: es, sí el registro de un saber que no se domina. Estamos 
acostumbrados, hablando rápidamente, a entender nuestra relación con 
la lengua materna como un ejercicio de dominio y no como una relación 
de sujeción. Pensamos que nuestra relación con nuestra lengua materna – 
vean que es imposible hablar de La lengua materna, sino siempre tenemos 
que hablar de la lengua materna de alguien – consiste sólo en hablar de 
una manera, usar una palabra que elegimos, usar la otra un poco después, 
controlar las concordancias, etc., pero eso no es la lengua materna. Mi 
lengua materna no es del ámbito del conocimiento sino del ámbito del 
saber, del saber que no sé que sé. En esa dimensión, en la diglosia, debe 
ser representada de una manera distinta: debe ser representada en la 
relación de conocimiento a saber. En el aula fronteriza, ese 40% o 60% u 
80% de los niños que están allí, según los datos de Nury Eula (que, según 
las escuelas, van variando) están en una condición de saber propia de una 
lengua materna, en base a una variedad del portugués. Pero a su vez tienen 
que enfrentar una dimensión de conocimiento que es de otra lengua, el 
español. Esto ha sido, en la educación monolingüe fronteriza, el centro 
de la dinámica entre las dos lenguas en la sala de aula. Voy a conocer la 
lengua, el español, pero sé otra.  Sé, es decir no sé, pero hablo otra. 

El desconocimiento de esta fragmentación de lo subjetivo de la 
materialidad lingüística es lo que provocaba y, lo que siempre hemos 
dicho, producía un daño en múltiples aspectos del desarrollo de los niños 
en las escuelas, de las condiciones de aprendizaje, de las posibilidades de 
enseñanza, una dialéctica que allí se instauraba entre el conocimiento y el 
saber lingüístico. 

No quiero decir que esto se acabó. Los programas de educación bilingüe 
nuevos no van a solucionar esto. Aunque, en rigor, se defienda la idea de que 
enseñar lengua es transmitir conocimiento de lengua con inmersión dual, 
parcial, con programa de educación bilingüe, con programa de enseñanza 
de lenguas extranjeras, o con lo que sea, no se elimina esta dialéctica, que 
va a estar siempre presente. No es algo que decidamos que esté o no esté, 
no es algo que podemos cambiar, es algo que va a seguir estando, es algo 
que está allí. Porque nadie va a la escuela para que la vida siga como está, 
sino para recibir un impacto agresivo, violento, sobre su subjetividad. Acá 
va a ser en dos lenguas, lo cual quizá sea una ventaja, pero esa dimensión 
íntima, inconciente, subjetiva en el mejor de los sentidos de esta palabra, 



Portugués lengua segunda y extranjera en el Uruguay 75

va a continuar, enséñese lo que se enseñe. Porque no es posible enseñar 
en el portugués del Uruguay, sin lugar a dudas, de la misma manera que 
no es posible enseñar el español coloquial de Montevideo en un aula. La 
fragmentación está allí: es otra cosa la que voy a enseñar. Si no, ¿para qué 
diablo va a la escuela, si va a aprender como ya habla, si va a seguir estando 
en esa condición de inconciencia total con respecto al funcionamiento de 
su lengua? 

Allí hay una dinámica distinta que se debe plantear y esta dinámica no 
es solamente para los niños, como objetos receptores de una enseñanza y de 
decisiones político-lingüísticas. Es también para los maestros, porque algo 
que no se dice, y que hay que investigar muy bien y con mucho detalle, 
es con respecto a la condición de hablante de los maestros fronterizos, la 
mayoría de los cuales son idénticos a sus niños. No son mejores hablantes 
de español como lengua materna que sus niños, si bien han tenido más 
tiempo para ir en este proceso. También ellos están atravesados por esa 
crisis de condición lingüística que se ha inducido socialmente, porque son 
hablantes en su gran mayoría del portugués del Uruguay como lengua 
materna y en su formación docente tuvieron que hacer un extraño proceso 
psicótico de olvidarse de aquello para solamente ser hablantes de español, 
la gran mayoría de ellos. Y no estoy hablando en términos de impresión, 
estoy hablando en términos de conocimiento, de datos que existen y que se 
pueden mostrar al respecto de este tema.

Entonces, en rigor, sobre lo que estoy tratando de llamar  la atención 
es que, si podemos sostener -como en algún trabajo yo sostuve y no me 
dieron mucho corte- que la diglosia fronteriza no se estableció en otro 
lado que en el aula, la sociedad fronteriza no se hizo diglósica sino por la 
escuela, la historicidad de ese hacerse diglósica está en la interioridad de 
cada hablante, está hoy en la interioridad de cada agente educativo que allí 
trabaja, en la interioridad de cada niño que allí trabaja, en esa escuela, sobre 
su lengua y sobre la otra, reproduciendo, articulando en la historicidad 
de su subjetividad algo que a principios del siglo XX la escuela valeriana 
decidió hacer, porque la sociedad se lo exigía: eliminar lo no uruguayo, lo 
no español y dejar que solamente permaneciese aquello que era típicamente 
uruguayo, es decir el español. Y ese conflicto continúa, con la educación 
bilingüe o sin ella. Porque la educación bilingüe no va a corregir el proceso 
histórico, no va a alterar el proceso histórico. Tal vez va a ajustarse, tal vez 
va a adecuarse, tal vez va a tomar en cuenta ese proceso histórico, si es que 
efectivamente lo hace. 
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Yo sé, y esto es para terminar, que el portugués del Uruguay es un 
conflicto para los maestros que están en estos programas. Es un conflicto, 
sí, pero no es un conflicto -y si alguno se ofende, que se ofenda- sólo porque 
les da más trabajo enseñar a niños que se esfuerzan en hablar lo que ellos 
no enseñan, o sea el portugués estándar o el español estándar. No por eso. 
Es un conflicto porque es un conflicto que está dentro de estos maestros, en 
su condición de hablantes, su propia condición de hablantes. Voy a dejar 
por acá.



Construcciones y reconstrucciones discursivas. 
Repertorio lingüístico fronterizo y enseñanza de portugués1

Graciela Barrios 
Universidad de la República 
(Uruguay)

1. Presentación

En este trabajo abordo la situación lingüística de la frontera uruguaya 
con Brasil, a partir de una revisión de las representaciones2 que se tienen 
acerca de las variedades que integran su repertorio lingüístico. Para ello 
tomo como referencia documentos de legislación lingüística, textos de 
prensa oral y escrita, discursos y declaraciones de autoridades de gobierno, 
y entrevistas con informantes de la ciudad de Rivera (gemela de Santana 
do Livramento, en la frontera uruguaya con Brasil).  

Analizo hasta qué punto y de qué manera las representaciones sobre la 
lengua presentes en los discursos hegemónicos de quienes detentan capital 
simbólico (Bourdieu 2001), varían según  los distintos contextos históricos, 
y hasta qué punto y de qué manera se reproducen en las representaciones 
lingüísticas de los usuarios de la lengua3. Para ello tomo como referencia 
dos períodos históricos: dictadura militar (1973-1985) y década del ´90 en 
adelante, que coinciden grosso modo con dos tipos de políticas lingüísticas: 
la nacionalista que sostiene la identificación “un Estado, una lengua”, y la 
que se identifica con la globalización. 

Representaciones y prácticas lingüísticas están estrechamente 
vinculadas con cuestiones político-lingüísticas en una dialéctica de mutua 
dependencia y retroalimentación. Como además en este caso se trata 
de comunidades multilingües que incluyen en su repertorio lingüístico 
variedades altamente estigmatizadas, los aspectos anteriores se ubican en 

1   La primera parte de este trabajo (correspondiente al análisis de discursos institucionales) es una 
versión adaptada de Barrios (2006). Agradezco el permiso de reproducción. 

2    La representación social es una forma de conocimiento socialmente elaborada y compartida, que 
tiene un fin práctico y concurre a la construcción de una realidad común a un conjunto social 
(Jodelet 1993). 

3   La experiencia compartida de los miembros de una misma comunidad o de un mismo grupo 
social explica la existencia de esquemas de percepción, opiniones y prácticas lingüísticas y 
culturales afines (Boix y Vila 1998). Esto se relaciona con el concepto de habitus de Bourdieu 
(2001), entendido como el conjunto de disposiciones estructuradas y estructuradoras que han 
sido aprendidas e incorporadas en la práctica y que tienen además finalidades prácticas.
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un contexto de análisis que involucra el tema de las minorías lingüísticas. 
La cuestión de las minorías está presente en disposiciones político-

lingüísticas que han tenido hitos significativos en su negación y represión 
durante la creación y consolidación de los Estados nacionales, y una suerte 
de reivindicación de las mismas en los actuales contextos de globalización 
(Barrios 2006).

Al cambiar los parámetros que guían las definiciones económicas, 
políticas y culturales, son también otros los requerimientos que se establecen 
en relación con el lenguaje en tanto reflejo e instrumento para la construcción 
de identidades regionales que se superponen a las nacionales. 

La diferencial interpretación y valoración de la diversidad (considerada 
ya como problema, ya como recurso y patrimonio cultural) es un tema 
central para entender las políticas lingüísticas en diferentes períodos 
históricos. Estas concepciones opuestas se traducen en tratamientos de las 
minorías lingüísticas diferentes, tanto en el discurso como en las acciones 
político-lingüísticas. 

2. El repertorio lingüístico fronterizo: español, portugués, portuñol

La presencia del portugués en los departamentos fronterizos del Norte 
de Uruguay con Brasil (Artigas, Rivera y Cerro Largo) es el resultado de 
un poblamiento originariamente lusitano. La Ley de Educación Común de 
1877, que consagró la obligatoriedad de la enseñanza en español en todo 
el territorio nacional, expuso a las comunidades uruguayas luso-hablantes 
a un contacto creciente con el español, y fue secundada por una sostenida 
represión de los dialectos portugueses allí hablados. 

La situación no se resolvió en un completo desplazamiento de las 
variedades portuguesas, como estaba previsto, sino en la conformación de 
un repertorio multilingüe, que actualmente incluye (Barrios 1996): 

• El español como lengua de mayor prestigio, incorporada en muchos 
hablantes recién a través de la escuela, aunque también hay hablantes 
que la tienen como lengua materna (Behares 1984). 

• Las  variedades  dialectales  del  portugués, designadas  técnicamente 
como DPU (dialectos portugueses del Uruguay) (Elizaincín e.a. 1987), 
y popularmente como dialecto, brasilero, bayano o portuñol4. Los DPU, 
altamente estigmatizados, son lengua materna de buena parte de la 
población fronteriza. 

4   El término portuñol, importado de zonas no fronterizas y hoy ampliamente usado también en la 
frontera, refleja una representación de estos dialectos en términos de mezcla. 
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• El portugués, en su condición de estándar minoritario5, 
originariamente limitado a una presencia en el entorno lingüístico, pero 
cada vez más visible y presente en la educación oficial: desde 1996 a 
través de cursos optativos para alumnos de educación media en los 
Centros de Lenguas Extranjeras de todo el país, y desde 2002 en la 
experiencia piloto de enseñanza en portugués y español en escuelas de 
frontera. 

La peculiaridad lingüística de la región ha sido insistentemente 
concebida como “el problema” por antonomasia de la política lingüística 
estatal. Se trata, en efecto, de la única minoría lingüística autóctona de 
Uruguay que tiene posibilidades reales de mantenimiento de lengua 
(Barrios 2004), ya que las minorías migratorias arribadas desde mediados 
del siglo XIX hasta mediados del siglo XX están desde hace tiempo en 
franco proceso de asimilación. 

3. Consolidación política y social del país: el nacionalismo lingüístico

La tradicional política lingüística del Estado uruguayo ha sido sostenida 
por un discurso valorizador de la lengua española y desacreditador del 
portugués, que tiene su origen en el reconocimiento expreso del “problema 
fronterizo” por parte de José Pedro Varela (promotor de la mencionada Ley 
de Educación Común), al alertar de que en todo el norte del país 

“hasta el idioma nacional casi se ha perdido ya6, puesto que es el portugués el 
que se habla con más generalidad” (en Elizaincín e.a. 1987: 39).  

A partir de entonces, se instala un discurso recurrente que insiste en 
identificar “uruguayo” con “hablante de español”, a lo que se agrega luego 
la interpretación de que el portugués fronterizo es una mezcla espuria que 
debe ser sustituida por un “español correcto”7.  

5   Considero estándar minoritario aquella variedad estándar que es propia del grupo minoritario en 
cuestión, y por estándar mayoritario aquélla que es propia de la sociedad mayoritaria en cuestión. 
En las comunidades luso-hablantes fronterizas el portugués funciona como estándar minoritario, 
y el español como estándar mayoritario. Obviamente, una misma lengua puede actuar como 

estándar mayoritario en un contexto, y como minoritario en otro (Barrios 2004).       

6   La imagen del español retrocediendo frente a la amenaza del portugués contradice la realidad 
sociohistórica de la región, que indica justamente el proceso inverso. Este argumento falaz es 
retomado y repetido hasta el cansancio, toda vez que se pretende justificar la ilegitimidad de la 
presencia del portugués en territorio uruguayo. 

7   Veremos más adelante cómo a este discurso purista sobre el español, se suma más recientemente 
un discurso también purista referido al portugués. 
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La política lingüística de defensa del español y de lucha contra el portugués 
tuvo particular visibilidad durante la dictadura militar en el Uruguay (1973-
1985). Durante este período se instrumentaron dos campañas idiomáticas. 
Una apuntó a defender el estatus del español frente a la “amenaza” del 
portugués (campaña de “lucha contra el portugués” iniciada en 1978); la 
otra, a una defensa del corpus del español (campaña purista de 1979). En el 
primer caso se estigmatizaba a todo uruguayo que no hablara español; en el 
segundo a todo uruguayo que no hablara un español correcto8. 

3.1. La campaña de lucha contra el portugués

Nunca como durante este período el discurso y las acciones contra el 
portugués fueron tan aguerridos. El discurso xenófobo y nacionalista apeló 
a la lengua española como símbolo de la nacionalidad, catalogando como 
antipatriota a todo aquel que se atreviera a usar otra lengua. 

Homogeneidad e identidad nacional son interpretados como sinónimos, 
y cualquier digresión en relación con esta analogía se consideraba una 
amenaza a “nuestra forma de ser uruguayos”:

“El Gobierno de la República consideró necesario limitar esa penetración 
[del portugués] en defensa de nuestra soberanía, idioma y estilo de vida” 
(“El País”, 23/8/1978). 
“[El portugués] es sin duda, una realidad, contra la cual estamos luchando 
para mantener lo que debe ser nuestro idioma. La afirmación nacional es una 
preocupación a todos los niveles, tanto en los centros de enseñanza como en 
los órganos de centros de gobierno” (“El Día”, 17/9/1978).
“la falta de pureza del idioma español (¿o castellano?) en los puntos linderos 
con el Brasil, alimentada por el vasto material disponible en las mencionadas 
zonas que incluyen televisión, radio, revistas y periódicos, han determinado 
una reacción de nuestra parte a favor de la lengua que hablamos y que es la 
oficialmente nuestra”9 (“El País”, 3/7/1978). 

El tópico de la lengua como patrimonio se aplica en este período a la 
lengua española en tanto símbolo de la nacionalidad, apuntando a su 
exaltación. En ocasión de la culminación de un curso de perfeccionamiento 
docente para profesores de Idioma Español en los departamentos limítrofes 
con el Brasil, por ejemplo, el entonces Inspector Adolfo Rodríguez Mallarini 
confiaba en que

8   Los datos sobre las dos campañas idiomáticas son tomados de Barrios y Pugliese (2004 y 2005). 

9  Afirmación errónea, ya que en Uruguay no hay legislación que indique la oficialidad de lengua 
alguna.
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“la labor de los cursillitas continuará afianzando cada vez más la salud y la 
pujanza de nuestro idioma, alto patrimonio de la nacionalidad” (“El País”, 
16/12/1979).

El discurso nacionalista y xenófobo asimilaba la lengua a otros 
referentes patrimoniales como algunas danzas y músicas típicas (el 
“Pericón”, los“conjuntos folklóricos”), con el objetivo de “contrarrestar la 
invasión idiomática extranjera”:

“la Dra. Raquel Lombardo de de Betolaza fue interrogada en torno a la labor 
que cumplen las autoridades de la enseñanza para evitar la penetración 
idiomática en regiones lindantes con Brasil. Sobre este tema anunció ‘buenos 
resultados’ de la campaña. ‘Venimos cumpliendo varias realizaciones’ 
destacó [...]. ‘Hay móviles con material didáctico diverso, maestros dedicados 
a esta actividad y conjuntos folklóricos de coros y bailes quienes así tratan de 
contrarrestar la invasión idiomática extranjera’”  (“El País”, 14/9/1982).

3.2. La campaña purista

En enero de 1979 el gobierno uruguayo inició una campaña 
propagandística de corte purista, dirigida a fomentar “el buen uso del 
idioma”. Esta campaña refleja la ideología propia de la lengua estándar 
(Milroy y Milroy 1985) que considera que en el uso del lenguaje hay formas 
“correctas” e “incorrectas”, que sólo las primeras son válidas, y que todo 
lo que se aparta de la normativa debe ser sancionado. Esta ideología suele 
exacerbarse en momentos históricos particulares para defender, demarcar 
y proteger aquello que se interpreta como “lo propio”. El siguiente ejemplo 
tomado de la prensa de la época no deja dudas al respecto: 

“Se combatirá el envilecimiento del lenguaje, rescatando su pureza original, 
con órganos de contralor que contribuirán a la exaltación de valores 
comprometidos por falta de extensión de los conocimientos o por […] la 
intromisión penosa de elementos ajenos a nuestro modo de ser” (“El País”, 
4/12/1978).

Los avisos de la campaña purista, firmados por el Ministerio de 
Educación y Cultura, contenían un eslógan de corte nacionalista (“El buen 
uso de su idioma es uno de los más significativos índices de la cultura de una 
nación”), que apuntaba a actualizar la propiedad de arraigo (Gallardo 1978) 
de la lengua estándar, destacando su vinculación con el acervo histórico de 
la comunidad hablante en tanto sociedad culturalmente identificable10. 

10  Los textos contenían la formulación típica de los actos correctivos (Neustupny 1989): una expresión 
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Una vez más, puede inferirse que todo aquél que no comparta la 
propuesta oficial en lo que atañe a la lengua o (en este caso) variedad de 
lengua, queda automáticamente excluido de los valores y prerrogativas 
que conlleva el buen uso del idioma nacional. No basta entonces con hablar 
español en lugar de alguna otra lengua, sino que se debe adherir a una 
determinada variedad de español. La aplicación de requisitos tan estrictos 
acentúa la discriminación lingüística de los grupos no hispanohablantes, 
pero también de cualquier hablante que no maneje la variedad estándar. 
Son múltiples y variados los canales de discriminación social que se ponen 
en marcha a partir de este tipo de emprendimiento político-lingüístico 
(Barrios en prensa). 

En el caso de las comunidades fronterizas, se suman entonces dos 
motivos fuertes para la discriminación: hablar una lengua que no es el 
español, y usar un español particularmente “incorrecto” porque involucra 
la condición de mezcla. 

Las acciones de lucha contra el portugués por un lado, y de 
fortalecimiento del español por otro, pueden interpretarse en términos de 
función separatista en el primer caso y unificadora en el segundo (Garvin y 
Mathiot 1974). La función separatista se manifiesta de un modo negativo, al 
contrario de la unificadora, que funciona positivamente (Gallardo 1978). 

En efecto, el discurso contra el portugués está plagado de términos 
beligerantes como “lucha”, “amenaza”, “combate”, “defensa”, etc., ya vistos en 
textos anteriores. Algunos titulares del diario “El País” son contundentes 
al respecto: 

“Guerra sin cuartel contra el ´portuñol´” (13/8/1978)
“Contra el portuñol” (16/8/1978)
“Defensa del idioma” (27/11/1978). 

Por el contrario, el discurso de la campaña purista, que acentúa 
la función unificadora del idioma, realza los valores del español con 
términos y conceptos positivos (“pilares de la soberanía”, “unidad nacional”, 
“libertad”, “heroísmo”, “amor”): 

“Nuestra lengua es uno de los pilares de la soberanía y la unidad nacional” 
(“El País”, 13/8/1978).
“Nuestra lengua es la lengua de la libertad, del heroísmo y del amor” (“El 
País”, 22/6/1975).

incorrecta (ej. “Voló por el aire inmediatamente”) seguida por la indicación de su uso correcto (ej. 
“Voló inmediatamente”), y una fundamentación  de la incorrección (ej. “Sólo se vuela por el aire”).  
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4. La globalización: política y discursos sobre la diversidad, ma non           
troppo

Los procesos de integración regional requieren instrumentos para su 
consolidación, del mismo modo como los requerían los Estados nacionales 
con la misma finalidad. La lengua, referente primordial para la cristalización 
de identidades, se presenta una vez más como un instrumento válido para 
avanzar en la construcción, en este caso, de una cultura de globalización. 

Los criterios para la determinación de lenguas oficiales de los organismos 
internacionales atraen paralelamente la atención sobre el estatus de las 
demás lenguas (“minoritarias”), de modo que se genera, junto con la 
consolidación de las lenguas de mayor reconocimiento internacional, una 
discusión sobre el estatus de las lenguas con acotado o nulo reconocimiento 
oficial. 

Surgen entonces varias interrogantes, que involucran las relaciones 
de poder entre lenguas y, concomitantemente, entre culturas11: ¿cómo se 
sitúan las minorías lingüísticas y culturales en contextos de globalización?, 
¿hasta qué punto las identidades comarcales se ven amenazadas por una 
concepción global de la cultura, y hasta qué punto la misma globalización 
genera una toma de conciencia y un reconocimiento expreso de la 
diversidad?12

En contextos globalizadores asistimos a un paradójico revival étnico 
y lingüístico, que Tessarolo (1990:23) interpreta como resultado de la 
inseguridad que causan en el ser humano las exigencias y expectativas 
de un mundo globalizado y particularmente complejo, concluyendo 
que la difusión de los medios de comunicación masiva ha llevado a la 
homogeneización cultural “come molti temevano e altri speravano”, pero 
también ha  acentuado los antagonismos y subrayado las diferencias 
culturales. 

Junyent (1998:207) considera que la única manera de evitar la “voracidad 
globalizadora” es mantener la diversidad cultural y lingüística. El reto más 
difícil es, entonces, 

11  Sobre este tema y su repercusión en las minorías lingüísticas, cfr. Barrios (2006).

12  Junyent (1998:207) señala que aunque las facilidades de comunicación han permitido el contacto 
entre comunidades que hasta hace poco se desconocían totalmente, estos mismos parámetros 
también acentúan la distancia económica entre quienes participan del mainstream globalizador y 
quienes permanecen al margen. Para paliar las distancias económicas, muchas comunidades han 
sacrificado sus lenguas como un modo de adecuarse a los requerimientos de los nuevos mercados, 
en un espejismo que, según la autora, ha tenido consecuencias graves, ya que se produce “una 
doble marginación: de la propia cultura y de la cultura dominante”. 
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“la transición de una posición asimilacionista que reconoce la diferencia 
como problema, hacia una orientación que asuma las múltiples diversidades 
manifiestas no sólo como una realidad innegable, sino como un enorme 
recurso ecológico humano, un tesoro de visiones del mundo y de universos 
discursivos” (Hamel 1999: 289).

Esta toma de conciencia de la diversidad es sostenida por la movilización 
de activistas e intelectuales en reclamo de los derechos culturales y 
lingüísticos de las minorías, mientras que en organismos internacionales se 
instala un discurso de la diversidad como patrimonio cultural y punto de 
partida para la paz internacional que, de todos modos, es necesario evaluar 
en sus alcances, ya que no siempre se traduce en una implementación 
acorde con el entusiasmo y las buenas intenciones que lo generan (Barrios 
2006).

De todos modos, la legislación misma y los discursos que la sostienen se 
erigen como referentes interesantes para los comportamientos lingüísticos 
de las comunidades. 

4.1. El marco discursivo internacional. El caso de la Declaración Universal 
de los Derechos Lingüísticos

La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (Barcelona 1996)13 
contiene todos los tópicos que surgen como reacción a las políticas lingüísticas 
de los Estados nacionales, rescatando la diversidad en el actual contexto 
globalizador. Como factores que atentan contra la diversidad y provocan 
desigualdad y subordinación, señala tanto 

“la secular tendencia unificadora de la mayoría de los estados a reducir la 
diversidad y a favorecer actitudes adversas a la pluralidad y al plurilingüismo 
lingüístico”, 

como 

“el proceso de globalización de la economía y, en consecuencia, del mercado de 
la información, la comunicación y la cultura”. 

El tópico de la diversidad se asocia con el tema de los derechos 
lingüísticos, la ecología lingüística, el desarrollo sustentable y la paz 
lingüística. La Declaración de Barcelona alerta sobre “la desaparición, 
marginación y degradación de numerosas lenguas”, y reivindica la necesidad de 
“corregir los desequilibrios lingüísticos” a través del “respeto y pleno despliegue 

13  Disponible en http://www.egt.ie/udhr/udlr-es.html 
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de todas las lenguas”, con el objetivo de lograr una “paz lingüística planetaria 
justa y equitativa, como factor principal de la convivencia social”. 

La identificación entre paz lingüística y respeto a la diversidad es un 
concepto fuerte y novedoso, si tenemos en cuenta que tradicionalmente la 
diversidad ha sido evaluada como amenaza para la paz y armonía de una 
nación, en tanto concebida como generadora de conflictos y resultado del 
“castigo divino” (siguiendo el recurrentemente citado mito de la Torre de 
Babel). Para compatibilizar globalización y diversidad, se apela a

“un desarrollo sostenible basado en la participación de todos, en el respeto 
hacia el equilibrio ecológico de las sociedades y por unas relaciones equitativas 
entre todas las lenguas y culturas”. 

La prolífica legislación sobre minorías lingüísticas surgida en el marco 
de bloques regionales como la Unión Europea y el Mercosur, se inspira 
en los tópicos de esta declaración, con particularidades y limitaciones, no 
obstante, en la determinación de los grupos pasibles de reconocimiento y 
tutela, en el alcance mismo de los derechos que les son reconocidos y en la 
instrumentación de las medidas proclamadas.

4.2. El Mercosur 

El tema de la diversidad aparece tempranamente en los textos del 
Tratado de Asunción (1991). Entre los objetivos estratégicos del Sector 
Educativo del MERCOSUR se señala el “fortalecimiento de la conciencia 
ciudadana favorable al proceso de integración regional que valore la diversidad 
cultural”, y se explicita la voluntad de “favorecer el desarrollo de programas 
de educación intercultural bilingüe”14. Este tipo de iniciativa ha tenido 
efectivamente su correlato en los programas de este tipo que se han 
instrumentado en varios países de la región, como iniciativas que se dirigen 
básicamente a los grupos indígenas. 

El hincapié político-lingüístico del Mercosur, no obstante, sigue estando 
en la enseñanza de las lenguas oficiales del Tratado (español y portugués), 
a diferencia de lo que ocurre en otros bloques regionales como la Unión 
Europea, donde este tema mantiene un rol absolutamente secundario15 
frente al interés predominante que suscitan las minorías lingüísticas. 

14  Documentos del Mercosur disponibles en http://www.mercosur-comisec.gub.uy

15  Téngase en cuenta además que la Unión Europea tiene veinte lenguas oficiales.
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4.3. Uruguay en el contexto de integración regional

4.3.1. El discurso de la diversidad

Esfuerzos de este tipo, asumidos abiertamente en distintos países de la 
región con un discurso reivindicador de las minorías, aparecen tímidamente 
en Uruguay, con argumentaciones que revelan aún la reticencia a asumir 
convincentemente la diversidad. Como señalo en Barrios (en prensa), quizás 
el hecho de no tener ya grupos indígenas haya retardado el reconocimiento 
de otro tipo de minorías lingüísticas, como las poblaciones luso-hablantes 
de la frontera uruguaya con Brasil o los inmigrantes16. 

 El discurso de la diversidad se esboza tardía y acotadamente, incluyendo 
no pocas contradicciones al querer conjugarlo con las tradicionales posturas 
nacionalistas y homogeneizadoras. Actualmente, el tema de la identidad y 
la cultura uruguayas relacionado con la diversidad, aparece firmemente 
en los discursos oficiales de las más altas autoridades de gobierno, pero 
de manera más acotada en los responsables directos de la planificación 
lingüística. 

El Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, por ejemplo, alerta 
contundentemente sobre los peligros que corre la cultura uruguaya ante la 
“exacerbación de la globalización”, e insta a no permanecer indiferentes ante 
“esta situación de peligro en que está la cultura uruguaya” (Teatro El Galpón de 
Montevideo, 4/10/2004)17:

“Ahora transitamos por un siglo XXI signado por una exacerbación de la 
globalización, cuyas fuerzas predominantes procuran reducir la cultura a 
un rol desembozadamente mercantilista, como un mero rubro de la industria 
del ocio. (...) No podemos resignarnos ni permanecer indiferentes ante esta 
situación de peligro en que está la cultura uruguaya”.

Vázquez introduce una interpretación novedosa de la identidad 
y soberanía nacionales, ligadas no ya a la homogeneidad sino a la 
diversidad: 

“Asimismo, hay que respetar y promover la diversidad cultural, porque la 
diversidad cultural es un factor de inclusión social, de identidad de la nación y 
de construcción conciente de la soberanía”.

16  La única legislación que tiene el Uruguay sobre minorías lingüísticas se refiere a los sordos (Ley 
17378/2001). 

17  Disponible en http://www.epfaprensa.org/Hnoticia_126.html
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Al construir discursivamene la diversidad regional, no podía quedar 
fuera la frontera, y dentro de ésta sus referentes por antonomasia, la ciudad 
de Rivera y el portuñol:

“Si el Uruguay es a la vez Montevideo y el litoral y el Norte del portuñol y la 
costa atlántica; si igualmente uruguayos son los riverenses, los maragatos o 
los fernandinos, también igualmente uruguayos son las expresiones artísticas 
de sus distintas singularidades (territoriales, generacionales, étnicas)”. 

El reconocimiento expreso de los derechos de las minorías se repite 
en el discurso de la Diputada Nora Castro al asumir como Presidenta del 
nuevo Parlamento uruguayo (15/2/2005). Bajo la consigna de que “El 
Uruguay necesita reconstruir su(s) identidad(es)”, Castro reivindica el derecho 
a identidades diversas:

“el derecho genuino de la existencia de las identidades personales, de clases y 
sectores sociales, de grupos, de género, de razas, religiosas o no, de opciones 
diversas, lingüísticas, en y con las que los ciudadanos se involucren por 
elección”. 

Al igual que en el discurso del Presidente Vázquez, la diputada Castro 
también  menciona la realidad lingüística fronteriza, evidenciando una 
vez más que en el imaginario colectivo de los uruguayos, la frontera y el 
portuñol son los ejemplos más evidentes de diversidad (diversidad que en 
los nuevos discursos hegemónicos intenta reemplazar el clásico calificativo 
de “problema”). Castro se atreve incluso a incluir una frase en portugués, 
junto con la denominación técnica de los vernaculares fronterizos, en un 
intento claro de reivindicación:  

“Mas a nação necessita de todos e todas” (sic), pero la nación necesita de 
todos y todas, porque tenemos que aprender también que este país no es 
país de una sola lengua, y reconocer esas existencias, y no una sola lengua 
hablada, el español y esto que hoy sabemos se llama dialectos portugueses en 
el Uruguay, sino también esta lengua de señas”18.Nora Castro cuestiona también explícitamente la tradicional concepción 

de un país identitariamente homogéneo (“la imposición de una identidad 
nacional más que reunir, expulsa”).

4.3.2. La diversidad como patrimonio

18  Curiosamente este párrafo no figura en la versión “completa” que ha circulado profusamente en 
internet (disponible, por ejemplo, en http://portal.montevideo.com.uy/newsportal/HNoticia_
16007.html).



Graciela Barrios88

Líderes comunitarios fronterizos han tomado como bandera la defensa 
de los dialectos portugueses de Uruguay, a través de notas periodísticas en 
distintos medios de comunicación y la organización de eventos que exaltan 
la lengua y la cultura fronterizas. Aparece en estos ámbitos el discurso más 
fuertemente identificado con el portuñol como patrimonio cultural:

“El homenaje será al Portuñol y al Peón Rural, es fundamental que sean 
destacados como ese Patrimonio Inmaterial que nos pertenece” (a propósito 
de la Semana Farroupilha y el Mes del patrimonio, Canal TV10, 
Rivera, 18/4/2006)19.

Para esta tarea se apoyan en los trabajos científicos sobre la frontera, 
de modo que los lingüistas pasan a ser también ellos conformadores de 
opinión, asignándose una nueva interpretación y valoración a la identidad 
y la lengua fronterizas. En una nota titulada “Portuñol de Rivera pasó de 
estigma a riqueza lingüística”, el periodista Freddy Fernández señala20:

“Durante décadas en el sur del país quienes hablaban con el característico 
acento fronterizo, producto de la influencia brasileña, se hacían acreedores 
al calificativo de bayano. Esta definición peyorativa llevaba a que los 
muchachos nacidos en la frontera con Brasil hablaran lo mínimo posible, 
perdiendo identidad y alejándose de sus raíces culturales. Pero la Facultad de 
Humanidades logró probar la riqueza lingüística del portuñol.
Merced a ese trabajo, lo que en el pasado tenía connotaciones de estigma pasó 
a ser considerado como una riqueza lingüística que merecía un tratamiento 
científico y definitivo. Esa riqueza que el poblador de la región heredó se 
conoce como carimbao, abrasilerado, portuñol o misturado” (El País digital, 
16/3/2005). 

La página web Frontera News Net tiene una sección sobre “Giros 
expresivos” que mantiene información siempre actualizada sobre la 
realidad lingüística fronteriza:                                                                                                                                              

“La propuesta de esta página es mostrar la versatilidad con que manejamos 
dos idiomas, presentes en una misma ciudad Rivera (Uruguay) – Livramento 
(Brasil), una que son dos o dos que son una. 
Bueno no importa si es Españolés o si es Portuñol, porque a decir verdad 
no se sabe a ciencia cierta donde empieza uno y donde termina el otro. Lo 
importante es decir que aquí también se habla “bien” el español así como 
también se habla “bien” el portugués.

19  Disponible en http://www.tv10rivera.com.uy

20  Disponible en http://www.elpais.com.uy/ProDig/Uruguayos/06/03/16/esp_urugud_206659.asp
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Los diálogos fronterizos se producen puramente en Portugués y puramente 
en Español, pero también en Portugués con Español. Hablamos un idioma 
y entendemos perfectamente el otro, respondemos en español a preguntas en 
portugués, o respondemos en portugués a preguntas en español.
Para nosotros, que vivimos en la frontera, puede ser algo muy común y a 
veces tratamos el tema con cierto temor pues no sabemos si lo que aquí ocurre 
es correcto o no (tal vez ni de eso se trate, lo dejamos con los investigadores 
y especialistas en fenómenos lingüísticos) pero la verdad sea dicha, ocurre, y 
tal vez a los ojos de los extraños a la frontera se presenta como un fenómeno 
digno de ser analizado y apreciado” (“Giros expresivos”, Frontera News 
Net 16/5/2006)21.

Se reivindica el repertorio multilingüe de frontera (“los diálogos 
fronterizos se producen puramente en Portugués y puramente en Español, pero 
también en  Portugués con Español”), incluyendo la posibilidad de mezcla 
(“no importa si es Españolés o si es Portuñol”), pero no se resiste la tentación 
de hacer un comentario purista (“ lo importante es decir que aquí también se 
habla “bien” el español así como también se habla “bien” el portugués”). Tampoco 
queda fuera la inseguridad lingüística que siempre acecha a los hablantes 
de frontera (“tratamos el tema con cierto temor pues no sabemos si lo que aquí 
ocurre es correcto o no”). 

4.3.3. Fundamentación de la enseñanza del portugués. La persistencia del 
discurso purista

          Las señales de apertura y reconocimiento del portuñol son más cautelosas 
y hasta contradictorias, cuando quienes se refieren al tema son autoridades 
de la enseñanza. La fundamentación esgrimida para la inclusión del 
portugués en distintos programas educativos alude básicamente al contexto 
del Mercosur y no al hecho histórico, sociolingüístico y cultural de que el 
portugués es la segunda lengua hablada en Uruguay y la lengua materna 
de buena parte de su población. En los considerandos del Acta de creación 
de los Centros de Lenguas Extranjeras se indica, por ejemplo, la importancia 
de Brasil en el mundo científico, tecnológico y artístico, además del tema del 
Mercosur:

 “la creación del Mercosur y la importancia del Brasil en el mundo científico, 
tecnológico y artístico, justifica la enseñanza asimismo del idioma portugués” 
(Administración Nacional de Educación Pública, Consejo Directivo 
Central, resol. nº 54, 7/3/1996).

21  Disponible en http://www.e-rivera.com.uy/fnn/girosexpresivos.htm
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El Programa de Bilingüismo sigue aludiendo a este organismo 
inernacional, pero muestra una mayor apertura, al mencionar explícitamente 
“los departamentos de frontera”: 

 “debe asignarse importancia al aprendizaje del portugués estándar en los 
departamentos de frontera, la que ha quedado manifiesta a través de los 
acuerdos culturales referidos al Mercosur” (Administración Nacional 
de Educación Pública, Consejo Directivo Central, resol. nº 22, 
12/9/2002). 

El texto señala también claramente la importancia de aprender el 
portugués estándar, aspecto que se vuelve central en la justificación de la 
enseñanza de portugués como variedad lingüística sustituta del portuñol. 
Esta fundamentación se asocia, en efecto, al discurso recurrente que cuestiona 
la existencia y la legitimidad de variedades de contacto en la frontera norte 
de Uruguay, reclamando su represión o, por lo menos, su sustitución por 
un “portugués correcto” (“que se hable un buen portugués”). Se propone, en 
definitiva, enseñar portugués para terminar con el portuñol:

“Lo que hay que hacer en esa zona, es lo que se está haciendo”, dijo el 
ministro de Educación y Cultura, Yamandú Fau, “Enseñar portugués y 
español. Si se va a hablar, que se hable bien. Si hablamos español, que sea 
un buen español. Si se habla portugués, que se hable un buen portugués” 
(Organización de Estados Iberoamerianos, Octubre 1999, Servicio 
Informativo Iberoamericano. Nota de Gustavo Laborde, “Detrás del 
manejo de la lengua hay actitudes discriminatorias”)22. 

La posición del ex presidente del Consejo Directivo Central de la 
Administración Nacional de Educación Pública, Lic. Javier Bonilla, es, 
no obstante, menos intransigente que la del ex Ministro de Educación y 
Cultura. Al referirse al plan piloto de enseñanza de portugués en escuelas 
de frontera, Bonilla trata de ahuyentar el temor histórico de sus antecesores 
de que la enseñanza de portugués en particular, o el conocimiento de 
muchas lenguas en general, atente contra la identidad nacional (entrevista 
al Lic. Javier Bonilla, 25/4/2002. Radio Carve):

“Es muy importante plantear el programa bilingüe que se está desarrollando 
con éxito en las primeras etapas que son piloto y relacionarlo con el tema 
de la identidad nacional, porque toda la experiencia de países que se han 
desarrollado más rápidamente que nosotros, está señalando en realidad 
que cuanto más idiomas y cuanto más lenguas son conocidas por una 

22  Disponible en http://www.oei.org.co/sii/entrega23/art05.htm
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población, más se afirma la identidad originaria de esa población. La idea que 
la introducción de idiomas extranjeros, o el conocimiento de otras lenguas 
significaría un debilitamiento de la identidad propia, es exactamente lo 
contrario”

Bonilla introduce una fundamentación acorde con la realidad 
sociolingüística del Uruguay, reconociendo que hay “una lengua que 
regionalmente tiene un peso específico muy grande que es el portugués”. Sin 
embargo, termina relacionando inevitablemente la enseñanza del portugués 
con la corrección idiomática y el objetivo último de erradicar el “famoso 
portuñol”:

“A nosotros nos preocupa fundamentalmente la zona de frontera donde 
mejoremos un alumnado que se maneja con el famoso portuñol, lo que 
queremos es que manejen un mejor portugués y español”. 

En una nota publicada en el diario El País el 8/2/199823, el columnista 
Pablo Silveira comenta los datos de una encuesta de CIFRA que indican el 
masivo apoyo de los uruguayos a la enseñanza del portugués, haciendo 
referencia a la nueva interpretación que los uruguayos hacen de esta 
lengua. Señala que el portugués ya no es visto como una amenaza a nuestra 
soberanía, sino como un instrumento para la consolidación del Mercosur, 
y concluye que la (menospreciada) identidad “abrasilerada” se estaría 
sustituyendo por la (apreciada) identidad “mercosuriana”:  

“El que los uruguayos nos manifestemos masivamente a favor de la enseñanza 
del portugués parecería indicar que ya no vemos la difusión de esa lengua 
como una amenaza para nuestra soberanía, sino como un instrumento para la 
consolidación de esa gran apuesta que es el Mercosur. Si esto es así, entender 
y hablar portugués estaría dejando de ser sinónimo de ser abrasilerado para 
pasar a ser sinónimo de ser mercosuriano. En caso de confirmarse, este 
cambio nos pondría en contacto con una mejor interpretación de lo que 
siempre hemos sido”. 

Pero una vez más se deslizan consideraciones correctivas:  

“Y probablemente también nos ponga en condiciones de hacer una mejor 
defensa de la (relativa) pureza de nuestra propia lengua, ya que la única 
manera de saber hasta qué punto estamos incorporando influencias de 
otro idioma es aprender ese idioma como algo diferente del que nosotros 
hablamos” 

23  Disponible en http://www.cifra.com.uy/co080298.htm
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El discurso purista reaparece una y otra vez inevitablemente, 
incluyendo ahora también al portugués. El reconocimiento de la diversidad 
apunta a un reconocimiento expreso de la legitimidad de los estándares 
pero no alcanza a los vernaculares, cuyos usuarios seguirán siendo objeto 
de discriminación. 

5. Representaciones lingüísticas en la comunidad riverense

5. 1. Representaciones sobre el repertorio lingüístico fronterizo 

El discurso nacionalista y purista más tradicional se reproduce en las 
representaciones de los hablantes fronterizos sobre sus lenguas, dejando 
un acotado espacio a argumentos que apoyen la diversidad. Los datos que 
siguen surgen de entrevistas con 72 informantes de la ciudad fronteriza de 
Rivera24.   

5.1.1.  “¿Qué lengua o dialecto cree gue debería hablarse en Rivera? ¿Por        
qué?”

La mayoría de los informantes entrevistados (68%) considera que se debe 
hablar español. Un 15.2% responde a favor de los DPU y un 12.5% menciona 
tanto el español como los DPU (hay un 4.1% que no responde).

La mitad de los informantes que fundamentan sus respuestas (50%) 
incluyen argumentos nacionalistas (vivir en Uruguay, ser uruguayos, etc.):

“Español, porque vivimos en Uruguay. Si todo Uruguay habla español, ¿por 
qué Rivera y Artigas no?” (NM/F/1)25. 
“Español, estoy de acuerdo con ser bilingüe pero por estar en frontera con 
Brasil no pasamos a ser brasileros también” (NB/M/1). 
“Castellano, porque somos uruguayos ¿no?” (NB/F/1).

Hay un 11.6% de argumentos que aluden a la corrección idiomática:

“Hablar los dos idiomas pero bien” (NA/M/1).
“Tratar de hablar lo más correcto posible el español” (NA/F/2). 

24   Los datos forman parte del proyecto “Situación sociolingüística de la frontera uruguayo-brasileña: 
aportes para una propuesta de planificación lingüística”, financiado por la CSIC (Universidad de 
la República) para el período 2002-2004. 

25   Entre paréntesis se indican las características de los informantes: nivel de instrucción primario, 
secundario o terciario (NB, NM y NA respectivamente), sexo (masculino M y femenino F) y edad 
(1: 18 a 35 años; 2: 36 a 50 años; 3: más de 51 años).     
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Finalmente, un 15% se refiere a la “riqueza” que implica la diversidad 
lingüística, o al carácter “típico” de los DPU, introduciendo argumentos 
que suponen un acercamiento a los discursos de globalización: 

“Se debería seguir hablando el español y el portugués y también el DPU, ya 
que es una riqueza que tenemos la gente de frontera” (NA/M/1). 
“Portuñol, porque es típico de la frontera” (NA/F/1).

Sólo un informante menciona explícitamente el tema de la integración:

“Español y portugués, por integración” (NB/M/3) 

Un 78.3% de los informantes reproduce argumentos ya vistos en los 
discursos hegemónicos. Del total de estas respuestas, un 63.8% argumenta 
en términos nacionalistas y un 14.8% en términos de corrección idiomática, 
lo que muestra un claro predominio de los discursos más tradicionales. 
Sólo un 21% introduce argumentos vinculados con el más reciente discurso 
de globalización (riqueza lingüística, patrimonio cultural, integración).

Dentro de los comentarios que reflejan una experiencia propia de los 
hablantes fronterizos, aparecen protestas frente a los brasileños que no 
se esfuerzan por hablar español, en una clara manifestación de función 
separatista (Garvin y Mathiot 1974): 

“Español, porque los brasileros no se esfuerzan para hablar el español 
correctamente” (NB/M/1). 
“Español, porque es nuestra lengua oficial, ¿usted vio algún brasilero hablar 
español?” (NM/M/1).

5.1.2.”¿Qué le gusta hablar más, español o portugués ? ¿Por qué?”

La mayoría de los informantes fronterizos (77,7%) prefiere hablar 
español, en un porcentaje congruente con el de la pregunta anterior 
aunque algo menor, lo que demuestra que obligaciones y preferencias no 
son necesariamente coincidentes. 

Los argumentos más frecuentes se refieren a la condición de “lengua 
propia” en términos de primera persona: 

“Español, porque es mi lengua” (NM/F/1). 

“Español, es mi idioma o lengua madre” (NB/M/1). 

Otros insisten en la condición de lengua común (“nuestro idioma”), 
incluyéndose también comentarios de carácter patriótico: 

“Español, porque es nuestro idioma” (NA/F/1). 
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“Me gusta más el español, porque soy patriota, por mi propio trabajo que 
me exige que use el español, por el sencillo motivo de ser uruguayo” (NM/
M/1). 

También aparece la argumentación del español como una lengua rica, 
representación ancestral de la lengua española que apunta a su exaltación 
para fundamentar el orgullo y la lealtad entre sus hablantes, y que sigue 
vigente en el actual discurso de promoción del español como “lugar de 
encuentro” (Del Valle 2005) en un mundo globalizado gracias además a su 
condición de lengua de comunicación amplia: 

“Español, porque es un idioma rico” (NB/M/1). 
“Español. Tiene más recursos de expresión y es el idioma más utilizado después 
del inglés” (NM/M/1).

Pocos informantes admiten su preferencia por el portugués, y en este caso 
las justificaciones son más personales (nacionalidad de la madre, facilidad 
para hablarlo), quizás porque no hay una tradición de discursos hegemónicos 
con fundamentaciones positivas hacia el portugués, a los que se puedan 
remitir: 

“En portugués, porque mi madre es brasilera, aunque me gusta el Español 
también, lo uso ambos diariamente para comunicarme” (NA/F/1). 
“Portugués, porque me sale más natural” (NB/F/1).

5.1.3. “¿Cree que la enseñanza de portugués debería ser obligatoria en 
Rivera? ¿Por qué?

El 80.5% de los informantes riverenses considera que la enseñanza de 
portugués debería ser obligatoria en Rivera, con el argumento predominante 
(48.6%) de la corrección idiomática (“para hablarlo mejor”), en el entendido 
de que tanto el español como el portugués de frontera mejorarían si se 
acotaran las posibilidades de mezcla (“para diferencias las palabras de cada 
idioma”): 

“Sí, debería ya que brinda la posibilidad de hablarlo y escribirlo correctamente” 
(NA/M/1). 
“Sí. Para hablarlo mejor” (NM/M/1). 
“Sí, por el mal uso que se hace del portugués” (NM/F/1).  
“Sí, sería bastante bueno para diferenciar las palabras en cada idioma” (NA/
F/1). 
“Sí, porque la gente hablaría mejor ambos idiomas” (NB/M/1). 
“Sí, porque así no habría tanta mezcla de idiomas, me parece” (NB/M/1).
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Se plantea incluso la posibilidad de que se elimine el dialecto: 

“Sí, para diferenciar el español del portugués y no seguir hablando el dialecto” 
(NB/N/1).

La conflictividad planteada entre la tradicional y férrea negativa oficial a 
cualquier tipo de aceptación del portugués, y el nuevo discurso de enseñarlo 
para que sea hablado correctamente y para cumplir con un compromiso 
del MERCOSUR, es reconocida por algunos informantes que señalan su 
desacuerdo con la enseñanza obligatoria de esta lengua: 

“No, dejaría a voluntad, ya que es un tema que suscita mucha polémica y 
opiniones enfrentadas” (NA/F/1).

También en este caso son muy pocas (5.5%) las respuestas que aluden a la 
integración regional:

“Sí, por la integración económica y cultural” (NA/M/3).

Algunos hablantes fundamentan sus opiniones en el carácter utilitario del 
portugués (“te sirve para estudiar o trabajar en el Brasil”, opinión positiva) o 
en el escaso estatus de esta lengua en el contexto internacional (“se utiliza 
muy poco en el mundo”, opinión negativa), acomodándose sobre todo en este 
último caso a una justificación acorde con el discurso de globalización: 

“Sí. Porque te sirve para estudiar o trabajar en el Brasil” (NA/F/1); 
“No. Es un idioma que se utiliza muy poco en el mundo, serviría nada más 
para cuando se va de compras” (NM/M/1).

5.2. La inseguridad lingüística

5.2.1. “¿Cómo habla una persona que habla mal el español? Ejemplifique”     

 Las representaciones acerca de la lengua influyen también en la mayor 
o menor inseguridad lingüística de los hablantes fronterizos. El 69.4% de 
los informantes riverenses vinculó la incorrección en el uso del español con 
la situación lingüística fronteriza, reproduciendo la interpretación de ésta 
como un “problema”, tal como aparece en los discursos hegemónicos más 
tradicionales. Algunos ejemplos de respuestas son claros al respecto: 

“Cuando habla tiene interferencias del portugués” (NA/M/1)
“Cuando hablan en “portuñol”” (NA/M/1).
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“Pronuncia letras y/o palabras que no existen, mezcla idiomas” (NA/
F/1).
“Mezclado”. Yo ayo” (NM/M/1).
“Que habla mal en portuñol, atravesado, en la frontera” (NM/M/2).
“Los que viven en frontera” (NB/F/2).
“Entreverado. Vamo en el bonde” (NM/F/3). 

Dentro de este tipo de respuestas, la incorrección se vincula en un 
30,5% de los casos con la situación de “mezcla” (palabra recurrente y 
coincidente con los discursos hegemónicos que aluden a la situación 
lingüística fronteriza, apenas sustituida en algunos casos por “entreverado” 
o “atravesado”). A esto debemos sumar un 13.8% de alusiones al “portuñol” 
(término preferido para referirse a las variedades de frontera en los distintos 
tipos de discursos analizados), que por su misma etimología se identifica 
con la representación de variedad de mezcla.

5.2.2. “¿Cómo evaluaría la forma de hablar de cada uno de estos grupos en 
general, en términos de corrección idiomática?”

Otro factor que también puede guiarnos para evaluar la inseguridad 
lingüística de los hablantes fronterizos, tiene que ver con las representaciones 
acerca de los modelos de corrección idiomática. 

La valoración que los riverenses hacen de su propio grupo en este sentido 
es francamente negativa, mientras que evalúan positivamente otros grupos 
(como los montevideanos o los españoles peninsulares) con los que tienen 
poco o ningún contacto directo, y cuyas bondades en la forma de hablar 
(caso de los españoles, sobre todo) sólo pueden inferirla por las valoraciones 
que les pueden llegar a través de los medios de comunicación y del sistema 
educativo. Los datos del siguiente cuadro son contundentes:  

Muy mal, mal Regular Bien, muy bien

Frontera 55.5% 33.3% 8.3%
Montevideanos 5.5% 23.6% 68.0%
Españoles 5.5% 2.7% 86.1%

6. Conclusiones

Las variedades que integran discursivamente el repertorio lingüístico 
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fronterizo se conciben de manera particular en los distintos períodos socio-
históricos analizados.

El español aparece estrechamente vinculado con la identidad nacional 
en los discursos hegemónicos de los dos períodos considerados, aunque en 
la actualidad con cierta apertura hacia su coexistencia con otras variedades. 
Durante la dictadura militar la defensa del español se explicitó en campañas 
idiomáticas para afirmar, por un lado, su posición de mayor estatus frente 
al portugués y, por otro, para defender su pureza como forma de enfatizar 
su condición de patrimonio nacional, y de generar la lealtad y el orgullo que 
requieren las lenguas nacionales. Esta posición se mantiene en la posdictadura 
y en contexto de integración regional, aunque ya sin el sostén de campañas 
idiomáticas.

Las representaciones sobre el español de los informantes riverenses 
coinciden en todos sus términos con las del discurso hegemónico: la lengua 
española se asocia con la patria, genera orgullo, se concibe como rica, y se 
aspira a su pureza. 

El portugués aparece originariamente calificado, en los discursos 
hegemónicos analizados, como amenaza contra la identidad nacional, 
sin entrar en diferenciaciones entre las distintas variedades (estándar, no 
estándares) de esta lengua. 

La valoración negativa del portugués se atenúa en contexto de integración 
regional, por su identificación con el Mercosur y por las posibilidades 
laborales y de estudio que puede implicar su (correcto) conocimiento. La 
enseñanza formal del portugués estándar acentúa (e implica) la diferenciación 
con el portuñol, y es por esta vía que se introduce el argumento de enseñar 
portugués para terminar con el portuñol.   

Los informantes fronterizos reproducen estos argumentos, adhiriendo 
sobre todo a la conveniencia de enseñar portugués obligatoriamente 
en la frontera para hablarlo correctamente y no incurrir en “mezclas” y 
“entreveros”. El purismo lingüístico alcanza ahora también al portugués.

Los dialectos portugueses del Uruguay, finalmente, en la representación 
tenaz de variedades de mezcla que se plasma en el término “portuñol” 
(cada vez más popular), arrastran una valoración negativa que resulta 
particularmente evidente en los discursos y las acciones discriminatorias hacia 
sus hablantes durante la dictadura militar, y que se refleja en la inseguridad 
lingüística que provoca la identificación de los hablantes fronterizos con esta 
variedad.  

En los discursos hegemónicos correspondientes al período de integración 



Graciela Barrios98

regional, los DPU quedan separados del portugués estándar en cuanto a 
su reconocimiento expreso dentro del repertorio lingüístico fronterizo, al 
tiempo que generan representaciones y actitudes conflictivas: por un lado, 
hay quienes apuntan explícitamente a su eliminación con el argumento de 
que si se va a hablar portugués, que sea un portugués correcto; por otro, hay 
quienes lo reivindican como patrimonio de la cultura fronteriza, y conciben el 
multilingüismo en términos de riqueza. Estas dos visiones aparecen también 
en los hablantes fronterizos entrevistados, con una preferencia acentuada 
por la primera de ellas. 

Mientras que el español, entonces, sigue firme en sus representaciones 
originales, el portugués amplía sus funciones y visibilidad en el repertorio 
lingüístico comunitario y, al tomar distancia del portuñol, pasa a generar 
también actitudes positivas e inevitablemente prescriptivas. Por su 
condición de estándares, español y portugués se sostienen en los argumentos 
consagrados que validan este tipo de variedades en términos puristas. El 
discurso reivindicador de la diversidad se centra en las lenguas, y no en las 
variedades de lenguas.

Por este motivo, los dialectos portugueses, en tanto variedades no 
estándares discursivamente concebidas como de mezcla, siguen generando 
representaciones diversas y valoraciones contradictorias, que van desde la 
consideración como estigma a eliminar, hasta una aún tímida apreciación 
como patrimonio que debe ser protegido y culturalmente reivindicado.
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ENSINO DO PORTUGUÊS NO SISTEMA EDUCATIVO URUGUAIO

La enseñanza de portugués en la educación primaria
Javier Geymonat
ANEP- Programa de Educación Bilingüe
(Uruguay)

El objetivo de la participación en esta mesa redonda es presentar, desde 
un espacio de administración y gestión, los programas de enseñanza de 
portugués en Educación Primaria, en el marco de la enseñanza de Segundas 
Lenguas, así como plantear desafíos y perspectivas de la enseñanza de 
lenguas en la educación formal básica.

En el año 2001 comenzó una experiencia de educación bilingüe en escuelas 
públicas de Tiempo Completo en el área de la enseñanza de inglés. A esta 
experiencia se sumó la enseñanza de portugués en 2003 en dos escuelas: 
una en Artigas y otra en Rivera. Estas acciones supusieron la incorporación 
de una segunda lengua al currículo escolar, de un modo sistemático y con 
una carga horaria importante. En la actualidad existen dos programas de 
enseñanza de portugués en el ámbito de la educación primaria: el Programa 
de Inmersión Dual Español-Portugués y el Programa de Enseñanza de 
Portugués por Contenidos Curriculares. Ambos programas se desarrollan 
en la región fronteriza uruguayo-brasileña, en un área con presencia de 
variedades dialectales del portugués. También existen dos programas 
de inglés, el Programa de Inmersión Parcial en Inglés y el Programa de 
Enseñanza de Inglés por Contenidos Curriculares, que se desarrollan en 
todo el país (con excepción del departamento de Rivera). Los programas 
de enseñanza de Inglés y de Portugués se desarrollan en diferentes áreas 
geográficas y con diferencias metodológicas que responden a realidades 
lingüísticas dispares.

Ambos programas tienen como objetivos, además del de enseñar una 
segunda lengua (inglés o portugués): 1. adquirir conocimientos en diferentes 
áreas del currículo escolar; 2. mejorar los resultados académicos de los 
alumnos; 3. promover actitudes positivas entre la escuela y la comunidad 
y 4. respetar y valorizar las variedades lingüísticas fronterizas.

El Programa de Inmersión Dual Español-Portugués en escuelas de 
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Tiempo Completo constituye un tipo de educación bilingüe y reconoce 
la situación social de bilingüismo que caracteriza a gran parte de la 
población de la frontera uruguayo-brasileña. Este programa atiende a una 
población de niños cuya lengua materna es mayoritariamente el Portugués 
del Uruguay (Dialectos Portugueses del Uruguay – DPU), para quienes 
la incorporación del portugués en las escuelas supone un cambio crucial 
en su escolarización,  con importantes beneficios culturales e identitarios, 
además de estrictamente académicos. La metodología usada es la 
denominada inmersión, que constituye un método comunicativo según el 
cual la adquisición de una segunda lengua ocurre a través de la enseñanza 
de contenidos curriculares expresados y trabajados en la segunda lengua.  
De este modo, el portugués no es una actividad especial, sino un vehículo 
de comunicación cotidiano presente diariamente durante la mitad de la 
jornada escolar.  La metodología de inmersión supone que la segunda lengua 
se presenta a través de actividades de aula significativas, sin constituir el 
foco de atención explícita de la actividad escolar. 

El objetivo específico en materia de lengua es la formación de 
individuos bilingües y bi/multidialectales (competentes en las cuatro 
macrohabilidades lingüísticas; hablar, entender, leer y escribir) que 
desarrollen un bilingüismo aditivo. Se trabaja con la hipótesis de que el 
desarrollo de una segunda lengua a temprana edad enriquece y estimula 
las capacidades expresivas y el desarrollo cognitivo en general.  

Este programa se desarrolla en siete escuelas en los departamentos 
fronterizos de Artigas (2), Cerro Largo (1) y Rivera (4), con una cobertura 
aproximada de 900 niños atendidos  por 15 maestros.

En el Programa de Inmersión Dual Español-Portugués cada grupo es 
atendido por dos maestros que enseñan contenidos del currículo escolar 
oficial. La mitad de la jornada escolar, a  cargo de uno de los maestros, 
transcurre en español y la otra mitad, a cargo del otro docente, en portugués. 
El docente de portugués que trabaja con los niños en el aula es un maestro 
titulado, incorporado a la formación de maestros de Tiempo Completo.  El 
maestro de portugués es referente de lengua, por lo que usa exclusivamente 
esa lengua para comunicarse con los alumnos desde el comienzo de cursos, 
tanto dentro como fuera del salón de clase.  El programa supone integrar la 
segunda lengua en el marco de las diferentes actividades curriculares. En 
todas las áreas los niños aprenden conocimientos y habilidades a través del 
lenguaje.  Los conceptos que se enseñan en ambas lenguas forman parte 
del currículo y el docente de portugués asume la responsabilidad por la 
enseñanza de parte de los contenidos curriculares. Los docentes de español 
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y portugués no repiten ni traducen los contenidos curriculares enseñados en 
la otra lengua.

El Programa de Enseñanza de Portugués por Contenidos Curriculares 
se desarrolla en Escuela Común desde el año 2006 y constituye una nueva 
experiencia de enseñanza de una segunda lengua en Escuela Común 
(cuatro horas diarias de permanencia de los alumnos en la institución), 
dentro del horario escolar y con una carga horaria de tres o cuatro horas 
semanales, lo que implica un tiempo pedagógico menor comparado con 
la inmersión. Este programa está articulado según tres ejes: contenidos 
curriculares, lengua y cultura. 

En el Programa de Enseñanza de Portugués por Contenidos Curriculares 
los maestros enseñan lengua a través de los contenidos del currículo escolar 
organizados en unidades temáticas. Estas unidades, que son elaboradas 
centralmente por un equipo de docentes integrado por maestros y docentes 
especialistas en el área de las segundas lenguas, son adaptadas por cada 
docente de aula a la realidad del grupo en particular. El foco del trabajo 
en el salón de clase está en la lengua y en la cultura, no en los contenidos, 
si bien estos vehiculizan la enseñanza del portugués en todo momento. 
Se trata de un enfoque comunicativo (enseñanza a través de contenidos 
curriculares) con más foco en la lengua, aunque los objetivos en materia de 
lengua son más acotados que en el programa de inmersión. Sin embargo, se 
busca que los alumnos sean competentes en las cuatro macrohabilidades.

El programa, que comenzó en Nivel Inicial, 1º y 2º, con el objetivo de 
ir extendiéndose en el ciclo escolar, se desarrolla en la actualidad, en 10 
escuelas: Artigas (4), Rivera(5) y Rocha (1). La cobertura actual aproximada 
es de 1200 niños atendidos por 10 maestros.

Los programas de enseñanza de portugués en el ámbito de Educación 
Primaria constituyen una innovación en tanto significan para las escuelas 
un cambio en las actitudes lingüísticas hacia las variedades dialectales. 
Estos programas implican, por lo tanto, la valoración de la lengua materna 
de parte de la población escolar fronteriza, lo que conlleva a un aumento de 
la autoestima y una mejora en los resultados académicos. Estas propuestas 
pedagógicas suponen, para los docentes que se desempeñan en los 
programas, una formación específica para el trabajo en contexto bilingüe.

Finalmente, estos programas se plantean una serie de desafíos y 
perspectivas. Un primer desafío lo constituye la falta de definición acerca 
de la formación docente en el área de lenguas. Aún no se cuenta con 
una carrera de profesorado de portugués, aunque su enseñanza a nivel 
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oficial de ANEP lleve ya diez años de implementación y exista un diseño 
de carrera elaborado por un grupo de trabajo que actuó en 2004 en la 
órbita de la Gerencia General de Planeamiento y Gestión Educativa.  En 
segundo lugar, cabe preguntarse si el portugués será sólo segunda lengua 
para la frontera o debería extenderse a todo el país. Hasta ahora la política 
lingüística en esta materia ha sido la de introducir paulatinamente el 
portugués específicamente en región fronteriza para atender a una realidad 
sociolingüística particular, mientras que en el resto del país se enseña inglés.  
Sin embargo, cabría discutir la posibilidad e interés de enseñar portugués 
más allá de la “cuestión fronteriza”. En tercer lugar, la importancia del 
trabajo con distintas variedades de portugués en el aula.  Esto agregaría la 
dificultad de trabajar con las actitudes lingüísticas que implica la realidad 
fronteriza, donde confluyen diferentes lenguas y diferentes variedades 
de las lenguas y la particular relación de los hablantes con cada una de 
estas lenguas y sus variedades. En los cursos de formación del programa 
se trabaja con los docentes en el área de las actitudes, pero aún subsisten 
prejuicios y dificultades. 
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El programa centros de lenguas extranjeras como vector del 
plurilingüismo en la educación pública nacional1

Ana Gebelin
ANEP- Programa Centros de Lenguas
(Uruguay)

Es para mí una alegría estar aquí con ustedes acompañando el 
último tramo de unas jornadas que, según me han dicho, han sido muy 
enriquecedoras para todos sus participantes. Siempre pienso que cuando 
personas como ustedes se congregan en la búsqueda de aprendizajes, 
el conocimiento no deja de estar presente. Así que sigan adelante y creo 
que esta es una buena medida: reunirse y seguir investigando, buscando, 
compartiendo experiencias pues siempre hay algo más para aprender y 
para hacer. 

En este momento, tengo el honor de representar al Programa Centros de 
Lenguas Extranjeras. Como ustedes, saben este programa comenzó en el 
año 1996 bajo la dirección de la Inspectora Thisbé Cantonnet quien -junto 
a un equipo que ella organizó- ideó y puso en práctica esta idea a través 
de un solo Centro, el nº 1 en Montevideo. Rápidamente el programa fue 
creciendo y en la actualidad cuenta con 19 centros, 13 en el interior y 6 en 
Montevideo, con perspectivas de seguir aumentando su número. 

El Programa Centro de Lenguas es el paraíso de la educación. En sus 
aulas están reunidos alumnos y profesores con un mismo objetivo, cosa que 
en la educación no se da siempre. En mi experiencia anterior de profesora 
de francés, enfrentada a alumnos que querían  que yo les salvara el año 
mientras que lo que yo quería era que aprendieran francés, no coincidíamos 
en los objetivos. No es el caso de los Centros de Lenguas. Al ser opcional, 
los jóvenes que van lo hacen para aprender el idioma que ellos han elegido, 
los profesores están allí para enseñárselo y las coordinadoras para hacer 
posible que eso tenga lugar. Los destinatarios son alumnos de liceos y 
escuelas técnicas públicas del Ciclo básico. Los cursos se dictan dos veces 
por semana durante una hora y media a lo largo de tres años. Luego les 
otorgamos un diploma de portugués, italiano, francés o alemán básico. 
Logran conocimientos básicos pero bien estimables, que les permiten seguir 
estudiando o tener un panorama de la cultura que acompaña a esa lengua. 

1 Versión transcripta de la presentación oral. 
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En esos 19 centros tenemos una inscripción de más de 9000 alumnos; el 
40% de ellos son alumnos de portugués. 

Me pareció indicado en este momento hacerles conocer parte de un 
documento que prepararon los profesores de francés para presentar ante 
la CODE en el Debate educativo porque tocan justamente estos temas 
que a todos nos afectan, como el plurinlingüismo, el apoyo a la lengua 
materna, los valores de respeto a la diversidad, el placer de estudiar una 
legua extranjera, la formación docente y la necesidad de una articulación 
y coordinación de las diferentes vías de estudios de lenguas extranjeras 
dentro del currículo nacional. Si ustedes me permiten, paso a leer parte 
de este documento que a su vez se basa en un documento hecho por la 
Federación Uruguaya de Profesores de Lenguas. 

Comienza hablando de la importancia del plurilingüismo:  “La 
Federación mundial de asociaciones de lenguas modernas, máximo 
organismo en este ámbito, propuso ante la UNESCO los Derechos 
lingüísticos del hombre. En este marco comenzamos a trabajar teniendo 
como meta lograr el plurilingüismo en la enseñanza de nuestro país. El 
intercambio entre los pueblos, favorecido por los progresos tecnológicos,  
hace más imperiosa la necesidad de integrar a los individuos a un mundo 
interdependiente, en el cual el conocimiento de lenguas extranjeras 
cumple la función de un instrumento de comunicación universal.” Sobre 
este punto, yo quisiera decir que los Centros de Lenguas han hecho un 
gran aporte a la equidad, porque democratizaron el acceso a una segunda 
lengua extranjera. 

“Pensar en las relaciones económicas, sociales y culturales del 
Uruguay con el resto del mundo es también proyectarse sobre el futuro 
de este país. Dicha idea está en la educación del futuro que entre todos 
podemos construir a partir de este Debate educativo. Proponemos una 
educación plurilingüe, esto no significa igual dominio de varias lenguas. 
Se considera plurilingüe a quien, teniendo como base su lengua materna, 
posee conocimientos en dos o más lenguas que le permiten establecer 
relaciones humanas orales o escritas, leer textos, inclusive mantener 
discusiones especializadas (...) El cerebro funciona como un computador 
que maneja varios códigos lingüísticos a la vez. Científicamente se ha 
demostrado que estudiar y poder expresarse en más de una lengua, 
además de la materna, sirve para aumentar la capacidad metalingüística 
del individuo. Tal aprendizaje contribuye a la elaboración de conceptos, a 
la adquisición de competencias y a la formación de comportamientos que 



Portugués lengua segunda y extranjera en el Uruguay 107

enriquecen el desarrollo intelectual, ofreciendo al estudiante instrumentos 
para la organización del conocimiento.”

Hablando del apoyo a la lengua materna, se señala: “El aprendizaje 
de varias lenguas debe ser nacional. Las lenguas aprendidas a posteriori 
auxilian a la lengua materna en tanto un código refuerza al otro. La 
enseñanza de lenguas extranjeras aporta nuevas experiencias de aprendizaje 
y permite acceder a otras culturas. A partir de la comprensión de la 
dimensión intercultural, los educandos, sensibilizados a las diferencias y 
correspondencias culturales, descubren los problemas de comunicación 
transnacionales. Ampliando la posibilidad de comunicación, el 
conocimiento de lenguas extranjeras estimula en el educando la confianza 
en sí mismo, ya que le abre nuevas perspectivas sociales a través de una 
formación integral. Asimismo, favorece el desarrollo de un pensamiento 
flexible y abierto a la aceptación de lo diferente. Nos proponemos ampliar 
las posibilidades de comunicación de los alumnos, evitando la teorización 
y estimulando la actitud pedagógica con el fin de que el alumno sea capaz, 
no solo de tomar contacto con toda confianza con otros códigos lingüísticos, 
sino además que lo haga con placer. De ahí la importancia del rol del docente 
en la propuesta educativa. Es fundamental la preparación del docente, 
tanto en su formación inicial como en su permanente actualización. Todos 
los profesores de lengua deben tener una formación en didáctica así como 
una formación permanente. Esta última siempre es necesaria porque los 
conocimientos y la competencia lingüística y didáctica requieren atención 
constante.”

Por último, el establecimiento de una política lingüística: “La 
observación de nuestro actual sistema de educación pública revela que 
existe interés en la enseñanza de lenguas extranjeras. Sin embargo, se 
carece de coordinación y articulación entre los distintos subsistemas y aún 
dentro de un mismo subsistema. El no reconocimiento de los aprendizajes 
adquiridos hace que, al pasar de un subsistema a otro, se deba recomenzar 
repetidamente. Este hecho, además de ser desmotivante, impide al 
estudiante que no puede afrontar estudios privados acceder a niveles 
superiores en el estudio de la lengua extranjera, aun cuando lo haya 
iniciado en la educación primaria, incrementando así la brecha entre los 
sectores más favorecidos y los menos favorecidos. Con el fin de  encontrar 
una solución consideramos que este tema, que constituye uno de los pilares 
del sistema educativo, debe ser tratado en esta instancia especial.”

Con este documento, un grupo de docentes de los Centros de Lenguas 
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Extranjeras pretenden que la política de lenguas extranjeras sea parte 
integral del sistema educativo. Muchas gracias, felicito a los organizadores 
por este exitoso encuentro y a seguir trabajando.



El portugués en la enseñanza privada del uruguay
Rosina Praderi1

Ex  presidenta de la Asociación 
de Profesores de Portugués del Uruguay

Quería empezar por agradecer a la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación por todo lo que ha hecho para abrir un espacio para el 
portugués en todos estos años. Hacía bastante tiempo que no teníamos una 
actividad que nos nucleara y permitiera vernos las caras. Mi participación 
en esta mesa es totalmente imprevista y se debe a un intercambio con 
Laura. Leyendo el programa del Encontro llegué a esta Mesa final, le 
pregunté a Laura dónde quedaba la enseñanza privada en el “Estado de la 
enseñanza del portugués en el sistema educativo uruguayo”. A partir de 
ese intercambio, vimos que la gente que trabaja en el área privada no tiene 
un espacio para presentarse. Una de las cosas que me dijo en forma clara 
Laura y en la que tenía razón fue “en carácter de qué” me iba a invitar a esta 
mesa. Yo podría decir que fui presidente de la Asociación de Profesores 
de Portugués, que lamentablemente hace dos años que está desactivada, 
iniciativa que empezó en 1998 pero que, después de la crisis de 2002, murió 
después de muchos años de trabajo difíciles y de expectativas de reuniones 
y de colaboración y participación. Realmente no tenía yo espacio para estar 
en esta Mesa de ninguna manera. Pero, por otro lado, considero que no se 
puede ignorar que el portugués se enseña en el ámbito privado desde hace 
mucho tiempo. Quería empezar haciendo un breve relato histórico de la 
enseñanza del portugés en el Uruguay y podríamos decir que hay un punto 
de inflexión en 1991, cuando se firmó el tratado del Mercosur. Antes  de eso, 
el portugués se aprendía en el Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro. En 
la Sección de Lenguas Extranjeras de la Universidad de la República el 
portugués estaba en calidad de comprensión lectora. En su comunicación 
de ayer, Luciana Bruzzone hizo una breve reseña de cómo había surgido 
el portugués en la UTU. Dese los años 70 se enseña portugués en el curso 
de Guía turísitico. Pero formalmente realmente empezó a funcionar con 
cierta estructura cuando se crearon los cursos de turismo, gastronomía y 
hotelería en la década de 1990. 

1 Versión transcripta de la presentación oral.
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A partir de 1991, surgieron rápidamente a nivel privado muchos 
lugares para aprender portugués: primero, los institutos de inglés que ya 
existían, donde se incorporó el portugués como una opción frente a las 
perspectivas y maravillas futuras del Mercosur. Al mismo tiempo, también 
empezó a enseñarse en empresas, porque la primera visión que se tuvo 
fue que el Mercosur nos iba a dar posibilidades de negociar con Brasil y 
era importante que la gente supiera hablar portugués. Al mismo tiempo, 
los colegios privados tanto de Montevideo como del interior incorporaron 
el portugués en el curriculo de diferentes maneras: a veces sin ningún 
sentido, a veces por competencia con los otros colegios, ofreciendo una 
actividad más. En un estudio que hice en 2001, de los 98 colegios privados 
habilitados que hay en Montevideo, 25 enseñaban portugués como materia 
curricular o extra curricular, con diferentes cargas horarias, con diferente 
cantidad de años. Era un número considerable de alumnos que estaban 
aprendiendo portugués en el ámbito privado a nivel de secundaria. En el 
ámbito de la enseñanza pública, recién en 1996 surgió el Programa  Centro 
de Lenguas, para alumnos del ciclo básico de Secundaria. 

Y ahora llegamos al mismo punto que también mencionaron Javier y 
Laura: ¿quién enseña portugués? ¿Quién enseñaba, quién enseña y quién 
va a seguir enseñando? Porque quince años después, las cosas siguen en el 
mismo punto, con algunas excepciones. Entre los profesores que enseñan 
en el área privada, había de todo: desde personas que no tenían formación 
de grado, personas formadas en otros idiomas (francés o italiano) que no 
tenían la formación didáctica para enseñar portugués, personas formadas en 
Brasil, muchas personas que venían de Brasil pero sin formación, personas  
con formación universitaria en otras áreas. No teníamos y seguimos sin 
tener formación de grado. En el Instituto de Profesores Artigas no hay 
profesorado de portugués, pero por suerte la Universidad de la República 
empezó este año, con Laura, a dar una formación. Después de 15 años de 
la firma del Mercosur, de las Cartas de Intenciones y todas las promesas 
de enseñanza de la lengua recíproca, seguimos practicamente en el mismo 
lugar. Tenemos alumnos y damos clases como podemos, algunos con un 
poco más de estructura y apoyo en el área pública, como en los CLES o 
aquí mismo en la Universidad, que ofrece cursos abiertos para todo el 
mundo. En el área privada, el trabajo es un poco más aislado, desamparado, 
individual y solitario, con muy poco apoyo.

Estamos en el  mismo lugar. Me hubiera gustado también, como le 
hubiera gustado a Laura, que hubiera estado aquí alguien representando al 
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IPA o inclusive al MEC, para ver qué es lo que se piensa hacer en el futuro. 
Estamos en el momento adecuado, está en funcionamiento la comisión 
para la reforma educativa pensando qué educación queremos para el 
futuro y la cuestión lingüística tiene que estar en el debate. Hace unos 
años, la Federación Uruguaya de Profesores de Lenguas intentó, con varias 
asociaciones de profesores de lenguas extranjeras, crear un proyecto que 
en su momento fue presentado en las ATDS pero que luego, me imagino, 
fue a parar a un cajón, como tantos otros que no llegaron a su conclusión. 
Esperemos que ahora tomemos conciencia de que tenemos que abrirnos un 
espacio, tener un lugar y también revitalizar estas asociaciones que existen, 
tanto la APU como la AUPPLE, las dos asociaciones de profesores de 
portugués, ver pues qué podemos hacer desde ahí, como lugar que nuclea, 
informa, difunde. Son necesarias para lo que podamos hacer en el futuro. 
Muchas gracias





El lugar de la enseñanza del portugués en la universidad
Laura Masello 
Universidad de la República
(Uruguay) 

En mi intervención del día inaugural, mencionaba la necesidad de 
definir espacios para el portugués en nuestro sistema educativo. ¿Qué 
lugar ocupa el portugués en la Universidad de la República? La enseñanza 
del portugués se imparte en dos Facultades. En la Facultad de Derecho, la 
Carrera de Traductorado forma traductores profesionales especializados 
en el área jurídica. Además, este año en particular se ha iniciado la 
experiencia de formación de postgrado con el Diploma de Traducción 
Literaria en tres idiomas, entre los cuales el portugués. En la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, el conocimiento de una lengua 
extranjera es considerado como una materia obligatoria, en la modalidad 
de comprensión lectora, para poder avanzar en todas las carreras. Entre 
las lenguas ofrecidas está el portugués. Más recientemente, el requisito de 
comprensión lectora en una lengua extranjera se ha extendido a todos los 
postgrados de la Universidad de la República. 

Para atender a esa demanda específica de adquisición de un nivel de 
lectura adecuado, se creó la Sección de Lenguas Extranjeras Modernas en 
1991. Ante la solicitud de otros servicios, los cursos se abrieron a todas las 
Facultades de la Universidad de la República. El número de estudiantes 
fue en aumento año a año, al punto que se llegó a una situación de 
masificación insostenible que obligó al establecimiento de cupos. En forma 
paralela, en los últimos años y debido a causas que no deben ser ajenas a 
las decisiones tomadas en el nivel de enseñanza secundaria respecto a la 
inclusión y exclusión de lenguas en el currículo, creció también la demanda 
de cursos generales de lenguas que integran las cuatro habilidades, por lo 
que se constata que el conocimiento de lenguas extranjeras está dejando de 
ser considerado un mero requisito curricular y ha pasado a ser valorado 
como un objeto a estudiar en sí mismo. Con ese espíritu y para atender ese 
nuevo escenario, el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, creó en marzo de 2000 el Centro de Lenguas Extranjeras, que 
absorbió a la Sección de Lenguas Extranjeras Modernas.

¿De qué orientación vienen los estudiantes que eligen portugués en 
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nuestra Facultad? En su mayoría de las áreas de Antropología, Ciencias de 
la Educación, Letras e Historia. En cuanto a otras Facultades, la mayoría 
de los estudiantes provienen de las Facultades de Derecho, Psicología y 
Ciencias Económicas. En este contexto, se da la presencia de casos muy 
antagónicos de contacto con la lengua y entran en juego el estatus formal 
y el estatus informal de esta lengua, según los conceptos de Louise 
Dabène1, es decir en el primer caso el que le otorgan las decisiones oficiales 
y el sistema educativo; en el segundo, se trata de las representaciones o 
imágenes o presupuestos que la comunidad tiene de una lengua. En ese 
sentido, Dabène distingue 5 criterios que inciden en la valoración  de una 
lengua, y por lo tanto en su elección así como en su aprendizaje: económico, 
social, cultural, epistémico y afectivo (sin entrar en los aspectos de política 
y planificación lingüísticas). 

Todos ellos entran en juego de alguna u otra forma en la elección del 
portugués entre los estudiantes universitarios. Es de destacar que no 
siempre ocurre lo que uno espera. Así, por ejemplo, podría asociarse 
la opción por el portugués a motivos económicos, concretamente 
relacionados con el ámbito laboral e invocando el contexto del Mercosur, 
como sucede a menudo en las respuestas de los estudiantes del nivel 
secundario. Es sin embargo uno de los criterios menos mencionados y, en 
realidad, este fenómeno está estrechamente vinculado con los parámetros 
social y cultural: por un lado el portugués no es visto como una lengua 
de prestigio que permita, por lo tanto, un ascenso social o signifique un 
requisito imprescindible para conseguir un puesto de trabajo (en todo caso 
representaría un complemento); por otro, si bien en las encuestas se alude 
a los aspectos culturales, se trata de algunos casos de fuerte vínculo con 
cierto tipo de manifestaciones, principalmente con la música brasileña, 
pero no son los que inciden con mayor fuerza en la preferencia por el 
portugués. Incluso puede decirse que muchas veces lo cultural y lo social 
van de la mano del criterio afectivo, pues en líneas generales el uruguayo 
manifiesta empatía hacia Brasil. Lo cual no impide que se mantengan 
fuertes estereotipos con relación a lo brasileño y los brasileños, que surgen 
en la clase apenas se abordan temas sociales y culturales.

Estos datos no están desvinculados justamente del quinto criterio, 
el epistémico. En el momento de evaluar la posibilidad de tomar a la 
lengua portuguesa como objeto de estudio, se produce una bifurcación 

1  Dabène, Louise (1997) “L’image des langues et leur apprentissage” en Matthey, M. (éd.) Les langues 
et leur image. Neuchâtel: IRDP.
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interesante, justamente por tratarse de público universitario. Por un lado, 
entre quienes tuvieron poco o ningún contacto con el portugués (76%), 
aparece la idea generalizada de que se trata de una lengua fácil, accesible. 
Se llega a considerar en muchos casos extremos que el portugués no es más 
que un español mal hablado, por lo cual se concluye en la no necesidad de 
estudiarlo a partir de ese argumento que no tiene ninguna base científica y 
que, además, se presenta como un arma de doble filo. A nivel académico, el 
problema es que esas personas no suelen acercarse ni siquiera a los cursos; 
si lo hacen, es porque no tienen otra opción, según argumentan. Allí surge 
una subcategoría interesante, la del descarte (34%), que se produce ya sea 
por problemas prácticos de horarios o por rechazo explícito a una lengua que 
ya estudiaron 6 años. En otros casos, se presentan directamente al examen 
como un simple trámite y suelen fracasar. La supuesta facilidad atribuida 
al portugués entonces no hace más que encubrir un desconocimiento de la 
realidad. No nos estamos refiriendo al desconocimiento de la gramática sino 
de todos los aspectos que conlleva el estudio de dos lenguas próximas. Por 
lo mismo y en contrapartida, para muchos estudiantes el acercamiento a esta 
lengua a través de un curso constituye un verdadero  descubrimiento.

Hablábamos de una divergencia en lo relacionado con el criterio 
epistémico. Efectivamente, además de los alumnos que nunca tuvieron 
contacto con el portugués y lo eligen porque les parece más fácil que las 
otras lenguas, están los que conocen alguna otra lengua próxima y les parece 
importante abordar otra o el portugués en sí mismo; los que vienen de la 
frontera; los que lo hablan fluidamente pero nunca trabajaron lo escrito. 
Demás está decir que la dinámica desplegada en estos cursos significa en 
la mayoría de los casos un cuestionamiento profundo no sólo de la imagen 
que esos estudiantes traen de la lengua portuguesa sino de sus hábitos de 
lectura y de su propia relación con la lengua materna. 

Y también están quienes justifican la opción por el estudio del portugués 
con argumentos comunes a otras lenguas: el acceso a la bibliografía en 
esa lengua, el fuerte intercambio académico con el ámbito universitario 
brasileño. En esta categoría encontramos por lo general estudiantes que 
han tenido distintos tipos de aproximaciones a la lengua y felizmente van 
en aumento, lo cual demuestra que poco a poco se instala la percepción de 
que, al igual que otras lenguas, el conocimiento y dominio del portugués 
son un componente importante en la construcción del saber académico, en 
particular en algunas áreas.

A modo de ilustración, en una encuesta que hicimos en 6 grupos de un 
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promedio de 35-40 estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación y de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, 
entre otras preguntas, fueron interrogados sobre las dificultades previas 
al aprendizaje y las encontradas durante el curso. Entre las dificultades 
previas al aprendizaje del portugués un 24% pone el acento sobre la 
proximidad de las lenguas y su carácter engañoso y el 15% las atribuye a la 
gramática. Un 5% reconoce justamente el haberse manejado en el momento 
de la elección con el preconcepto de la facilidad. Lo interesante en realidad 
es constatar cómo se dan vuelta las cifras al finalizar el curso. Mientras el 
17% atribuye sus dificultades a la proximidad entre las lenguas (el léxico, 
los denominados falsos amigos, las interferencias en general del español), 
un 32% responsabiliza a la gramática (con especial énfasis en los verbos y 
el uso de articuladores, es decir la gramática textual).   

Además de estas actividades dirigidas a los estudiantes de grado, desde 
2006 contamos con la formación de grado de profesores de portugués 
como lengua extranjera, dado que hemos abierto la Opción Docencia en 
Portugués Lengua Extranjera, luego de 15 años de aprobado el plan de 
estudios. Para el ingreso a la Opción Docencia en Lenguas extranjeras 
es necesario estar cursando la Licenciatura en Lingüística y aprobar un 
examen de admisión a fines del 5º semestre cuyo objetivo es constatar el 
dominio de la lengua elegida. Se trata de una modalidad interdisciplinaria 
dentro de la propia Facultad que integra materias ofrecidas por la Unidad 
Opción Docencia (Desarrollo cognitivo del adolescente y el adulto, Seminarios 
de Docencia I y II, Práctica Docente, Realidad educativa nacional, Psicosociología 
en las instituciones), el CELEX (Morfosintaxis del Portugués y Variedades del 
Portugués), el Depto. de Sico y Sociolingüística (Teoría lingüística IV) del 
Instituto de Lingüística y el Depto. de Letras Modernas del Instituto de 
Letras (Literatura brasileña). 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ha ofrecido 
asimismo la única formación específica de postgrado realizada hasta el 
momento, el Diploma de Especialización en Enseñanza-Aprendizaje del 
Portugués Lengua Extranjera, organizado por la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación y la UNICAMP de São Paulo en los años 1994-
1995. Dicha experiencia de especialización fue retomada en una segunda 
edición en el período 2003-2004. También en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación se organizó a partir de agosto de 2001, el 
Diploma de Especialización “Lenguaje, Educación y Sociedad en áreas de 
Frontera” en el departamento de Rivera, con el fin de permitir a los actores 
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sociales de la frontera uruguayo-brasileña comprender mejor la situación 
sociolingüística y educativa de la región. 

A las ofertas de postgrado, debe agregarse que organizamos actividades 
de actualización y perfeccionamiento docente dirigidas a todos los docentes 
de portugués. En esta misma área y en el marco de las actividades con 
ANEP, el equipo responsable del Diploma de postgrado fue invitado por 
la Dirección de Formación Docente a ofrecer un Curso de Formación de 
formadores, destinado a los futuros docentes responsables del Profesorado 
de portugués a implementarse en el IPA. Por otro lado, las dos docentes de 
portugués de esta Facultad participamos en la confección de los programas 
correspondientes a los cuatro años de dicho Profesorado, así como en 
la elaboración y corrección del examen de entrada y la selección de los 
candidatos al mismo.

Finalmente, producto de la investigación aplicada a la docencia, hemos 
elaborado un  curso de comprensión lectora auto-administrado de alemán 
y de portugués, a través de la web, denominado Textón. Su objetivo es 
apoyar el curso de comprensión lectora o sustituirlo en el caso de aquellos 
alumnos que no pueden concurrir y, sobre todo, atender a la superpoblación 
que caracteriza nuestros cursos.

Y allí tocamos un punto clave del contexto en el cual estamos 
desarrollando nuestras acciones, incluida la presente. La masificación en el 
área de lenguas extranjeras a nivel universitario ha sido tal que actualmente 
la cifra de estudiantes atendida por el Centro de Lenguas sobrepasa los 
2.100 estudiantes por año, el equivalente a un primer año de una facultad. 
Debe tenerse en cuenta que este número está además acotado por la 
existencia de los cupos. En esta masificación juega un papel esencial la 
lengua portuguesa, al punto que hemos llegado en 2005 para portugués a 
la cifra de 671 estudiantes (atendidos por tres profesores) y que ese número 
es de 413 sólo para el semestre pasado, cifra que ha sido atendida por dos 
profesores, sin contar las actividades de extensión. El Centro de Lenguas 
Extranjeras sólo tiene un cargo de 20 horas de profesor de portugués. Hay 
que decir entonces que la atención a semejante demanda ha sido posible 
gracias a la existencia del Lectorado brasileño a través de un acuerdo con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y, en particular, a la buena 
disposición de nuestra Lectora, la profesora. Edith Vieira. También gracias 
a la presencia del Lectorado nos fue posible organizar acciones como la 
Semana de Estudios Brasileños del año pasado, durante la cual se abordaron 
varios aspectos de la cultura brasileña de manera interdisciplinaria. 
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Sin embargo, esta actual política de la Universidad con respecto a la 
enseñanza de lenguas, dependiente, en buena medida, del relacionamiento 
con embajadas y agencias de difusión cultural y lingüística, deberá ser 
modificada, pues impide la planificación a largo plazo y crea situaciones 
académicamente disímiles. Es absolutamente necesario que la Universidad 
de la República cuente con una política definida y acciones centralizadas 
en relación a la enseñanza de lenguas extranjeras. 
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Programa de imersão dual português-espanhol 
Marcleide Beck, Alejandra Borba e Carmen Pereira
Escuela Nº 74 de Tiempo Completo de Aceguá
(Uruguay)

Este trabalho tem como propósito apresentar uma experiência de 
educação bilingüe espanhol–português que se desenvolve nas escolas de 
Tempo Integral. A expêriencia começou há 4 anos nos departamentos de 
Rivera e Artigas e há 3 anos implementou-se em Cerro Largo. Atualmente 
o programa trabalha com 17 professores, 36 turmas, em um total de 1100 
alunos, nas escolas de: Artigas (Nº 36 Pintadito, 56, 81 Bella Unión), Rivera 
(Nº 64, 86, 88, 92 Tranqueras)  e Rocha (N º 110 Chuy).

Este Programa parte de um diagnóstico da realidade lingüística e de 
um reconhecimento das dificuldades que esta realidade implica a nível 
educativo. O espanhol não é a língua materna de muitas crianças da região 
de fronteira. Este é especialmente o caso das crianças que pertencem aos 
setores mais carenciados da região, de onde são os alunos das escolas de 
Tempo Integral onde começou esta experiência. O Programa reconhece a 
necessidade de difundir e promover o uso do espanhol entre as crianças, 
porque o espanhol é a língua da maioria do país e a que permitirá o acesso 
às informações e aos âmbitos formais de ação, tanto na região de fronteira 
como em todo o país. Partimos da base que o domínio do espanhol não 
pode nem deve chegar por meio da repressão da língua materna dos alunos. 
Esta atitude, além de nociva, não contribui aos objetivos esperados.

Por que imersão dual?

Os programas de Imersão Dual são um tipo de educação bilíngüe que 
se caracteriza por reunir em uma mesma aula estudantes com diferentes 
línguas maternas, (existe um grupo que fala uma língua de prestígio e 
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outro grupo que fala uma língua de menor reconhecimento social). Desta 
forma os alunos têm oportunidade de ser modelos lingüísticos na sua 
língua materna e aprendizes em uma segunda língua.

Os Professores do Programa de Imersão Dual precisam ter domínio oral 
e escrito em ambas as línguas, capacitação específica na metodologia do 
ensino de uma segunda língua por imersão e ser professores do ensino 
fundamental. Em cada grupo de alunos tem dois professores: um ensina 
em espanhol e o outro em português. Ensinam-se os conteúdos do currículo 
oficial, por este motivo é importante o trabalho em equipe e a coordenação. 
Nesta proposta metodológica não se repetem nem se traduzem conteúdos 
em uma e outra língua. 

Os objetivos deste programa são basicamente:
• desenvolver habilidades na comunicação e controle acadêmico nas 

duas línguas 
• adquirir conhecimentos em todas as áreas acadêmicas de acordo com 

os programas oficiais. 
• cultivar o conhecimento e a valorização de outras culturas, inspirando 

a auto-estima e reforçando atitudes positivas entre os estudantes, suas 
famílias e a comunidade. 

• otimizar o rendimento acadêmico dos alunos, respeitando a língua 
materna de cada aluno.

Situação lingüística na região de fronteira Uruguai- Brasil 

A região fronteiriça do norte do país se caracteriza lingüísticamente 
pela existência de um grupo de variedades dialetais, produto do contato 
do espanhol e do português e também por uma forte presença da língua 
portuguesa padrão. Diferentes estudos realizados estabelecem que estas 
variedades dialetais têm base portuguesa, são  variedades do português e 
existe uma porcentagem de falantes nativos monolíngües destas variedades 
que somente aprendem o português na escola. Estas variedades lingüísticas 
fronteiriças, vulgarmente chamadas “portunhol” ou “fronteiriço” são 
denominadas em trabalhos científicos DPU (Dialetos Portugueses do 
Uruguai). Nos departamentos fronteiriços uruguaios é possível definir a 
situação sociolingüística como bilíngüe (co-existência de duas línguas em 
um mesmo âmbito geográfico) e diglóssica (hierarquizadas ambas com 
uma matriz de valor e uso). 

Um objetivo importante da educação bilíngüe português-espanhol será 
ensinar o registro formal do português. Para conseguí-lo, os educadores 
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deverão trabalhar com estratégias e métodos de educação bidialetal, o 
que determinará que o ensino do português padrão não fique em prejuízo 
da variedade local. É muito importante em um programa bilingüe o 
reconhecimento de que todos os estudantes possam se desenvolver nas 
culturas dominantes, preservando a identidade cultural e a lingüística 
local, somando assim novas línguas, variedades e estilos ao repertório 
lingüístico das crianças.

Os DPU
• Estão na sala de aula e sua presença não controlável desde nenhuma 

proposta didática (embora seja a língua materna de muitos alunos e 
professores) deve incluir-se programaticamente

• As formas registradas como próprias da língua padrão não são nem 
mais nem menos corretas que as formas próprias das variedades 
coloquiais

• São a base de todo exercício didático com as variedades de instrução do 
português que permitam o acesso às funcionalidades e circunstâncias 
nas quais aparece o Português padrão

• São a chave da cultura da fronteira, das formas de vida das 
comunidades, dos conhecimentos adquiridos espontanemante, da 
subjetividade social e dos valores que fazem a identidade histórica 
das sociedades de fronteira. A escola de hoje deve recuperar estes 
componentes e seu esforço educativo neste contexto vivo.

Por isso, uma escola da sociedade de fronteira não pode deixar fora 
aquilo que está dentro da vida cultural de fronteira. Ainda ficam escolas 
com falantes dos DPU que não estão no nosso Programa nem nenhum outro 
desta espécie, mas acreditamos que estas crianças estão, aos poucos, sendo 
menos ignoradas. O Programa Bilíngüe inclui cada ano novas escolas e 
novas turmas. Assim, estas crianças estão se sentindo melhor na escola 
desde o início, já que ela admite e promove a sua cultura e faz possível 
uma melhor comunicação entre os alunos e suas famílias e a escola como 
instituição.

A nossa realidade

Trabalhamos com  crianças que têm como língua materna:
• O espanhol 
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• o DPU,
• o português  gaúcho de fronteira.

Suas famílias são:
• monolíngües 
• bilíngües,

por isso nossas aulas são muito ricas e ideais para trabalhar numa 
modalidade de aprendizado cooperativo. Aqui todos os alunos e professores 
aprendemos com todos.

No aspecto cultural, muitas vezes a televisão brasileira é a que predomina, 
inclusive tem lugares em que a Internet chega primeiro no Brasil que no 
Uruguai. Isto favorece o trabalho em português, enquanto as professoras 
que trabalham em espanhol dobram seu trabalho em língua para equilibrar 
essas diferenças. Por isso é importante que os professores do Programa 
de Imersão conheçam os fatores históricos responsavésis pela presença do 
português no Uruguai e tenham consciência de que as crianças aprendem 
o português como língua de herança e não como o resultado de um contato 
recente com o Brasil e com a televisão brasileira.

A opinião das professoras

Para refletir sobre o Programa de forma mais imparcial perguntamos às 
professoras de espanhol suas opiniões. Um resumo destas é o seguinte: 

O português é uma fortaleza para as escolas de fronteira, temos tempo 
para dedicar ao espanhol especificamente, já que é uma das debilidades 
do contexto por não ser a língua materna de um número importante de 
alunos. Eles têm um espaço para falar a sua língua, então “com a professora 
de espanhol, se fala espanhol”.

Serve para separar as duas línguas e dá a possibilidade de um espaço 
para as atividades de reforço personalizado, o que favorece os aprendizados 
em espanhol e em todas as áreas do conhecimento. Achamos bom que as 
professoras de português dêem aula de matemática, depois nós ensinamos 
o vocabulário específico em espanhol para que eles saibam verbalizar os 
conhecimentos nas duas línguas. As competências adquiridas podem ser 
faladas pelos alunos nas duas línguas. 

Uma professora manifestou sua preocupação pela inexistência do 
Português na secundária e pelas interferências na língua escrita. O diretor 
da escola falou que o Programa atende uma necessidade que sempre 
tinham reclamado, mas acha que os alunos podem ficar com muitas horas 
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de trabalho, motivo pelo qual eles se cansam.
Algumas diferenças na organização e na didática das escolas do 
programa

Tem escolas nas quais as professoras trabalham conteúdos de todas as 
áreas, incluindo a língua (com uma abordagem comunicativa). Em alguns 
casos uma professora atende três turmas do mesmo nível (por exemplo, os 
três primeiros anos). Na nossa, as professoras somos responsáveis apenas 
das áreas de Matemática e Ciências Naturais. O Programa dá um espaço 
de autonomia às escolas para se organizarem. Achamos que seria bom que 
tivéssemos mais homogeneidade entre umas escolas e outras.

Nossa perspectiva: fortalezas e debilidades do programa
Fortalezas:

• Respeito e consideração dos alunos com relação à língua materna DPU 
e à cultura de fronteira (diferente da do resto do país)

• Verdadeira atenção à diversidade.
• Geração de um espaço para a educação personalizada.
• Capacitação de profissionais da educação.
• Promoção de uma constante investigação-ação.
• Oportunidade de compartilhar uma turma (fim dos professores 

isolados) e de que cada turma tenha dois professores (referentes)
• Apertura do ensino fundamental à coordenação e enriquecimento 

com outros técnicos.

Debilidades:
• Diferente organização de áreas de conhecimento, horários com 

cada turma, horas de reforço (atenção personalizada) nas escolas do 
Programa.

• Existência de supervisores que não têm conhecimento da língua e não 
se mostram comprometidos com a realidade sociolingüística.

• Inexistência do Programa no nível inicial do ensino fundamental 
(quando é mais necessário para as crianças com primeira língua DPU 
ao iniciarem sua escolaridade) 

• Ingresso às escolas de professores de espanhol que não conhecem os 
objetivos e o funcionamento do programa.

• Pouco espaço de coordenação do Programa com os supervisores.
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Achamos que os melhores resultados educativos virão como 
conseqüência da revalorização das variedades lingüísticas locais e da 
introdução do espanhol como segunda língua, com as estratégias de aula 
adequadas para isso. O Programa supõe a introdução do português padrão 
como segunda língua de ensino.

O que pretendemos?

Pretendemos formar indivíduos bilíngües que tenham a capacidade de usar 
duas línguas em ambas as modalidades lingüísticas: oral (falar e entender) 
e escrita (leitura e escrita), que tenham a capacidade de usar duas línguas 
diferentes de acordo com as funções sociais de cada uma delas e ter e 
controlar dois sistemas lingüísticos, sendo capaz de mantê-los separados.

 
Desafios

• Mais eqüidade na divisão de horas de trabalho com a totalidade da 
turma e nas horas de reforço entre as professoras de português e 
espanhol.

• Existência de um cronograma e uma organização dos conteúdos 
a serem trabalhados, únicos para todas as escolas (embora sejam 
flexíveis)

• Espaço de coordenação das professoras de português e espanhol 
dentro das horas de coordenação docente em cada escola.

• Incluir nos “concursos” para escolas de Tempo Integral o tema 
do Programa Bilíngüe para que os novos professores, diretores e 
supervisores tenham conhecimento dos objetivos e da abordagem 
lingüística que se faz em escolas de fronteira.

Benefícios do programa de imersão dual

• Ajuda na aquisição de uma segunda língua ao começar nos primeiros 
anos de vida.

• Colabora no desenvolvimento da consciência metalingüística.
• Contribui ao rendimento acadêmico. 
• Aumenta a compreensão da língua materna.
• Contribui ao desenvolvimento de atitudes de tolerância, tais como o 

respeito e a valoração de outras culturas.
• Favorece o desenvolvimento da sensibilidade à cultura própria dos 

alunos.



Adquisición de la escritura en un contexto bilingüe español - portugués
Javier Geymonat, Nicolás Brian
Programa de Educación Bilingüe
Administración Nacional de Educación Pública
(Uruguay)

1. Introducción

Este trabajo presenta un estudio longitudinal del desarrollo temprano de 
las habilidades en escritura de dos grupos de niños bilingües hablantes de 
Español y de una variedad de lengua minoritaria, Portugués Uruguayo. 

En los últimos veinte años ha habido una creciente atención a los 
efectos de la educación bilingüe en el desarrollo cognitivo, académico y 
lingüístico de los niños bilingües hablantes de lenguas minoritarias (Baker 
2001).  En lo que respecta al desarrollo lingüístico, las investigaciones 
sobre el bilingüismo se han centrado principalmente en el estudio del 
desarrollo oral de niños pertenecientes a minorías como consecuencia de 
movimientos migratorios. Más recientemente se ha prestado atención al 
estudio del desarrollo de la escritura en contextos bilingües (e.g. Cummins 
1991, Valdés 1991, Gort 2004, para una revisión, ver Brisk 2006). Este 
trabajo presenta un estudio del desarrollo temprano de la lengua escrita 
en comunidades uruguayas bilingües situadas en la zona fronteriza entre 
Uruguay y Brasil.  

El estudio intenta contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo afecta 
la educación bilingüe el desarrollo de la escritura en niños bilingües 
hablantes de una lengua minoritaria? ¿Qué efecto tiene la presencia de 
una lengua minoritaria o de herencia en el desarrollo de la escritura de la 
lengua mayoritaria? En el caso de los niños que asisten a escuelas bilingües 
¿es conveniente y deseable la alfabetización simultánea en dos lenguas 
cercanas?

Este trabajo muestra que la introducción de una lengua nativa minoritaria 
en la educación formal no tiene efectos negativos en el desarrollo de la 
escritura en la lengua mayoritaria e incluso puede favorecer la temprana 
separación de los sistemas lingüísticos del niño bilingüe.
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2. Contexto Sociolingüístico 

La zona fronteriza del norte de Uruguay se caracteriza, en lo que tiene 
que ver con la situación lingüística, por la presencia de dos lenguas, el 
español y el portugués, razón por la cual es una región bilingüe.  Además de 
la presencia del español y el “portugués brasileño”, en esta región se hablan 
otras variedades lingüísticas, que han sido denominadas vulgarmente 
“portuñol”, “fronterizo” o “brasilero”.  Diferentes estudios realizados 
establecen que estas variedades dialectales tienen base portuguesa, es decir 
que son, desde el punto de vista lingüístico, variedades del portugués, 
aunque ciertamente influidas por el contacto con el español (Elizaincín 
y Behares 1981, Elizaincín, Behares y Barrios 1987).  Estas variedades 
lingüísticas fronterizas han sido denominadas en trabajos científicos 
DPU (Dialectos Portugueses del Uruguay) (Elizaincín y Behares 1981) y 
más recientemente portugués uruguayo (Carvalho, 2004a), denominación 
que se usa en el presente trabajo. Históricamente esta área fue habitada 
por comunidades luso-hablantes de origen portugués y brasileño; 
probablemente el portugués fue la lengua mayoritaria en la región hasta 
fines del S XIX, cuando la lengua española fue impuesta a través de la 
educación (Behares 1985). 

El portugués uruguayo es, como todas las lenguas, una estructura 
compleja y sistemática, cuya gramática puede ser descrita y analizada en 
sus diversos niveles1.  Es también una variedad lingüística ágrafa, razón 
por la cual tiene menos estabilidad y fijación que las lenguas con larga 
tradición escrita como el español o el portugués estándar.  

La sociedad fronteriza es una sociedad bilingüe español – portugués.  
Considerando el diferente estatus social de ambas lenguas y sus ámbitos 
de uso diferenciados, esta sociedad ha sido caracterizada además como 
diglósica, con el español como variedad alta y el portugués uruguayo como 
variedad baja.  La diglosia es una situación de bilingüismo social en la cual 
una lengua (o variedad de lengua) es usada para fines cotidianos, para la 
interacción informal en el hogar y entre amigos, y otra lengua es utilizada 
para fines formales, en las funciones “altas” de la vida en sociedad, 
como ser en la administración pública, los medios de comunicación y la 
educación.  Como es característico en las sociedades con bilingüismo y 
diglosia, el portugués uruguayo es la lengua que se usa en los ámbitos 

1   Para un análisis de diferentes aspectos de la gramática del portugués uruguayo, ver por ejemplo, 
los trabajos de Carvalho (2004a y 2004b) y Behares (2004). 
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familiares, íntimos y coloquiales, mientras que el español, como lengua 
oficial del país, es la lengua más apropiada para los ámbitos públicos, 
como las oficinas, los comercios, las empresas, los medios de comunicación 
y las instituciones educativas. El uso del portugués uruguayo se encuentra 
además socialmente estratificado, con una mayor presencia en los sectores 
más humildes y menos urbanizados de la sociedad fronteriza.  El portugués 
uruguayo es también una variedad lingüística estigmatizada, es decir, es 
una lengua sin prestigio y considerada incorrecta hasta por sus propios 
hablantes (Carvalho 2004a).  El español, por su parte, es la lengua de las 
clases medias y altas urbanizadas.  

Diversos estudios plantean los beneficios del bilingüismo a nivel 
cognitivo, tanto en el dominio verbal (e.g. Cummins 1978, Bialystok 1987) 
como en el dominio de la inteligencia no verbal (e.g. Liedtke y Nelson 1968, 
Diaz y Klinger 1991).  Más aún, contrariamente a lo que generalmente se 
cree, los niños bilingües son capaces de diferenciar sus sistemas lingüísticos 
muy tempranamente y de usar estos sistemas en desarrollo de un modo 
sensible al contexto. Sin embargo, en una sociedad bilingüe con una lengua 
minoritaria estos beneficios no son percibidos por la comunidad, de modo 
que el bilingüismo deja de ser una característica positiva del bagaje de 
estos individuos, para ser una marca de inferioridad o un “problema” 
en la educación. Esto ocurre porque las lenguas minoritarias tienen poco 
prestigio y están asociadas a valores sociales negativos que se transfieren a 
los individuos que las hablan.  

El portugués uruguayo puede definirse en base a tres conceptos 
fundamentales: como lengua fronteriza, lengua minoritaria y lengua de 
herencia. El primero de estos conceptos, lengua fronteriza, hace referencia 
a su peculiaridad geográfica, que lo ubica en una región de contacto de 
lenguas y culturas.  El segundo, lengua minoritaria, supone la consideración 
del portugués uruguayo como una variedad de lengua que identifica a 
un grupo social, a saber, la sociedad fronteriza, dentro de una sociedad 
mayor, la uruguaya hispano-hablante.  El tercer concepto, lengua de herencia, 
supone incorporar como variable fundamental en el análisis la conexión 
personal e histórica que los hablantes tienen con esta variedad de lengua 
(Valdés 2001). Estas tres dimensiones de lo lingüístico permiten entender 
en su complejidad la realidad sociolingüística de la frontera.   
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2.1. La introducción de una lengua minoritaria en el sistema educativo 
público

 
La compleja situación sociolingüística de la zona fronteriza no ha sido 

tenida en cuenta en la educación en esa región.  El rol tradicional de la 
escuela ha sido el de trabajar con el objetivo de reforzar y promover el 
uso del español y corregir las “hablas incorrectas” típicas de la zona.  
Algunas actitudes presentes en las escuelas de la región han sido, o bien 
el desconocimiento  (o negación) de la existencia de una situación social 
de bilingüismo, o bien la consideración del portugués uruguayo como 
una forma “incorrecta” de comunicación, como mezcla indiscriminada 
que tiene que ser eliminada.  Estas concepciones condujeron, a nivel de 
la práctica escolar, a una represión sistemática del uso del portugués en 
las escuelas, con los perjuicios que ello implica para los niños tanto a nivel 
académico como afectivo. Como consecuencia, los resultados educativos 
han sido tradicionalmente muy magros en esta zona.  

En 2003 comenzó a desarrollarse un programa de educación bilingüe 
español – portugués mediante la metodología de inmersión, en un grupo de 
escuelas públicas de tiempo completo de las ciudades de Artigas y Rivera. 
En estas escuelas, ambas lenguas son usadas por maestros de educación 
primaria como vehículo para la enseñanza de contenidos curriculares y la 
escritura se introduce simultáneamente en ambas lenguas desde primer 
año escolar. La variedad de portugués usada en clase es el “portugués 
estándar brasileño”. Las poblaciones de estas escuelas son lingüísticamente 
heterogéneas, con niños en cuyos hogares se habla español o portugués 
uruguayo (para una descripción de los fundamentos del programa ver 
Brovetto, Brian, Díaz y Geymonat 2004). 

Existe una fuerte preocupación en las comunidades escolares acerca de 
las consecuencias de la introducción del portugués en la educación primaria 
pública en zona de frontera. Esta preocupación puede resumirse en el 
siguiente postulado: dado que parte de la población habla una variedad no 
prestigiosa del portugués y tiene dificultades para el manejo competente 
del español, la introducción del portugués estándar podría profundizar las 
dificultades y propiciar “la mezcla” de lenguas.

Teniendo en cuenta esta preocupación, se diseñó este estudio 
longitudinal para comparar el desarrollo temprano de la lengua escrita en 
niños bilingües hablantes de portugués uruguayo como lengua materna 
que asisten a escuelas bilingües o monolingües de similares características 
sociales. 
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Grupo 1: Niños en Escuelas          Grupo 2: Niños en Escuelas 
Bilíngües                        Monolingües

  Niño   Sexo   Escuela     Ciudad             Niño   Sexo       Escuela     Ciudad
   1 M 56 Artigas 9 F 36 Artigas
   2 M 56 Artigas 10 M 36 Artigas
   3 F 56 Artigas 11 F 36 Artigas
   4 M 56 Artigas 12 F 88 Rivera
   5 M 64 Rivera  13 F 88 Rivera
   6 M 64 Rivera  14 F 88 Rivera
   7 M 64 Rivera  15 M 88 Rivera
   8 M 64 Rivera  16 M 88 Rivera

3. Metodología del estudio

3.1. Participantes

En este estudio participaron dos grupos de escolares:
1) Ocho niños (7 varones, 1 niña) que asisten a escuelas bilingües 

español – portugués
2) Ocho niños (3 varones, 5 niñas) que asisten a escuelas monolingües 

en español
Todos los niños presentan las siguientes características: 

• Son hablantes nativos de Portugués Uruguayo y hablan Español como 
segunda lengua

• Tienen entre 6 y 7 años de edad
• Viven en las ciudades de Artigas o Rivera 
• Asisten a Escuelas de Tiempo Completo caracterizadas como de 

“Contexto Muy Desfavorable” (ANEP 2004)
• Todas las escuelas tienen una composición sociolingüística diversa, 

con parte de la población hablante de español y parte de portugués. 

Tabla 1. Participantes en el estudio

3.2. Recolección de datos y procedimiento

Se recogieron muestras de textos narrativos escritos en español y 
en portugués. En el caso de los niños en educación bilingüe, se obtuvieron 
muestras de escritura en ambas lenguas. En el caso de los niños que asisten 
a escuelas monolingües, se tomaron muestras escritas solo en español. 
Los textos fueron producidos en cuatro momentos durante dos años: 
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julio y diciembre de 2004 y julio y diciembre de 2005, mientras los niños 
cursaban 1º y 2º año escolar.  Las muestras se tomaron a mitad y final del 
año escolar. 

Para la obtención de cada muestra se usó el siguiente procedimiento: 
el maestro de aula leía un cuento a los niños omitiendo el final. Todos 
los grupos leían el mismo cuento que fue elegido por los investigadores. 
Después de un breve comentario, en el que se reconstruía la historia leída 
y donde el maestro promovía la participación de los niños planteando 
diferentes posibles desenlaces para la historia, se les pedía a los niños que 
crearan individualmente el final de la historia por escrito. La actividad 
duraba en total entre 40 y 60 minutos. Los libros de cuentos utilizados en 
español y portugués fueron elegidos en función de a su adecuación para 
la edad de los niños. La lista de libros utilizados y sus autores aparecen a 
continuación:

Libros en español
“El Conejo y la Tortuga”, fábula adaptada.  
“El Cumpleaños del chanchito”, Marcia Leonard
“El Ratón de los Dientecitos”, María Paseyro Galcerán y Rodolfo Dan  
“Escarcha, el Hombre de Nieve”, Patricia Gómez González
“Cachiporra, la bruja de las mil gorras”  
“El León Tolerante”, anónimo 
“Ayer cumplí 5 años”, María Granata
“Las aventuras de oso pequeño”    
“Yaci y su muñeca”    
“Historia de dos cachorros de coatí y dos cachorros de hombre”, Horacio 
Quiroga 
“Una Pindó”, Susana Olaondo    
“El Mandado del Tatú”, Verónica Leites

Libros en portugués

“Anteninha”, Margarita Heuer
“Gato e Rato: O pote de melado”, Eliardo Franca y Mary Franca
“Ave en Conserto”, Mirna Pinksy    
“O rato de campo e o rato de cidade”, anónimo
“O menino e o jacaré”, Macé
“O principe sem sonhos”, Marcio Vassallo 
“Gato e sapato”, Anna Muylaer
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Se obtuvo un total de 95 textos escritos que se distribuyen de la siguiente 
manera:

Grupo 1 (8 niños)
- un texto en español en cada uno de los cuatro momentos: 32 textos
- un texto en portugués en cada uno de los 4 momentos (con excepción 
de la participante 3 (Nataly) que no hizo el texto correspondiente a la 3ª 
muestra): 31 textos2

Grupo 2 (8 niños)
- un texto en español en cada uno de los cuatro momentos: 32 textos

4. Análisis de los datos 

Los textos escritos fueron analizados usando una adaptación del 
instrumento 6+1 Trait Spanish Writing (2003). A cada texto le fue asignado 
un nivel en base a seis áreas que contenían a su vez, varios ítemes.  Los seis 
niveles son: 1) Pre-convencional, 2) Emergente, 3) Inicial Bajo, 4) Inicial 
Alto, 5) Transicional, y 6) Competente.  Las áreas de análisis son: (a) Ideas 
/ Contenido, (b) Organización, (c) Vocabulario, (d) Estructura oracional 
y Fluidez, (e) Corrección gramatical y (f) Aspectos convencionales. A 
continuación se detallan las características generales de cada nivel de los 
textos:

(1) Pre-convencional. En este nivel los niños todavía no producen lenguaje 
escrito comprensible. Típicamente comienzan a dibujar siluetas de textos y 
realizan líneas que se asemejan a la escritura. Pueden aparecer dibujos más 
o menos detallados que sustituyen al lenguaje. 

(2) Emergente. En este nivel aparecen letras convencionales, a veces 
formando palabras que transmiten un mensaje comprensible. Es frecuente 
la escritura fonética, donde cada letra puede representar una sílaba. En 
cuanto a su función comunicativa, se trata de un texto muy rudimentario, 
que no logra cumplir con la consigna planteada. Todavía pueden aparecer 
dibujos apoyando o sustituyendo la palabra.

(3) Inicial Bajo. Es un texto con un mensaje comprensible que cumple 
con la consigna comunicativa, aunque con dificultad. Todas las palabras 
son comprensibles, aunque todavía persisten elementos de los estadios 

2  Para no perder datos, en el caso de Nataly se mantuvo el puntaje obtenido en la segunda muestra. 
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anteriores en algunos fragmentos. Los textos son breves (de una extensión 
no mayor a 30 palabras originales). No utiliza puntuación o la puntuación 
es inconsistente y sin sentido. Aparecen frecuentes errores gramaticales.

(4) Inicial Alto.  En este nivel los textos se componen en su totalidad de 
palabras comprensibles, que transmiten un mensaje. Pueden aparecer 
algunos problemas de segmentación y ortografía no convencional. Aunque 
puede haber ideas que no estén totalmente claras, la consigna comunicativa 
se cumple. El texto es todavía corto y elemental, pero no hay vestigios de 
las etapas anteriores. 

(5) Transicional. Los textos en este nivel se encuentran en una transición 
hacia la escritura competente. La consigna comunicativa se cumple y todas 
las ideas expresadas son comprensibles y relevantes. Comienza a aparecer 
la articulación entre ideas principales y secundarias a través de elementos 
de cohesión, aunque estos aún se usan en forma limitada y repetitiva. 

(6) Competente.  Los textos en este nivel cumplen con precisión y originalidad 
la consigna planteada. Se trata de textos articulados en párrafos que 
presentan una secuencia lógica con cierto desarrollo de ideas secundarias. 
Aparecen elementos de cohesión eficientemente utilizados, así como un 
uso adecuado y más o menos diverso de los signos de puntuación. 

Todos los textos fueron analizados por un equipo de tres investigadores 
cuidando la identidad del autor de modo de no influir en los resultados. 
Cada investigador analizaba los textos separadamente y después se 
realizaba una síntesis donde se obtenía el puntaje final correspondiente a 
cada texto. Al final del artículo se adjuntan ejemplos de textos en cada uno 
de los niveles. 

5. Resultados

5.1. Análisis del nivel de los textos en español (comparación entre grupos)

Los resultados del análisis se presentan en las siguientes tablas.  A 
cada producción escrita de cada niño le corresponde un puntaje – de 1 
(Emergente) a 6 (Competente) – que refiere al nivel del texto. La Tabla 
2 presenta los resultados por niño y por tipo de escuela para los textos 
escritos en español. Los ocho primeros niños (1 a 8) son los que asisten a 
escuelas bilingües y los ocho siguientes (9 a 16) los que asisten a escuelas 
monolingües con la totalidad de la instrucción en español. 



Portugués lengua segunda y extranjera en el Uruguay 133

Nombre Niño Sexo
Tipo de 
Escuela Ciudad

1ª
 muestra

Julio 
2004

2ª
 muestra
Diciem. 

2004

3ª 
muestra

Julio 
2005

4ª 
muestra
Diciem. 

2005

Cristian 1 M
Bilíngüe 
Esp-Port Artigas 2 5 5 5

Adonay 2 M
Bilíngüe 
Esp-Port Artigas 3 4 5 5

Nataly 3 F
Bilíngüe 
Esp-Port Artigas 3 5 4 6

Marcos 4 M
Bilíngüe 
Esp-Port Artigas 3 4 2 4

Giovanni 5 M
Bilíngüe 
Esp-Port Rivera 2 3 3 4

Luis 6 M
Bilíngüe 
Esp-Port Rivera 3 4 4 5

Maicol 7
M Bilíngüe 

Esp-Port Rivera 1 1 1 2

Lucas 8 M
Bilíngüe 
Esp-Port Rivera 3 4 2 4

Nivel de texto promedio 2,5 3,8 3,3 4,4

Carla 9 F
Monolingüe 

Esp Artigas 4 4 3 4

Wilington 10 M
Monolingüe 

Esp Artigas 2 3 4 3

Cindy 11 F
Monolingüe 

Esp Artigas 3 3 5 4

Tatiana 12 F
Monolingüe 

Esp Rivera 2 2 4 5

Adriana 13 F
Monolingüe 

Esp Rivera 3 4 5 4

Katerin 14 F
Monolingüe 

Esp Rivera 1 2 2 4

Lucas 15 M
Monolingüe

 Esp Rivera 1 3 3 4

Juan 16 M
Monolingüe 

Esp Rivera 2 2 3 4

Nivel de texto promedio 2,3 2,9 3,6 4,0

Tabla 2. Resultados por niño y tipo de escuela. Textos escritos en 
español
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En la tabla 2, la zona sombreada muestra los promedios obtenidos 
por cada grupo en cada uno de los momentos. Por ejemplo, los niños de 
escuelas bilingües a mitad de su primer año escolar (1ª muestra: julio 2004) 
escribieron textos que en promedio tienen un puntaje de 2,5. Esto significa 
que el nivel promedio para este grupo en ese momento se ubica entre 
Emergente e Inicial Bajo.  Al final del segundo año escolar (4ª muestra: 
diciembre 2005), el nivel promedio para ese grupo es de 4,4, es decir entre 
Inicial Alto y Transicional. 

El análisis de la tabla 2 permite realizar las siguientes observaciones. En 
primer lugar, los niños avanzan en su desarrollo de su capacidad de escribir 
textos narrativos. Recuérdese que se usó la misma consigna en las diferentes 
instancias de recolección de muestras y la misma herramienta de análisis. 
En segundo lugar, la tabla muestra que los promedios correspondientes 
al grupo de niños que asisten a escuelas bilingües son levemente más 
avanzados que los del grupo de niños de escuelas monolingües. Los datos 
se analizaron con modelos de regresión múltiple en R, ajustando Y=f(tipo 
de escuela) y Y=f(tipo de escuela, sexo, ciudad), de modo de comparar los 
niveles de los dos grupos de niños teniendo en cuenta las diversas variables. 
El MANOVA no muestra diferencias significativas entre los niveles de los 
textos de los niños entre escuelas bilingües o monolingües en ninguno de 
los modelos:

Variable  Wilks  Valor-p 
Tipo de escuela 0.65  0.27

Variable  Wilks  Valor-p
Tipo de escuela 0.63  0.35
Sexo   0.67  0.41
Ciudad  0.63  0.33

Este resultado indica que los niños en escuelas bilingües se encuentran 
en etapas similares del desarrollo de la escritura en español que los niños 
en escuelas monolingües. Téngase en cuenta que la exposición al español 
en el primer grupo es aproximadamente la mitad que la de los niños en 
escuelas monolingües. Este hecho, sin embargo, no afecta negativamente 
el desarrollo de la escritura en español, por el contrario, se observa una 
tendencia a escribir mejores textos en el grupo de niños en escuelas 
bilingües.
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Nombre Niño Sexo Texto en Ciudad
1ª muestra
Julio 2004

2ª muestra
Diciem. 

2004
3ª muestra
Julio 2005

4ª muestra
Diciem. 2005

Cristian 1 M Español Artigas 2 5 5 5

Adonai 2 M Español Artigas 3 4 5 5

Nataly 3 F Español Artigas 3 5 4 6

Marcos 4 M Español Artigas 3 4 2 4

Giovanni 5 M Español Rivera 2 3 3 4

Luis 6 M Español Rivera 3 4 4 5

Maicol 7 M Español Rivera 1 1 1 2

Lucas 8 M Español Rivera 3 4 2 4

Nivel de texto promedio (ESPAÑOL) 2,5 3,8 3,3 4,4

Cristian 1 M Portugués Artigas 2 4 5 4

Adonai 2 M Portugués Artigas 2 3 4 3

Nataly 3 F Portugués Artigas 4 4 5 5

Marcos 4 M Portugués Artigas 3 3 4 4

Giovanni 5 M Portugués Rivera 3 3 3 3

Luis 6 M Portugués Rivera 2 3 4 3

Maicol 7 M Portugués Rivera 1 1 2 2

Lucas 8 M Portugués Rivera 2 2 3 4

Nivel de texto promedio (PORTUGUÉS) 2,4 2,9 3,6 3,5

5.2. Análisis del nivel de los textos en español y portugués (comparación 
dentro de un mismo grupo)

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por el grupo de 
niños que asisten a las escuelas bilingües (Grupo 1, niños 1 a 8), en sus 
producciones en español y en portugués.  Los resultados en español son los 
mismos que fueron presentados en la Tabla 2, debajo de los cuales aparecen 
las producciones de esos mismos niños, en los mismos momentos, pero en 
portugués. 

Tabla 3. Resultados por niño y lengua. Textos escritos en español y 
portugués

La tabla muestra que en promedio, las producciones en español son 
mejores que las producciones en portugués. Estos datos se analizaron 
usando MANOVA para datos apareados.  Este análisis arroja los siguientes 
resultados:
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Muestra Diferencia de medias  Valor-p
1ª  0,125    0,68
2ª  0,87    0,006
3ª  -0,37    0,28
4ª  0,87    0,02
Valor-p conjunto es 0.012.

Los resultados indican que en la muestras 1ª y 3ª, los textos en español y 
portugués no son significativamente diferentes. Se dan además, tendencias 
opuestas, ya que en la primera muestra los textos en español son levemente 
mejores, y en la tercera ocurre a la inversa.  Sin embargo, en las muestras 2ª y 
4ª, aparece una diferencia mayor entre los textos escritos en ambas lenguas 
(nótese la diferencia de medias), que es estadísticamente significativa.  
Asimismo, el análisis estadístico general indica que existe una diferencia 
significativa entre el nivel de los textos en español y en portugués de los 
niños que asisten a escuelas bilingües: los textos en español están más 
avanzados que los textos en portugués. En las conclusiones de este trabajo 
se presentan posibles razones para este resultado. 

5.3. Análisis de las Interferencias de la lengua materna

En una segunda etapa del análisis se estudió la presencia de marcas de 
la lengua materna (portugués uruguayo) en las producciones escritas en 
español. Se analizó la presencia de interferencias léxicas y morfosintácticas.  
Un ejemplo de interferencia léxica es “el gato acordó”. Este segmento 
aparece en un texto escrito en español con el significado de “el gato se 
despertó” (acordó es el verbo en portugués para despertarse). También se 
analizaron interferencias morfológicas, un ejemplo de las cuales aparecen 
en el fragmente “subió en el árbol”. En este caso el niño usa la regencia 
preposicional del portugués subir en, y no la del español subir a. 

La Tabla 4 muestra la presencia de interferencias del portugués en las 
producciones escritas en español. La tabla muestra también el porcentaje 
de textos que presentan interferencias en cada una de las cuatro muestras 
y para cada grupo de niños (tipo de escuela). 
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Niño Tipo de Escuela Ciudad 1ª muestra 2ª muestra 3ª muestra 4ª muestra

1 Bilingüe Esp-Port Artigas  I   
2 Bilingüe Esp-Port Artigas  I   
3 Bilingüe Esp-Port Artigas I    
4 Bilingüe Esp-Port Artigas I I   
5 Bilingüe Esp-Port Rivera   I  
6 Bilingüe Esp-Port Rivera  I   
7 Bilingüe Esp-Port Rivera     
8 Bilingüe Esp-Port Rivera     
 Porcentaje de textos con interferencias 29% 57% 14% 0%

9 Monolingüe Esp Artigas I I I I

10 Monolingüe Esp Artigas     
11 Monolingüe Esp Artigas  I I I

12 Monolingüe Esp Rivera I I I I

13 Monolingüe Esp Rivera I  I I

14 Monolingüe Esp Rivera   I I

15 Monolingüe Esp Rivera  I   
16 Monolingüe Esp Rivera   I I

  Porcentaje de textos con interferencias 50% 50% 83% 83%

Tabla 4. Presencia de interferencias del portugués en los textos en 
español

Notas: 1) La I indica que dicha producción contenía por lo menos una instancia de interferencia. 2) Los 
espacios sombreados son producciones escritas que no contenían interferencias por estar en el  nivel 
Pre-convencional o Emergente (niveles de desarrollo previos a la aparición de interferencias). 

Es observable la diferencia en la evolución de ambos grupos en lo que 
respecta a la presencia de interferencias en los textos escritos. Mientras que 
el primer grupo de niños (los que asisten a escuelas bilingües) muestran 
una disminución en el porcentaje de producciones con interferencias, en el 
segundo grupo (integrado por niños que asisten a escuelas monolingües), 
el porcentaje va en aumento. Al igual que con el nivel de los textos, los 
porcentajes de textos con y sin interferencias fueron comparados usando 
modelos de regresión múltiple, ajustando T=f(tipo de escuela) y T=f(tipo 
de escuela, sexo, ciudad), donde T=(t1,t2,t3,t4) son las mediciones de 
transferencias de julio 2004, diciembre 2004, julio 2005 y diciembre 2005. 
El análisis del modelo conjunto (MANOVA) no muestra diferencias 
significativas para las dos primeras muestras. Sin embargo, para las dos 
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últimas muestras las diferencias resultan ser crecientemente significativas 
(valor-p conjunto de p=0.0099).

6. Conclusiones

Este trabajo presenta los primeros resultados de un estudio longitudinal 
de seguimiento del desarrollo de la escritura en niños bilingües hablantes 
nativos de una lengua minoritaria y que viven en comunidades fronterizas 
con contacto de lenguas. En estas comunidades ha comenzado una 
experiencia de educación bilingüe innovadora para la región que incorpora 
la variedad estándar de la lengua minoritaria en la educación formal. En este 
proyecto educativo, además de instrucción en español, lengua mayoritaria 
y oficial de Uruguay, se enseñan contenidos curriculares en portugués. Al 
incorporar el portugués en la instrucción formal, se introduce la lengua 
minoritaria de una parte de la población escolar, que habla una variedad 
vernacular de esta lengua. Esta experiencia de educación bilingüe no 
alcanza todavía a la totalidad de la población escolar. Con la intención de 
realizar un primer análisis del impacto de la experiencia, se diseñó este 
estudio longitudinal que compara el desarrollo de la escritura en niños 
dentro y fuera del programa de educación bilingüe. 

Los resultados obtenidos indican que los niños de las escuelas bilingües 
desarrollan habilidades escritas en español al mismo nivel que los niños 
en escuelas monolingües, a pesar de que la exposición al español de los 
primeros equivale aproximadamente a la mitad de la de los segundos. 
Este resultado muestra que la educación bilingüe no tiene consecuencias 
negativas en el desarrollo de la lengua escrita, ya que la presencia de otra 
lengua no enlentece el desarrollo, incluso cuando los niños también están 
aprendiendo a escribir en otra lengua. Por el contrario, los resultados 
del análisis de las interferencias indicarían que la escolarización en dos 
lenguas simultáneamente podría tener efectos positivos en la separación 
de los dos sistemas. En cuanto al desarrollo de la escritura en portugués, 
los niños en educación bilingüe muestran distintos niveles de desarrollo en 
ambas lenguas: hacia el final del segundo año de escolarización bilingüe 
los textos en español muestran niveles más avanzados. Este resultado 
puede deberse a que el programa de inmersión hace un énfasis en la 
oralidad en los primeros años escolares, mientras la instrucción en español 
tiene la alfabetización como uno de los focos principales de 1º y 2º año 
escolar. Este diferente énfasis en la lengua escrita en una y otra lengua está 
expresado explícitamente en los fundamentos de la propuesta bilingüe. De 
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todos modos, el desarrollo paralelo de la lengua escrita en un programa de 
educación bilingüe con dos lenguas cercanas es un aspecto interesante del 
desarrollo del individuo bilingüe que necesita mayor estudio y constituye 
una de las áreas en las cuales se continuará esta investigación. 

Ejemplos de textos escritos en cada nivel

Nivel Pre-Convencional

Nivel Emergente
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Nivel Inicial Bajo

Nivel Inicial Alto
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Nivel competente
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Mesa B

CONTEXTOS DE INTERCÂMBIO E INTEGRAÇÃO

Do turismo em português ao Português em turismo
 - o “percurso” uruguaio que vai além
Rossana Genta – Luciana Bruzzone
Universidad del Trabajo
(Uruguay)

História de uma viagem - O Português e a Instituição
Era uma vez, um curso de guia turístico freqüentado por alunos com inquietudes 
que solicitaram a inclusão da disciplina Português, mas tiveram de enfrentar 
um problema: falta de personagens. Quem faltava era o professor. 

Isso acontecia nos anos 70, e como un conto (não existe nenhum 
tipo de documentação), as pessoas envolvidas explicaram a gênese do 
“português”. Podia ser chamada de anedota como definida por Houaiss: 
Particularidade curiosa que acontece à margem dos eventos mais importantes, e por 
isso geralmente pouco divulgada, de uma determinada personagem ou passagem 
histórica. A personagem logo apareceu em cena. Um professor de desenho, 
que tinha visitado o Brasil várias vezes se candidatou para dar as aulas. 
Dado, no mínimo, curioso. Fazer turismo em um país de língua portuguesa 
“capacitou” um professor para dar aulas de português.

Nos anos 80, a instituição se “estabeleceu” em um hotel e houve uma 
diversificação de cursos que incluíam gastronomia, guia turístico, recepção 
e agência de viagens. Até o ano 1997, em que o conto ganhou um cenário 
próprio (local com instalações adequadas para uma escola de turismo). E 
o conto se transformou em realidade. Começava a viagem. Falava-se de 
disciplina Português e o curso tinha um responsável. Usava-se um material 
didático com uma abordagem essencialmente gramaticalista.

A partir de 1998, a matriculação de alunos explodiu e somaram-se mais 
professores que levavam as malas repletas de inquietudes. A primeira era 
encontrar um contexto, ou seja um planejamento do curso. Parecia uma 
volta ao conto. Ninguém sabia se existia até que apareceu numa gaveta 
esquecida. Tamanha foi a surpresa ao ver que tal planejamento era uma 
“tradução” para o espanhol do planejamento de francês em que um dos 
itens incluía o “pasado compuesto” (passé composé).
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A situação era de tempestade em alto-mar. Mas era necessário 
continuar. Tomamos o timão. Esboçamos um planejamento específico 
para cada um dos cursos e elaboramos um material didático. O percurso 
começou movido à intuição, por não termos no Uruguai uma formação de 
professores de português. As primeiras boias que abraçamos consistiram 
na elaboração de uma listagem de funções comunicativas e na coleta de 
insumos específicos autênticos (livros, revistas, folhetos). No tangente às 
funções, recorremos ao inventário para um nível limiar de proficiência em 
português apresentado por Almeida Filho (1997) fazendo uma seleção de 
acordo com as necessidades de uso. 

De repente, bufou um vento a favor, que marcou um segundo estágio 
caracterizado por uma mudança importante. Em 1999, foram desenhados 
cursos na área do turismo por um grupo de profissionais do turismo e 
da gastronomia que fizeram consultas no exterior a respeito do perfil de 
profissional exigido na área. No tocante às línguas estrangeiras foram 
incluidas formalmente as disciplinas francês, inglês e português. Voltamos 
a fazer as malas, com uma “bagagem” proveniente da experiência mas 
sabendo que faltava arrumar uma mala que tentamos completar com leitura 
da teoria, intercâmbios com professores formados em língua estrangeira 
que compartilharam suas experiências e uma longa travessia por cursos,  
seminários, oficinas.

Hoje, a situação é completamente diferente. A disciplina Português faz 
parte de vários cursos, a saber, jornalismo, secretariado, administração, 
relações públicas, publicidade e organizações de eventos e congressos. E o 
que ainda é mais importante, a instituição outorgou outro status à disciplina 
ao promover a formação de equipes interdisciplinares para a elaboração de 
planejamentos.

Bagagem de experiência, teoria e pesquisa - O Português e os Alunos

A cada início de etapa, o “roteiro” partia da definição do contexto 
de ensino, a decisão por uma abordagem e a implementação de um 
planejamento com o conseqüente material didático. Almeida Filho (1993, 
1996a) postula que o processo de ensino de línguas estrangeiras abrange um 
conjunto de atividades relacionadas com quatro dimensões: planejamento 
das unidades do curso; produção de materiais de ensino; as experiências 
na, com e sobre a língua alvo realizadas com os alunos; e a avaliação do 
rendimento dos alunos, auto-avaliação do professor e avaliação externa do 
seu trabalho.
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Ao analisarmos nosso percurso à luz da literatura especializada em 
língua estrangeira, evidenciou-se que nossas propostas “sofriam” de 
“ecletismo” entendido como uma prática que se caracteriza pela escolha do 
que parece melhor entre vários métodos. Uma prova do nosso “ecletismo” 
pode ser o fato de termos estabelecido os objetivos levando em conta 
recortes comunicativos de acordo com o uso que o aluno faria da língua, 
por exemplo, atender uma ligação e anotar um recado, dar e pedir 
informações..., envolvendo uma ou mais habilidades lingüísticas. Porém, 
na hora de organizar as unidades (atividades e conteúdos), temos usado 
uma progressão gramatical.

Almeida Filho (1993) alerta: “Uma abordagem eclética de ensino favorece 
ações teoricamente conflitivas, embora na prática tudo possa parecer 
acomodado”. Parece então que temos de tomar um caminho. Com certeza, 
as metodologias de ensino têm sido aprimoradas. Mas, por que condenar 
completamente as metodologias anteriores?  Por que não aproveitar o que 
há de bom em cada proposta?

Na fase de planejamento são definidos os objetivos a serem alcançados e 
as unidades de trabalho previstas para o curso. Para a definição de objetivos, 
é necessário conhecer antes a situação ou contexto de ensino (Almeida 
Filho, 1996). Para isso, Gabbiani (2002:10-11) reconhece a presença de, pelo 
menos, dez componentes em todo contexto educacional, a saber: situação, 
destinatários, professores, recursos, objetivos, enfoque, técnicas, avaliação, 
língua, material didático. 

Disso tudo, uma parte já está definida: primeiro curso com 70 h/aula de 
português dentro da carreira de Turismo, em situação de não imersão, com 
um público alvo na faixa de 18- 25 anos. O restante é responsabilidade do 
professor. Viana (1997) considera que nesta fase, o professor é um elemento 
central pois está inserido na realidade e afirma que “deve ser posto em prática 
para a pilotagem (…) para evidenciar sua eficiência ou a necessidade de alterações/ 
ajustes ou reelaboração”.

Fizemos uma dupla avaliação. Os alunos que responderam a um 
questionário afirmaram que com a abordagem gramatical se sentiam 
seguros, porém não era engajadora. A nossa análise através das unidades e 
dos resultados das avaliações revelaram que a ênfase na forma (por exemplo, 
o uso do artigo com nomes de países) era excessiva e sem bons resultados, 
que não se estimulava a autonomia expressiva dos alunos, entre outras. 
Quanto à abordagem comunicativa adotada na segunda etapa e analisada 
com uma pesquisa em sala de aula, surgiram uma série de questionamentos, 
entre eles, o alto grau de uso língua materna nas interações. 
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Definido o planejamento, o material didático deve ser escolhido ou 
produzido. Ao analisarmos os livros didáticos para ensino de PLE, o 
material falhava por não apresentar as situações em que a língua seria usada 
nem considerava o público alvo de hispano-falantes. E ainda, por estar 
“centralizado na norma gramatical da língua, através da qual o falante manifesta 
o conhecimento das regras lingüísticas sem preencher uma função comunicativa” 
(Ferreira, 1992:62). 

Iniciamos a elaboração de um material didático com a coleta de textos 
e o desenvolvimento de tarefas comunicativas norteados pelo objetivo 
de desenvolver especificamente as habilidades orais (compreensão e 
produção). O material didático, no conjunto, consta de apostila de textos 
com propostas de tarefas comunicativas, apostila de consulta (apêndice 
gramatical) e apostila de atividades de sistematização e rotinização.  
Entendemos, como Gabbiani (2000), que o material não deve ser um guia 
que paute todos os momentos na sala. Deve servir como detonador e 
motivador da situação comunicativa. 

Contudo, no caso da não-imersão, o material adquire destaque por 
constituir a materialização do contato com a cultura da língua alvo, e 
através dela, com a língua falada por essa cultura.  Daqui a importância 
de ser autêntico (definido como aquele que não foi criado especificamente 
para uma aula ou para o estudo do idioma). Quanto a isso, um aluno 
explica: “viajé a Brasil pero hablan todo diferente, casi no entendía lo que me 
decían y no podía comunicarme como yo quería. … yo quería practicar lo que había 
aprendido. En este curso quiero aprender el portugués que los brasileros hablan”. 
Sem dúvida, o material mais adequado é o “comunicativo” que, conforme 
Widdowson (1991), é aquele que serve para pensar, propicia tarefas globais 
que combinem as quatro habilidades lingüísticas e que está ao alcance da 
realização do aluno. 

Em nosso caso, deve levar em consideração a proximidade tipológica 
das duas línguas. Para Almeida Filho (1995), os aprendizes hispanofalantes 
iniciam “a aprendizagem com índice pós-elementar de compreensibilidade do 
insumo na nova língua”- o que pode ser visto como uma vantagem.  Mas, “... 
a mesma tarefa vai ser complicada justamente pela freqüente percepção de ausência 
de claros definidores de aspectos da nova língua”. O aluno pode pensar que 
não precisa aprender o português, porque já “sabe” naturalmente. E que 
devido à transparência, é tão fácil entender quanto falar. 

Ferreira (1997) sugere desmistificar a crença da aparente facilidade 
com base no insumo i+1 de Krashen, além de desenvolver a competência 
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do aluno valorizando-o como indivíduo inteligente e criativo bem como 
evitar a progressão lenta e gradual dos conteúdos para uma aprendizagem 
motivadora e duradoura. Telles (1999) alerta para a previsão de aspectos 
críticos e a preparação de material que leve em consideração os possíveis 
conflitos não perdendo tempo naquilo que é igual nas duas línguas 
(apresentação crítica e contrastiva).  As autoras propõem algumas estratégias 
para minimizar a interlíngua e a fossilização tais como propiciar a auto-
avaliação e a co-avaliação; desenvolver tarefas contrastivas orais e escritas; 
promover tarefas escritas, já que no momento da produção escrita há maior 
oportunidade de refletir sobre a língua alvo; dar ênfase a conscientização 
dos erros.

O roteiro a percorrer- O Português e os Professores

Quanto a uma posição sobre a validade da abordagem comunicativa 
para o ensino de línguas próximas, Godoi (2004) argumenta que “o aprendiz 
fica com a sensação de que tudo é a mesma coisa (...) O apagamento da distância 
psicológica se acelera porque o feedback que o aluno recebe do interlocutor é positivo 
(“Te entendo, continua”, explícito ou implícito) ou seja no caso do ensino de uma 
língua estrangeira tipologicamente muito próxima da materna, a própria ênfase na 
comunicação pode se tornar traiçoeira”.

E ainda salienta que adotando um tipo “de ensino que inclui uma boa 
dose de gramática e que nem por isso deixa de ser comunicativo, a produção dos 
alunos se torna mais correta, porque permite uma atenção consciente à estrutura 
em uso, sua análise e conseqüente elaboração.”. Nesse sentido, Bertolotti 
(1999) esclarece: “a reflexão gramatical não implica pensar na gramática como 
objetivo, mas como instrumento de progresso. Integrar o trabalho gramatical em 
uma abordagem comunicativa, sem sacrificar o eixo temático do planejamento 
nem o material autêntico nem a prioridade da função comunicativa supõe uma 
alta exigência para um docente. Delinear técnicas que não caiam nos exercícios 
mecânicos que, sabemos, não resultam em uma melhor produção livre, é um desafio 
maior ainda”1.

Por outro lado, entre inúmeros questionamentos, nos perguntamos:

É viável a abordagem comunicativa em um curso de 65 h/ aula? 
Será que, em nosso contexto, deve ser privilegiado um ensino mais voltado à 

forma gramatical?
É valido adiar para uma segunda fase a produção oral livre promovendo uma 

1 Traducción de las autoras.
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primeira etapa de atividades controladas?
É válida a tradução para centrar as atividades no contraste e na 

conscientização?
Com estas reflexões chegamos ao ponto final, porém o percurso não 

chegou a destino. Houve certezas e questionamentos. Ao longo do caminho 
uma certeza nos acompanhou: é necessária uma metodologia específica 
para línguas próximas, em contexto de não imersão e para um curso dentro 
de um âmbito específico. Está na hora de, nós professores, assumirmos 
a nossa responsabilidade de profissionais e acompanhar o status que a 
disciplina “Português” tem obtido no Uruguai.

Nota: Quem quiser compartilhar experiências conosco ou ver alguns 
dos materiais didáticos que preparamos no nosso percurso não duvide em 
nos contatar através do e-mail portugues.na.utu@gmail.com 
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Ensinar português também é educar
Norberto da Silva Azevedo
Colégio y Liceo Sagrada Família
(Montevideo-Uruguay)
                                            
                                                 

O presente trabalho tem por objetivo contribuir no processo de 
disseminação do conceito de “ensinar português” levando-o ao contexto 
de “educação”. Nesse Mundo onde encontramos cada vez mais casos 
aberrantes em nossa sociedade, como os da área política, onde o Brasil 
divulgou recentemente o dinheiro encontrado nas cuecas, as malas 
de dinheiro, a Máfia das ambulâncias,... e tantos outros fatos...... Este 
Mundo onde os filhos matam os pais para ficar com a herança em forma 
antecipada... Este Mundo onde persiste a discriminação racial, cultural, 
religiosa, de gênero... Esse Mundo conturbado pela guerra do Afeganistão, 
pelos atentados do Iraque, pelos últimos episódios ocorridos com o Wold 
Trade Center em Nova Iorque... Temos que recorrer a todas as instâncias, 
e participar, cada um de nós, no que for possível, para formar um Planeta 
mais justo, mais digno, mais ético, tentando assim, evitar no futuro, pelo 
menos alguns dos erros do presente e do passado.

Dentro do contexto de sala de aula, e muitas vezes em qualquer matéria 
na qual estamos trabalhando, sempre existem instâncias onde podemos 
abordar incluir, trabalhar, mencionar idéias, conceitos, exemplos, onde 
aparece uma contribuição à nossa consciência, à nossa formação ética, 
em valores. É mais um momento para lembrar-nos da solidariedade, da 
justiça social, da transparência de atitudes, da auto-regulação necessária 
sobre todas as pessoas, autoridades, instituições de repressão, instituições 
educativas e tantas outras. No caso da Língua Portuguesa, as regras 
gramaticais, o vocabulário, as expressões idiomáticas e demais conteúdos 
devem vir, de alguma forma, acompanhados de conteúdos que participem 
na formação de indivíduos. Lecionar português é, portanto mais um 
instrumento de educação. Cabe-nos então implementar estratégias em sala 
de aula que assegurem não só a preparação específica na capacidade de 
expressão verbal e escrita da língua portuguesa, mas também, a formação 
da pessoa em si.

Procuraremos diversificar nossos textos, diálogos e vocabulários 
incluindo aqueles relacionados com a área de direitos humanos, valores 
para a vida como honestidade, solidariedade, a não discriminação, a 
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equidade de gênero assim como o respeito a todas as formas de cultura. 
E de onde conseguiremos estes diálogos, textos e listas de vocabulário? 
Onde podemos conseguir gravações sonoras que abordem, de alguma 
forma, esses aspectos da formação do estudante?  Vamos pensar em 
músicas, entrevistas, programas de televisão, textos, poesias, artigos de 
jornal, revistas... Por que não incluir diálogos de livre opinião dos alunos 
em aula, sobre temas polêmicos da nossa sociedade? Temas tão comuns no 
dia a dia...As fontes dessas informações podem ser das mais diversas. Cabe 
ao professor escolher aquelas que ele considerar mais adequadas para seu 
contexto social, de alunos, da instituição.

Mencionamos agora alguns dos recursos, simplesmente para efeitos de 
ampliar o leque das possibilidades, servindo pelo menos como elemento 
estimulador, amplificador de horizontes:

- Internet em geral, por exemplo, nos sites da Unesco.
- Publicações de revistas, textos diversos, livros.
- Entrevistas realizadas em língua portuguesa com representantes da 

sociedade, pessoas de ética reconhecida e que tem contribuído para o 
desenvolvimento de uma nação mais justa.

- Produções realizadas pelos próprios alunos envolvidos. Estes poderão 
realizar perguntas a autoridades, representantes de organizações vinculadas 
aos direitos humanos, formação em valores, organizações assistenciais...

- Textos criados, desenvolvidos, redigidos pelos próprios professores de 
português, que podem objetivar focos específicos na esfera de “formação 
do indivíduo”.

- Seqüência de perguntas, comentários que pudessem ser desenvolvidos 
pelos alunos, usando o português como instrumento de comunicação.

O desenvolvimento de uma nação mais justa e digna inclui a divulgação 
de algumas “modernidades” como a equidade racial, cultural, os direitos 
do consumidor (podemos trabalhar também com o código de defesa do 
consumidor, disponível na Internet). Por que não falar da iniqüidade 
econômica, da realidade da fome, da miséria, da falta de saneamento básico 
a tantas populações marginadas pelo sistema econômico propriamente 
dito? Os próprios alunos podem ser convidados a pesquisar ou trazer à 
aula material de revistas, vídeos, filmes que tenham como tópicos esses 
conceitos de honestidade, equidade que muitas vezes desejamos difundir 
e trabalhar.

Qual é o adulto, a criança ou o adolescente inatingível? A quem não lhe 
serviria uma retomada em sua formação como pessoa? Em seus conceitos 
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do seu dia a dia? Afinal de contas, quem de nós vive num mundo estático? 
Onde não tenha sofrido ou estado em relação a situações controversas como 
o aborto, a eutanásia, os direitos dos negros e dos índios, ou seja, a equidade 
no acesso ao sistema de ensino público, inclusive o universitário?

Em que medida nossos adolescentes estão preparados para relacionar-
se, respeitar e considerar o idoso, convivendo entre nós, na escola, nas ruas, 
no cinema, no comércio? E nós adultos, estamos preparados para respeitar 
essa classe de cidadãos que têm contribuído para o desenvolvimento da 
nossa nação?

Dentro deste contexto, podemos adequar esses conteúdos para o nível 
básico, intermediário e avançado. Tanto crianças, adolescentes como adultos 
podem estar inseridos nesse processo.  Essa abordagem integral requer 
apenas um pouco de boa vontade e criatividade por parte dos envolvidos 
no processo de ensino-aprendizagem. Sempre teremos argumentos para 
viabilizar um enriquecimento das aulas tradicionais, compatibilizando-as 
com as novas necessidades e realidades do educando, da instituição e da 
sociedade como um todo. 

“Fazer educação” em língua portuguesa implica, portanto uma seleção 
conscienciosa dos conteúdos de cada aula. Isto inclui também abordar esses 
temas nas discussões verbais em classe, ainda que esta atividade pretenda 
primariamente oportunizar o uso corrente da língua em sala de aula. Qual 
é a emissora brasileira de televisão que não tem pelo menos uma notícia 
semanal, que aborde algum desses aspectos, em forma de entrevista, 
notícia ou mesmo, no horário comercial? cuja transmissão não pudesse ser 
útil, se gravássemos as mesmas em uma fita de vídeo, fazendo chegar seu 
conteúdo aos nossos educandos?

Com essa postura, estaremos ministrando português e abordando 
integralmente o educando.  Somos responsáveis por formar pessoas 
capazes de comunicar-se em língua estrangeira. Mas este resultado só é 
significativo se estiver incorporado à preparação de indivíduos capazes 
de conviver harmonicamente em sociedade. A pessoa que domine o 
conhecimento da língua portuguesa será sem sombra de dúvidas mais útil 
á sociedade, se ela tiver uma preparação adequada para “viver a vida”. 
E vivê-la em harmonia, de forma construtiva e irradiadora de idéias de 
justiça, respeito, participando assim na proliferação de um exemplo aos seus 
semelhantes. Esses alunos serão, portanto instrumentos de transformação 
social. Construindo o ser humano estaremos reconstruindo o Mundo. 
Ensinar assim é também fazer o exercício da cidadania.  
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A Declaração Universal dos direitos humanos pode ser excelente 
recurso, de fácil implementação, disponível para qualquer pessoa que 
consulte alguma das instituições da ONU. E mesmo na Internet, temos o 
texto disponível, em diversos idiomas o que nos seduz facilmente para o 
seu uso, pelo menos para todo e qualquer professor de idioma estrangeiro. 
Este trabalho objetiva também ampliar as possibilidades de recursos 
didáticos a serem utilizados em aula, abrir o leque de fontes de informação, 
de fontes diversificadas de conteúdos. Citamos algumas das tarefas que 
poderiam ser trabalhadas em aula:

Tarefa 01:
a) Desenvolva uma pequena redação abordando a importância da 

“solidariedade” 
b) O que você entende por “lealdade”? Cite 3 exemplos.
d) Preencha corretamente as lacunas usando o verbo FAZER usando 

algumas das flexões válidas para cada caso:
Exemplo.-
1) Acho que se todos _____________ um pouco de caridade, teríamos 

menos fome e miséria em nosso contexto social.  

Tarefa 02:
Leia com atenção esta parte de proposta para o Código de defesa do 
consumidor e responda às perguntas:

CAPÍTULO III - DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 
práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos 
ou nocivos;
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos 
e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 
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coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou 
impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosas;
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos;
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados;
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 
ordinárias de experiências;

Art. 7º - Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes 
de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da 
legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades 
administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios 
gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único - Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 
consumo.

a) PERGUNTA: Você considera que está havendo respeito e 
cumprimento em relação ao artigo IV? Justifique sua resposta. 

b) Qual é a interpretação que você faria sobre o artigo VII?

Tarefa 03:
Em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos:

Artigo I. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 
com espírito de fraternidade.

Artigo II. 1 - Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
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espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 
outra condição. 2 - Não será também feita nenhuma distinção fundada 
na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que 
pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob 
tutela, sem Governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 
soberania.

Artigo III. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal.

Artigo IV. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão 
e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.

Artigo V. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou degradante.

Artigo VI. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecido como pessoa perante a lei.

Artigo VII. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer 
distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra 
qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação. 

Descreva quais são os artigos que você considera que não estão sendo totalmente 
cumpridos em sua cidade, estado ou país. Justifique sua resposta.



Projeto ACREDITAR- “O sol nasce para todos”
Trícia Tamara Boeira do Amaral e Rita de Cácia Duarte
Fundação Universidade Federal do Rio Grande 
(Brasil)

Proveniente da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 
Rio Grande do Sul, Brasil, e em atividade há três anos, este projeto nasceu 
da idéia de duas graduandas do Curso de Letras Português–Espanhol, na 
época ainda no segundo ano. A idéia inicial era ajudar alunos do terceiro 
ano do Ensino Médio da Escola Estadual Roberto Bastos Tellechea, nas 
áreas de Letras, dando aulas de apoio para o vestibular da FURG. Após o 
contato feito com a escola, o interesse por parte dos alunos foi tão grande 
que, em duas semanas, o projeto já havia iniciado com três turmas de 
pré-vestibular completas. Já no primeiro ano obtivemos bons resultados 
de aprovação neste concurso, além de um aluno chamado pelo Pró-Uni 
(Programa Universidade para todos do Governo Federal) em função da 
nota obtida por ele na prova de redação aplicada pelo governo. 

No ano seguinte, não foi diferente. O projeto ampliou seu atendimento, 
oferecendo também aulas de apoio; aulas de espanhol, inglês e francês; aulas 
preparatórias para o CTI (Colégio Técnico da FURG) e, claro, mantendo 
o pré-vestibular. Em todas as modalidades, obtivemos êxito e novamente 
uma aluna, além de ser aprovada no processo seletivo da FURG, também 
ganhou uma bolsa de estudos para uma universidade particular pelo Pró-
Uni.

Atualmente, o Projeto Acreditar oferece estudos dirigidos para os 
processos seletivos da universidade (pré-vestibular e pré-CTI), aulas de 
apoio em língua portuguesa e matemática para o ensino fundamental, e 
Clube de Línguas (espanhol e inglês) para crianças, jovens e adultos. O 
público para o qual se destina é oriundo de comunidades carentes das 
escolas estaduais Roberto Bastos Tellechea e Almirante Tamandaré e 
da escola municipal Porto Seguro. Todas estas instituições situam-se no 
Bairro Parque Marinha e cedem suas estruturas para a realização dessas 
atividades. O aluno que participa das aulas precisa, apenas, doar ao projeto 
de três a cinco vale-transportes por mês, dependendo do número de aulas 
que freqüenta; estes vale-transportes são repassados para os acadêmicos 
voluntários, a fim de colaborar com o deslocamento deles até as escolas. 



Trícia Tamara Boeira do Amaral, Rita de Cácia Duarte160

Os acadêmicos voluntários são advindos dos mais variados cursos de 
graduação da FURG (Matemática, Geografia, História, Letras, Oceanologia) 
e ministram aulas de maneira espontânea, atendendo a convites realizados 
pela coordenação do projeto através das Comissões de Curso, ou mesmo 
por meio de cartazes espalhados pela universidade. 

Aqui, vale frisar que os acadêmicos voluntários participam, 
principalmente, como professores do pré-vestibular, pré-CTI e Clube de 
Línguas, cada um destinado à sua área de interesse, em conformidade 
com o curso que freqüenta. A responsabilidade pelas aulas é deles, tendo 
apenas como norma que respeitar os conteúdos dispostos pelos manuais do 
candidato, no caso das que são ministradas para a preparação aos processos 
seletivos. Também, na formatação das aulas são orientados por professores 
da universidade, de acordo com a escolha pessoal de cada um. Conforme 
já foi dito, estes acadêmicos voluntários ganham vale-transportes (cedidos 
pelos alunos) e certificado de colaborador do projeto, constando disciplina 
e horas/ aula trabalhadas.

O Projeto Acreditar pretende, através destes acadêmicos voluntários 
dos cursos de graduação da FURG, devolver à sociedade o que é recebido 
na universidade pública, ampliando a inserção dessa instituição 
na comunidade, ratificando seu compromisso social. Além disso, 
tem-se a intenção de proporcionar ao voluntário a efetiva prática do 
magistério, antes mesmo dos estágios, oportunizando-lhe preparação e 
aprimoramento constantes. Importante ressaltar que isso irá refletir de 
maneira muito positiva na qualidade do profissional que a universidade 
estará formando.

Já nas aulas de apoio, contamos também com o voluntariado de 
alguns discentes do projeto no pré-vestibular, que auxiliam os alunos 
do ensino fundamental (de duas escolas envolvidas) em português e 
matemática. O reforço é dado em conformidade com a matéria que está 
sendo vista nos períodos regulares de aula; há, também, um diálogo com 
o professor da disciplina em relação aos métodos utilizados, para que 
haja convergência entre a metodologia do professor e a do voluntário. 
Da mesma maneira, esses voluntários também ganham vale-transportes 
e certificado de colaboradores. Aqui, é interessante salientar a corrente 
positiva de voluntariado que se forma através desta idéia, uma vez que 
alunos atendidos pelo projeto também auxiliam a atender outros alunos. 
E mais: muitos alunos que já passaram nos processos seletivos após terem 
freqüentado as aulas do projeto hoje são, também, acadêmicos voluntários. 
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Trata-se de uma semente que foi germinada e agora gera bons frutos.
Com a finalidade de avaliar o desempenho do projeto como um todo, 

tendo como base não somente os números mas também as idéias dos 
participantes, são realizadas reuniões com as direções das escolas, com pais 
de alunos, com os discentes e com os próprios voluntários. Desta maneira, 
há uma integração entre os interessados, que encontram nessas reuniões a 
possibilidade de conhecer e discutir a prática dos voluntários e o andamento 
do projeto no todo e no que tange a cada atividade oferecida. Frutos destas 
reuniões são, por exemplo, algumas atividades extras realizadas como 
simulados, painéis de profissão, mini-cursos, palestras, encontros, etc. 

O simulado é organizado pela coordenação do projeto e conta com a 
colaboração dos acadêmicos voluntários para a elaboração das questões, 
além de auxílio no dia da realização e na correção das provas. É realizado 
na própria universidade, respeitando as mesmas regras do vestibular 
(horários, provas lacradas, fiscais, etc.). É destinado aos alunos do projeto, 
a fim de observar não só o aproveitamento deles, mas também do próprio 
acadêmico-voluntário, além de proporcionar ao aluno um conhecimento 
prévio do processo seletivo e da própria universidade. Sempre que possível, 
o projeto agracia os primeiros colocados com brindes, conseguidos no 
comércio local ou por intermédio de algum patrocinador. 

Já nos painéis de profissão, palestras e encontros, conta-se com a 
colaboração de profissionais das mais variadas áreas, convidados pela 
coordenação. Nos painéis, profissionais voluntários prestam esclarecimento 
aos alunos a respeito da profissão de cada um, com o intuito de auxiliar os 
alunos na escolha do curso; as palestras e encontros seguem uma temática 
solicitada pelo projeto (levando em consideração, também, pedidos de 
alunos), tais como “a ansiedade”, “como aproveitar melhor o tempo”, 
“como funciona uma universidade”, “como funciona o colégio técnico”, 
etc., com a finalidade de auxiliar e esclarecer os educandos. 

Como as aulas oferecidas pelo projeto abrangem um número variado de 
disciplinas, os voluntários são acadêmicos de variados cursos de graduação 
da universidade, e tudo ocorre em parceria com outras instituições. O 
projeto tem como característica ser interdisciplinar; interdepartamental e 
interinstitucional, respectivamente. Isso implica num fantástico processo de 
integração entre os acadêmicos dos diferentes cursos, entre os universitários 
e seus professores, entre os diversos departamentos e, claro, entre a FURG 
e a comunidade, sem mencionar a contribuição para a sociabilidade 
das ciências e a possibilidade da troca entre as áreas do conhecimento 
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envolvidas. Tudo isso reflete a personalidade do Projeto Acreditar que se 
mostra dinâmico, integrador e positivamente multifacetado.

Nestes três anos, já são cerca de 800 pessoas atendidas pelo projeto, 
com várias aprovações nos processos seletivos da FURG, além da melhoria 
comprovada dos alunos participantes das aulas de apoio, e a motivação 
dos estudantes em aprender línguas estrangeiras. Inclusive, conforme já 
citado, em pesquisas e provas realizadas pelo governo brasileiro, as escolas 
atendidas pelo projeto obtiveram êxitos individuais e como instituição, 
como a chamada de alunos para ganharem bolsas em universidades 
particulares e excelentes colocações no que tange ao ensino de língua 
portuguesa, matemática e língua estrangeira. 

Além disso, não se pode deixar de frisar o trabalho com a auto-estima 
desses alunos, que vêem uma possibilidade real de inserção social, pois 
é do conhecimento de todos a dificuldade de passar no vestibular em 
função das barreiras impostas pela degradação do ensino nos últimos 
tempos, aliada à falta de recursos. Muitas destas pessoas atendidas pelo 
projeto viam a universidade como uma utopia, após onze longos anos de 
estudo realizados sob a sombra do fracasso escolar, da falta de estímulo 
para estudar e da dificuldade do aprendizado, somada a uma cobrança 
por progresso imposta pela própria sociedade. Hoje, eles vêem a FURG 
e o próprio processo de estudo como algo real, palpável e extremamente 
positivo, sendo que este pensamento também reflete nos familiares.

Para se ter uma idéia melhor da dimensão que todas estas idéias atingem, 
vale apontar os números do projeto neste ano de 2006, possíveis graças aos 
24 voluntários participantes:

• Pré-vestibular: uma turma de 40 alunos, com atividades de segunda a 
sexta-feira no turno da noite (com três horas e meia de duração) e aos 
sábados no turno da tarde (com quatro horas de duração), realizado 
na escola Tellechea; 

• Pré-CTI: duas turmas com 15 alunos cada, uma para CTI médio e 
outra para CTI técnico, funcionando aos sábados pela manhã (com 
quatro horas de duração), realizado na escola Tamandaré;

• Aulas de apoio: 30 alunos atendidos na escola Tamandaré e 50 alunos 
na escola Porto Seguro, uma vez por semana, no turno da tarde, 
divididos em grupos de 50 alunos por vez (tanto em português quanto 
em matemática), com duração de uma hora para cada grupo;

• Clube de línguas: duas turmas de inglês com 20 alunos cada (de 4ª 
a 8ª séries do ensino fundamental), uma turma de espanhol com 20 
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alunos (de 4ª a 8ª série do ensino fundamental), todas no turno da 
tarde, com uma hora e meia de duração; uma turma de espanhol 
com 20 alunos adultos, no turno da noite, com uma hora e meia de 
duração; conversação para crianças de jardim a 3ª série, realizada 
em visitas semanais nas salas de aula, atendendo cerca de 80 alunos. 
Realizado na escola Tamandaré.

No momento, além de continuar com as atividades que vêm sendo 
desenvolvidas, temos como meta utilizar a experiência no ensino de 
Língua Portuguesa e do Clube de Línguas para realizar um curso de 
Português como Língua Estrangeira para diferentes públicos, ministrado 
por nativos (também falantes do espanhol) com escolas ou universidades 
de Montevidéu.

Ao firmarmos as parcerias pretendidas, as aulas seriam ministradas 
através da mesma didática oferecida no Clube de Línguas para brasileiros, 
ou seja, através do lúdico. Percebemos que, independente do tipo de 
público (crianças, jovens ou adultos), a famosa idéia do “aprender 
brincando” favorece o aprendizado. O uso de jogos – não só como fixadores 
de conteúdo, mas também como meio de iniciar a instrução – estimula o 
aluno. O uso de recursos como vídeos, músicas, cartazes, imagens, etc., 
também. Além disso, através desse processo, o aluno deixa de ser um mero 
espectador ou um “recipiente de conteúdos” e passa a ser participante 
ativo do processo; há, então, uma integração professor-aluno que reflete 
de maneira muito positiva no ensino, ainda mais em se tratando de uma 
língua estrangeira, geralmente assustadora para um iniciante, já que ele 
não consegue reconhecer a grafia e os sons.

Vale frisar que, nesta meta idealizada pelo projeto, outro ponto chave é o 
fato de os professores serem nativos e que também podem se comunicar na 
língua uruguaia, ou seja, brasileiros que sabem falar espanhol, facilitando 
a compreensão e integração professor-aluno. Do mesmo modo, é ponto 
favorável à experiência destes professores não só ministrar aulas de língua 
estrangeira, mas também do próprio português, uma vez que, neste caso, 
seriam oriundos (já em fase final) do Curso de Letras Português – Espanhol 
da Fundação Universidade Federal do Rio Grande.

Portanto, o Projeto Acreditar conta com bases sólidas, firmadas em 
excelentes resultados. Foi (e é) formado a partir de pessoas conscientes de 
sua responsabilidade com a educação e que vêem o processo de ensino 
como fator primordial para o desenvolvimento de uma nação. Acima 
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disso, o projeto conta com idéias empreendedoras, as quais permitem uma 
constante evolução sem, é claro, deixar de olhar para o que já foi realizado. 
Presta, pois, mais que um serviço educacional, um serviço de inclusão 
social alicerçado na eqüidade, afinal, “o sol nasce para todos”.



O Intercâmbio, um recurso didático por excelência
Marta Rodrigues e Norberto da Silva Azevedo
Colegio y Liceo Sagrada Família
(Montevideo-Uruguay)

O presente trabalho tem por objetivo despertar o corpo docente 
institucional para um dos mais completos recursos didáticos para o ensino 
de língua estrangeira. A presente abordagem é baseada no desenvolvimento 
e implementação de uma experiência piloto, que deu certo num colégio 
de segundo grau, da cidade de Montevidéu. Trata-se do Programa de 
Intercâmbio Cultural Brasil-Uruguai.  

Desde 2003 a Coordenadora de Língua Portuguesa do Colégio e Liceu 
Sagrada Família, a professora Marta Rodrigues, vem trabalhando no 
Projeto. Do outro lado o Colégio São José, em São Leopoldo (RS) também 
abre as portas aos visitantes. O Sagrada Família é uma instituição de 
primeiro e de segundo graus que tem atualmente em torno de 900 alunos. 
Esses estão distribuídos em todas as séries do primário, antigo ginásio e 
segundo grau. 

Para efeitos desse trabalho queremos salientar que o ensino da língua 
portuguesa no colégio uruguaio é realizado por livre opção dos alunos 
interessados em integrar os grupos desta matéria. Isso tem propiciado 
uma relação harmoniosa entre o educando e os professores envolvidos 
com a disciplina. O ensino do segundo grau desta instituição dentro dos 
moldes educacionais uruguaios oferece todas as “orientações” possíveis 
no sistema regular de ensino. Assim os educandos podem escolher o curso 
universitário ou terciário e mesmo técnico que eles desejam seguir.

Quando no Brasil temos um segundo grau que muitas vezes está orientado 
ao curso “Científico” ou “Magistério” e mesmo cursos profissionalizantes, 
no Uruguai o modelo é um pouco diferente. A estrutura profissionalizante 
do ensino médio no Brasil permite que o educando tenha ao final do seu 
estudo desse nível um título de “auxiliar de” ou mesmo de “técnico em“. 
Este sistema permite também que o candidato ingresse normalmente no 
ensino superior independentemente da área técnica escolhida por ele no 
ensino médio. 

Esta flexibilidade comum e freqüente no modelo do ensino de segundo 
grau no Brasil não é encontrada na estrutura do ensino médio uruguaio. 
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No entanto, o Uruguai leva o educando a escolher a partir dos dois 
últimos anos do segundo grau a orientação universitária à qual ele planeja 
ingressar. Portanto, este estará melhor preparado para seguir os seus 
estudos universitários. Se um aluno do ensino médio decide ingressar no 
curso superior cuja orientação não seja compatível com a opção por ele 
escolhida inicialmente, este aluno deve necessariamente voltar aos bancos 
escolares do ensino médio, mesmo que já o tenha terminado na primeira 
opção de orientação por ele realizada.

Realizamos nesse momento essa breve exposição, pois consideramos que 
o intercâmbio cultural implica diversas facetas, incluindo as relacionadas 
ao ensino e funcionamento do primeiro e segundo graus entre os países 
envolvidos. Os alunos que fizeram parte dos intercâmbios concretizados 
até o momento são, na verdade oriundos tanto do primeiro quanto do 
segundo grau de ambos os países.   

A aplicação de recursos financeiros necessários para colocar em 
prática esse projeto poderá vir de atividades festivas e outras com o 
propósito de levantar fundos financeiros. Desta maneira os alunos terão 
que disponibilizar recursos financeiros bem inferiores aos que estariam 
envolvidos no projeto. Referimo-nos especialmente a atividades de bingo, 
pequenos sorteios, churrascos e outras. A experiência tem permitido 
entre outros aprendizados, a convivência harmoniosa e produtiva entre 
adolescentes de diferentes contextos socioculturais. O Programa leva os 
uruguaios ao ambiente colegial e familiar brasileiro e em outra instância, 
dá aos verde-amarelos a oportunidade de conhecer o Uruguai. 

Mas poderíamos perguntar: Por que se trata de um recurso didático 
por excelência? Todos os conteúdos programáticos trabalhados em aula 
quanto à pronúncia, verbos, lista de vocabulários, expressões idiomáticas 
e outros, serão nesta instância confrontados com a realidade brasileira. No 
outro extremo temos praticamente os mesmos benefícios que se tornaram 
realidade. Os brasileiros que chegam ao Uruguai têm agora a oportunidade 
de colocar em prática o seu aprendizado da língua espanhola. Portanto, 
o fato de que os adolescentes acabam convivendo com famílias dos 
respectivos países vizinhos evidencia não só o intercâmbio da linguagem 
utilizada, mas de todo um padrão de vida que envolve a ideologia, a 
cultura e os hábitos deste novo país, confrontado-os com os do país 
vizinho. Retornando aos seus países de origem os educandos trazem como 
novidades muitos comentários interessantes e que mostram o quanto o 
intercâmbio é enriquecedor. 
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Os aspectos culturais a que nos referimos são dos mais diversos. A 
eles agregamos questões do dia a dia como, por exemplo, as diferenças de 
vestimenta entre ambas as nações, a maneira com que dois adolescentes de 
países diferentes que não se conhecem, relacionam-se. “Eu falava com os 
brasileiros e eles comigo, como se eles me conhecessem há muito tempo”, 
dizia uma das adolescentes uruguaia meses depois de haver estado em São 
Leopoldo.

Outro caso é aquele de duas meninas uruguaias que foram alojadas 
juntas na casa de uma adolescente brasileira, descendente de alemães. 
Elas perceberam que estavam em contato com uma família que tinha 
uma educação em grande medida alemã. Ainda que esta experiência não 
mostrasse uma confrontação específica com a cultura brasileira, nos mostra 
claramente a diversidade étnica e cultural daquele país verde-amarelo. As 
atividades esportivas realizadas no intercâmbio permitiram a cada uma 
das partes terem a sensação de vivenciar experiências distintas daquelas 
estritamente acadêmicas e escolares. Muitos jovens conquistam pela 
primeira vez a oportunidade de vivenciar a língua estrangeira in loco. Além 
do mais observam, experimentam e se enriquecem vinculando-se a um 
novo modo de interagir entre pessoas. O experimento leva o educando a 
respeitar as diferentes formas de cultura. É a educação em valores associada 
ao exercício da cidadania.  Os visitantes são convidados a integrar-se em 
aulas de idioma português/espanhol, história do Brasil/Uruguai, levando-
os espontaneamente ao uso da língua estrangeira. 

Cabe aqui mencionar um aspecto interessante que todo docente de 
língua estrangeira pode observar. Especialmente em se tratando dos idiomas 
português e espanhol queremos fazer menção ao enriquecimento que de 
certa forma a língua portuguesa pode dar para o idioma espanhol e vice-
versa. Muitas vezes nossos estudantes são orientados pelo docente a recorrer 
ao idioma irmão para se apoiar na solução de alguns desconhecimentos 
em relação ao seu próprio idioma. Os níveis de prioridade e de rigor na 
língua nacional que cada país põe em prática no seu sistema educativo 
permite que possamos fechar alguns dos hiatos que se manifestam através 
da diversidade lingüística. Quantas vezes determinadas expressões 
pertencentes à gramática de um idioma nos levam a um raciocínio dialético 
para com o outro idioma. Isso também é diversidade cultural. 

A interdisciplinaridade inclui a participação em atividades 
extracurriculares como esporte, arte e cultura, além de levar os estrangeiros 
a conhecer instituições diversas tais como emissoras de televisão, comércios, 
museus etc.



Marta Rodrigues, Norberto da Silva Azevedo168

Portanto, o pressentimento que os alunos têm inicialmente com relação 
a esta viagem não se cumpre integralmente. Isto quer dizer que um passeio 
que às vezes vem acompanhado de conceitos relacionados com a diversão, 
está agora confrontado na prática com a continuidade de um contexto de 
educação média que começou no país de origem e tem sua continuidade 
no país irmão. Portanto, estamos agora abrindo o leque do idioma base de 
comunicação assim como somos obrigados a interagir com adolescentes 
que são diferentes dos nossos. Quando visitamos diversas estruturas 
urbanas, históricas, monumentais, comerciais e outras, mostramos ao 
aluno a capacidade de transferência que o mesmo tem de transportar do 
âmbito classicamente acadêmico ao contexto de comunidade , vizinhança, 
cidade e nação. 

O desenvolvimento e a implementação deste projeto pretende ampliar os 
horizontes do corpo docente das instituições em geral no sentido de pensar 
em uma aplicação que envolva outras instituições, neste caso estrangeiras, 
para o intercâmbio. É lógico que a repetição desta experiência, assim como a 
diversificação com outras instituições com as quais queremos intercambiar, 
leva-nos à formação de regras e orientações diversas que nos permitem de 
certa forma garantir os bons resultados desejados no evento.

Ambas as instituições pretendem que o projeto tenha frutos compatíveis 
com os ideais de educação pleiteados pelo corpo docente e a direção. O 
aprimoramento das pautas desenvolvidas não é mais do que uma simples 
conseqüência da evolução e da experiência que conquistamos na realização 
desse entendimento entre instituições. Isto quer dizer que todos nós 
podemos nos inspirar nesta experiência e em outras similares no sentido 
de que esta práxis possa ser útil em outros contextos. Por exemplo, não só 
no nível do ensino médio, mas também no ensino de graduação e, por que 
não, no ensino fundamental. Instituições de ensino de línguas estrangeiras 
enquadradas dentro do Sistema Livre de Ensino também podem participar 
desse processo de enriquecimento cultural entre nações. É que para cada 
caso devem ser realizadas as adaptações inerentes para cada faixa etária, 
contexto educacional e instituições envolvidas.

Estas novas perspectivas nos permitem pensar também numa maior 
integração entre o Brasil e seus paises hispano-falantes vizinhos. Neste 
contexto estaríamos propiciando uma maior integração cultural entre os 
paises do Mercosul assim como da América Latina como um todo. 

Não se deve deixar de lado a possibilidade de que em forma mais 
ousada a integração não precisa limitar-se apenas ao nosso continente, 
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sendo o português um idioma falado em outros continentes como, por 
exemplo, Europa (Portugal, Arquipélago dos Açores, Ilha da Madeira), 
África (Angola, Moçambique, Guiné Bissau, Arquipélago do Cabo Verde, 
Ilhas de São Tomé e Príncipe), Ásia (Macau), Oceania (Ilha de Timor). 
Apesar da distância existente entre estas localidades, podemos propiciar 
a comunicação em idioma português através dos recentes recursos 
tecnológicos disponíveis, especialmente a internet. As salas de bate-papo 
e outras instâncias virtuais diversas, incluindo salas do Chat criadas 
previamente com essa finalidade, são estratégias excelentes para promover 
esta comunicação.

Dentro destas perspectivas pode-se pensar também num encontro 
regional de estudantes de língua portuguesa associado a estudantes de 
língua espanhola entre os países envolvidos. O aprendizado não termina 
com a volta dos protagonistas aos seus países de origem. Os vínculos 
conquistados sugerem a comunicação via internet, telefone ou mesmo por 
carta tradicional. O aprendiz logo percebe que a língua estrangeira não se 
apresenta apenas com suas regras gramaticais, estilísticas e de pronúncia. 
A mesma traz em seu bojo a história e a cultura de toda uma nação. Neste 
caso específico de intercâmbio entre adolescentes das duas instituições 
mencionadas, tivemos como uma das conseqüências positivas observadas, 
um interesse acentuado por parte dos pais dos educandos em ingressar 
às aulas de português na própria Instituição do Liceu. A coordenação de 
línguas estrangeiras da Instituição decidiu, portanto, armar e disponibilizar 
outros horários específicos para que pais e outros familiares, além de 
funcionários da própria instituição, pudessem ser contemplados nesta 
nova aprendizagem.

A experiência do intercâmbio possibilitou projetar para os próximos 
anos a diversificação do mesmo, agora com outra instituição educativa de 
São Leopoldo.  Trata-se de um colégio com aproximadamente 900 alunos, 
inseridos no ensino fundamental, primeiro grau e segundo grau. Esta nova 
Instituição professa a religião evangélica e estará relacionando-se com o 
educandário uruguaio, que é administrado por autoridades da religião 
católica. Dada a envergadura com que o projeto tem sido  implantado, 
a coordenadora decidiu envolver outros docentes da área  de língua 
estrangeira para que se pudesse enriquecer a diversidade que esta atividade 
nos põe a disposição. O que antes era uma idéia ainda tímida e incipiente 
tem sido ao longo do tempo transformada em um projeto significativo e 
de abrangência incomparável. As instituições envolvidas ganharam com 
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isso, assim como os próprios educandos e familiares dos mesmos. Ganha o 
Uruguai, ganha o Brasil, como também o Mercosul.



Mesa C

METODOLOGIAS E ABORDAGENS

Métodos e abordagens utilizados no ensino-aprendizagem de línguas 
estrangeiras e o trabalho através de princípios de aprendizagem
Milena Schneid Eich 
Universidade de Caxias do Sul- RS
(Brasil)

Em geral, a dimensão prática do ensino de língua (as escolhas feitas para 
dinamizar a situação de aprendizagem) pode tomar dois rumos distintos, 
porém não necessariamente excludentes. Pode-se seguir fórmulas ou 
receitas únicas que são aplicadas a todas as situações e públicos ou pode-
se criar, a partir das necessidades detectadas para cada público ou dos 
objetivos estabelecidos para cada situação, os procedimentos adequados. 

No que tange aos conceitos a serem observados no ensino-aprendizagem 
de línguas, temos os de metodologia, método, abordagem e técnica. 
Segundo Brown (1994:51), metodologia é o “conhecimento de como 
ensinar... são as práticas pedagógicas nos níveis teórico e prático”. Define 
método como “o conjunto sistemático de procedimentos para o ensino, 
utilizados para alcançar determinados objetivos lingüísticos. E como 
abordagem “a fundamentação teórica sobre a natureza da linguagem e 
da aprendizagem e suas aplicações pedagógicas”. O autor define ainda 
técnica como “qualquer atividade ou exercício realizado com a finalidade 
de atingir os objetivos previstos para a lição”.

Para Kunzendorff (1998:35), “A elaboração ou adequação de um 
método/ abordagem requer o entrelaçamento de quatro pontos principais: 
para quem ensinar, o que ensinar, como e por que ensinar”.São estes pontos 
que devem orientar o professor no momento da escolha de como ou com 
que material trabalhar. 

Tendo-se claros os conceitos, torna-se necessário também refletir sobre 
as possibilidades em termos de métodos e abordagens disponíveis para 
que se opte pelo mais adequado aos objetivos do curso, lição ou atividade. 
Desta forma, considerando-se o último século, no que tange ao ensino de 
línguas, pode-se ter uma visão de quão variadas têm sido as interpretações 
sobre qual a melhor maneira de se ensinar uma língua estrangeira. Assim 
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como os modos de pensar e fazer a psicologia, a pedagogia e a educação, 
por exemplo, têm subido e descido em popularidade, também isso acontece 
com os métodos e abordagens de ensino (Brown, 1994). Vários foram os 
métodos correntes no ensino de língua, porém três deles são referências 
marcantes: o método clássico conhecido mais tarde como gramática-
tradução, o método audiolingual e a abordagem comunicativa.

O primeiro método reconhecidamente utilizado para o ensino de línguas 
estrangeiras remonta de muitos séculos atrás, quando aprender línguas era 
sinônimo de aprender-se Latim ou Grego. Estas línguas eram ensinadas 
através do método clássico: foco nas regras gramaticais, memorização, 
exercícios escritos (Brown, 1994).  No século XIX, esse método passou a 
ser conhecido como gramática-tradução e não se diferenciava do antigo. 
Neste, porém, pouquíssima atenção era dada à pronúncia, os textos 
utilizados eram descontextualizados, as aulas eram dadas na língua 
materna e as atividades de leitura utilizavam textos clássicos já nos 
primeiros meses de estudo. É interessante observar que esse método ainda 
é bastante popular nos dias atuais, principalmente porque requer poucas 
habilidades do professor: as atividades comunicativas são restritas e 
provas com gramática e atividades de tradução são simples de se construir 
e corrigir (Brown, 1994).

Algumas décadas depois, surge da necessidade apresentada pelo 
exército americano de se comunicar nas línguas de seus aliados, bem como 
na de seus inimigos, durante a segunda guerra, o método audiolingual. 
Suas características englobam (Prator e Celce-Murcia, 1979):

a) Apresentação de novo material através de diálogos.
b) Modelos estruturais ensinados utilizando-se repetição.
c) Vocabulário limitado e aprendido no contexto.
d) Pouca utilização da língua materna pelos professores.
e) Grande ênfase à pronúncia e à oralidade.
f) Larga utilização de fitas, cartazes e laboratórios.
g) Respostas corretas são imediatamente reforçadas.
Adaptações do método audiolingual ainda são encontradas em materiais 

contemporâneos, porém esse decaiu em popularidade principalmente 
porque se passou a observar que o aprendizado de uma língua não passa 
necessariamente pela formação de hábitos e que a ocorrência do erro não é 
um problema grave (Brown, 2000).

No final de década de 70 e início da de 80, havia muitos profissionais 
buscando a criação de novos métodos para suplantar os existentes, quando 
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estes não eram em grande parte aproveitados. Instalou-se, então, na 
comunidade de professores e pesquisadores a clareza de que não havia 
necessidade de novos métodos, mas sim de sua unificação para o ensino 
de línguas. Desse pensamento, surge a abordagem comunicativa, que 
considera os seguintes aspectos, conforme Nunan (1991):

a) A língua é um sistema para a expressão do significado e sua função 
primeira é possibilitar interação e comunicação;

b) A aprendizagem decorre da articulação de novos itens relevantes à 
estrutura cognitiva do aprendiz;

c) As habilidades de fala, leitura, escrita e audição são desenvolvidas;
d) O professor é um facilitador e gerente do processo de comunicação, 

conselheiro e analista de necessidades;
e) As aulas são ministradas na língua estrangeira, com uso da língua 

materna para garantir a compreensão e a comunicação;
f) O erro faz parte do processo de aprendizagem e é tolerado desde que 

não impeça a comunicação.
Os três métodos explicitados anteriormente são fundamentais para 

que se firme a tendência atual no ensino de línguas: em vez de método, 
princípios de aprendizagem. 

Para Brown (1994), a opção por se ensinar língua estrangeira através de 
princípios de aprendizagem veio da necessidade de se atender a diferentes 
públicos, respeitando a individualidade dos aprendizes, sendo que os 
métodos estanques não têm sido eficazes. Conseqüentemente, a receita 
(prescrições do método, para serem seguidas passo-a-passo) vem sendo 
substituída pela criação fundamentada no conhecimento (aplicação flexível 
de princípios de aprendizagem a cada situação de ensino).

Três tipos fundamentais de princípios podem servir de base para o 
ensino (Brown, 1994):

a) Cognitivos
• Automaticidade: busca do processamento automático das formas 

lingüísticas;
• Aprendizagem significativa: retenção dos elementos relevantes para 

o aprendiz;
• Investimento estratégico: usos de estratégias de aprendizagem pelo 

aprendiz.
b) Lingüísticos

• Competência comunicativa: capacidade para comunicar-se nos níveis 
lingüístico e pragmático;
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• Efeitos da língua materna: a língua estrangeira é construída a partir 
da língua materna;

• Interlíngua: sistema lingüístico gradualmente construído pelo 
aprendiz de língua 2.

c) Afetivos
• Motivação intrínseca: busca de realização pessoal; interesse pela 

atividade e não recompensas externas;
• Autoconfiança: crença de ser capaz de aprender;
• Ego lingüístico: ao aprender uma língua estrangeira o aprendiz 

desenvolve nova identidade (novos modos de pensar, sentir e agir);
• Antecipação da recompensa: os seres humanos tendem a 

responderem melhor se incentivados ou elogiados;
• Exposição ao risco: ousadia, coragem de arriscar-se;
• Relação entre língua e cultura: juntamente com a aprendizagem da 

língua, aprendem-se também valores, usos e costumes.
Parece certo pensar que, atualmente, a elaboração de cursos e, até 

mesmo das lições, partindo-se dos princípios de aprendizagem seja a mais 
adequada para satisfazer as necessidades específicas de cada aluno. É 
utópico imaginar que seja possível atingir os anseios de toda clientela, mas 
se o curso ou a lição forem elaborados observando-se aspectos cognitivos, 
afetivos e lingüísticos é bem possível que a satisfação do aluno com o 
mesmo seja maior do que na opção por um único método. 

Também, quando se pensa em métodos, abordagens, enfim no ensino 
de uma língua estrangeira, não é possível deixar de pensar nas quatro 
habilidades, leitura, escrita, fala e compreensão auditiva. Muito se 
estudou e ainda se estuda sobre elas, principalmente, por seu papel no 
desenvolvimento da comunicação em língua estrangeira.

A habilidade da fala, segundo Scott (1983), é tipificada como uma 
atividade envolvendo duas ou mais pessoas, nas quais os participantes são 
tanto falantes quanto ouvintes, tendo que reagir e contribuir no processo 
comunicativo de forma rápida. Na prática da fala, cada participante tem 
uma intenção ou várias delas e tem de ser capaz de interpretar o que 
está sendo dito para si e usar seus próprios recursos lingüísticos para 
responder.

A habilidade de compreensão auditiva, sob o ponto de vista 
comunicativo, é fortemente ligada à habilidade de fala, pois, como se sabe, 
a comunicação é um processo de duas vias: uma mensagem não pode ser 
comunicada a menos que haja alguém para recebê-la (Geddes, 1983). A 
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interação entre essas duas habilidades é confirmada quando se observa uma 
atividade bastante comum na realidade do ensino de línguas: o diálogo. 
Viu-se anteriormente que quando se explora a fala, é automático que se 
proceda à escuta para que aconteça a interação entre os participantes. Até 
mesmo em situações em que a fala é bastante unidirecional, em palestras, 
por exemplo, há, em algum momento, produção oral por parte dos ouvintes 
(questionamentos, observações, etc.) (Brown, 1994).

Brown (1994) aponta uma série de fatores que influenciam de forma 
decisiva o processo fala-escuta. Entre eles destacam-se: 

a) Agrupamento: há na fala uma predisposição para agrupar palavras, 
tornando o discurso em muitos momentos um grande amontoado, 
dificultando a compreensão;

b) Redundância: a língua falada apresenta uma grande quantidade de 
repetições, expressões redundantes e palavras como “né”, “hãã” que 
acabam por oferecer um maior tempo para que o ouvinte processe a 
informação;

c) Formas reduzidas: que podem se apresentar na fonologia, na 
morfologia, na sintaxe e na pragmática;

d) Variáveis da performance: na fala, exceto por discursos planejados, 
hesitações, pausas e correções são comuns;

e) Linguagem coloquial: o uso de gírias, expressões idiomáticas e 
conhecimento cultural compartilhado pode ser um empecilho para 
que se estabeleça o diálogo.

Fatores como os apontados acima merecem especial atenção do aprendiz 
e do professor que elabora ou seleciona uma atividade, pois causam 
interferências e podem até bloquear o processo comunicativo.

Barnett (apud Hadley, p.195:1993) confirma ainda que a leitura se 
mantém como importantíssima no processo de aprendizagem de línguas e 
completa afirmando que atualmente é vista sob uma ótica diferente, “como 
comunicação, como processo mental, como a participação ativa do leitor na 
criação de sentidos, como manipulação de estratégias, como uma habilidade 
mais receptiva do que passiva”.Também na leitura o conhecimento pré-
existente sobre o código lingüístico, bem como o conhecimento de mundo 
podem ser tão ou mais importantes que as próprias palavras do texto. De 
fato, parece que quanto mais informação não-visual o leitor possui, de 
menos informação visual ele precisará (Hadley, 1993).

Assim como a leitura exige vários conhecimentos prévios, a escrita 
também os exigirá. Conforme afirma Hadley (1993:290), “se aprender a 
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escrever em segunda língua requeresse apenas ‘escrever frases’ no novo 
código, então ensinar escrita seria uma tarefa relativamente fácil”. Mas 
o que se observa freqüentemente é uma grande dificuldade por parte do 
aluno em produzir, legado trazido muitas vezes da própria tarefa quando 
executada na língua materna. Também quando se escreve, observa-se, 
entre outras coisas, a correção gramatical, a coerência e a coesão no nível 
da frase e do texto e o processo envolvido na produção.

Algumas características, que podem ser aplicadas tanto à leitura quanto 
a escrita, servem como base para que se possa identificar o porquê de 
algumas dificuldades, servem, também, como auxílio na elaboração e 
avaliação de atividades. São elas (Brown, 1994):

a) Permanência: O texto escrito tem uma vida mais longa, podendo ser 
passado de geração em geração sem alterar fortemente sua essência;

b) Tempo de leitura e de escrita: existe um ritmo próprio de cada 
indivíduo, e esse deve ser respeitado dentro do possível;

c) Ortografia e vocabulário: a escrita exige maior correção e 
conhecimento vocabular do que a fala;

d) Complexidade: a escrita utiliza estruturas mais complexas que a fala, 
podendo, por isso tornar tanto a compreensão quanto a produção 
tarefas complexas.

Estudar ou trabalhar as quatro habilidades separadamente, de forma 
enfática, tem sido a escolha de muitos materiais disponíveis ao longo da 
história do ensino de línguas. Porém, mais recentemente, tem-se pensado 
não em ensinar vários aspectos de uma mesma habilidade, mais sim 
integrar as várias habilidades. A integração das quatro habilidades tem 
o objetivo primeiro de proporcionar aos alunos uma experiência de uso 
da língua mais próxima da realidade. Assim, numa aula de leitura, por 
exemplo, pode-se proceder com uma discussão sobre o tópico de leitura, 
seguida de uma palestra sobre o assunto, a leitura propriamente dita e uma 
atividade de escrita que retome o assunto abordado sob uma outra óptica 
(Brown,1994).

A utilização das quatro habilidades de forma integrada só tem razão 
de ser se o curso ou a lição for pensado sob uma perspectiva interativa 
e comunicativa, o que o trabalho através de princípios de aprendizagem 
propicia. Caberá ao professor escolher qual o caminho a seguir: se o da 
tradição ou da interação. Porém, não importando a escolha, deve fazê-
la com consciência e assumir-se como um profissional que opta por um 
determinado método ou abordagem.
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O ensino de português como LE: avaliando compreensão e produção 
oral em um curso de conversação do Programa de Português para 
Estrangeiros da UFRGS.
Letícia Grubert dos Santos
Fernanda Martins Wasserman
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Brasil)

Introdução

Avaliar o desempenho de alunos em LE1 quanto ao uso das habilidades 
de compreensão e produção oral, geralmente, não é uma tarefa fácil. Como 
professores precisamos sempre refletir sobre a operacionalização daquilo 
que ensinamos durante um curso, ou seja, o que pretendemos com nosso 
plano de aulas e como avaliaremos o que foi desenvolvido. 

Conforme aponta Schoffen (2003:10), a prática da avaliação de línguas 
passou por transformações que devem ser entendidas e reconhecidas como 
avanços de cada período. O estruturalismo, por exemplo, “foi a primeira 
escola a pensar cientificamente em testes de línguas e a buscar a definição 
de proficiência”. Anos mais tarde, Chomsky (1965) postula na teoria 
Gerativista os conceitos de “falante ideal” (aquele que sabe tudo sobre 
sua própria língua sem que ninguém o tenha ensinado) e “competência 
lingüística” (a capacidade de empregar regras fonológicas e sintáticas 
da estrutura de superfície e procedimentos interpretativos da estrutura 
profunda). A partir desta noção de competência lingüística, Hymes (1972) 
propõe uma noção de competência comunicativa em um sentido mais 
abrangente, relacionada à idéia de que conhecer uma língua para se agir 
em uma dada comunidade compreende mais do que simplesmente saber 
suas regras gramaticais, pois é necessário conhecermos também as regras 
de uso da língua-alvo. 

Apesar das mudanças teóricas nos estudos da linguagem que refletiram 
na área de avaliação, ainda hoje existe uma tradição em LE baseada 
em teorias e métodos estruturalistas, na qual se testa o objeto língua 

1   Nos estudos lingüísticos há diferenças conceituais entre os termos língua estrangeira (doravante 
LE) e segunda língua (doravante L2).  Nossa proposta foi originalmente elaborada para um curso 
de português em contexto de L2, mas estaremos utilizando, neste trabalho, o termo LE em seu 
sentido mais abrangente, o qual engloba também L2.
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separadamente, através de componentes discretos e de habilidades 
isoladas. Além disso, observamos, em sala de aula, avaliações muito 
subjetivas e sem critérios explícitos aos alunos, os quais são informados 
apenas de seus resultados sem saber, antecipadamente, quais critérios 
nortearam a decisão do professor.  

Se entendermos que o conceito de proficiência oral é muito mais amplo 
do que apenas a acurácia lingüística, devemos refletir esta concepção 
em nossas avaliações por meio de tarefas que realmente façam parte da 
necessidade de nossos alunos e que tenham critérios claros (tanto para o 
professor quanto para os alunos) quanto ao tipo de proficiência esperada.  

1. Definindo Proficiência oral 

Scaramucci (2000) enfatiza a importância de se definir a noção de 
proficiência (“saber uma língua”), para que o instrumento avaliativo que 
vamos elaborar seja coerente com as habilidades que pretendemos testar. 
O propósito de ensino dos cursos oferecidos pelo Programa de Português 
para Estrangeiros (PPE/UFRGS) se baseia na noção de proficiência exigida 
pelo exame Celpe-Bras, cujo construto de linguagem está apresentado da 
seguinte forma no Manual do candidato do Exame Celpe-Bras (p. 4):

“Com base em uma visão da linguagem como uma ação conjunta de 
participantes com  um  propósito  social, e considerando língua  e   cultura   
indissociáveis,  o   conceito  de    proficiência    que fundamenta  o exame 
consiste no uso adequado da língua para desempenhar   ações  no  mundo. 
Nesse sentido, a prática da  linguagem   tem de levar em conta o contexto, 
o propósito e o(s) interlocutor(es)  envolvido(s)  na   interação  com  o  
contexto”.                                                   

Diante disto, as tarefas desenvolvidas, principalmente nos cursos 
Básico I, Básico II, Intermediário I, Intermediário II e Conversação 
(Básica e Avançada), primam pelo desenvolvimento das habilidades de 
forma integrada para uma interação mais real entre os alunos na língua 
alvo. Compreensão, fluência e competência interacional são os critérios 
mais relevantes, seguidos das adequações lexicais e gramaticais e da 
pronúncia.

2. Critérios para elaboração de instrumentos avaliativos

Ao elaborarmos um instrumento de avaliação seja oral ou escrito, 
precisamos ter claros alguns critérios essenciais à prática avaliativa. Há 
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diferentes formas de avaliar, bem como diversos instrumentos avaliativos 
(testes tradicionais ou avaliações alternativas). Porém, em todos os casos, 
é importante que o professor esteja ciente dos critérios subjacentes ao seu 
método avaliativo. Em se tratando da testagem em língua estrangeira, 
a literatura apresenta alguns conceitos que deveriam ser refletidos e 
analisados pelos professores em suas avaliações. Mesmo que estejamos 
preparando um teste para ser aplicado em sala de aula (e não um teste de 
larga escala), ele terá efeitos na vida do aluno, principalmente se for um 
teste oral devido à possível ansiedade gerada pela interação face a face.

Segundo Bachman & Palmer (1996:17), o mais importante na construção 
e no desenvolvimento de um teste é o uso que se fará dele. Os autores 
definem a utilidade de um teste de acordo com seis qualidades: 

a) Validade: Corresponde ao seu sucesso em relação ao que ele se 
propôs a avaliar. Portanto, um teste é considerado válido se ele mede 
o que se propõe a medir (Hughes, 1994). Para que haja validade de 
construto em um teste, este deverá refletir através de suas questões 
e/ou tarefas a perspectiva subjacente ao que está sendo avaliado. Já 
a validade de face está relacionada à percepção do aluno sobre o que 
está sendo exigido dele no instrumento avaliativo utilizado.

b) Confiabilidade: Diz respeito à consistência dos critérios envolvidos 
para medir o aproveitamento de um candidato em um teste.  

c) Autenticidade: Diz respeito à correspondência entre o tipo de tarefa 
elaborada em um teste e as características de uso da língua alvo em 
contexto fora do teste. Um teste será autêntico se apresentar exemplos 
de questões que simulem os tipos de situações que o candidato 
encontrará no mundo real.

d) Interatividade: Podemos distinguir o envolvimento do candidato ao 
realizar as tarefas de um teste como sendo de alta interativade ou 
baixa interatividade. Um exemplo de baixa interatividade em um 
teste, segundo Bachman e Palmer, seria uma seleção para digitadores 
de textos em inglês. Nesse tipo de teste, espera-se apenas que o 
candidato seja capaz de digitar corretamente o que se encontra no 
documento, bastando para isso a sua habilidade de digitador. No 
entanto, se, para essa mesma vaga, o teste exigido apresentasse uma 
composição diferente ao candidato, com tarefas de compreensão e 
produção escrita, teríamos, então, uma alta interatividade, pois o 
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instrumento estaria solicitando do candidato diferentes habilidades 
quanto ao uso da língua.

e) Efeito Retroativo/Impacto: Refere-se à influência (positiva 
ou negativa) que exames considerados de grande procura 
como vestibulares, proficiência, etc, podem exercer no ensino-
aprendizagem em geral. Isso significa a mudança em potencial nos 
métodos, materiais didáticos, currículos utilizados por instituições 
de ensino, e, conseqüentemente atitudes de professores e alunos, 
a partir de novas concepções de avaliação da linguagem que esses 
exames apresentam.

f) Praticidade: Relação entre os recursos necessários para o 
desenvolvimento de um teste, sua aplicação e os recursos disponíveis 
para essas atividades. 

Com base nesses critérios, ressaltamos a necessidade de que o professor 
elabore suas grades avaliativas para que possa tomar uma decisão mais 
confiável em relação ao desempenho de seu aluno.  A tendência dos 
professores que não contam com uma grade, composta por critérios claros 
e explícitos para ser periodicamente consultada durante o processo de 
correção, é de serem bastante subjetivos no seu julgamento (MacNamara, 
1996).  

É na grade avaliativa que deverá constar o construto de linguagem, ou 
seja, qual é a percepção do professor quanto ao que é mais importante para 
ser avaliado em seu teste. Então, com as grades se torna possível minimizar 
os efeitos da subjetividade intrínseca a qualquer avaliação. 
  
3. Construindo os instrumentos avaliativos do curso de Conversação 
Avançada PPE/UFRGS 

O curso de Conversação Avançada do PPE/UFRGS é um módulo novo 
dentre os cursos oferecidos2, dando seqüência ao curso de conversação para 
alunos do nível Básico II. O objetivo principal deste curso é “aperfeiçoar 
as habilidades de compreensão e produção oral na língua portuguesa através de 
tarefas que proporcionem a interação entre os alunos”. 

Para tanto, de modo a avaliar o desempenho da turma do curso de 

2   Sua primeira aplicação está acontecendo neste semestre (2006/2), tendo como ministrante a 
professora Letícia Grubert dos Santos e o auxílio da professora Fernanda Martins Wasserman 
para as questões concernentes à avaliação. 
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Conversação Avançada, foi proposto aos alunos que houvesse uma votação 
para a escolha de duas tarefas através das quais eles seriam avaliados. As 
atividades propostas foram: roleplay em pares (sobre algum tópico discutido 
em aula); entrevista formato Celpe-Bras (sobre os tópicos discutidos em 
aula) e apresentação sobre algum aspecto da cultura Brasileira (seminário: 
tema livre).  A maioria dos alunos votou na entrevista e na apresentação 
“seminário”. Tais escolhas tiveram como justificativa, respectivamente, 
a necessidade de se confrontarem com uma avaliação semelhante à do 
exame Celpe-bras (a maioria dos alunos prestaria o exame no próximo 
ano) e o desejo de serem avaliados a partir de uma prática que muitos 
deles também deveriam seguir em outros cursos de português e ao longo 
de suas vidas3. 

Com base nas atividades propostas para avaliação e, diante dos 
objetivos do curso (entregues aos alunos na primeira aula), a professora 
propôs à turma uma reflexão sobre através de quais critérios eles deveriam 
ser avaliados no que tange à compreensão e produção oral. É importante 
ressaltar que a professora apontou algumas questões para os alunos 
discutirem, tais como: a adequação da língua aos interlocutores envolvidos 
na apresentação e aspectos importantes para uma apresentação, pesquisa, 
material de apoio, etc. 

As seguintes questões foram colocadas aos alunos para discussão:

Converse com o seu colega sobre as seguintes questões:
1) Pensando em apresentações orais, o que você considera importante em uma 
apresentação para os colegas e para a professora?
2) Quais critérios devem ser levados em conta para que se avalie uma boa 
apresentação oral?

Com base nas respostas do grupo, foi formada a seguinte grade avaliativa 
com relação aos critérios de relevância para o primeiro instrumento, em 
que 60% da nota final correspondem ao desempenho oral do aluno e 40% 
aos aspectos organizacionais da apresentação.

3   Muitos dos alunos são estudantes de graduação na Coréia e outros trabalham em empresas 
multinacionais, ou seja, para eles é importante ter a experiência de serem avaliados em 
apresentações orais em língua portuguesa, pois este tipo de tarefa faz ou fará parte de sua prática 
profissional.
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60%
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO ORAL MB1(A) B(B) R (C)

20% Clareza na apresentação

10% Fluência

10% Vocabulário adequado

10% Interação com os ouvintes (compreensão das 
perguntas)

5% Pronúncia adequada

5% Adequação gramatical

Nota Final:

40% CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA 
ORGANIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MB (A) B (B) R (C)

15% Planejamento da apresentação (introdução do tópico, 
etc.)

10% Materiais de apoio

10% Informações relevantes

5% Desenvoltura do apresentador: tom de voz adequado

GRADE PARA INSTRUMENTO 1: 

APRESENTAÇÃO ORAL PARA COLEGAS E PROFESSORA

Apresentador:     

Título da apresentação:

Nota Final: 

Avaliação final:

100% a 86% = A   85% a 76%  = B 
75% a 60%  = C

COMENTÁRIOS:

A partir dos critérios decididos em conjunto com a turma e da grade 
para o instrumento 1, a professora elaborou a seguinte grade para o 
instrumento 2: 
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100% CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO 
DESEMPENHO ORAL

MB (A) B (B) R(C)

40% Compreensão (perguntas do professor)

30% Contribuição para a conversa (interação com o
 professor)

10% Fluência

10% Vocabulário adequado

5% Pronúncia adequada

5% Adequação gramatical
       

GRADE PARA INSTRUMENTO 2: 

ENTREVISTA 

Entrevistado:     

Tópicos da entrevista:

Nota Final:  Avaliação final:

100% a 86% = A
85% a 76% = B
75% a 60% = C

COMENTÁRIOS:

4. Considerações Finais

Através da discussão com a turma sobre as tarefas para a avaliação e os 
critérios a serem utilizados por eles e pelo professor para avaliar os colegas, 
podemos dizer que conseguimos obter uma avaliação mais válida de 
acordo com o objetivo do curso de Conversação Avançada PPE/UFRGS. 

Além disso, os instrumentos avaliativos utilizados podem ser 
considerados autênticos, pois fazem parte da vida dos alunos, no sentido 
de corresponderem às necessidades reais de uso da linguagem. A 
avaliação é mais confiável, pois há uma grade baseada em critérios que 
são do conhecimento de todos (professora e alunos). A avaliação também 
apresenta alta interatividade, por exigir compreensão e produção oral 
dos alunos (tanto na apresentação para os colegas, pois o apresentador 
deverá compreender as perguntas feitas pelos demais e pela professora, 
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quanto na interação com a professora no momento da entrevista). O efeito 
retroativo é positivo, pois através da construção conjunta dos critérios de 
avaliação, o aluno tem mais oportunidades de refletir sobre seu processo de 
aprendizagem na LE. Ao participar ativamente de todo processo avaliativo, 
há uma co-construção de conhecimento do grupo, permitindo que cada 
participante seja um agente do seu saber, não apenas um aluno que aceita 
o que o professor lhe indica como melhor método avaliativo.  

Por fim, não podemos preparar instrumentos avaliativos sem levar 
em conta o critério da praticidade. Embora seja realmente desafiador 
elaborarmos tarefas mais autênticas e construirmos grades adequadas 
aos instrumentos de testagem que pretendemos utilizar, consideramos 
prática a avaliação proposta neste artigo, pois a mesma não exige esforço 
ou material diferente do que normalmente se utiliza para outros tipos de 
avaliação em sala de aula. 

Esperamos estar contribuindo para a discussão concernente às práticas 
avaliativas no contexto de Português como LE. Pretendemos com nossa 
proposta de elaboração de tarefas e de grades avaliativas das habilidades de 
compreensão e produção oral de forma integrada demonstrar a importância 
de que os professores de língua elaborem seus instrumentos avaliativos de 
acordo com a necessidade de cada grupo. Não consideramos esta proposta 
acabada, pois está sendo testada e, portanto, sujeita a modificações e 
adequações necessárias. Acreditamos tratar-se de um aspecto inovador 
o fato de estarmos incluindo os alunos no processo de avaliação como 
avaliadores também, ao elaborarmos, a partir de critérios previamente 
escolhidos por eles uma grade simplificada para ser utilizada pela própria 
turma.   
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O ensino de Português como L2 através da Pedagogia de Projetos
Graziela Andrighetti
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Brasil)

A Pedagogia de Projetos tem sido uma alternativa fundamental na 
Educação na busca pela formação de sujeitos conscientes do papel que 
desempenham dentro e fora de instituições de ensino, resignificando 
os papéis do educador e do educando, e na importância de um ensino-
aprendizado mais dinâmico. Dentre essas perspectivas, muitos autores 
(Hernández e Ventura, 1998; Nogueira, 2005; Machado, 2004) têm destacado 
a Pedagogia de Projetos, também denominada de projetos temáticos 
ou de trabalho, como alternativa de trabalho de forma contextualizada, 
pretendendo gerar aprendizagem significativa na medida em que propicia 
oportunidades para despertar no educando a capacidade de estabelecer 
conexões entre as informações, interligando conteúdos, despertando senso 
crítico e cidadania através de propostas flexíveis que estão intrinsecamente 
ligadas à realidade do grupo ao qual será aplicada, dependendo disso, seu 
êxito ou não (Hernández, 1998).

Para o trabalho com projetos em sala de aula, é necessário ressaltar 
aspectos importantes que devem estar presentes ao longo de sua realização 
(Fried-Booth, 1986; Haines, 1992; Nogueira, 2005), como a escolha do tema, a 
flexibilidade, a diferença entre uma aula tradicional e uma aula com projetos 
de trabalho, o papel ativo dos participantes, a autonomia, o estabelecimento 
de um produto final e uma  avaliação contínua não apenas dos alunos pelo 
professor, mas do professor pelos alunos, do desenvolvimento de todo o 
projeto pelos alunos e também uma auto-avaliação da participação de cada 
um no desenvolvimento do projeto.

Neste trabalho pretendemos refletir sobre os resultados obtidos nas 
aulas de Português L21 através de um projeto de trabalho desenvolvido 
com um grupo de alunos chineses estudantes de Português pelo Programa 
de Português para Estrangeiros da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Esse grupo, composto por 16 alunos, estava cursando o módulo 
Projetos2. 

1 L2 refere-se à língua  aprendida em contexto onde ela é usada pela comunidade.

2 O módulo Projetos é um dos módulos oferecidos pelo Programa de português para Estrangeiros – 
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O objetivo do presente trabalho é verificar quais os resultados da 
Pedagogia de Projetos em uma aula de Português L2 em relação à 
aprendizagem e à participação dos alunos. O projeto de trabalho realizado 
junto a esse grupo de alunos deu-se em 3 etapas, estabelecidas após a 
escolha do tema feita pelo grupo: A China pelos brasileiros e pelos chineses. 
O produto final estabelecido pelo grupo foi a produção de um caderno 
contendo os textos produzidos ao longo do projeto.

A primeira etapa do trabalho foi composta pela leitura de três 
reportagens sobre a China publicadas em revistas e jornais brasileiros. A 
realização de cada leitura seguiu-se de debate e posicionamento em relação 
às informações lidas. Após os debates, foram realizadas produções escritas 
de textos de opinião para publicação em revista ou jornal, posicionando-
se em relação às reportagens lidas. É necessário mencionar que todos 
os textos solicitados passaram por um processo de reescrita, tendo sido 
considerados os seguintes aspectos: a) adequação contextual, levando-se em 
conta o gênero textual utilizado, explicitando os motivos que os levaram a 
escrever o texto de opinião, a construção de argumentação convincente e a 
compreensão do texto lido; b) adequação discursiva, analisando aspectos de 
coesão e coerência entre as idéias trazidas no texto; c) adequação lingüística, 
voltando-se para questões mais pontuais de gramática e léxico.

Ao encerrarmos a primeira etapa do projeto, e já tendo prontos todos os 
textos, os alunos fizeram uma seleção pessoal de seus textos para publicação 
na primeira parte do caderno.

A segunda etapa dedicou-se a um levantamento de dados sobre 
o conhecimento dos brasileiros em relação à China, feito através de 
questionários elaborados pelos alunos durante as aulas para posteriores 
entrevistas com brasileiros. Após as entrevistas, foi feita a análise das 
respostas obtidas para definir tópicos que poderiam ser desenvolvidos 
pelos alunos para descrever, esclarecer e aprofundar assuntos relacionados 
à religião, hábitos, comidas, tradições, datas comemorativas, etnias, 
educação na China, o que seria feito na etapa seguinte.

A terceira etapa do projeto voltou-se para a produção escrita de textos 
informativos realizada em grupos a partir da escolha de tópicos levantados 
na segunda etapa, a saber: Tradições: festivais importantes, casamento e a 
crença por trás dos números; Educação na China; Etnias; Ricos e Pobres; 

UFRGS e tem por objetivos proporcionar o desenvolvimento da habilidade de produção textual, 
de leitura e comunicativa
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Comidas; Passado e Presente. Após a produção textual, houve troca de textos 
entre alunos para leitura e reescrita. Para encerrar a terceira e última etapa 
do projeto, os alunos escreveram também a introdução, desenvolvimento 
e considerações finais do trabalho, esclarecendo ao leitor do Projeto China 
(nome dado por eles ao projeto realizado) os motivos que os levaram à 
escolha desse tema e refletindo sobre a valia do desenvolvimento de um 
projeto de trabalho e das oportunidades trazidas por ele. 

A última etapa do trabalho também dedicada à elaboração da capa 
para o caderno foi de grande valia para o grupo por destacar o grande 
valor de um produto final como forma de materializar o esforço, empenho 
e participação do grupo, garantindo a eles verem seu trabalho pronto e 
poderem compartilhá-lo com outros indivíduos que, através de novas 
opiniões, garantirão a continuidade da reflexão.

O objetivo desse trabalho é refletir sobre os resultados obtidos no projeto 
de trabalho desenvolvido com um grupo de alunos chineses e verificar 
quais os resultados da Pedagogia de Projetos em uma aula de Português L2 
em relação à aprendizagem e à participação dos alunos. Para tanto, foram 
levados em conta a os seguintes itens para a obtenção dos resultados: a 
participação dos alunos nos debates em sala de aula; os textos elaborados 
pelos alunos (escritura e reescritura); a participação e colaboração dos 
alunos nas tarefas em grupos; as entrevistas realizadas pelos alunos com 
brasileiros; a pesquisa realizada pelos alunos extra classe; a avaliação, pelos 
alunos, do trabalho realizado; a auto-avaliação dos alunos.

Levando-se em conta os itens citados acima para a reflexão acerca dos 
resultados, o uso da Pedagogia de Projetos nas aulas de Português L2 
proporcionou aos alunos oportunidades de aprendizagem nas seguintes 
dimensões: a) dimensão lingüística, oportunizando o desenvolvimento 
das habilidades de leitura e produção textual e o aprimoramento do uso 
da língua na prática de diferentes gêneros textuais, focalizando aspectos 
discursivos, lexicais e gramaticais; b) dimensão social, pois através do  
uso da língua portuguesa interage-se com diferentes interlocutores sobre 
assuntos e com diferentes propósitos: discutir, opinar, argumentar, tomar 
decisões, entrevistar brasileiros na busca por informações; c) dimensão 
cultural, oportunizando o uso da língua em situações autênticas e reflexão 
sobre essa prática, focalizando semelhanças e diferenças culturais (prática 
de interação, formalidade e polidez, pontos de vista).

É importante ressaltar também que, por serem responsáveis pelas suas 
escolhas, decisões quanto às ações a serem tomadas e avaliação ao longo do 
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projeto, a Pedagogia de Projetos propiciou o desenvolvimento da autoria e 
da autonomia dos alunos.

Esperamos que a reflexão desenvolvida através da realização deste 
estudo possa contribuir para a busca por oportunidades de aprendizagem 
que tenham como objetivo a formação de sujeitos críticos e autônomos. 
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O projeto Jornal on-line: relato de uma experiência com escrita 
colaborativa em ambientes digitais com aprendizes de português para 
estrangeiros
Gabriela da Silva Bulla
Letícia Grubert dos Santos
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Brasil)

Introdução

O presente trabalho constitui-se de um relato analítico de um projeto 
educacional, cujo intuito foi a criação coletiva de um jornal online do 
estrangeiro no Brasil. Sob uma perspectiva sociocultural vygotskiana de 
aprendizagem, a qual prioriza o ensino a partir das práticas sociais, ou 
seja, a partir das interações entre participantes, mediado, dentre outros 
aspectos, pela linguagem (Vygotsky, 1984; 1986), este projeto proporcionou 
o desenvolvimento da escrita colaborativa entre seus participantes, 
utilizando-se a linguagem com um propósito, interlocutores e meio de 
interação reais, típicos do gênero discursivo jornal online.

 Através desse projeto, os participantes puderam pensar também sobre 
sua própria cultura e discutí-la com colegas de outras nacionalidades, 
representando, assim, o desenvolvimento de uma prática educacional 
culturalmente sensível (Erickson, 1987; Bortoni-Ricardo e Dettoni, 2001, 
Freire, 1997).

Neste artigo, enfocaremos aspectos organizacionais e desenvolvimentais 
do projeto, com ênfase nas práticas interacionais dos participantes e escrita 
colaborativa mediadas pelo computador.

Relato do projeto Jornal Online

O projeto consistiu na criação coletiva de um jornal online do 
estrangeiro que vive no Brasil, visando à construção de mais um espaço 
de discussão e compartilhamento de idéias, experiências e impressões 
acerca do ser estrangeiro no Brasil e de aspectos culturais em geral. Esse 
espaço proporcionaria maior integração entre os alunos estrangeiros 
e a comunidade em geral, bem como ofereceria informações úteis aos 
estrangeiros que residem em Porto Alegre. Para a construção do jornal, fazia-
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se necessário também o trabalho com gêneros discursivos constituintes 
desse tipo de veículo, partindo da exploração dos jornais online existentes 
na internet. Outro objetivo do projeto foi o desenvolvimento da produção 
escrita dos alunos que, nesse contexto, foi abordado de forma colaborativa, 
através da utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC). 
O projeto propiciaria, pois, maiores oportunidades de aprendizagem aos 
participantes, especialmente em relação à escrita desse gênero discursivo.

Os participantes do projeto faziam parte de uma turma de Português 
como L2 do Programa de Português para Estrangeiros (PPE) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), do nível básico 2. O 
grupo era constituído de três professoras (duas brasileiras e uma chinesa 
– mestrandas do PPG-Letras da mesma instituição) e doze alunos (oito 
chineses – há aproximadamente 5 meses no Brasil, dois coreanos, uma 
húngara e um inglês – há aproximadamente 1 ano no Brasil), de idades 
entre 18 e 30 anos.

A criação do jornal durou cerca de oito encontros presenciais, realizados 
no laboratório de informática do Instituto de Letras da UFRGS, e atividades 
a distância, mais especificamente para o término da escrita dos textos das 
seções1. Durante o processo de desenvolvimento do jornal, utilizamos 
o ambiente virtual ALED (Aprendizagem de Línguas Estrangeiras a 
Distância2), do mesmo instituto, que oferece as seguintes ferramentas: 
Fórum, Acervo, Blog, Agenda, Webfolio, Chat, Perfil e um link para o 
Equitext3, um software de escrita colaborativa via web do Programa de 
Pós-Graduação em Informática na Educação da UFRGS.

Apenas algumas dessas ferramentas foram utilizadas, de acordo 
com objetivos educacionais previamente estabelecidos. A seguir, 
mencionaremos os propósitos com que cada uma dessas ferramentas 
foi utilizada (em qual etapa do processo e para o que), bem como 
apresentaremos um exemplo de interação mediada pelo computador e um 
de escrita colaborativa também mediada pelo computador4.

No Fórum, os participantes puderam postar sugestões de nomes para o 

1   O projeto foi iniciado no final do segundo semestre de 2005, sua primeira edição. Durante o 
primeiro semestre de 2006, serviu para a publicação de alguns textos de diferentes turmas do 
PPE e, no segundo semestre de 2006, duas turmas estão desenvolvendo novas edições do jornal 
online.

2   http://www.ufrgs.br/aled.

3   http://equitext.pgie.ufrgs.br.

4   Os dados foram preservados em sua originalidade, sem correções gramaticais.
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 Seção Turismo

 nike13 - Segunda, 31 Outubro 2005 10:33:12:  nós estrangeiros podem ir para outra 
pais??? por examplo,US....

azilinha - Segunda, 31 Outubro 2005 10:34:00: Voce gostaria de ir a outro pais? Nao 
gosto de Brasil? :-)

nike13 - Segunda, 31 Outubro 2005 10:35:39: quero viajar no brasil,mas também quero 
ir aos outros países.

nike13 - Segunda, 31 Outubro 2005 10:43:50: quero ter informações sobre como viajar 
os lugares,por examplo ,eu queria ir ao iguaço...pode ter algum plano...

azilinha - Segunda, 31 Outubro 2005 11:08:25: Vou procurar informacoes...

azilinha - Segunda, 31 Outubro 2005 11:12:21: Voces ja estavam nas outras partes do 
Brasil, por favor, contam as suas experiencas pra nos! Me interessa muito.

nike13 - Segunda, 31 Outubro 2005 11:13:12: primeiro procurar algums lugares 
interessantes e famosos...por examplo...iguaço,rio de janeiro,praia,amozôna,mantan
ha de pão...

azilinha - Segunda, 31 Outubro 2005 11:15:19: Amazonia... OK! Eu gostaria de ir pra la 
com certeza. Gostaria de fazer um viajem no “amazon forest”.

jornal e discutir sobre os assuntos que constituiriam cada seção. O quadro 
1 a seguir é um exemplo de interação mediada pelo computador (via 
Fórum/ALED) durante a delimitação dos assuntos de cada seção. Os alunos 
interagiram face a face com alguns colegas e, ao mesmo tempo, postaram 
suas contribuições no Fórum, para que todos pudessem acompanhar e 
participar das discussões. No exemplo do quadro 1, atendemos para as 
tentativas de delimitação do assunto da seção Turismo que requerem dos 
participantes, assim como várias outras tomadas de decisões coletivas, 
exposição de idéias, sugestões e opiniões (nike13 - Segunda, 31 Outubro 
2005 10:33:12), resolução de discordâncias (nike13 - Segunda, 31 Outubro 
2005 10:35:39), divisão de atividades, ajuda mútua (azilinha - Segunda, 31 
Outubro 2005 11:08:25) etc., buscando a criação conjunta de um produto 
final, neste caso, o jornal online.

Quadro 1: Trecho de interação mediada pelo computador (Fórum).

 
No Equitext, os textos das seções foram escritos de maneira colaborativa. 
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Data Conteúdo do Parágrafo Colaborador Ação Obs

21/11/2005-
11:47

Acho que esta seção é sobre informaçoes locais. 
Estou tentando escrever algumas coisas que 
podem ser importante pra as pessoas morando 
aqui, mas não connhecendo a cidade muito 
bem. Vou colocar informações sobre mapas, 
transporte, e atividades em Porto Alegre.

azilinha A *

28/11/2005-
10:55

Se não estão dispostos a pagar, so ter umas horas 
calmas na natureza, vão ao parque Redenção, 
Praça da Matriz, Gasómetro (perto do Rio 

Guaiba) ou outros parques na cidade. Esses 

lugares são cheios de árvores e flores muito 
bonitas. Acho que as muitas aereas verdes são 
uma das coisas melhores em Porto Alegre. A 
gente pode ver algumas plantas especiáis e 
impressionantes. Quando for la, não esquece de 
levar chimarrão! :-)

verochina A ----

Esta ferramenta proporciona a reescritura de parágrafos e visualização 
destes por todos os participantes do projeto. Além disso, no Equitext, 
há um ícone denominado histórico, no qual se podem encontrar todas as 
produções escritas dos alunos e suas alterações ao longo de um trabalho. 
No quadro 2, a seguir, temos um exemplo de escrita colaborativa mediada 
pelo computador via Equitext.

Quadro 2: Escrita colaborativa mediada pelo computador (Equitext).

No Acervo, os mais diferentes arquivos (fotos, textos de outros jornais, 
mapas, figuras etc.) foram armazenados a fim de compartilharem com os 
colegas materiais que poderiam ajudá-los na construção do jornal. Alguns 
desses documentos foram utilizados na constituição das seções, conforme 
indicação dos alunos.

Na web, o primeiro formato do jornal foi publicado (página html), seu 
layout foi decidido pelo grupo e as seções foram organizadas (juntando 
os textos construídos no Equitext com os demais elementos colocados no 
Acervo)5.

5   Para o primeiro semestre de 2006, o jornal foi transferido para um blog (http://ppeonline.
blogspot.com), pela facilidade de postagem e possibilidade de adicionar comentários aos 
textos (o que também era possível na página em html, mas requeria maiores conhecimentos 
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No Blog (do ALED), os alunos puderam escrever suas avaliações do 
projeto (ver Bulla, Santos, Yan & Polonia, 2006, para uma análise detalhada 
das avaliações).

Todas as etapas e escolhas eram decididas por todos através de diálogos 
e votações. As seções foram listadas e criadas pelos alunos para serem, 
depois, eleitas e escritas (foram sete seções ao todo: Turismo, Relatos, Dicas, 
Cultura, Gastronomia, Esporte e Escritores). Cada aluno ficou responsável, 
juntamente com no mínimo mais um colega, pela realização de duas seções. 
Os trabalhos de escrita eram, em sua maioria, realizados com dois alunos 
no mesmo computador, mas alguns preferiram utilizar um computador 
para si. Essa divisão de responsabilidade justificou-se por um propósito 
prático: as seções deveriam ser terminadas até o final do ano, o que não 
impedia que outros escrevessem em outras seções, conforme acordado. Os 
textos foram, assim, escritos por todos e corrigidos por todos, em dinâmicas 
de correções conjuntas e reescrituras com a ajuda das professoras, a fim de 
que houvesse uma adequação ao gênero discursivo pretendido.

Considerações Finais

O principal objetivo do projeto Jornal Online era criar um espaço para 
que os alunos estrangeiros pudessem  se expressar  livremente,  interagir  
com  outras  pessoas  e desenvolver suas habilidades escritas através da 
prática de escrita colaborativa em um ambiente virtual. Além de atingirmos 
esse objetivo, as implicações do projeto claramente foram ampliadas. Criar 
um jornal online estreitou relações interpessoais, fomentou reflexões e 
descobertas  sobre  si  e  o  outro,  bem  como possibilitou  a emergência de 
diferentes  identidades sociais  coletivas:  eles  faziam  parte  de  um  grupo  
de estrangeiros escritores (identidades destacadas por evidências textuais 
discursivas); eram participantes com agentividade e voz no processo 
educacional.

Como reflexos da exploração inicial de jornais online existentes no mundo 
digital, dos trabalhos de aprimoramento das produções textuais dos 
alunos, do fato de estarem criando um jornal para ser realmente publicado 
na web para outras pessoas lerem, de estarem escrevendo sobre assuntos 
de seus interesses com liberdade e de serem realmente os protagonistas 

de programação). No segundo semestre de 2006, no qual duas turmas estão trabalhando para 
a criação de novas edições do jornal, uma página wiki está começando a ser usada (http://
portuguesparaestrangeiros.pbwiki.com), buscando maiores possibilidades de alteração do jornal 
por parte dos alunos.
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da história, os agentes do processo educacional, os alunos co-construíram 
textos destinados a interlocutores reais, não apenas às professoras, se 
posicionaram como escritores, refletiram, discutiram e questionaram 
suas visões de Brasil, desenvolvendo habilidades não apenas lingüísticas, 
mas culturais e sociais. Os alunos realmente se engajaram no projeto e, 
assim sendo, vivenciaram momentos de aprendizagem significativa e 
contextualizada com os colegas.

Acreditamos que a utilização de TIC pedagogicamente sustentada e 
contextualizada também contribuiu para tal engajamento, bem como para 
a emergência de diferentes oportunidades de participação e aprendizagem. 
Esse projeto evidencia, por fim, a importância de uma prática de escrita 
em L2 com propósitos sociais autênticos e significativos, isto é, a partir 
da delimitação de um gênero discursivo, que possibilitem processos 
educacionais mais inclusivos, culturalmente sensíveis e que oportunizem 
construções conjuntas de conhecimento.
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Mesa D

LÍNGUAS-CULTURAS

Encontro cultural entre os povos de língua portuguesa
Alicia Inés Yoerg
Facultad de Humanidades y Artes de Rosario
(Santa Fe-Argentina)

“Cada Língua tem uma forma interna sua. Distingue-se das demais pelo 
grupo de categoriaas que encerra e pelos traços peculiares que matizam cada 
uma das categorias aparentemente comuns a outra ou outras línguas“ (W. Von.
Humboldt).

Brasil, Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, 
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são países que pertencem à mesma 
comunidade lingüística. A idéia deste trabalho pretende ser uma viagem 
musical que abranja os sentimentos dos ritmos tropicais da África, do 
Brasil e da elaborada música portuguesa moderna, ao mesmo tempo 
mostrar através da comparação entre canções criadas em diferentes lados 
do oceano, que não há apenas uma Língua comum, mas também uma 
sensibilidade comum, que se manifesta nos ritmos das músicas e nos 
assuntos das letras, como o mar, a religiosidade, o amor, as migrações, a 
saudade, representados dentro deste espaço cultural que é a Língua. 

O trabalho está dividido em três subtemas: As migrações, Os ritmos 
musicais, e O mar, de modo a tornar mais claras essas semelhanças e 
especificidades:

Primeiro subtema:

A)  As Migrações

       Os temas das três seguintes canções falam das migrações das pessoas 
que deixaram seu lugar de origem para buscar melhores condições de 
vida, que se lançaram ao mar não só à aventura, mas na procura de uma 
vida melhor, abandonando suas terras, as quais não podem esquecer. A 
nostalgia, a tristeza são alguns dos sentimentos que estão profundamente 
enraizados nestas pessoas e têm sua representação mais próxima na palavra 
“saudade”, que só existe na língua portuguesa
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País: ANGOLA
Título da canção: EU VI LUANDA
Autores: Filipe Mukenga/ Filipe Zau

O intérprete da canção é Filipe Mukenga Vivendo há alguns anos em 
Lisboa, ele levou de Angola para o Portugal a herança de sua musicalidade. 
A letra da canção está acompanhada com Glossário explicativo dos termos 
angolanos.

País: BRASIL
Título da canção: PEGUEI UM ITA NO NORTE
Autor: Dorival Caymmi

Conta da migração dos brasileiros do Norte para o Sul, trajetória da própria 
cantora e intérprete desta canção: Fafá de Belém (do Pará) e do mestre 
Dorival Caymmi, o autor.

Segundo subtema

B) Os ritmos musicais

É claro que existe uma raiz comum entre o fado português, a modinha 
brasileira e a morna cabo-verdiana. Há poucas pesquisas sobre quem 
influenciou quem. O musicólogo cabo-verdiano Vasco Martins afirma 
que as semelhanças harmônicas entre a morna e a modinha se devem ao 
fato de que vários discos de música brasileira chegaram a Cabo Verde 
nas primeiras décadas do século vinte de navio, uma vez que o porto de 
Mindelo era local de abasteciemento das embarcações que faziam a rota 
para Europa. Pesquisas a parte, fica clara essa semelhança não apenas na 
harmonia, mas também na forma de acompanhamento com a condução 
dos baixos feita pelo violão. No Brasil e em Portugal modinha e fado são 
ritmos tradicionais.
     
País: BRASIL
Título da canção: DE MAIS NINGUÉM (modinha)
Autores: Arnaldo Antunes, poeta inconformado e ácido do rock pesado, 
de quem nunca se esperou uma incursão neste ritmo musical / Marisa 
Montes, cantora eclética que apareceu nos fins dos anos 80-todos os sons e 
ritmos se hamonizam na sua voz.
Interprete: Marisa Monte
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País: PORTUGAL 
Título da canção: FORMOSA INÊS (fado)
Autores: Mário Pacheco/ Rosa Lobato de Faria

Intérprete: Paulo Bragança: é um dos novos talentos do fado. Associado ao 
movimento de renovação do mais conhecido gênero musical português, 
o fato de ser moçambicano não atrapalhou sua entrada no fechado mundo 
fadista. Os elementos do fado tradicional com alguns arranjos de 
modernidade, não visam descaracterizar mas modernizar uma das mais 
belas formas de expressão do mundo lusófono.

Terceiro subtema:

C) O mar

Muitas vezes é personagem, seja como o desconhecido que chama à 
aventura, seja representanado a distância entre pessoas.

Do folclore brasileiro: GENTE QUE VEM DE LISBOA/ PEIXINHOS DO 
MAR 

Folclore adaptado por Tovinho Moura e Fernando Brant (Brasil) ilustram 
as sonoridades rurais mais autênticas do país. Os interpretes da canção 
são: Pena Branca e Xavantinho. Atentos à qualidade de sua música e fiéis à 
tradição mais pura da canção regional, esses dois artistas de Minas Gerais 
persistiram na longa jornada para tentar impor seus nomes no cenário da 
música  nacional e hoje são reconhecidos de Norte a Sul. 

País: PORTUGAL

Título da canção: AO LONGE, O MAR
Autor: Pedro Ayres Magalhães (Portugal)
Interprete: Madredeus - Teresa Salgueiro (cantora)

Unindo as sonoridades das músicas erudita e sacra popular portuguesa, o 
grupo lisboeta Madredeus em pouco tempo se tornou sinônimo da música 
de qualidade. Pedro Ayres Magalahães é o principal compositor e fundador 
do grupo que transformou a paisagem musical portuguesa.
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País: BRASIL
Título da canção: TIMONEIRO 
Interprete: Paulinho da Viola

E para o fechamento deste bloco temático e do trabalho, Paulinho da 
Viola, uma das mais respeitadas figuras da MPB, compôs com Hermínio 
B.de Carvalho uma ode ao mar. Tem um estilo inconfundível. Cantor, 
compositor, instrumentista, herdeiro direto dos criadores do ritmo carioca, 
já é um capítulo a parte na História da Música Popular Brasileira.

Conclusão

O Século XXI corre o risco de converter-se na era da Monocultura. É 
necessário ter em conta esse fato e além disso, como podemos contribuir?  
Resistindo e encontrando saídas que nos levem a um futuro das mais 
amplas diversidades culturais, fundamentalmente respeitando as 
diferenças, essas diferenças que não estimulem ressentimentos, conflitos 
e guerras, ao contrário nos garantam um cenário de paz em meio da mais 
rica pluralidade.



Mesa E

PORTUGUÊS PARA HISPANO-FALANTES I
ESCRITA, HABILIDADES INTEGRADAS E VARIANTES REGIONAIS

Ensino de português para adolescentes hispano-falantes: 
relato e reflexões sobre uma experiência de aula
Zully Silveira
Centro de Lenguas Extranjeras de Montevideo- ANEP
 (Uruguay)

O objetivo do trabalho foi ajudar a professora a uma reflexão crítica sobre 
sua própria prática de aula, na busca de caminhos para a optimização do 
processo de ensino-aprendizagem. A atividade foi realizada em outubro 
de 2004 com adolescentes, na faixa etária de 13 a 15 anos, alunos do 2º 
nível do “Centro de Lenguas Extranjeras” de Montevidéu e os dados foram 
coletados a partir da transcrição dessa atividade.

O tema foi sobre dois aspectos diferentes da cultura brasileira: a Festa 
do Peão, em Barretos e a Oktoberfest, em Blumenau.

Os objetivos gerais da atividade foram:
a) sensibilizar os estudantes a adotarem uma atitude crítica em relação 

a uma nova cultura, a uma nova língua
b) oferecer oportunidades para que os alunos construíssem seu próprio 

discurso na ação dialógica.     
Os objetivos específicos foram:
a) favorecer um âmbito de comunicação para que os alunos 

desenvolvessem capacidades de inter-relação dentro de um grupo
b) proporcionar os meios para que pudessem avaliar e comparar dois 

aspectos diferentes da cultura brasileira
c) encorajar os alunos a se comunicarem apresentando as idéias com 

clareza 

Na atividade pretendeu-se que as habilidades estivessem integradas: os 
alunos puderam ler e falar sobre o que leram, ler o que escreveram quando 
organizaram a apresentação oral e, por último, escrever (fazer o rascunho 
de um folheto) depois de ouvir a exposição oral dos diferentes textos e de 
duas músicas: uma alemã e uma sertaneja. A escolha do assunto foi definida 
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a partir da constatação do interesse dos alunos em conhecer aspectos 
socioculturais do Brasil, aliados à nossa crença de que esse conhecimento 
os ajudaria a vivenciarem a língua de forma real.

Adquirir uma nova língua não é apenas a aquisição de hábitos 
lingüísticos, ou seja, fonológicos, morfológicos e sintáticos, mas a 
assimilação de uma nova cultura, de uma nova maneira de pensar, pois só 
desta forma poderemos ser capazes de comunicarmos de forma eficiente 
com culturas diferentes e de compreendermos outras cosmovisões. 
Segundo Santos (1983), a cultura é o que “dá vida” à linguagem e sem ela 
a aprendizagem de uma língua tende a se tornar uma atividade cansativa 
e sem atrativos. A naturalidade que permite ao usuário formular ou 
interpretar expressões peculiares à cultura da língua-alvo, a habilidade de 
interpretar referências culturais e figuras da linguagem são questões que o 
professor de LE deve tratar em suas aulas para tornar o ensino um processo 
autêntico e dessa maneira, acelerar o processo de “desestrangeirização” 
dos aprendizes, discutido por Almeida Filho (1993). Assim, o professor 
estará desenvolvendo não só a competência lingüística de seus alunos, 
mas também a sociolingüística e, conseqüentemente, a competência 
comunicativa, que é o principal objetivo no ensino de uma LE, fazendo 
com que os estudantes sejam capazes de “ler” o país da língua que estão 
aprendendo.

As tarefas foram apresentadas considerando o elemento cultura através 
da leitura de textos. Para Goodman (1991), a leitura é vista como um 
processo em que o leitor transaciona com o autor através do texto, em um 
contexto específico e com intenções específicas. Em seu modelo interativo 
são considerados o autor, o leitor e o texto, sendo este criado com a 
finalidade de representar um significado que é construído pelas transações 
entre leitor-texto-escritor. O significado está no autor e no leitor e o texto é 
o instrumento.

A maneira de o texto ser compreendido depende, em grande parte, dos 
conhecimentos adquiridos pelo leitor dentro de sua cultura e das estratégias 
utilizadas no processo de leitura. Nesse processo interagem os dados 
fragmentados do texto com a visão do mundo que a pessoa já construiu 
(Leffa, 1996). Isto é, o conhecimento prévio exerce papel fundamental para 
que se dê a compreensão do texto.

Os textos utilizados nessa atividade foram textos autênticos retirados 
do Nº 5 da revista Viaje mais por menos de outubro de 2001. Texto autêntico 
e texto fabricado contrastam em diversos aspectos. O primeiro pode ser 
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considerado uma unidade de significação que mediatiza a interlocução 
entre o autor e o leitor. O segundo é pretexto para a exposição de elementos 
de gramática, anulando a interação autor-leitor e restando ao leitor uma 
posição passiva. Portanto, o texto deverá, tanto quanto for possível, ser 
mantido na sua forma original.

Para a primeira parte da atividade, os alunos se dividiram em grupos 
de três ou quatro, distribuindo-se, para cada um dos grupos, um texto 
diferente com fotografias ou ícones, que serviram de apoio à leitura. Em 
uma etapa posterior, em um plenário, cada um dos grupos fez uma breve 
apresentação. O trabalho em grupo é importante para promover a interação 
na sala de aula, na qual os alunos dialogam entre si e com a professora, 
procurando a construção do conhecimento. Essa dinâmica de trabalho exige 
que eles colaborem em uma conversação, escutem os colegas esperando a 
tomada de turno e respeitem a opinião do outro.

Achamos potencialmente benéfica a fase de apresentação oral pelo fato 
de ela conter elementos que levam ao desenvolvimento da habilidade de 
produção, dentre eles a organização do que será falado e a consciência por 
parte dos alunos que deverão fazer uma apresentação pública. 

A escrita é fundamental no processo interlocutivo e no caso de 
ensino-aprendizagem de LE é importante que os alunos considerem 
os propósitos da escrita, seu interlocutor e a necessidade comunicativa. 
O papel da informação é indispensável, assim como a autocorreção de 
parte dos aprendizes (Meurer, 1993). Por isso, a proposta de um rascunho 
como a primeira fase da realização de um folheto, pois é extremamente 
importante que os alunos tenham oportunidades para planejarem o texto 
e depois reorganizarem o que escreveram. Um folheto tenta criar no 
leitor a necessidade de comprar um produto, de participar de um evento 
(caso da Festa do Peão ou da Oktoberfest), de conhecer um lugar, etc., 
a partir da descrição de aspectos considerados positivos do que se está 
promocionando. Como afirma Kaufman (1993) na sua estrutura profunda, 
os folhetos tentam modificar o comportamento do leitor, por isso uma de 
suas características é ter uma ampla base informativa.



Zully Silveira206

             Convenções utilizadas para a transcrição da aula

P Professora

A Aluno não identificado

AA Vários alunos falando ao mesmo tempo

A1, A2, etc. Aluno identificado

AXXX Nome próprio

( _ _ _ ) Expressão incompreensível

. Pausa curta

.. Pausa longa

? Entonação interrogativa do enunciado

[ Turno superposto

:: Alongamento da vogal

/ Truncamentos bruscos

maiúscula Fala enfatizada

Análise da atividade

A professora iniciou a aula com um aquecimento, tentando que os 
alunos resumissem oralmente uma tarefa de leitura feita na aula anterior 
sobre o povoamento do Sul do Brasil. Com relação à implementação da 
atividade oral, aparecem três momentos: a) interação professor-alunos 
(breve resumo do texto mencionado); b) interação aluno-aluno (leitura em 
grupo de diferentes textos); c) apresentação oral dos textos. 

Os conhecimentos da leitura dos textos são compartilhados com os 
demais alunos e com a professora. Ela realiza perguntas e, na maioria das 
vezes, essas perguntas procuram respostas com informações do texto e são 
abertas, realizadas com algum marcador do tipo: quem?, qual?, como?, 
onde?, como vemos abaixo:

P: então temos aqui o Estado de Santa Catarina . quem passa e indica? . qual é a capital de 
Santa Catarina?

AA: Florianópolis

P: Florianópolis não é? quais são suas condiÇÕES geográficas .. é uma cidade do interior?

A7: não

P: qual é a característica de Florianópolis? 

A1: é uma cidade com costas
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P: e quem foi o fundador / está aí nesse texto que eu dei pra vocês 

A9: Herman Blumenau

P: na rou::pa . chegam a ver a roupa? como ele está vestido . este homem?

A3: é um caubói

P: bebendo chope não é? isso . e onde vocês pensam que se bebe chope no Brasil?

AA: em Blumenau

A professora procura deixar que os alunos respondam espontaneamente 
mas, em ocasiões, ela os nomeia solicitando a sua participação e pedindo 
a justificativa das respostas e, sempre que pode, procura resgatar o 
conhecimento anterior dos aprendizes. Observam-se esses momentos nos 
trechos que seguem:

A: Sim

P: Sim? por quê? . justifiquem o que vocês dizem . hein MXXX o que é que você acha? . 
hein? .
.

A8: porque são os que poblaram o sul do Brasil

P:
escravos? mas isso foi na época da: colonização e:: sim isso tem influência no povo . 
inclusive nós falamos da:: conformação do povo brasileiro em ou::tras aulas

A: ( _ _ _ )

P: si::m nós falamos de de uma mistu::ra de RAças . lembram?

AA: Sim

P: de que ( _ _ _ ) tínhamos falado hein KXXX?

A10: da miscigenação

Embora a professora sempre procura reduzir a assimetria professor-
alunos, pode-se ver nos trechos transcritos abaixo como ela desenvolve um 
papel centralizado das ações na sala de aula, usando o verbo “querer” na 
primeira pessoa do Presente do Indicativo e também o Imperativo. 

P: então eu quero que vocês ago::ra prestem atenção a estas fotos que estou mostrando . tá::? 
e eu pergunto pra vocês . que vocês acham destas fotos?
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P:
não . mas eu não tou pedindo pra vocês que me contem . eu quero que organizem entre 
vocês

P: de nada. gente . eu quero que vocês . observem as lâminas . as fotos que estão aí .

Relacionando os turnos com os papéis de um professor, podemos dizer 
que cada papel tem uma função, que se realiza à medida que esse papel 
é exigido na dinâmica da aula. Os diferentes papéis aparecem quando o 
professor se certifica de que os alunos sabem o que têm que fazer e verifica 
se fazem isso bem, controla um pouco a atividade, promove atividades 
de participação oral, organiza atividades para os alunos trabalharem em 
grupo e fica disponível para casos de dúvidas.

Na atividade analisada, estão presentes os diferentes papéis quando a 
professora, por exemplo: 

- atrai a atenção:
  “Tá . escutem um minuto”
  “hein gente. um minutinho . por favor”

- controla o discurso:
   “mas não podem falar todos juntos senão as vozes se superpõem”
   “Falem em português . para a troca de idéias falem em português”

- esclarece a informação:
  “escravos? mas isso foi na época da colonização”

- resume:

“são os três que têm que trabalharem juntos . não é só o PXXX que está ditando o que 

vocês vão . vão fazer . tá? e organizar não é fazer um resumo é colocar os pontos mais 

importantes que vocês acham”

- corrige:
   “então é como se fosse um pedacinho da Alemanha”

As correções da professora são normalmente feitas de maneira a evitar 
constrangimentos; quando os alunos cometem falhas, ela repete o que eles 
disseram usando a forma adequada:

A1: eles se distribuíam por tudo o território

P: por todo o território . vocês nunca ouviram falar de turcos? 
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A3: arriba de um cavalo

P: tenta manter-se em cima do cavalo 

P: não? e por que você acha que ele é descendente de alemão?

A9: porque tem as mesmas costumes

P: e como você sabe que tem os mesmos costumes? . quais são esses costumes?

A questão da assimetria dos papéis em sala de aula é discutida como um 
ponto comum na prática do professor, e isso não revela um ponto negativo 
mas algo inerente à dinâmica de sala de aula. O professor, como dissemos 
acima, assume vários papéis que se evidenciam na tomada de decisões, 
na distribuição de tarefas, no ato de perguntar e responder e essas tarefas 
fazem parte de sua prática.

Na atividade analisada há evidências de que a produção espontânea dos 
alunos apresenta marcas de interlíngua, caracterizada pela interferência da 
língua materna na língua-alvo e ocasionada pela proximidade tipológica 
entre o português e o espanhol. Isto verifica-se nos exemplos a seguir:

P: como um gaúcho . como um caubói . i::sso . bem . que é que está fazendo ele?

A: ( _ _ _ )

P: [hein?

A3: mantenerse arriba do cavalo

P: Em Blumenau . por quê?

A11: por o sombrero

A5: e surgiu com um grupo de rapazes quase todos eram fazendeiros e:: resolveram e:: criar 
um clube chamado Os Independentes e:: depois foi crescendo e foi yendo gente de tudo os 
lados e:: e:: como es? e:: e . eles resolveram construir um parque . muito grande

Nessa atividade houve a participação de todos os alunos (embora muitas 
vezes alguns deles foram requisitados a responder), sempre demonstrando 
interesse porque eles gostam do idioma e das aulas. Apesar de que as 
aulas eram às oito horas da manhã, eles sempre estavam de bom humor e 
dispostos a realizar satisfatoriamente as atividades na sala de aula.
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Mesa F

PORTUGUÊS PARA HISPANO-FALANTES II
LÍNGUA ORAL, SOTAQUE E ASPECTOS FONOLÓGICOS

Rimas Cantadas
Andrea Bretas de Cardoso
FUNCEB (Fundação Centro de Estudos Brasileiro)
 (Argentina)

 O tema a ser descrito neste trabalho se refere a rimas cantadas, que 
são trabalhadas oralmente de forma paulatina a princípio de cada aula. A 
importância desta atividade reside na sua capacidade de gerar múltiplos 
efeitos.

Por um lado cria a possibilidade do desenvolvimento da habilidade oral 
dos alunos (fluência, pronuncia, fonética) conjunta e simultaneamente, de 
forma lúdica, o que torna o processo ameno, sendo quase imperceptível. Por 
outro lado, este processo de produção oral ocorre de forma controlada1, que 
no caso de alunos hispanofalantes resulta eficiente e necessária já que regula 
e evita a produção do portunhol, fundamentalmente nos primeiros contatos 
com o idioma português.  Nesta atividade regular e breve o aluno pode 
vivenciar a experiência de pronunciar sonoramente o idioma português, 
com sua devida musicalidade e fluência,  sem correr o risco de produzir um 
“não português”, o que lhe fortalecerá a sua habilidade oral, dando-lhe 
mais segurança e confiança em relação à sua capacidade de reproduzir a 
pronúncia e a fluência do idioma, e consequentemente proporcionará mais 
entusiasmo para persistir no seu processo de aprendizagem.

Este trabalho também pode ser aproveitado para uma primeira 
introdução a pontos gramaticais e ao universo lexical, que devem ser 
estruturados formalmente a posteriori.2

Simultaneamente, por conter representações simbólicas e culturais, 
propicia uma relevante (re)significação aos alunos, possibilitando assim 

1  Termo utilizado pela professora Daniele Marcelle Granier. Para maiores informações ver Uma 
proposta heterodoxa para o ensino de Português a falantes de espanhol, in (2002) Português para 
Estrangeiros, perspectivas de quem ensina, org. J. Norimar , ed. Intertexto, Niterói, RJ

2  Podemos mencionar como exemplo o caso do pretérito imperfeito, através da canção A Casa de 
Vinicius de Moraes. 
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uma boa predisposição vincular entre este e o idioma/professor, gerando 
um marco contextual apropriado para o processo de aprendizagem. 

A) De que se trata?
São rimas, poemas, canções que ao dar-lhes um ritmo constante do tipo 

da marcha se transformam em “rimas cantadas”. 

B) Como o trabalho é realizado?
Estas rimas são apresentadas oralmente, por completo, pelo professor 

na primeira aula. A partir daí o professor introduz uma linha por aula, 
sempre de forma oral, sem nenhuma palavra escrita e sem traduções 
simultâneas. Uma variante pode ser um acompanhamento com desenhos 
ou com mímica, que serve tanto para facilitar a compreensão do dito como 
ajuda a recordar cada linha. Este trabalho não deve ocupar mais do que os 
5 minutos iniciais de cada aula, sendo isto fundamental para o seu êxito3.

A cada aula se retoma oralmente o apresentado anteriormente e 
depois se introduz a nova linha. A idéia é que os alunos não incorporem 
cada palavra individualmente, mas que trabalhem a fluência do idioma, 
portanto é mais importante trabalhar a fonética do que as palavras. Estes 
sons sim podem ser trabalhados em partes fragmentadas que se juntem no 
final. O importante é que esses sons não necessariamente correspondam às 
palavras isoladas.

Completada a atividade, cujo tempo depende da extensão da “rima 
cantada”, se finaliza com o trabalho escrito, que pode tanto ser a entrega 
direta da letra escrita pelo professor, ou no caso de alunos mais avançados, 
esta etapa pode ser precedida pela tentativa dos alunos de escreverem a 
rima. A escrita no caso serve apenas como um respaldo concreto do trabalho 
já realizado, uma vez que os alunos em esta etapa já tem toda a fonética, a 
pronúncia, a fluência e a própria rima memorizada.

C) Resultados
Os resultados por parte dos alunos são três;
i) Trabalho com a produção oral dos alunos (pronúncia e fluência 

controlados)
ii) Vínculo com a matéria/ compromisso com o professor.
iii) Adquisição de vocabulário/familiarização com novos temas.

Como pode ser comprovado por alguns depoimentos de alunos do 
ensino médio em escolas regulares da Argentina:

3  Como veremos mais adiante esta atividade funciona como um ritual de passagem, e como tal deve 
acontecer antes do início de cada aula propriamente dita.
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“las clases de portugués resultan muy divertidas y entretenidas. Me 
gustan las canciones porque aprendo vocabulario y frases de manera 
entretenida.” (Lucía Flores- Instituto Casa de Jesús – Instituto Casa de 
Jesús- Bs.As. – Capital Federal)

“A mí me gusta este tipo de actividad porque es una forma distinta 
de aprender la pronunciación sin el escrito primero, resultando más 
divertido.” (Daniela Vagliviello – Instituto Nuestra Señora del Milagro- 
Bs.As. – Capital Federal)

“Me gusta las actividades que hacemos con las rimas porque me resulta 
interesante aprender y más cantando”. (Carolina Carballal – Instituto 
Nuestra Señora del Milagro- Bs.As.- Capital Federal)

Representações simbólicas e culturais 

Além do trabalho de pronúncia e fluência é importante ressaltar a 
capacidade de gerar significado e identificação nos jovens alunos, o 
que possibilita as condições necessárias para um processo de ensino/
aprendizagem, e isto se deve a dois fatores socio-culturais determinantes. 

A) Por um lado, ao serem introduzidas no início das aulas, estas rimas  
propiciam um Ritual de Passagem que simbolicamente é fundamental 
para qualquer (re)localização dos indivíduos em contextos que rompem 
com um marco anterior, situando-os numa nova situação. 

i) Por que um ritual? 
Pelo próprio fato de as rimas cantadas serem introduzidas no início 

das aulas com ritmo bem demarcado em forma de marcha, corresponde 
ao ritmo de rituais, que convoca e possibilita a participação de todos, 
já que não necessita habilidades de cantor. Por outro lado, a atividade 
apresenta sempre as mesmas etapas, onde as regras já estão interiorizadas 
e incorporadas na própria atividade, cujo objetivo é compartilhado por 
todos. Sendo assim, se encontram elementos simbólicos (ritmo/repetitivo/
significado) que aproximam a atividade a um ritual.

ii) Por que ritual de passagem?
 Como a atividade demarca um antes e um depois claro e preciso, se 

pode afirmar que se trata de um ritual de passagem, onde o aluno se afasta 
de uma situação prévia, de um status anterior, e passa a fazer parte de 
outra situação a posteriori, cujos códigos e lógicas ulteriores diferem da 
situação que a antecede.

Tomaremos o caso em que a aula de português, como idioma estrangeiro, 
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sucede a qualquer outra presente na grade curricular do ensino médio e 
vejamos a seguir quais são as características e lógicas que predominam 
na maioria das matérias ditadas no ensino médio (matemática, física, 
etc), referidas aqui por um Antes, já que representam a situação anterior 
às ditas aulas de português e as que são necessárias no ensino dos 
idiomas estrangeiros, referidas aqui por um Depois, já que como foi dito 
anteriormente, neste caso a aula de português está na seqüência da outra 
disciplina. 

É importante ressaltar que estas características não correspondem 
à prática das rimas cantadas propriamente ditas, senão à anterioridade à 
aula de português e ao desenvolvimento da aula em si, que é posterior 
à performance das rimas, o que justifica e legitima a importância de um 
ritual de passagem no interior deste processo de transição de uma aula à 
outra.

                Antes                                                 Depois
        Conhecimento específico              (Re)Produção idiomática
        Escritura                                          Oralidade
        Participação passiva                      Participação ativa
        Silêncio                                            Sonoro

               Individual                                      Coletiva- comunitário
               Habilidade cognitiva                    Habilidade comunicativa

B) Por outro lado, quanto às características próprias da atividade, esta 
apresenta uma (re)significação para os alunos,  já que corresponde aos 
novos formatos da cultura atual, invalidando muitos dos pressupostos  
axiológicos da modernidade que sustentavam os planos de aula e 
orientavam as didáticas. O pós-modernismo instaura e inaugura valores 
como a fragmentação, o hibridismo, a multiplicidade, uma reificação do 
presente, o que gera a necessidade da experiência imediata, o caráter 
dinâmico e a oralidade como formas fundamentais das relações sociais, 
e tais máximas estão presentes durante e depois da performance das 
rimas cantadas o que possibilita ressonância  fundamentalmente para os 
adolescentes/jovens.

A rima cantada é:
• Oral
• Dinâmica e rápida tanto pelo tempo de duração quanto pelas 

próprias características da atividade
• Corresponde a uma das atividades desenvolvidas, o que contribui 
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para a experiência fragmentada e múltipla da aula.
• O uso do idioma se apresenta de forma híbrida, com a mistura da 

multiplicidade simultânea das características de pronúncia, fluência, 
vocabulário, e das estruturas gramaticais da aprendizagem

• Há uma reificação clara do presente nesta atividade, já que um dos 
objetivos é a vivência imediata do uso do idioma.

Sendo assim, o desenvolvimento desta atividade nos primeiros 5 
minutos de aula possibilita a realização de um trabalho agradável e fluido 
da fonética, pronúncia e fluência do idioma, assim como viabiliza um 
vínculo importante e fundamental por parte dos alunos com o idioma, 
além de ser um excelente instrumento para a transmissão de conteúdos 
específicos.





Interferências Fonéticas e Fonológicas do Espanhol no Português
Dina Pousa Bentos
Universidad Nacional de Entre Rios
(Argentina)

Introdução

Os sistemas fonológicos do espanhol e do português se diferenciam 
bastante. Algumas dessas diferenças se traduzem em problemas na 
aquisição da competência fonético-fonológica do aprendiz de português 
língua estrangeira falante de espanhol. Vemos com freqüência que, por 
interferência de sua língua de origem, o aprendente tem dificuldade para 
reconhecer determinados sons, produzir outros e perceber sua própria 
produção oral. Alguns desses problemas se resolvem no decorrer do tempo 
e outros persistem e podem até fossilizar-se.

Vamos analisar algumas das interferências que acarretam maiores 
problemas, segundo o observado em sala de aula. As variedades de línguas 
levadas em consideração são: o espanhol falado na Argentina (zona Leste) 
e o português do Brasil.

Fonemas vocálicos do português

Fonética e fonologicamente, o sistema vocálico do português possui 12 
fonemas na pauta tônica: sete vogais orais /a/, /ε/, /e/, /i/, /o/, /ɔ/, /u/ e cinco 
vogais nasais /ã/, /ẽ/, /ĩ/, /õ/, /ũ/, em contraste com o sistema espanhol que 
apresenta cinco fonemas vocálicos /a/, /e/, /i/, /o/, /u/.

As vogais do português podem ser tônicas, pretônicas ou postônicas. 
As vogais tônicas carregam o acento primário, que pode ser gráfico ou não. 
O acento agudo (´) assinala o timbre aberto da vogal e o circunflexo (^), o 
timbre fechado.

O “i” e o “u” quando aparecerem junto de outra vogal na mesma 
sílaba são semivogais [j] e [w] respectivamente, também chamadas de 
semiconsoantes ou glides. As semivogais se unem às vogais para formarem 
ditongos que podem ser orais (se as duas forem orais) ou nasais (se as duas 
forem nasais).
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Classificação

 • Quanto ao timbre ou grau de abertura as vogais podem ser abertas 
ou fechadas.

    • Quanto à posição da língua as vogais podem ser baixas, altas ou 
médias: média-altas e média-baixas.

 • Quanto à zona de articulação ou de emissão as vogais podem ser 
centrais, anteriores e posteriores.

 • Quanto ao papel das cavidades as vogais podem ser orais e 
nasais.

 • Quanto à intensidade das vogais podem ser tônicas e átonas. 
 
Alguns dos Problemas mais Generalizados

      • Os Fonemas /ε/ e /ɔ/
No português a vogal “e”, em posição tônica, possui dois timbres 

diferentes: /e/ vogal média-alta, anterior, fechada, oral, não-arredondada e 
/ε/ vogal média-baixa, anterior, aberta, oral, não-arredondada. A abertura 
ou fechamento é o que distingue as duas. 

A vogal “o”, por sua vez, em posição tônica também possui dois 
timbres bem diferenciados: /o/ vogal média-alta, posterior, fechada, oral, 
arredondada e /ɔ/ vogal média-baixa, posterior, aberta, oral, arredondada. 
Novamente o grau de abertura é o que as diferencia. 

A importância da identificação e da produção desses sons reside em que 
eles têm status de fonema em português, isto é, pode mudar o significado 
da palavra se pronunciar [e] por [ε] ou [o] por [ɔ] e vice-versa.
Exemplos: 

/ε/ /e/ /ɔ/ /o/
péla pela cor cor

sede sede avó avô
colher colher gosto gosto

ele ele pode pôde

 
No espanhol, no entanto, esses sons são alofones dos fonemas 

respectivos (/e/ e /o/), isto é, não têm status fonológico e não incidem no 
significado.

Para o falante espanhol aprendiz de português o fato de não ter, nessa 
língua, regras fixas para a abertura ou fechamento da vogal, exceto algumas 
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específicas para determinado tipo de palavras, faz com que o nível de 
ansiedade e insegurança cresça. 

No início, os alunos têm dificuldade para diferenciar o som aberto 
do som fechado. Mais tarde conseguem diferenciá-los, mas continua o 
problema na hora de produzir até porque às vezes não percebem claramente 
aquilo que produzem.

    • Vogais Nasais 

Neste ponto consideramos preciso diferenciarmos vogais nasais de 
vogais nasalizadas. As vogais nasais são aquelas que levam til (~) na 
escrita ou que são seguidas de consoante nasal (“m” ou “n”) na mesma 
sílaba. Exemplos: conta, irmã, ímã, índio, etc. Elas são fonemas, isto é, 
diferenciam palavras. 

Exemplos: “pranto” / “prato”, “lá” / “lã”, “campo” / “capo”
                               [ã]             [a]        [a]     [ã]      [ã]             [a]

As vogais nasalizadas, no entanto, assimilam o traço de nasalidade 
das consoantes nasais (“m” ou “n”) em sílaba contígua, principalmente 
se a vogal estiver em posição tônica, mas não distinguem significado. É o 
caso de “banana”, “domingo”, “cama”, etc. O falante nativo de português 
produz uma nasalização nas vogais tônicas dessas palavras que o falante 
de espanhol geralmente não produz quando fala português.

A nasalização das ditas vogais nasalizadas se manifesta apenas no nível 
fonético, isto é, não são fonemas. Nasalizar ou não nesse contexto não 
produz mudança semântica como acontece com as vogais nasais (pranto/
prato, campo/capo, lá/lã, etc.) Por isso aquela nasalização não é pertinente 
do ponto de vista fonológico.

A identificação, por parte dos aprendizes, das vogais nasais (que são 
aquelas que nos interessam) é fácil na hora da leitura, depois de aprendidas 
as regras. Porém, a dificuldade cresce se o som é apenas escutado. A 
pronúncia resulta mais difícil ainda. Alguns alunos, por hipercorreção ou 
generalização, optam por nasalizar todas as vogais na hora de ler ou de 
falar, e isso pode trazer dificuldades na comunicação.

Também observamos dificuldades com as vogais nasais quando 
localizadas em final de palavra e seguidas de palavra que começa por 
vogal. Exemplo: “com isso”. É comum o falante de espanhol fazer a 
juntura unindo a consoante final da primeira palavra com a vogal inicial 
da segunda e pronunciar [kom’isu] em lugar de [kõ’isu] e [kom’ela] em 
vez de [kõ’εla] por “com ela”. (Neste último caso além da pronúncia da 
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consoante nasal, ocorre ainda a falta de abertura da vogal média, problema 
que já foi descrito.) Isso acarreta diferenças no significado e articulação de 
uma palavra por outra com o conseqüente problema na comunicação.

O mesmo acontece com os ditongos nasais:

 Exemplos:  levam atrás                                           sem outro
                               lev[ama]trás                                          s[emo]tro
                          ou lev[ana]trás                                      ou  s[eno]tro
             em vez de  lev[ãwa]trás,                     em vez  de    s[eɲo]tro

Fonemas consonantais do português

O português possui 19 fonemas consonantais /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, 
/s/, /v/, /z/, /∫/, /ʒ/, /R/, /m/, /n/, /ɲ/, /r/, /l/, /λ/.
 Classificação dos sons consonantais quanto:

• ao modo de articulação: em oclusivas, fricativas, nasais, laterais e 
vibrantes (líquidas)

• ao ponto de articulação: em bilabiais, labiodentais, dentoalveolares, 
alveopalatais, palatais, velares e glotais

• ao papel das cordas vocais: em surdas e sonoras

Alguns dos problemas mais generalizados

• Os Fonemas /b/ e /v/
Sabemos que no português o grafema “b” representa o fonema /b/ que 

se pronuncia sempre [b] oclusivo, bilabial, sonoro.
No espanhol, no entanto, o grafema “b” representa o fonema /b/ que 

tem dois alofones: [b] oclusivo, bilabial, sonoro e [β] fricativo, bilabial, 
sonoro. Este último não existe em português, que será sempre oclusivo, 
bilabial, sonoro como já dissemos.

Espanhol Português

burro
                    [b]  

burro
                      [b]

cabo
 [β]

cabo
[b]

bobo
 [b][β]

bobo
 [b][b]
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Assim, no espanhol a palavra “bobo” tem o primeiro “b” oclusivo e o 
segundo fricativo. Em português os dois “b” são [b] oclusivos, bilabiais, 
sonoros. O falante de espanhol, porém, produz em português o [β] fricativo 
nos mesmos contextos do espanhol e isso pode levar a confusão.

Outro problema o constitui o grafema “v” que no português representa 
o fonema /v/ e se pronuncia [v] fricativo, labiodental, sonoro. No espanhol o 
grafema “v” também representa o fonema /b/, isto é, o fonema /b/ (com seus 
dois alofones: oclusivo e fricativo) na escrita pode ter duas manifestações: 
“b” ou “v”. Assim
 Espanhol: vaca                Português: vaca
                                [b]                                      [v]
 

Como no espanhol o som [v] não se usa, o falante de espanhol, por 
transferência de sua língua de origem, produz em português:
 vaca                 leva
             [b]                      [β]

Isso pode trazer problemas na comunicação, principalmente quando 
forem palavras cuja única distinção é os fonemas /b/ ou /v/ segundo o caso 
e pronunciar um pelo outro implica mudança semântica.

Exemplos: bela/vela, bem/vem, bala/vala, boa/voa, botar/votar, bocal/
vocal, balsa/valsa, beta/veta, etc.

Reconhecer um ou outro som resulta fácil para os aprendentes. Produzir 
o som adequado é mais difícil, entre outras coisas porque como já dissemos 
nem sempre somos conscientes da nossa própria produção oral.

• Os Fonemas /s/ e /z/
No português o grafema “s” tem o som [s]: fricativo, dentoalveolar, 

surdo, quando localizado em início de palavra ou em final de sílaba 
seguido de consoante surda ou de final absoluto. Nestes últimos contextos 
fonológicos o [s] pode alternar com o [∫]: fricativo, alveopalatal, surdo, 
segundo o falante. 

Exemplos: sal, sonho, está, esperar, escola, mês, flores, etc.
                         [s]   [s]         [s]    [s]           [s]           [s]       [s]
                                             [∫]    [∫]         [∫]          [∫]       [∫]
 

A letra “s” em final de sílaba seguida de consoante sonora, por sua 
vez, poderá ter o som [z]: fricativo, dentoalveolar, sonoro, ou [ʒ]: fricativo, 
alveopalatal, sonoro, dependendo do falante. 
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Exemplos: desde, mesmo, rasga, etc. 
                                 [z]        [z]        [z]
                                 [ʒ]        [ʒ]        [ʒ]
É comum os aprendentes produzirem um “apagamento ou aspiração” 

do “s” em final de sílaba em meio de palavra no português, decorrente 
do “s” aspirado do espanhol da nossa região (Entre Ríos) nesse contexto. 
Esse fenômeno não acontece no português, nesse ambiente, e isso pode 
acarretar problemas na comunicação. 

Exemplos: está, mesmo, etc.
                              [h]       [h]
Por outro lado, sabemos que o “s” em posição intervocálica é sonorizado 

[z]. O falante de espanhol, por influência de sua língua de origem geralmente 
pronuncia o som surdo [s] e não o sonoro correspondente. Isso pode trazer 
dificuldades na comunicação.

Exemplos: casar/caçar/cassar, dose/doce/doze, assa/asa, etc.
                     [z]       [s]      [s]        [z]     [s]   [z]   [s]    [z] 
Os aprendizes não percebem facilmente essa sonoridade. Depois de um 

tempo conseguem percebê-la, mas não produzi-la com facilidade. Alguns 
pronunciam o som sonoro em palavras isoladas, mas não conseguem fazê-
lo no momento da leitura ou da fala.  Há também quem o produz na hora de 
ler, mas não na fala espontânea, ou sonoriza em contextos inadequados. 

Exemplos: sábado, açúcar, coração, professor, etc. 
                  [z]            [z]               [z]             [z]

•    Os fonemas /∫/ e /ʒ/:
/∫/ e /ʒ/ são fricativos, alveopalatais, surdo e sonoro respectivamente. 

Esses sons são alofones no espanhol da nossa região. 
Exemplos:        calle   pollo
                              [∫]       [∫]
                             [ʒ]        [ʒ]  
No português, no entanto, cada um deles pode ser alofone do /s/ em 

final de sílaba, como já explicamos, mas são fonemas em início de sílaba.
Exemplos: acha/haja; chá/já; queixo/queijo, etc.
                                [∫]    [ʒ]  [∫]  [ʒ]       [∫]        [ʒ]
O falante de espanhol aprendiz de português pronuncia um ou outro 

indistintamente, por influência de sua língua de origem e isso pode acarretar 
mudança semântica. Além disso, se observa dificuldade para diferenciá-
los tanto quando escuta a palavra quanto na hora da produção oral.
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•   Vocalização do /l/
A letra “l” em português, se localizada em início de sílaba tem o som [l] 

lateral, dentoalveolar, sonoro. 
Exemplos: lâmina, calar, loira, etc.
                    [l]             [l]   [l]
Quando localizado em final de sílaba, no entanto, o “l” pode ser 

pronunciado como [ł] velarizado ou vocalizado como semivogal [w]. Esse 
último fenômeno é o mais estendido no português do Brasil. 

Exemplos: Brasil, soldado, alma, azul, etc.
                         [w]  [w]        [w]        [w]
O falante de espanhol aprendente de português geralmente não faz essa 

vocalização, ou vocaliza quando o “l” aparecer em final de palavra, mas 
não o faz quando colocado em meio de palavra.

•   Africada [dʒ]
O som [dʒ] africado, alveopalatal, sonoro é em português uma variante 

(alofone) palatalizada do [d] + [i] em muitas regiões do Brasil. 
 Exemplos: dia, cidade, candidato, etc.
                           [dʒi]       [dʒi]    [dʒi]
Com freqüência o falante de espanhol que aprende português pronuncia 

simplesmente o som [ʒ] nesses contextos. 
Exemplos: dia, cidade, candidato, etc.
                            [ʒi]         [ʒi]      [ʒi]
 

Atividades sugeridas para mehorar a pronúncia

Além da prática em sala de aula por meio de exercícios de diferentes 
tipos e também da fala espontânea, se sugerem atividades para o aprendiz 
fazer em casa:  

— Leitura em voz alta 
— Prática da pronúncia (exercícios de ouvir e repetir)
— Repetir o som em oposição ao seu par 
— Ouvir música
— Assistir TV
— Posicionar bem a língua
— Estudar as regras 
— Ouvir professores e colegas 
— Ouvir falantes nativos 
— Gravar-se e reouvir-se 
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Muitas vezes as fitas gravadas são entregues ao professor para ele 
devolver outra gravação na mesma fita. Ele dirá quais os problemas de 
pronúncia que achou ou simplesmente em quais palavras houve problemas 
de pronúncia para o próprio aluno poder identificá-los e trabalhá-los.
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PESQUISA EM SALA DE AULA 
Mesa A

Nem só de comunicação vive o aluno
Schirlei Schuster
Universidad ORT
(Uruguay)

Introdução

O presente trabalho parte de uma situação cotidiana na vida profissional 
de um professor de Língua Estrangeira (LE): o planejamento de um curso.  
Ao realizar esta tarefa o docente parte de sua abordagem de ensinar, 
porém há um item que muitas vezes pode ser intuído, mas não totalmente 
delimitado pelo docente, que são as crenças e expectativas que seus futuros 
alunos têm em relação à aprendizagem de idiomas. Fator esse que pode 
ser decisivo no desenvolvimento do curso e pode definir se os objetivos 
planejados serão alcançados ou não. Ao iniciar efetivamente o curso 
estas crenças e expectativas serão sentidas no dia a dia do professor e 
manifestadas pelos alunos na forma de um filtro afetivo.

Um desafio que muitos professores de idiomas têm em sua prática 
docente é fazer com que seus grupos entendam e aceitem sua proposta 
e que ele possa adequá-la às expectativas do grupo. É um trabalho de 
negociação constante onde não existe vencedor ou vencido, mas sim metas 
cumpridas. Se os alunos não entendem a forma de trabalhar do professor 
podem exigir um replanejamento do curso, ou a reelaboração de todo o 
material, ou ainda a revisão dos objetivos. Se o professor, não contemplar a 
forma de aprender dos alunos verá que nem mesmo o melhor material ou 
o curso melhor planejado lhe servirá para alcançar seus objetivos.  

O pontapé inicial: a abordagem do professor

Ao realizar um planejamento o docente parte de fatores como por 
exemplo a definição do seu público, a duração do curso, os objetivos que 
pretende que seus alunos alcancem, entre outros.  Todos estes aspectos 
são “filtrados” pela forma de ensinar que o professor julga correta, será 
ela que norteará todo o processo de preparação do curso. Esta “forma 
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correta de ensinar” é o que se conhece por Abordagem e é assim definida 
por José Carlos Paes de Almeida Filho: “uma filosofia de trabalho, um 
conjunto de pressupostos explicitados, princípios estabilizados ou mesmo 
crenças intuitivas quanto à natureza da linguagem humana, uma língua 
estrangeira em  particular, a aprender e ensinar línguas, à sala de aula de 
línguas e ao papel do aluno e do professor de uma outra língua.” (Almeida 
Filho, 1993:13). 

Mesmo sendo a Abordagem um fator determinante no processo 
de ensino-aprendizagem de uma LE, o mesmo Almeida Filho afirma 
que muitas vezes a Abordagem de ensinar de um professor permanece 
desconhecida por ele mesmo.  Para esse autor, a Abordagem de ensinar 
se revela com maior segurança no próprio ensinar mais do que no dizer 
do professor, isto é, nas atividades que desenvolvem os professores em 
suas aulas típicas. Outros dados serão obtidos nos gestos de aprender dos 
alunos com quem esse ensinar contracena, nas informações e posturas 
dos agentes, na implementação específica que os materiais obtêm sob o 
comando do professor regente, além da própria tônica dos materiais.

O mesmo autor considera que pode ocorrer que a cultura de aprender 
do aluno não seja compatível com a Abordagem do professor, gerando 
aí sérios problemas. Esse desencontro pode provocar resistências, 
dificuldades, desânimo no ensino e na aprendizagem da língua alvo. Para 
o autor, conhecer estas diferenças pode levar a uma harmonia que aumenta 
as probabilidades de sucesso na aprendizagem de uma língua (Almeida 
Filho 1993:13).
  
Procurando aprender com a prática

Realizamos uma investigação que buscava estabelecer se o professor-
sujeito, que partia de uma Abordagem Comunicativa no momento do 
planejamento de seu curso, pôde alcançar os objetivos que buscava ao 
planificar uma unidade do mesmo. Além disso, buscava-se determinar 
em que momentos houve convergências ou divergências entre sua 
Abordagem de ensinar e as crenças e expectativas dos alunos e o resultado 
destes encontros ou desencontros. Com este esclarecimento buscamos 
uma melhoria na prática docente do professor-sujeito e um melhor 
desenvolvimento futuro do curso em questão.

O grupo dentro do qual se realizou o trabalho estava composto por 
alunos do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Gerência e 
Administração de Empresas, de uma universidade privada de Montevidéu, 



Portugués lengua segunda y extranjera en el Uruguay 227

Uruguai. O curso de português, contava com 96 horas divididas em dois 
semestres letivos e avaliava compreensão leitora e auditiva e a expressão 
escrita. Como os grupos podiam alcançar um número muito alto de 
integrantes, a expressão oral não era avaliada devido à inviabilidade de 
trabalhar adequadamente este aspecto durante a aula.

Na primeira semana de classes foi aplicado um questionário adaptado 
a partir do modelo proposto por Richards, J. & Ch. Lockhart (1994). Tal 
procedimento visava determinar as expectativas e conhecimentos prévios 
dos estudantes em relação ao português. Assim como conhecer 
um pouco mais sobre suas crenças em relação ao estudo de idiomas e 
saber quais aspectos consideravam importantes no processo de ensino-
aprendizagem. 

Resumidamente pode-se dizer que os alunos, em sua maioria, tinham 
estudado inglês, mas nunca português. Também consideravam o português 
importante para sua carreira profissional e um idioma de dificuldade média 
para aprender.

No relativo às crenças sobre a aprendizagem de idiomas destacamos 
a indecisão em relação à importância do conhecimento de gramática. O 
mesmo aconteceu frente à afirmação de que era mais fácil ler e escrever em 
português do que falar e entender.

A maioria dos alunos mostrou-se de acordo com as afirmações que o 
vocabulário,  a repetição e prática e também os exercícios de áudio são 
fatores importantes no processo de aprendizagem.  Eles também estiveram 
de acordo que é necessário corrigir os principiantes  para que não cometam 
erros no futuro. Em relação ao conhecimento da cultura há uma dispersão 
de opiniões: enquanto 33% estão de acordo com a afirmação que ela é 
necessária, os indecisos - 33% -  e os que não estavam de acordo - 25% -
somam a maioria. 

Para os participantes do curso, falar o idioma em aula, consultar 
dicionários e fazer anotações são aspectos muito importantes para a 
aprendizagem, assim como ler, realizar exercícios de preencher espaços 
em branco e fazer redações. 

Destacamos que, no decorrer das classes, os participantes se 
comunicavam unicamente em espanhol, mesmo na interação professor-
aluno, quando o professor usava unicamente o português como forma de 
comunicação. Também nunca nenhum trouxe um dicionário para uso em 
sala de aula. 

Os alunos também responderam ao término de cada aula um 
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questionário que buscava saber sua opinião sobre o nível de dificuldade 
das atividades realizadas, as dúvidas que estas geraram nos estudantes, 
o interesse que eles tiveram ao realizá-las e o que sentiam que haviam 
aprendido com as tarefas desenvolvidas. 

Conclusões

Os dados obtidos neste trabalho permitem dizer que as aulas em que foi 
incluido o trabalho com sistematização de aspectos gramaticais deixaram 
nos alunos uma sensação de terem aprendido mais. Provavelmente por 
se tratarem de exercícios de repetição, considerados por eles de muita 
importância no processo de aquisição de uma língua estrangeira. Parece 
ser que o encontro entre as expectativas dos alunos e as propostas de 
atividades feitas pelo professor foram os momentos mais produtivos do 
curso na visão dos estudantes. Mesmo que os estudantes não manifestem 
uma opinião clara no que diz respeito ao papel da gramática no ensino, no 
momento em que ela foi trabalhada de forma mais explícita, declararam 
sentirem-se mais confiantes em relação ao que aprenderam. 

O conhecimento prévio do tipo de atividade desenvolvida também 
tornou mais recompensador o trabalho para os alunos, que  se sentiram 
mais seguros e que tiraram mais proveito de uma atividade. Isso pôde ser 
comprovado a partir da análise de duas aulas onde foram desenvolvidas 
atividades de compreensão auditiva. Segundo os questionários respondidos 
pelos alunos na primeira, o nível de dificuldade foi maior que na segunda 
e consideraram que aprenderam mais na segunda que na primeira. 
Muitas vezes nos preocupamos em ser criativos e não repetir fórmulas nas 
propostas de trabalho e nos esquecemos que um pouco de familiaridade 
com as atividades pode ajudar o aluno e, em conseqüência, o professor.

Ao possibilitar que sintam que aprenderam mais e que as atividades 
propostas em aula não foram difíceis, talvez estejamos proporcionando 
a nossos alunos a oportunidade de sentirem-se capazes de aprender um 
idioma. Ao sair da aula com poucas dúvidas e tendo claro o que aprenderam, 
provavelmente estamos ajudando nossos estudantes a percorrerem o 
caminho que traçamos ao elaborar o programa de estudos. 

O manejo cuidadoso por parte do professor entre os tipos de atividades 
trabalhados em aula, pode levar a um curso equilibrado, onde os alunos 
se sintam confiantes e o professor consiga alcançar seu objetivo de 
maneira satisfatória. Provavelmente um professor que se identifique com 
a Abordagem comunicativa tenha experiência e suficiente conhecimento 
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sobre a mesma para planejar um curso eficiente. Porém, não basta que 
o professor saiba o que está fazendo, é necessário que o aluno, além de 
confiar no trabalho realizado pelo docente, sinta que aprende e que avança 
em sua aprendizagem. 

Se os alunos vêm de uma tradição de ensino voltado para outras 
abordagens e não conseguem entender a proposta do professor, talvez este 
curso esteja fadado ao insucesso ou a que os alunos não possam ver de 
maneira clara seus avanços. Ao planejar a utilização de um determinado 
insumo em classe o professor tem suas próprias maneiras de avaliar os 
resultados que os alunos terão após o desenvolvimento do mesmo. Porém, 
lidamos com alunos que muitas vezes não podem fazer esta avaliação e 
esta falta de compreensão pode desestimulá-los em relação ao curso ou pôr 
em dúvida a competência do professor.

No caso estudado, podemos perceber que, naquelas atividades 
consideradas pelo professor como mais enriquecedoras, havia uma 
redução no número de alunos que sentiam que haviam aprendido muito. 
Este número subia nos momentos em que eram desenvolvidas atividades 
de sistematização que serviriam para fixar elementos que viriam a dar 
“suporte” para a realização das outras. Intuímos que o fato de poder contar 
seus erros e acertos possa contribuir para gerar esta confiança. Talvez este 
seja um aspecto interessante para ser estudado em futuras investigações.

Ao término da unidade, na avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos podemos constatar que eles haviam alcançado os objetivos da mesma. 
No final do semestre os estudantes responderam uma pesquisa avaliação 
realizada pela universidade, nesta instância 100% dos participantes 
disseram estar muito satisfeitos com o professor e 76% considerou o 
curso muito satisfatório. Além disso, a totalidade dos estudantes que se 
apresentaram para o exame semestral foi aprovada.
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Reflexão sobre o ensino da gramática dentro de uma abordagem 
comunicativa 

Mª Cecilia Facello de Blanco
Escuela de Hotelería y Gastronomía “Del Plata”
(Montevideo- Uruguay)

Introdução 

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa desenvolvida durante 
o segundo Diploma de Pós-graduação para o Ensino-Aprendizagem de 
Português Língua Estrangeira no ano 2004, em Montevidéu, Uruguai. Em 
1996 Alba Celani afirmava que “No ensino de línguas, assim como em outras 
áreas do saber, freqüentemente o que parece definitivo e desejável em uma época 
vem a ser questionado em outra”. Concordamos com ela, pois achamos que 
no decorrer das últimas décadas muito tem mudado nas teorias sobre 
metodologias de ensino de línguas.       

O que nos levou a este estudo foi o fato de termos aprendido uma 
língua estrangeira durante 10 anos com uma metodologia tradicional, mas, 
no momento de ensinar, tentar aplicarmos uma abordagem comunicativa. 
A abordagem comunicativa se baseia no interacionismo social, segundo 
o qual a gente aprende uma língua por meio do uso que dela faz, com 
o objetivo de interatuar de maneira significativa com outras pessoas A 
interação é um dos aspectos dentro da abordagem comunicativa. Como 
nossa pesquisa visava estudar o ensino da gramática dentro da referida 
abordagem tivemos, portanto, que revisar os aspectos que influíam na 
interação dentro da sala de aula.

Concordamos com Aquilino Sánchez Pérez, quem em 1997 afirmava 
que o sucesso ou o fracasso do professor não depende somente do método a 
ser aplicado, mas que no processo de ensino-aprendizagem influem outras 
variáveis, como por exemplo: considerar o aluno, o professor, e a situação 
na qual é desenvolvido o ensino. Com relação ao professor achamos que 
devem ser considerados os seguintes aspectos: abordagem de ensinar do 
professor, formação acadêmica específica e filtro afetivo. Quanto ao aluno, 
achamos interessante considerarmos os estilos de aprendizagem. No que 
tem a ver com a situação na qual é desenvolvido o ensino consideraremos 
o material didático.
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Desenvolvimento

O professor

Recém em 2006 foi criado na Faculdade de Humanidades da 
Universidade da República o curso de Professorado de Português, dentro 
da Licenciatura de Lingüística. Devido à falta do referido curso vários 
professores, que ministramos aula somente de língua portuguesa, temos nos 
encontrado com a dificuldade de não ter tido uma instância onde adquirir 
as ferramentas necessárias básicas para o desenvolvimento profissional. 
A nossa percepção é que atualmente em Montevidéu poderíamos afirmar 
a existência de vários professores de PLE entre os quais há aqueles que, 
devido à falta de formação acadêmica específica na área, ministram as suas 
aulas segundo o próprio critério e a sua experiência como aluno. Segundo 
postula José Carlos Paes de Almeida Filho (1997:15) “Em professores com pouca 
ou irregular formação, essa abordagem será largamente intuitiva e teoricamente 
implícita e informal, baseada em crenças que vão se firmando num habitus ou 
predisposições para ensinar de determinada maneira”. Por este motivo, apesar 
de alguns professores estarmos trabalhando com determinada abordagem 
(na maioria a mesma visa ser comunicativa), devemos agir segundo a 
própria intuição. É aqui onde nos encontramos com um dos principais 
obstáculos: não sabemos como lidar com o ensino da gramática, pois 
aprendemos sob uma metodologia tradicional (a qual fazia foco na forma) 
e na hora de ensinar tentamos aplicar uma abordagem comunicativa (com 
foco no sentido).

Tentamos mudar para uma abordagem comunicativa por percebermos 
que na maioria dos casos a metodologia tradicional não consegue que o 
aluno se expresse com fluência na língua alvo, tendo dificuldade para se 
comunicar com um falante nativo. Widdowson (1991:37): “As evidências 
parecem mostrar que os aprendizes que conseguiram uma boa quantidade de 
conhecimentos sobre formas de uma língua qualquer se descobrem perdidos quando 
confrontados com situações de uso verdadeiro dessa língua”.

Em nossa experiência profissional temos constatado a referida 
competência implícita, sobretudo no que faz referência ao ensino da gramática. 
Temos nos encontrado perante a dificuldade de não saber como ensinar 
gramática, e tentarmos fazê-lo baseados em nossos acertos e desacertos, 
assim como em nossa experiência quando fomos alunos. Temos aplicado 
uma metodologia implícita devido à falta de um curso de professorado de 
PLE, onde poder reflexionar sobre a nossa maneira de ensinar. Almeida 
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Filho (1993:21) “Baseados em como nossos professores nos ensinaram ou em 
como aprendemos coisas parecidas podemos já imprimir uma maneira de ensinar 
orientada por uma abordagem implícita, latente, e freqüentemente não conhecida  
por nós”. 

Um dos objetivos da abordagem comunicativa é poder interatuar na 
língua alvo com outros usuários dessa língua. Dentro da sala de aula 
tentamos simular a referida interação e achamos que a mesma encontra-
se influenciada pela noção de filtro afetivo resenhada por Krashen em 
1981, a qual estabelece que uma gama de variáveis afetivas estão ligadas 
ao sucesso na aquisição de uma segunda língua. A maioria das variáveis 
pode ser classificada numa das três categorias seguintes: 

-Motivação: aprendentes com alta motivação geralmente se saem melhor 
na aquisição de uma segunda língua. 

-Autoconfiança: aprendentes com autoconfiança e boa auto-imagem 
tendem a obter melhores resultados na aquisição de uma segunda 
língua. 

-Ansiedade: baixa ansiedade parece favorecer a aquisição de uma segunda 
língua, seja ela ao nível pessoal ou coletivo da classe. 

Acreditamos que os fatores afetivos que influem no desempenho do aluno 
também influem de maneira semelhante no do professor. Um professor 
obterá melhores resultados na medida em que ele estiver altamente 
motivado, que ele tiver autoconfiança e baixa ansiedade. O desempenho 
do professor não será o mesmo se ele trabalhar num ambiente agradável, 
com uma boa equipe humana, tendo acesso a diferentes tipos de materiais 
(TV a cabo, vídeo, computador, CDs, etc). Na medida em que ele conseguir 
todo este apoio vai se sentir mais motivado, com mais autoconfiança, 
baixando, portanto a sua ansiedade. Consideramos que se o professor está 
motivado, isso vai fazer com que ele se sinta mais estimulado para rever a 
sua competência implícita visando atingir uma competência aplicada. 

 O aluno 

Acreditando por um lado no que afirma Aquilino Sánchez Pérez (1997): 
“El aprendizaje es un proceso activo que se desarrolla principalmente dentro de 
cada individuo”; e por outro lado no que postula Almeida Filho (1993:42): 
“Num primeiro sentido, ser comunicativo significa preocupar-se mais com o 
próprio aluno enquanto sujeito e agente no processo de formação através da LE”, 
consideramos que, na hora de ensinar gramática sob uma metodologia 
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comunicativa, temos que levar em consideração os diferentes estilos de 
aprendizagem. 

De acordo com Knowles (1982, citado em Richards e Lockhart 1994:60) 
existem quatro tipos diferentes de alunos segundo o estilo de aprendizagem 
que eles tenham, o qual pode ser: concreto, analítico, comunicativo ou 
baseado na autoridade. Visando uma abordagem comunicativa aplicada no 
ensino da gramática de PLE, achamos que devemos levar em consideração 
estas diferenças. A tais efeitos, temos preparado um questionário. Neste 
questionário focalizamos o estilo de aprendizagem comunicativo e aquele 
baseado na autoridade. 

I                                                                                                         S       AV       N
1 – Na aula gosto de aprender por meio de bate-papos       50%   42%      8%

5 – Na aula prefiro trabalhar em grupos.                               67%    33%      0%

6 – Eu gosto de fazer representações dos diálogos 
      cruzados               8%    50%     42%

II
2 – Prefiro escrever tudo no meu caderno.                             50%    42%     8%

3 – Prefiro que a professora explique tudo.                            58%    42%     0%

4 – Prefiro que a professora corrija logo todos os 
       meus erros                                                                             92%    8%       0%

III                                                                                                         
7 – As explicações gramaticais são uma perda 
     de tempo. 
 Não me ajudam.                                                                        8%     17%    75%

Analisando o questionário podemos observar que evidentemente 
as alunas possuem diferentes estilos de aprendizagem, o qual podemos 
verificar ao comparar as perguntas 1, 5, e 6 (cujas porcentagens evidenciam 
uma preferência pelo estilo comunicativo) com as perguntas 2, 3 e 4 (as 
quais mostram uma preferência pelo estilo de aprendizagem baseado na 
autoridade). Caso analisarmos a pergunta Nº 7, observaremos que para a 
maioria das alunas as explicações gramaticais também são importantes.                                                        

Durante a nossa prática temos percebido que os alunos aprendem a 
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partir daquilo que já sabem. A presente asserção é confirmada por Virginia 
Bertolotti: “...la cercanía del español y del portugués permite una comprensión 
casi inmediata de la lengua del otro....la cercanía de ambas lenguas, tiene un papel 
importante en este necesario reposicionamiento de la gramática en el enfoque 
comunicativo” (2000:31).
Eis aqui um exemplo onde, a partir do conhecimento prévio dos alunos, é 
ensinado um dos temas de gramática:

O imperativo

Forma-se a partir da 1ª p. do sing. do presente do indicativo (EU).
Geralmente não se emprega o pronome sujeito com o Imperativo: 

Falemos (nós) com o diretor.   

Não corram (vocês) muito.

Pres. do Ind.                                 Imperativo
Cant-AR: Cant-O             E         CantE  CantEMOS  CantEM

Beb-ER :  Beb-O                           BebA   BebAMOS   BebAM
                                           A
Part-IR:     Part-O                          PartA  PartAMOS  PartAM

Quando um verbo é irregular no Pres. Do Ind., mantém a irregularidade 
no Imperativo, por exemplo:
Poder:      Eu posso      Possa
Preferir:   Eu prefiro     Prefira
Ouvir:      Eu ouço        Ouça
Dizer:      Eu digo         Diga
Pedir:       Eu peço        Peça

Atenção:  Mudanças gráficas:
Chegar:       Eu chego       Chegue
Começar:    Eu começo    Comece
Ficar:          Eu fico           Fique 

Dê ordens para:
Bater as claras em neve  (Eles)  
Medir 1 xícara de açúcar (Você)

Levar ao forno durante 30’ (Nós)
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A situação 

Um dos cursos que nós ministramos, o qual foi objeto da presente 
pesquisa, faz parte de uma carreira de hotelaria e gastronomia. Na 
maioria dos livros didáticos o tema de hotelaria e gastronomia não está tão 
desenvolvido quanto nós precisamos. A falta deste tipo de material também 
é percebida pelas alunas, o qual se evidencia nas respostas à seguinte 
pergunta feita no final do ano 2004: “O que você mudaria, acrescentaria 
ou retiraria ao curso?”. 48% respondeu que acrescentaria vídeos, 10% 
afirmou não ter gostado do livro, 35% queria mais material visual, e 7% 
não respondeu. Por esta razão, e com o intuito de aplicar uma abordagem 
comunicativa, acrescentamos diferentes tipos de materiais autênticos de 
hotéis e restaurantes, como por exemplo, folhetos, cardápios, etc. 

Uma das principais características dos métodos comunicativos é ter 
foco no sentido, incentivando o aluno a interagir na língua-alvo por meio 
de atividades/tarefas de seu interesse ou necessidade. Segundo Almeida 
Filho (2003): “O objetivo maior do material didático é o de criar condições para 
que se desenvolva entre os alunos uma competência lingüístico-comunicativa na 
nova língua”. Levando em consideração a opinião do referido autor, e o fato 
de as alunas estarem se preparando para trabalhar em restaurantes e/ou 
hotéis, planejamos as unidades priorizando o uso de materiais que tenham 
a ver com tópicos úteis a tais efeitos. 

Partindo do que postula Widdowson (1991:33): “Matérias como história, 
geografia, ciências, arte, etc, se baseiam na realidade da própria experiência da 
criança e não há razão porque uma língua estrangeira não deva se relacionar 
indiretamente com o mundo exterior através dessas matérias”, temos nos 
apoiado em algumas das matérias ministradas na Escola de Hotelaria e 
Gastronomia, por exemplo: Alimentos e Bebidas, Recepção Hoteleira, 
Técnicas de Secretariado, etc. Temos perguntado às professoras das 
diferentes matérias quais têm sido os tópicos que elas trabalham, para 
tentar dar as mesmas situações e vocabulário em português.

A partir daí pedimos, por exemplo, às alunas prepararem um cardápio 
semanal. Nosso objetivo era introduzir o vocabulário específico e ressaltar 
a formação do plural. Um outro exercício era que elas fizessem de conta 
que eram os chefs de um restaurante, e tinham que ensinar uma receita 
a um ajudante de cozinha: o que elas lhe diriam? Neste exercício, além 
do vocabulário, queríamos que aplicassem o imperativo. Este trabalho 
exige um tempo e um esforço que às vezes nem sempre é possível. Por este 
motivo nós não pudemos realizá-lo em todas as unidades do curso, se bem 
que teria sido muito aconselhável.
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Conclusões 

No começo do Diploma de Especialização no Ensino - Aprendizagem 
de PLE tínhamos a percepção que aplicar uma abordagem comunicativa 
no ensino de PLE implicava não ensinar gramática, senão simplesmente 
conversar. Durante o desenvolvimento do curso, e do presente trabalho, 
aprendemos na teoria e verificamos logo na prática que a gente pode 
aplicar a referida abordagem sem execrar a gramática. Depois de termos 
considerado durante o Diploma de Pós-graduação as diferentes variáveis 
que influem no ensino de uma língua, chegamos às seguintes conclusões:

-a explicitação da gramática não se opõe ao enfoque comunicativo, 
inclusive achamos importante salientar o fato de as alunas a julgarem 
importante.

-se bem é verdade que não podemos encaixar os alunos segundo os seus 
estilos de aprendizagem, o fato de conhecê-los pode nos servir na hora 
de aplicar uma abordagem comunicativa, a qual leva em consideração as 
características próprias de cada aluno. 

 -consideramos que ainda estamos em um processo de transição, visando 
à aplicação de uma abordagem comunicativa. O nosso desejo é continuar 
nos aperfeiçoando nesta atraente profissão que é o ensino de PLE.
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A aula como espaço cultural e discursivo
Consuelo Vázquez, Nilda Taborda, Rita Menoni 
Centro de Lenguas Extranjeras de Montevideo
(Uruguay)

   
Esta exposição é o resultado de um trabalho final de avaliação 

apresentado no curso de Atualização, “Poder y discurso en interacciones 
en contexto institucional”, ministrado pelas professoras Dras. Beatriz 
Gabbiani e Irene Madfes, na Faculdade de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de Montevidéu.

Nosso trabalho se baseia na leitura do artigo El aula como espacio 
cultural y discursivo de Luci Nussbaum e Amparo Tusón (1996). Em linhas 
gerais, o artigo pretende mostrar o papel que a “interação comunicativa” 
desempenha no processo de ensino e no processo de aprendizagem. Os 
estudos efetuados por essas pesquisadoras corroboram o conceito de que a 
linguagem na aula é utilizada de diferentes maneiras segundo a abordagem 
empregada. A aula é vista como um cenário micro-cósmico em que 
docentes e discentes são atores com papéis predeterminados ou não, que se 
manifestam através do uso da palavra. A língua aparece como instrumento 
que intervém na construção dos processos de ensino e aprendizagem, 
observável em três níveis: 1) como transmissora, representadora e 
construtora do conhecimento; 2) como avaliadora e 3) como manifestadora 
das identidades individuais e coletivas dos atores desse cenário específico 
que é a sala de aula. No mesmo artigo elas afirmam que o discurso na aula 
tem protagonistas que apresentam características sócio-culturais próprias, 
que perseguem determinados fins e que têm determinadas expectativas. 
Para conseguir esses objetivos são os atores de cada situação de comunicação 
os que optarão pelas ferramentas lingüísticas a serem utilizadas.       

Uma característica da comunicação oral é o grau de distância 
social existente entre o professor e os estudantes devido à diferença de 
conhecimentos na matéria. Esta diferença deve ser amenizada com 
estratégias de comunicação com o objetivo de favorecer os processos 
de ensino e de aprendizagem. O uso da língua oral em contexto escolar 
organiza atividades de aula e transmite aspectos relacionados com o afetivo 
que transluzem a diversidade de culturas, transformando o uso lingüístico 
em um objeto de reflexão e não unicamente em veículo de informação.
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Nussbaum e Tusón (2002) propõem que a auto-observação do discurso 
em aula seja o ponto de partida para a reflexão cotidiana do que realmente 
acontece na sala de aula, tentando-nos aproximar à categoria de professor 
produtor de pesquisa e não somente consumidor de pesquisa, de acordo 
com o conceito de Moita Lopes (1996), isto é, consumidor é aquele 
professor que recebe a informação “correta” do produtor de pesquisa e 
aplica “receitas” passadas que em algum momento deram bons resultados. 
É por isso que podemos apresentar alguns episódios do acontecido em 
nossas aulas de Português Língua Estrangeira. Neles, aparecem diferentes 
manifestações de poder e controle na aula, desde aquelas organizadoras 
de comportamentos e atividades, guias de desenvolvimento de cursos, 
decisórias de tópicos, passando por aquela forma mais explícita e unívoca, 
até aquela de simples observadora e facilitadora do processo de ensino e 
do processo de aprendizagem. 

Em nosso âmbito de ação, embora exista uma organização institucional 
que propõe determinadas pautas, é importante também destacar que o 
professor possui certa autonomia para adequar os temas e considerá-los 
aos interesses dos educandos. Que isso seja possível dependerá, em grande 
parte, da habilidade, da formação e da abordagem de cada docente.

Observações relacionadas com nossa prática docente

Os episódios analisados são transcrições fiéis das gravações realizadas 
em nossas aulas de 2ª e 3ª séries, de português LE, no ensino médio, em 
Montevidéu e Solymar Norte.

A sala de aula, como um espaço social com características próprias, 
pressupõe participantes e convenções específicas. Corresponde ao professor 
a proposta de atividades, a condução e estruturação da aula. As diferentes 
amostras de pedido de cumprimento de atividades pretendem explicar 
isso. As professoras fazem uso de uma ferramenta clássica, através de 
perguntas procedimentais (Richards e Lockhart, 1998) que têm a finalidade 
de gerenciar atividades e solicitar aos alunos a participação. A assimetria 
característica na sala de aula entre docente e alunos está minimizada nos três 
próximos exemplos pela forma em que as docentes expõem as atividades. 
Nos dois primeiros, a decisão da docente de realizá-las, é transmitida de 
maneira atenuada pelas formas interrogativas; no terceiro, a explicação do 
por quê da decisão de finalizar a atividade diminui o caráter imperativo 
da mesma.
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Exemplo 1 –  2ª série (Rita, 2004) 

7)

8)

9)

P

Agustina

P

podemos começar a ler? alguém gostaria de ler? (…) ah! você vai 

ler?

sí

tudo bem

Exemplo 2 –  2ª série (Rita, 2004)

25)

26)

27)

28)

29)

P

Marcia

P

Marina

tá gente? terminaram?

sim

bom (…) alguém gostaria de escrever essas quatro palavras aí no 

quadro? (…) alguém pode?

eu posso

Exemplo 3 –  3ª série (Consuelo, 2004)

482)

483)

484)

P tá? alguém mais quer falar alguma coisa gente .. eu já tenho que 

cortar por aqui porque eu quero que vocês me contem um pouquinho 

o que vocês escreveram ..

Interessa-nos apresentar alguns exemplos em que o professor continua 
ocupando seu papel com um tipo de perguntas classificadas como 
convergentes por Richards & Lockhart (ibid), que têm por objetivo a 
avaliação e/ou constatação de conhecimentos. A modalidade mais comum 
na sala de aula nos eventos de fala é a organização triádica pergunta/
resposta/avaliação, a diferença da habitual organização diádica pergunta/
resposta. O último movimento da tríade é demonstrativo de poder e 
controle. No exemplo 4, a docente formula uma pergunta convergente à 
qual o aluno responde com a resposta esperada por ela (ainda). O último 
movimento realizado pela professora é de avaliação e reforço (aINda .. ainda). 
No exemplo 5, o terceiro movimento é de correção (tirar por sacar) e reforço 
(muito bem) da imagem positiva da aluna segundo Brown e Levinson (1987, 
apud Clasamiglia e Tusón, 2002).                                                                         
                                                                       
Exemplo 4 –  3ª  série (Nilda, 2004)

209)

210)

211)

212)

A7

P

A7

P

e fala das outras guerras que todavia não passou.. as futuristas..

como você diz? .. todavia?

ainda

aINda … ainda
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Exemplo 5 –  3ª série (Consuelo, 2004)

589)

590)

591)

592)

Laura

Camila e Laura

P

e a força que os rios e lagos nos oferecem sua força 

para .. para eles .. eh ..

para sacar deles energia

para tirar deles energia .. muito bem

 No exemplo 6, o controle da aula é manifestado de maneira absoluta 
por parte da docente, com uma leve atenuação mediante o condicional “se”. 
A situação aconteceu depois dos reiterados pedidos de silêncio da docente, 
já incomodada, a um aluno que distraía seus colegas com uma conversa 
permanente. A chamada de atenção pelo sobrenome (Brasil) se faz em um 
tom alto e acompanhado de uma batida na mesa, elemento não lingüístico. 
Nesse caso há um ato ameaçante à imagem positiva do aluno, apoiado pela 
posição de hierarquia da professora e de subordinação do ouvinte. 

Isto também é aplicado no exemplo 7. Após uma correção em forma 
coletiva, na lousa, de una lição de casa escrita, na hora da devolução 
do trabalho a um aluno em particular, a professora faz um comentário 
que pretendia ser divertido mas que em realidade põe em evidência a 
quantidade de erros feitos pelo estudante e o ridiculiza quando o compara 
com uma figura grotesca. (A tarefa estava corrigida com caneta verde).

Exemplo 6 –  3ª série (Nilda, 2004)

481)

482)

483)

484)

485)

486)

P

AA

P

AA

BRA – SIL!! ... Eu não posso deixar você sentar perto dos colegas … 

você tem que estar falando o tempo todo? 

(   ) … ((risos))

se você continuar assim vai sentar sozinho lá num canto .. como um 

cachorro

(   )

Exemplo 7 –   2ª série (Rita, 2003)

54) P David isto parece “ hulk”! está tudo verde!

No seguinte exemplo, o intercâmbio se deu respeito a um decreto do 
governo brasileiro acerca da criação de cotas para negros nas Universidades 
brasileiras. Se analisarmos o episódio pareceria que a professora estivesse 
dando a possibilidade para que todos opinassem livremente, mas em 
realidade ela formula a pergunta de uma determinada maneira com a 
finalidade de obter a resposta esperada. Isto é confirmado na intervenção 462 
com “claro” verificando a resposta e reforçando-a ainda com “e aí se estaria 
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discriminando”. Neste caso há uma intenção de controle sob a aparência 
de uma pergunta aberta, intenção que iria acompanhada da pretensão 
da docente, com o papel de educadora, de gerar questionamentos que 
provenham do aluno e envolvê-lo no contexto social para sua formação 
como cidadão (Moita Lopes, 1996).

Exemplo 8 –  3ª série (Nilda, 2004)

456)

457)

458)

459)

460)

461)

462)

P

AA

P

A4

P

vocês acham que é necessário a existência de cotas? .. não será que 

pretendendo ajudar … se acaba fazendo diferenças? … é necessário que 

exista o dia da mulher?

não

por que não? .. quem me explica?

porque não existe o dia do homem ..

claro … e aí se estaria discriminando …
 

Embora exista uma assimetria característica dada pelo conhecimento 
específico da matéria, isto não sempre é usado como elemento de poder 
e controle. É assim que no próximo exemplo 9 veremos outra forma de 
interação mais dialógica em que a professora vai levando os alunos a irem 
descobrindo um ponto gramatical novo. Ela poderia ter optado por uma 
metodologia expositiva em que o conhecimento gramatical fosse dado 
diretamente à turma. Pelo contrário, tentou possibilitar o desenvolvimento 
da autonomia e o raciocínio lógico dos alunos. Sentindo-se atores do processo 
pessoal de formação, os estudantes elevam o entusiasmo e a professora os 
impulsiona a sair da condição de alunos “ouvintes”. Neste mesmo episódio 
encontramos uma boa maneira de promover o ensino e a aprendizagem de 
uma regra de funcionamento da língua, através da reflexão e elaboração 
de hipóteses, aspecto que, abordado de modo tradicional, é extremamente 
resistido pela maioria dos aprendizes. Só a menção da palavra gramática 
provoca uma reação de rejeição como é mostrado no exemplo 10. Neste 
caso, os alunos acabavam de realizar uma atividade comunicativa (leitura 
e opinião acerca do que eles leram), avaliada por eles positivamente, que 
difere da proposta da docente de fazer uma revisão gramatical.
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Exemplo 9 –2ª série (Rita, 2004)

124)

125)

126)

127)

128)

129)

130)

131)

132)

133)

134)

135)

136)

137)

138)

139)

140)

141)

142)

143)

144)

145)

146)

147)

P

Marina

P

Mateo

P

Paula

P

Alicia

P

Alicia

P

Florencia

P

Andrea

P

Marina

Paula

P

P

equipá-la (.) esse LA a que coisa está se referindo?

à videolocadora

à videolocadora (..) vocês sabem por que será que aí nesse caso 

usamos LA e no outro caso A? eu A preciso

porque es un verbo

equipar é um verbo sim

preciso também

preciso também é um verbo claro (.) será que tem alguma 

diferença?

entonces acá ponen equipá-la para não ter que ser tão longo

equipá-la? e se fosse mais longo como seria?

eu preciso equipar a videolocadora

ah! é um pouquinho mais curto claro claro está bem (.) para 

montar a videolocadora eu preciso de um telefone ((escrevendo no 

quadro)) como poderíamos modificar esta parte aqui? ((referindo-

se a montar a videolocadora))

para montá-la (.) montar é um verbo

é um verbo claro que sim (.) mas qual a diferença entre este verbo 

montar e este outro preciso?

montar está em infinitivo e preciso não (.) está conjugado

é isso (.) qual é o procedimento para chegar até montá-la?

sacás o verbo do infinitivo e agregás la ou lo

tiro o erre do verbo (.) do infinitivo e se acrescenta lo ou la se é 

masculino ou feminino

isso mesmo! e acrescento o acento

Exemplo 10 –  3ª série (Nilda, 2004)

275)

276)

277)

278)

279)

P

AA

A11

P

AA

bom gente .. o que vocês acham deste tipo de aulas? … gostaram?

sim …

a ele .. eu nunca vi trabalhar … e hoje ele falou … ((risos))

bem . temos que fazer uma pequena revisão gramatical …

ah não … 
No próximo exemplo podemos perceber a língua como manifestadora 

das identidades individuais e grupais. Tratando um tema polêmico para os 
adolescentes como é Usar uniforme ou não? é que os alunos se organizam para 
tomar o turno e expor os diferentes pontos de vista, manifestando-se um 
intercâmbio intercultural de experiências entre os participantes que levam 
em conta os aspectos afetivos que eles oferecem. A turma se enriquece pela 
colocação em painel das diferentes experiências que vivem ou viveram 
e é ajudado a compreender o mundo pela participação e reflexão e a se 
comprometer com ele (Moita Lopes, 1996). 
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Exemplo 11 –  2ª série (Rita, 2004)

167)

168)

169)

170)

171)

172)

173)

174)

175)

176)

177)

178)

179)

180)

181)

182)

P

Agustina

Manuela

Agustina

Manuela

Agustina

Manuela

Agustina

Manuela

por que discriminam? é uma discriminação isso?

eu acho EU acho que cada um que faze não tem que importar os 

que os demais dizem

eso es verdad pero si vos vas caminando y te dicen pichi ((risos))

tenés que tener personalidad (..) tenés que tener auto estima

eu tenho auto estima pero

entonces no te tiene que importar lo que dicen

claro pero si voy caminando y me dicen pichi sim

uma pessoa maior (.) tenía como treinta años (.) pasó por la calle 

el otro día (.) el hijo me pechó (.) me insultó la señora (.) pero 

aparte me dijo atoRRANta ((risos)) yo si hubiera querido le hubiera 

dado un par de piñas y no me hubiera importado lo que me dijeran 

después pero como sé que no lo soy caminé y seguí callada la boca 

(..) es igual a la ropa no te tiene que importar lo que te digan los 

demás vos tenés que estar bien como vestís

yo ponele tá sí es verdad yo sé que tenés razón pero no a vos tampoco 

te gusta que todo el día te digan vos pichi vos pichi vos pichi (…)

No exemplo 12 os alunos deixam de ser receptores de conhecimento para 
ser co-construtores de sua aprendizagem e assumem atitudes mais críticas 
e reflexivas. Isto se vê no mesmo exemplo em que os estudantes expõem os 
conceitos que têm a respeito do termo “portunhol”, percebendo-se apenas 
um acompanhamento da professora quando assente suas intervenções. A 
significação que tem o termo para eles se deu a partir do aparecimento do 
mesmo na leitura de um texto sobre a importância ou não de aprender 
espanhol em instituições de educação brasileiras.

Exemplo 12 – CLE 2ª série (Rita, 2004) 

79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

89)

90)

91)

P

Paula

Marina

Mateo

Alicia

P

Paula

P

Tatiana

P

Andrea

P

o que vocês entendem por portunhol?

é a mistura do espanhol com português

uma palabra está em português e outra em espanhol

es más español que portugués

é um pouco de espanhol e um pouco de português

mm (..) pode ser

mas pode ser mais português que espanhol

pode ser também

cuando la persona habla medio entreverado

isso também

a veces uma palabra em espanhol tem uma letra menos

às vezes uma pequena modificação (.) uma letra a menos ou uma 

letra a mais (..) podem ser diferentes maneiras
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No exemplo 13 é evidente a construção do conhecimento entre pares 
através do debate a respeito da importância da água. Neste caso, se 
consegue entusiasmar os estudantes com um assunto que não lhes é alheio, 
de tal modo que a correção de léxico de um colega a outro é aceita com 
total naturalidade. 

Exemplo 13 –  3ª série (Consuelo, 2004)

463)

464)

465)

466)

467)

468)

469)

Lucía C

Daniel

Lucía C 

Leonel

Lucía C

dois ou três vasos de água e eso por pacientes … este

copos

copos .. bueno ((ri))

copos

os pacientes ((ri)) este:: dizem que é algo increível incrível .. que 

se han curado de depressão . de reuma . de problemas vasculares 

artrosis problemas dermatológicos

Estes três últimos episódios também nos levam a refletir acerca do 
postulado de Vygotsky (1978) que considera que é através da interação 
com o outro, mediante a linguagem, que o ser humano se transforma de ser 
biológico em ser sócio-histórico-cultural.
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PESQUISA EM SALA DE AULA

Mesa B

Tentando transpor a fronteira sintática da regência verbal entre o 
português e o espanhol 
Rosane Kath
The Language Club
(Florianópolis, Brasil)

Introdução
A enorme proximidade verificada entre o Português e o Espanhol e o 

alto grau de fossilizações em construções como “Eu gostaria falar com...” ou 
“Eu vou a dar uma festa” sempre chamaram-nos a atenção e constituíram-se 
em fator motivador dessa investigação. Tentar descobrir alguns verbos que 
apresentassem Regência Verbal (RV) diferenciada nas duas línguas era a 
primeira etapa da pesquisa. Tínhamos ainda como objetivos: a) verificar se 
alunos hispano-falantes de nível intermediário e avançado efetivamente 
transferem o uso das preposições do Espanhol para o Português; b) verificar 
se ocorrem níveis diferentes de interferência do Espanhol no processo de 
ensino-aprendizagem da RV em função das variantes Português como 
Língua Estrangeira (PLE) ou Português como Língua 2 (PL2); c) analisar 
se ocorre uma evolução rumo à língua-alvo, um ganho de qualidade por 
parte do aluno na passagem de um nível para o outro, exclusivamente 
quanto ao tema da RV e o emprego de conectivos e d) tentar identificar se, 
constatado o uso diferenciado das preposições nas duas línguas, o mesmo 
está vinculado à noção de transitividade dos verbos em cada língua, ao 
valor semântico diferenciado das preposições nas mesmas ou deve-se 
simplesmente a uma preferência lingüística distinta.

Diferenciamos PLE de PL2 segundo o entendimento de Brown (1994), 
quem defende que para distinguir os dois termos é necessário olhar para 
fora da sala de aula. Se a língua empregada quando os alunos deixam a sala 
de aula é a língua-alvo, trata-se de segunda língua (PL2), como é o caso do 
Português aprendido por estrangeiros em imersão no Brasil. Se, por outro 
lado, no ambiente externo à sala de aula os aprendizes não encontram 
oportunidades naturais e abundantes de comunicar-se na língua-alvo, 
trata-se de língua estrangeira (PLE), o que é o caso da Língua Portuguesa 
(LP) ensinada no Uruguai.
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A classificação dos verbos quanto à sua transitividade está baseada 
em Luft, para quem “regência é a necessidade ou desnecessidade de 
complementação implicada pela significação de nomes e verbos” (2002:5), 
e “a semântica dita a regência” (idem:13), ou seja, os diferentes significados 
possíveis de um mesmo verbo, dependendo de seu complemento, explicam 
as possíveis alterações e variações de RV. As preposições, segundo ele, 
ocorrem porque possuem traços semânticos que combinam, se relacionam 
com os traços semânticos dos verbos que as regem.

Segundo Moura Neves, que tem uma visão funcionalista da língua, as 
preposições são “palavras que pertencem à esfera semântica das relações 
e processos e atuam na junção dos elementos do discurso” (2000:601), 
assumindo novos significados, dependendo das relações existentes 
entre os elementos cuja união/junção elas fazem. Essa multiplicidade de 
valores semânticos possíveis das preposições e as diversas transitividades 
possíveis dos verbos pode, ao trabalhar-se com alunos de PLE/PL2, ser um 
dificultador do processo de ensino-aprendizagem, independentemente da 
nacionalidade e da língua materna desse aprendiz.

Metodologia e Análise de Alguns Dados Interessantes

A partir de uma lista de verbos por nós elaborada iniciamos o processo 
de identificação de usos diferenciados da RV nas duas línguas. Analisamos 
a regência mais comum, tanto em Português, como em Espanhol, dos 
verbos constantes no levantamento efetuado por Biderman (1998), no qual 
são apontadas algumas palavras de altíssima freqüência na LP. Foram 
selecionados verbos apontados como “Dificultades” da LP para hispano-
falantes de nível avançado (Briones, 2001) e “dificultades” ou “diferencias” 
do Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) para brasileiros (Chozas y 
Dorneles e Duarte, 1999). Foi constatada uma tendência a empregar 
conectivos diferentes nas duas línguas em trinta e sete verbos, com os quais 
foi elaborado um exercício de completar livremente lacunas que serviu de 
base para a pesquisa. 

O exercício foi aplicado a vinte e seis alunos com o Espanhol como 
língua materna, sendo seis em regime de imersão no Brasil, de níveis III, 
IV e V da PUC-Rio, no Rio de Janeiro e quatorze no Uruguai, no Instituto 
Brasil Club de Português (BCP), em Montevidéu, de nível intermediário e 
superior.

Apresentamos a seguir a análise de alguns exercícios utilizados.
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• Depois de tantas horas de viagem, eles finalmente se aproximavam DE – A 
Florianópolis.

Aproximar-se admite as preposições DE e A, no sentido de “tornar-se 
próximo, acercar-se”. Interessante observar que os dois conectivos podem 
assumir valor semântico similar em LP: introduzindo complemento de 
verbos+dinâmicos que indiquem aproximação (Moura Neves). O mesmo 
não ocorre em ES, que aceita o uso da preposição DE denotando somente 
afastamento (Alarcos, 1999). Observando-se empiricamente o uso em LP, 
parece haver uma preferência pelo emprego do conectivo DE, quando o 
complemento de lugar indica localização no espaço. Talvez pelo caráter 
de formalidade que, segundo Mollica (2003), está associado à preposição 
A, talvez por ela ser semanticamente vazia de significado ou ainda pela 
probabilidade de que “preposições menos marcadas foneticamente, com 
pouca extensão e pouca massa fônica sejam mais omitidas” (Mollica, 
2003:105).

• Quando estive no Chile há 10 anos, conheci Ø Augusto Pinochet.
Na LP, conhecer, no sentido de “travar relação ou ter encontro com 
alguém”, não aceita o uso de preposição, porém admite artigo definido. 
Os resultados mostraram o uso da preposição A, levando-nos a pensar que 
esse é um verbo ao qual talvez deva ser dispensado um tratamento especial 
devido ao seu largo uso na LP.

• Para economizar, o gerente encarregou Ø Marcos DE controlar o uso do 
telefone.

O verbo encarregar, significando “dar como obrigação ou incumbência” 
pede dois complementos: um objeto direto (Marcos) e um indireto, 
introduzido pela preposição DE. Segundo Luft, “encarregar algo A 
alguém é semântica-sintaxe antiga” no português brasileiro, mas, segundo 
nossa investigação, preservada no Espanhol. Temos aí um exemplo dos 
diferentes caminhos tomados pelas duas línguas em sua evolução, cuja 
origem é largamente compartilhada.

• Estou muito chateada! Vamos jogar Ø cartas para passar o tempo?
Jogar, significando “realizar um jogo; passar o tempo com um jogo” não 
admite nenhum conectivo entre o verbo e seu objeto. Obtivemos aqui um 
altíssimo percentual de respostas com interferência do Espanhol, onde 
“entretenerse, divertirse, tomar parte en juegos de azar” pede a preposição A.
• Estava no jornal: político famoso se mata COM um tiro na cabeça depois de 

assassinar sua amante.
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O verbo matar na sua forma pronominal não necessita complemento. 
Optou-se pela inclusão do complemento com um tiro na cabeça por sua 
construção diferenciada nas duas línguas. A Gramática Tradicional da LP 
classifica o complemento em foco como adjunto adverbial de modo porque 
responde à pergunta como? de que modo ou maneira? o sujeito efetua a ação 
expressa pelo verbo. Poderíamos ter várias respostas a essa pergunta: com 
uma faca, com uma corda, com veneno, etc. A grande maioria das respostas 
apresenta o conectivo DE, influência clara do espanhol.

• Meu pai sofre do mal de Parkinson e me preocupo muito COM a saúde dele.
O verbo preocupar-se admite como complementos as preposições com, 
de, em, segundo Luft, dependendo de seu valor semântico. No contexto 
em questão, onde significa “inquietar-se; tornar-se apreensivo” parece-nos 
mais usado na LP o conectivo COM ao passo que em Espanhol a RV mais 
comum é “preocuparse por”.

• O menino travesso subiu NA árvore, caiu e quebrou o braço.
Sobre o uso do verbo subir significando “transportar-se a lugar mais alto” 
diz Luft:
“Verbo de movimento, a regência lógica é a, para; mas entre nós o usual 
é subir em: subir na montanha, no morro... Pode ser a persistência de um 
uso arcaico, afinal em latim se usava em com verbos de movimento (Eo in 
urbem” = Vou na cidade)” (Luft, 2002: 490).

Conclusões

Dos trinta e sete verbos por nós identificados, alguns não representaram 
problema para os alunos participantes da pesquisa, seja porque 
aparentemente houve efetiva aprendizagem em LP, o que pode ser o caso 
dos verbos gostar de e ligar para, seja porque a RV em Espanhol admite 
variantes similares ao Português, verbos levar para, proibir de, tirar de, 
entrar em e ter medo de.



Portugués lengua segunda y extranjera en el Uruguay 251

Divisão por Contexto

0%

20%

40%

60%

PT ES DIV DSV

PL2

PLE

Tendência Geral

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

PT ES DIV DSV

Somatório PUC e

BCP

Se observarmos no gráfico abaixo que em 42,5% dos exercícios 
predominam respostas compatíveis com o Espanhol e que em 15% do total 
há uma divisão de tendências entre as duas línguas, podemos concluir que 
os alunos falantes de espanhol tendem levemente a transferir os conectivos 
de sua língua materna para o Português.

Na seqüência, podemos observar que, se dividirmos as respostas por 
contexto de ensino-aprendizagem, os alunos de PL2 (estudantes da PUC) 
apresentam um percentual levemente superior de respostas adequadas em 
LP (49%) ao de respostas influenciadas pelo ES (39%). Já os alunos de PLE 
apresentam uma relação inversa: 32% das respostas compatíveis com a 
LP e 51% com interferência do castelhano. Esses percentuais sugerem que 
alunos em imersão, amplamente expostos à língua-alvo, estejam talvez em 
um estágio mais avançado de uma adequada aquisição da RV da língua-
alvo.

Se após a divisão por contexto de aprendizagem ainda dividirmos 
as respostas por níveis, verificamos que 51 % dos alunos de nível III da 
PUC usam conectivos adequados em LP e 46,5 % dos alunos de níveis 
IV e V da mesma instituição o fazem. No BCP, 32% dos alunos de nível 
intermediário apresentam respostas compatíveis com a LP, enquanto que 
no nível avançado esse percentual sobe para 41,5%.
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O pequeno número de alunos de PL2 com o Espanhol como língua 
materna que aceitaram participar da pesquisa – apenas seis, não nos permite 
tirar conclusões realmente significativas e totalmente confiáveis, mas os 
percentuais acima citados poderiam indicar uma estagnação no processo 
de ensino-aprendizagem dos alunos em imersão. Já os resultados obtidos 
no BCP sugerem uma pequena evolução em direção à RV do Português, na 
passagem de um nível para o outro.

Pretendíamos verificar se o uso diferenciado da RV em Português e 
Espanhol estava vinculado a noções diferentes de transitividade, o que não 
foi possível, uma vez que não encontramos um material específico sobre a 
regência verbal da língua castelhana. 

Quanto ao valor semântico das preposições nos dois idiomas, notam-se 
semelhanças e divergências, as quais podem ser mostradas aos alunos, que 
deverão estar atentos a elas. Cabe ressaltar alguns aspectos relevantes das 
preposições na Língua Portuguesa: a proximidade de limites semânticos 
dos conectivos A e PARA; o caráter de formalidade que reveste a preposição 
A e a preferência pelo uso de PARA e a possibilidade de usar A e DE com 
verbos significando aproximação, entre outros.

Chama ainda a atenção o número reduzido de conectivos envolvidos 
na pesquisa e sua pluralidade de significados: A, COM, DE, EM, PARA e 
POR, corroborando o que afirma Mollica: “No português falado atualmente, 
estamos verificando um processo de simplificação dos usos dos nexos 
preposicionais através do qual algumas poucas preposições apresentam-se 
mais freqüentes e estão substituindo as demais” (2003:104).  Talvez haja aí 
um indicativo de que essas preposições merecem mais atenção por parte 
dos profissionais que atuam com PLE.

A capacidade que os verbos têm de “abrir casas” (Moura Neves) que 
podem ser preenchidas por uma variedade de complementos e o fato 
de que é no uso que os diferentes vocábulos assumem seu significado, 
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são fatos que efetivamente podem implicar em dificuldade no processo 
de ensino-aprendizagem da RV da Língua Portuguesa para alunos 
estrangeiros de qualquer nacionalidade, requerendo dos mesmos muita 
atenção e uma possível memorização (grifos nossos). Para facilitar esse 
processo, sugerimos apresentar as amostras de língua sempre em contexto 
e em grupos de palavras-chunks, nunca isoladamente.
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A importância da noção de gênero para a análise 
de uma tarefa de teste de proficiência de caráter comunicativo
Maíra Gomes, Sandra Fraga, Walkiria Sidi
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução 

Um teste de proficiência em língua estrangeira tradicional se caracteriza 
por testar conhecimento lingüístico nos seus componentes estruturais, 
com ênfase nos aspectos gramaticais e lexicais, e por utilizar métodos 
objetivos. Com relação à habilidade de escrita, ela é geralmente testada 
separadamente da habilidade de compreensão de textos. Tradicionalmente, 
a tarefa de produção textual solicita o desenvolvimento de um tópico ou 
assunto envolvendo conhecimento discursivo para narrar, descrever e/ou 
argumentar. Para cada nível de proficiência a ser testado, é desenvolvido 
um teste correspondente. 

Em contraponto ao teste tradicional, temos o teste comunicativo, que 
procura medir a capacidade do candidato “de usar a linguagem para ler, 
escrever, falar e ouvir em formas e contextos que correspondem à vida real”  de 
acordo com Morrow (1979:16).  Esse tipo de exame busca não apenas aferir 
conhecimento  lingüístico, mas também pragmático e sociolingüístico.

 O CELPE-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros) é um exame de caráter comunicativo. Este exame está dividido 
em dois módulos: parte individual e parte coletiva. A parte individual 
integra compreensão (oral e escrita) e produção oral. Na parte coletiva a 
proficiência é avaliada através de tarefas que expressam situações de uso 
da linguagem e envolvem um propósito para a compreensão e a produção 
de textos orais e escritos  de forma integrada. Tais tarefas  buscam espelhar 
uma situação de uso da linguagem ao simular uma interação, que é 
contextualizada a partir da definição de papéis para os interlocutores e um 
propósito  comunicativo. As tarefas, em geral, exigem como resposta uma 
produção textual envolvendo um certo gênero discursivo relacionado ao 
uso que se está fazendo da linguagem. Através das respostas são verificados 
quatro níveis de desempenho correspondentes à certificação emitida: 
intermediário, intermediário superior, avançado, avançado superior. 
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 Análise de uma  tarefa do CELPE- Brás à luz de uma noção de gênero 
sócio-discursiva

Tendo em vista que no Exame CELPE-Brás poderão ser verificados 
diferentes níveis de desempenho através da realização de cada tarefa, 
analisamos neste artigo que aspectos do conhecimento são necessários 
para a resolução de uma tarefa que se assemelha ao uso da linguagem em 
situações da vida real, à luz das noções de gênero  sócio-discursivas de   
Bakhtin (2003), Bronkart (2003) e Charaudeau (2004) 

A análise desses aspectos será feita a partir da apresentação da tarefa 
reproduzida a seguir, que integra leitura e produção e escrita do exame 
CELPE-Bras de 2005/1. O texto referente à tarefa encontra-se na página 3. 
Sendo uma tarefa como essa um convite para a interação através do uso da 
língua, buscamosm em Bakhtin (2003) um apoio para essa questão dialógica. 
De acordo com este autor, quando um indivíduo utiliza a linguagem, 
sempre o faz por meio de enunciados relativamente estáveis em cada 
campo de sua utilização ou gêneros do discurso. Mesmo que este indivíduo 
não tenha consciência disso, a identificação do campo de utilização dos 
gêneros é um dos passos, se não o primeiro, a ser seguido no processo 
de comunicação. Os gêneros do discurso podem ser considerados, então, 
como uma ferramenta de caráter cognitivo e social que o falante procura e 
busca direcionar para poder expressar a função maior da linguagem que 
é ação no mundo. Assim, conforme Bakhtin (2003:282), “Falamos apenas 
através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados 
possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo. Dispomos 
de um rico repertório de gêneros do discurso orais e escritos. Em temros práticos, 
nós os empregamos de forma segura e habilidosa, mas em termos teóricos podemos 
desconhecer inteiramente a sua existência”.



Portugués lengua segunda y extranjera en el Uruguay 257

Leia a reportagem “Tabuleiro Popular”. Irnagine que você seja membro da associação 
dos moradores da Vila Conceição, e que tenha sido escolhido para escrever um texto 
para ser encaminhado às empresas do bairro, pedindo patrocínio para os jovens 
jogadores de xadrez. Seu texto deverá apresentar

•  a situação e
*   justificar o pedido.
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Ao definir gênero como tipos relativamente estáveis de enunciados, 
Bakhtin (2003) salienta a importância do direcionamento do enunciado 
a alguém, afirmando que cada gênero do discurso em cada campo de 
comunicação discursiva tem sua concepção típica de destinatário que 
determina o enunciado como gênero. Ou seja, para Bakhtin o outro (em 
relação ao falante) ou destinatário é constitutivo e determinante dos 
diferentes gêneros do discurso. Na tarefa de análise, a presença de um 
interlocutor, isto é, o fato de haver um “para quem” escrever estabelecido, 
neste caso as empresas do bairro, é fundamental para determinar o gênero 
do discurso que será utilizado na situação de comunicação proposta. 
Dessa forma, se a comunicação acontece por meio de diferentes gêneros do 
discurso, as tarefas que reproduzem uma situação de uso real da linguagem 
não podem deixar de apresentar um “para quem” escrever, já que isso é 
determinante do gênero a ser utilizado. Esta definição de gênero de Bakhtin 
trouxe importante contribuição para a área de estudos da linguagem, 
porque desvincula a noção de gênero do conceito de gênero literário. 
Da mesma forma, Bronkart (2003:137), defensor de uma perspectiva do 
interacionismo sócio-discursivo, define gêneros textuais como “produtos da 
atividade de linguagem em funcionamento permanente nas formações sociais em 
função de seus objetivos, interesses e questões específicas, essas formações elaboram 
diferentes espécies de textos, que apresentam características relativamente estáveis 
(justificando-se que sejam chamadas de gêneros de texto) e que ficam disponíveis 
no intertexto como modelos indexados para os contemporâneos e para as gerações 
posteriores”.

Nessa ótica, Bronkart (2003) afirma que a linguagem, tanto no que se 
refere à sua gênese quanto ao seu desenvolvimento, está intimamente 
vinculada à interação que se estabelece entre indivíduos que fazem parte 
de grupos sociais. O resultado dessa interação vai se constituir em um texto 
que se organiza dentro de um determinado gênero. Assim sendo, torna-se 
importante o (re-)conhecimento de gênero para o cumprimento de tarefas 
comunicativas, sejam elas reais ou simuladas como em um instrumento de 
avaliação. 

Charaudeau (2004:38), por sua vez, não se limita a abordar a noção 
de gênero por apenas um aspecto classificando gêneros em função das 
marcas enunciativas, ou descrevendo características formais dos textos 
para determinar um gênero textual, mas propõe uma maneira de articular 
diferentes aspectos para definir gênero do discurso. Para esse autor a 
noção de gêneros envolve diferentes níveis de restrições que intervêm 
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no uso da linguagem. No seu entendimento, “uma definição de gêneros de 
discurso passa pela articulação entre (...) três níveis  (nível situacional, nível das 
restrições discursivas e nível da configuração textual) e a correlação dos dados que 
cada um desses níveis propõe”. Conforme Charaudeau, o nível situacional é 
o “lugar onde se instituem as restrições que determinam a expectativa da troca”. 
Essas restrições, então, são determinadas pela identidade dos parceiros, 
do papel que eles assumem na troca, da finalidade que os religa em termos de 
visada 1, do propósito (a temática) e das circunstâncias materiais nas quais 
a troca se realiza (escrita, oralidade, utilização de desenho, etc.). Na tarefa 
escolhida para análise entendemos que o nível situacional é estabelecido 
pelo enunciado que determina:
-  a identidade dos interlocutores e dos papéis que eles assumem na troca: um 

membro da associação dos moradores da Vila Conceição e as empresas 
do bairro;

-  a finalidade que os religa em termos de visada, ou seja, pedir patrocínio 
para os jovens jogadores de xadrez;

- o propósito que, no caso, são as informações retiradas do texto, ou do 
conhecimento de mundo do candidato sobre a associação dos moradores 
da Vila Conceição; 

-  as circunstâncias materiais, ou seja, um texto escrito.

O nível das restrições discursivas “é o lugar onde se instituem, sob o 
efeito das restrições da situação, as diferentes maneiras de dizer”. Na tarefa em 
questão, podemos dizer que o nível situacional exposto acima determina 
uma escolha dos modos descritivo e narrativo para apresentar a situação 
proposta pela tarefa, que solicita: “Seu texto deverá apresentar a situação” 
e do modo argumentativo para justificar o pedido de patrocínio. O 
nível situacional também determina na tarefa um quadro de tratamento 
enunciativo mais distante, pois a instância destinatária não é próxima ao 
enunciador. 

O nível da configuração textual é a forma usada no produto final 
e é determinada, então, pelas restrições discursivas que, por sua vez, 
são determinadas pelas restrições situacionais expostas acima. As 
possibilidades de configurações textuais dessa tarefa serão inúmeras e 
diferentes umas das outras, mas todas devem respeitar as restrições dos 

1  As visadas correspondem a uma intencionalidade psico-sócio-discursiva que determina a 
expectativa do ato de linguagem do sujeito falante e, por conseguinte, da própria troca linguageira. 
(Charaudeau:21)



Maíra Gomes, Sandra Fraga, Walkiria Sidi260

níveis situacionais e discursivos para cumprirem com o objetivo da tarefa, 
pois conforme Charaudeau (2004:29), se levarmos em conta que o texto é 
produzido em uma situação contratual, e neste caso a situação contratual é 
dada pela tarefa, o texto “depende, para sua significação, daquilo que caracteriza 
uma situação (finalidade e visada enunciativa, identidade dos parceiros, propósito 
tematizante e circunstâncias materiais particulares)”. Entendemos, assim que 
o essencial para estabelecer o gênero-contratado são os dados situacionais, 
pois “São, assim, os dados situacionais que induzem as regularidades discursivas 
e estas as formas textuais. Estas últimas não estão ali senão que como índices 
semiológicos que remetem a esses dados e permitem assim, ao receptor, reconhecer 
o gênero contrato com o qual ele trata.” (Charaudeau, 2004:32).

Conforme Charaudeau, então, não são as formas textuais que definem 
o gênero do discurso, mas estas são apenas índices semiológicos que 
remetem aos dados situacionais, permitindo o reconhecimento do gênero 
contrato tratado naquela situação. Reafirmamos, assim, que não basta o 
conhecimento das formas lingüísticas para a realização da tarefa analisada, 
pois estas são como índices que devem remeter aos dados situacionais 
propostos pelo enunciado. É a partir da situação proposta pelo enunciado 
da tarefa, considerando-se os interlocutores com seus papéis e finalidades 
específicas, que deve ser escolhida uma maneira de dizer apropriada à 
troca comunicativa, conforme verificamos no trecho abaixo:

“os dados da finalidade, pelo viés de suas visadas, determinam uma certa 
escolha dos modos-enoncivos (descritivo, narrativo,argumentativo) que 
o sujeito falante deve empregar; os dados da identidade dos parceiros 
determinam certos modos enunciativos (alocutivo, elocutivo, delocutivo) nos 
quais ele deve se engajar; os dados do propósito determinam certos modos 
de tematização, quer dizer, a organização dos temas e sub temas a serem 
tratados; os dados das circunstâncias materiais determinam certos modos 
de semiologização, quer dizer, a organização da mise em scene material 
(verbal e/ou visual) do ato de comunicação. As restrições discursivas não 
correspondem a uma obrigação de emprego desta ou daquela forma textual, 
mas a um conjunto de comportamentos discursivos possíveis entre os quais 
o sujeito comunicante escolhe aqueles que são suscetíveis de satisfazer às 
condições dos dados externos” (Chartaudeau, 2004:27)

De acordo com Charaudeau (2004:23), a finalidade seleciona a visada e 
ambas são elementos essenciais da situação de comunicação: “Os tipos de 
visada são definidos por um duplo critério:a intenção pragmátiva do eu em relação 
com a posição que ele ocupa como enunciador na relação de força que o liga ao tu; 
a posição que da mesma forma tu deve ocupar”  
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Na tarefa III, a finalidade do enunciador de pedir patrocínio para os 
jovens jogadores de xadrez às empresas do bairro seleciona as visadas de:

a) informação – eu quer “fazer saber”, e ele está legitimado em sua posição de 
saber; tu se encontra na posição de “dever saber” alguma coisa sobre a existência 
dos fatos, ou sobre o porquê ou como de seu surgimento- quando apresenta a 
situação em que os jovens jogadores de xadrez se encontram; e

b) incitação – eu quer “mandar fazer”, mas não estando em posição de 
autoridade, como no caso da prescrição, não pode senão incitar a fazer; ele deve, 
então, “fazer acreditar” (por persuasão ou sedução) ao tu que ele será o beneficiário 
de seu próprio ato; tu está, então, em posição de “dever acreditar” que, se ele age é 
para o seu bem.- quando pede patrocínio às empresas e justifica seu pedido.

Além disso, no nível situacional imposto pelo enunciado da tarefa 
está também a restrição temática (propósito para Charaudeau). Na tarefa 
apresentada, entendemos que a temática é sobre os jovens jogadores de 
xadrez da Vila Conceição. Devendo haver, para a construção do texto 
escrito, uma seleção de informações adequadas à finalidade comunicativa, 
respeitando as restrições impostas pelo nível situacional de tal tarefa.

Obedecendo às restrições impostas pelo nível situacional, um texto 
adequado à tarefa em questão deveria apresentar a situação usando 
informações como: “Garotos da periferia de São Paulo estão quebrando o estigma 
de que xadrez é jogo somente para ricos ou intelectuais” e desconsiderar outras 
que não vão ajudar a resumir a situação dos jovens jogadores de xadrez 
como “O acesso aos computadores despertou a curiosidade da comunidade sedenta 
por inclusão digital. Todos queriam utilizar os equipamentos, navegar na Internet, 
montar currículos”.

 Para justificar o pedido de patrocínio solicitado pela tarefa, também 
há algumas informações no texto que devem ser preferidas, como “os 
jovens jogam em tabuleiros de plástico, com peças improvisadas, para disputar 
campeonatos. Amigos e vizinhos arrecadam dinheiro para alugar vans e pagar os 
lanches quando os jovens participam de torneios em outras regiões da cidade...”. 

Há outras, entretanto, que devem ser inferidas pelo leitor, pois elas 
não estão expostas explicitamente no texto e podem parecer contrárias à 
proposta, como: “‘Já pensei em ser mestre, mas isso não dá futuro’, acredita Alex 
Granig”. Essa informação pode ser mobilizada se o candidato mencionar 
que, por não haver patrocínio, os jovens pensam que esse jogo não dá 
futuro, podendo até mesmo parar de jogar e voltar às ruas, se as empresas 
do bairro não derem o patrocínio solicitado.

Os dados situacionais da atividade comunicativa, então, são 
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fundamentais tanto para a construção do texto, como para a compreensão 
do mesmo. Dessa forma, a tarefa que analisamos exige que o candidato 
reconheça que, para construir um texto, deve-se escolher as formas mais 
apropriadas para tal situação, respeitando as restrições impostas pelo 
gênero (situacionais, discursivas, configuração textual). O desempenho do 
candidato, então, é avaliado pela capacidade de reconhecer um gênero e 
produzir em um gênero. Não bastando, então, saber decodificar e codificar 
o signo e ter conhecimento das estruturas da língua. Em uma tarefa 
como esta, é necessário reconhecer as situações de comunicação que dão 
as instruções para a discursivização que por sua vez induzem às formas 
textuais.

Na visão de Charaudeau, então, a definição de gênero deve passar 
pela articulação entre esses três níveis descritos na tarefa acima, o nível 
situacional, o das restrições discursivas e o da configuração textual, e a 
correlação dos dados que cada um deles propõe. Dessa forma, não há 
como definir gênero como uma esquematização abstrata, pois há muitos 
componentes de diferentes ordens que intervêm para sua composição. 
É nessa perspectiva que afirmamos a importância do conhecimento da 
discussão de gêneros para analisarmos os elementos que estão em jogo 
quando propomos uma tarefa comunicativa para avaliar proficiência na 
língua alvo, ou seja, uma tarefa que procura reproduzir uma situação real 
de uso da língua. 

Conclusão

Uma tarefa que simula o uso da linguagem  exige que os candidatos 
estejam atentos às finalidades dos atos de comunicação e aos participantes 
envolvidos para construir um texto que seja adequado ao gênero solicitado. 
Além disso, de acordo com Charaudeau (2004:39), a noção de gênero permite 
“tornar o aprendiz consciente da maneira cuja (sic) escolha das formas linguageiras 
está ligada à percepção que temos das constantes situacionais seja para respeitá-las 
ou para jogar com elas com fins estratégicos”. O grau de conhecimento da inter-
relação dos níveis de restrições situacional discursivo e formal dados pela 
tarefa, é fator determinante do desempenho do candidato. O desempenho 
do candidato pode evidenciar um maior ou menor grau de conhecimento 
desses níveis que corresponde ao grau de proficiência da língua. Assim 
sendo, uma única tarefa pode ser suficiente para verificar diferentes níveis 
de proficiência. 
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Importante salientar, ainda, que de acordo com o Manual do Candidato 
do  CELPE-Bras, as tarefas deste exame são concebidas com base na visão 
de que, na vida real, a linguagem é usada pelos indivíduos para a realização 
de propósitos sociais. Usamos a linguagem para agir no mundo e para 
realizar nossos objetivos através de ações conjuntas (Schlatter et al, 2002). 
Dentro das perspectivas apresentadas neste trabalho, usamos a linguagem 
através de gêneros do discurso que emergem nos processos sociais. Uma  
perspectiva também compartilhada por Bazerman (2005:31):

“Gêneros são o que nós acreditamos que eles sejam. Isto é, são fatos sociais 
sobre os tipos de atos de fala que as pessoas podem realizar e sobre os modos 
como elas os realizam. Gêneros emergem nos processos sociais em que as 
pessoas tentam compreender uma às outras suficientemente bem para 
coordenar atividades e compartilhar significados com vistas a seus propósitos 
práticos”. 

Considerar o sistema de atividades junto com o sistema de gêneros é 
focalizar o que as pessoas fazem e como os textos ajudam as pessoas a fazê-
lo, em lugar de focalizar os textos como fins em si mesmo. Desta forma, uma 
noção de gênero desvinculada da noção de gênero literário é fundamental 
num teste que visa medir a capacidade dos candidatos para usar a língua e 
não somente testar conhecimentos sobre a língua.
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ANÁLISE E PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS

Mesa A

Língua e cultura brasileiras nas canções populares
Regina Egito
Universidade Federal do Espírito Santo
(Brasil)

  
Brasil, meu Brasil brasileiro/ meu mulato inzoneiro/vou cantar-te nos meus 

versos/ O Brasil, samba que dá/ Bamboleio, que faz gingá/ O Brasil, do meu amor/
Terra do Nosso Senhor.  A Aquarela do Brasil de Ari Barroso, escrita em 
1939, levou o nome do país aos cinco continentes e se tornou uma das 
composições mais executadas em todo o mundo durante o século XX1. Esse 
fenômeno de ultrapassar as fronteiras e ganhar o mundo de forma notável 
repetiu-se anos mais tarde, capitaneado pela garota do corpo dourado 
do sol de Ipanema, cujo balançado era mais que um poema e pela banda 
que passava “cantando coisas de amor” e encantando a todos com sua 
simplicidade interiorana.

Estes três exemplos dão bem a medida da diversidade melódica presente 
no cancioneiro brasileiro, que surpreende com seus variados ritmos e 
estilos e apresenta características que talvez não se encontrem com igual 
freqüência em nenhum outro país.  De fato, um olhar mais atento sobre as 
composições vai perceber que grande parte de suas “letras” tematiza as 
“coisas do Brasil”: a natureza exuberante, o cotidiano social, sua história 
e sua gente, a espontânea miscigenação, a culinária, as crenças, samba, 
carnaval, futebol...  Sentimentos de alegria e tristeza, beleza e solidão, o 
amor em suas mais diversas formas, ciúme, dor, desilusão, tudo isso se 
encontra em outras culturas, mas, cantados pelos brasileiros, ganham um 
colorido próprio, que vai do extremo apaixonado da “dor de cotovelo” à 
irreverência e ao bom-humor.

Enfim, é possível dizer-se que, independente do momento histórico 
vivido pelo país, a “brasilidade” está sempre presente na canção popular, 
seja na composição melódica, seja na abordagem temática.  Não são poucas 

1  WORMS, Luciana e COSTA, Wellington.  Brasil século XX, ao pé da letra da canção popular.  
Curitiba, PR: Nova Didática, 2002,  p.53.
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as letras que revelam um desejo (inconsciente?) de dar-se a conhecer como 
povo orgulhoso de ser o que é, mas nem por isso incapaz de autocriticar-se, 
como na canção de Ivan Lins e Vitor Martins: “Aqui é o meu país/ Dos sonhos 
sem cabimento/ Aqui sou um passarim/ Que as penas estão por dentro/ Por isso 
aprendi a cantar, cantar/ Voar, voar, voar./ Me diz, me diz, me diz/Como ser feliz 
em outro lugar?” (Aqui é o meu país ).

O propósito deste trabalho é mostrar que a música popular brasileira 
(MPB) constitui material privilegiado para o ensino da variedade brasileira 
do português como LE/L2.  Por MBP deve-se entender não um tipo 
especial de composição, mas toda e qualquer canção de cunho popular, 
feita por nativos, sejam elas classificadas como samba, bossa-nova, rock, 
baião, blues, frevo, forró, axé ou outros ritmos.  O critério básico para sua 
seleção é a qualidade musical e textual, o que inclui, ainda, uma articulação 
clara das palavras e enunciados, além da relativa facilidade de encontrar-
se o registro fonográfico.  

Língua e cultura do Brasil, portanto, estão efetivamente inscritas nas 
canções populares e podem ser acessadas naturalmente numa situação de 
ensino, como demonstraremos a seguir.  Nos casos comentados, não houve 
preocupação cronológica, mas sim temática.  Em anexo, apresentamos uma 
canção trabalhada na sua totalidade, a título de ilustração. 

Música e ensino

Ao estudar, nos idos de 1980, as estruturas da mente humana, Howard 
Gardner revolucionou as teorias de aprendizagem então vigentes, 
oferecendo à comunidade científica uma classificação que distinguia 
sete tipos diferentes de inteligência.  Numa época em que o quociente 
de inteligência (QI) prevalecia como medida cognitiva, afirmar que cada 
indivíduo desenvolvia potenciais intelectuais particulares e talentos 
diversificados, de fato, fazia diferença.  

A escola sempre focalizou seus programas nas inteligências lingüística 
e lógico-matemática. Além dessas, Gardner defende a existência de 
inteligências espacial, interpessoal, intrapessoal, cinestésico-corporal e 
musical (mais tarde acrescentou também a naturalista). Essas inteligências, 
tal como descritas pelo psicólogo americano em Estruturas da Mente (1983), 
são ferramentas para aprendizagem, resolução de problemas e criatividade, 
e estão ao alcance de todos os seres humanos, que, no entanto, desenvolvem 
mais algumas do que outras.  

Este trabalho situa-se na área de duas inteligências, a lingüística e a 
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musical, mas dará ênfase a esta última, já que a inteligência lingüística 
constitui, por si só, uma ferramenta que todo aprendiz de língua estrangeira 
deve acionar. Pelas suas repercussões no nível emocional dos indivíduos, 
a música é um campo particularmente fértil para o ensino de uma língua 
estrangeira.  Estudos mostram que ela favorece a postura ativa e estimula 
a criatividade.  Ouvir e cantar música são atividades que aproximam 
os participantes, criam um clima de confiança e cumplicidade entre os 
aprendizes e entre estes e o professor, o que certamente influi sobre a auto-
motivação e favorece a aprendizagem (Campbell et al. 2000).  

Porém, há outras vantagens no uso da música em sala de aula, 
especialmente no caso da canção popular.  Sabe-se que a memória 
desempenha papel importante na aprendizagem de línguas. Riddiford 
(1999) observa que muitas pessoas se recordam sem nenhum esforço de 
trechos inteiros de canções aprendidas há muitos anos atrás, quando 
estudavam uma língua estrangeira.  Outras pessoas até se lembram dos 
conteúdos que aprenderam a partir de algumas canções.

Por se tratar de um gênero híbrido que resulta da conjugação de dois 
tipos de linguagens - a verbal e a musical (Costa, 2002)– a canção ativa 
igualmente os dois hemisférios cerebrais, o que ajuda a integração de 
padrões gramaticais, a percepção da pronúncia, a entonação, a memorização 
de vocabulário (Riddiford, 1999).  

Da mesma forma, outros processos relacionados com a entonação 
e o ritmo da fala, igualmente importantes, podem ser aprendidos de 
forma natural, enquanto o aprendiz canta.  Como se sabe, nem sempre 
há coincidência entre a estrutura lingüística e a frase musical.  Sobretudo 
quando a melodia é composta previamente, o letrista fica limitado pela 
frase musical, tendo que recorrer muitas vezes a processos de segmentação 
fonética, como elisões, ditongações, crases, reduções variadas.  No ato 
de cantar tais fenômenos são automatizados e depois, transferidos mais 
facilmente para a fala espontânea da língua alvo. 

Uma outra vantagem em usar as canções como material didático é que 
elas permitem trabalhar igualmente as quatro habilidades lingüísticas 
num mesmo momento. Muitos dirão que não há novidade nenhuma em 
utilizar canções nas aulas de português LE/L2 e é verdade: elas estão 
presentes, ainda que timidamente, em muitos dos manuais utilizados no 
país.  Porém, da mesma forma que outros gêneros discursivos, a canção 
merece um tratamento melhor. 

De acordo com Júdice (2005:39), que analisou exaustivamente o 
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aproveitamento de fotografias, cartuns e quadrinhos nos materiais 
didáticos (MD) à disposição no mercado, na maioria dos casos trata-se de 
material

“pouco representativo, fragmentado, descontextualizado, freqüentemente 
sem indicação de autor e fonte, com dimensão e impressão que dificultam 
a leitura e, em geral, subexplorado como insumo textual para o ensino de 
língua e cultura do Brasil. (grifo nosso)”.

Poderíamos dizer que as canções padecem do mesmo mal: embora 
constituam fonte de pesquisa riquíssima sobre o vernáculo e as 
representações culturais dos brasileiros, são subaproveitadas.  Às vezes 
o aprendiz não tem nem mesmo a oportunidade de ouvir a canção, que 
é trabalhada como um texto qualquer, como pretexto para algumas 
atividades de vocabulário, gramática ou compreensão de leitura. 
Defendemos o ponto de vista que a canção deve ser tratada estritamente 
como canção, isto é, como um gênero de caráter intersemiótico, composto 
de uma materialidade sonora (melodia, ritmo, arranjo, interpretação) e de 
uma materialidade lingüística (que inclui, além da língua propriamente 
dita, uma materialidade enunciativa ou pragmática).  

Só para ilustrar essa necessidade de trabalhar igualmente as duas 
materialidades da canção, lembremos a conhecidíssima Águas de Março, de 
Tom Jobim, casamento perfeito entre esses dois aspectos. Imaginemos uma 
pessoa que nunca tenha ouvido essa canção e apenas lê as suas palavras.  
Terá dificuldades em recuperar seu significado mais profundo, até porque 
é a partir do material sonoro que o sentido pode, enfim, ser construído, 
como, aliás, acontece em tantos outros casos.  

Focalizando mais de perto a materialidade lingüística, não vamos entrar 
no mérito da discussão existente nos meios literários sobre se a chamada 
‘letra de música’  tem ou não status equivalente à poesia, como pontua 
Costa (2002:113).  É possível encontrar letras em que a intenção poética é 
facilmente identificada e a essas o professor recorrerá sempre que o objetivo 
da aula voltar-se para a linguagem literária.  A este trabalho interessa o 
contato direto com a língua em uso, seus coloquialismos, expressões 
idiomáticas, provérbios e ditos populares, metáforas consagradas e até 
mesmo gírias.  

Entre os estudos que vêm sendo realizados nessa direção, está o de 
Alencar (2005:94), que focaliza “os usos lingüísticos que utilizam fórmulas 
para se concretizarem”, detendo-se em especial sobre as chamadas 
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expressões formulaicas. Pesquisando esse evento nos manuais de PLE 
disponíveis no mercado, Alencar constatou que:  

“Embora faça parte da nossa vida cotidiana, sendo usada a todo tempo em 
diferentes situações de interação, e possua um valor de economia lingüística, 
permitindo ao falante maior rapidez na sua produção de língua, uma vez 
que o mesmo não precisa produzir sentenças originais a cada momento, a 
expressão formulaica na língua portuguesa não tinha sido suficientemente 
descrita”.  (98) 

Em geral, diz o autor, são apresentadas listas de expressões, em 
alguns casos até acompanhadas das respectivas situações de usos, mas os 
materiais carecem de sistematização e de sugestão de tarefas para o seu 
exercício.  Acreditamos que as canções, também nesse particular, podem ser 
instrumentos facilitadores não só da compreensão, mas também da fixação 
do sentido e da função dessas expressões, cuja ocorrência é freqüente nas 
letras.  Vejam-se, a propósito, os exemplos a seguir: 
Muita calma pra pensar/ E ter tempo pra sonhar / Da janela vê-se o 
Corcovado, o Redentor/ Que lindo! (Tom Jobim – Corcovado).  
Lá fora está chovendo/Mas assim mesmo eu vou correndo/Só pra ver o 
meu amor/Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada/ Que 
maravilha!/ Que coisa linda que é o meu amor!
(Jorge Benjor – Que maravilha!)
No caminho da oficina/ Há um bar em cada esquina/ Pra você comemorar/ 
Sei lá o quê!  (Chico Buarque – Com açúcar e com afeto)

Língua em uso e representações culturais 

Nenhum povo está livre de estereótipos.  O brasileiro também foi 
contemplado com os seus.  O interessante é que alguns deles foram 
absorvidos e estão presentes no nosso imaginário popular, não sem antes 
sofrerem ajustes na valoração original.  Se no início éramos conhecidos como 
o “país do carnaval”, epíteto um tanto pejorativo cunhado pelo sisudo 
olhar estrangeiro, aos poucos nos transformamos no “país da alegria”, 
que intriga tantas nacionalidades ao redor do mundo.  Isso graças à nossa 
capacidade criativa, que transformou o Carnaval num espetáculo sem 
precedentes e, ao mesmo tempo, numa festa popular com características 
regionais tão particulares.

Para nós, no entanto, o Carnaval sempre foi considerado algo positivo, 
expressão do nosso modo festeiro de ser, da nossa comunicabilidade e, 
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portanto, como uma festa marcante, mesmo para aqueles que preferem o 
retiro espiritual à folia. A MPB está cheia de menções à festa do Rei Momo, 
como a que aparece em País Tropical, sucesso de Jorge Benjor já nos idos 
de 1960: “Moro num país tropical/ abençoado por Deus/ e bonito por natureza/ 
Em fevereiro tem carnaval/ eu tenho um fusca e um violão/ sou Flamengo e tenho 
uma nega chamada Teresa”.  

Também somos conhecidos no exterior como “país do futebol”.  País 
do futebol? Alto lá, os ingleses não abrem mão dessa reverência, já que, 
além de inventores desse esporte, foram eles que o introduziram no Brasil.  
Mesmo assim, eles admitem o talento nato dos brasileiros para jogá-lo e 
em nossas representações, o talento é que vale: não foi à toa que se criou 
a expressão “futebol-arte” para marcar nossa diferença dos outros. Assim 
como o Carnaval, o futebol também foi eternizado na letra de dezenas de 
canções da MPB, como nesta, composta por Samuel Rosa e Nando Reis, que 
diz: “Bola na trave não altera o placar/ bola na área sem ninguém pra cabecear/ 
bola na rede pra fazer um gol/ como jogador/ quem não sonhou/ em fazer um gol, e 
ser jogador de futebol?” (É uma partida de futebol) 

Quando o assunto é música brasileira, o mundo imediatamente a associa 
a samba. É como uma marca registrada, ainda que não seja este o único ritmo 
cultivado no maior país ao sul do Equador. Essa popularidade, porém, foi 
uma conquista difícil internamente.  Entre 1910 e 1920, esse ritmo estava 
associado aos negros africanos e, a exemplo das crenças religiosas e da 
cultura destes, também sofria perseguição por parte do Estado.  Na época, 
ouvia-se um pouco de tudo: choro, polca, valsa, marcha, mazurca e, na 
contramão do sistema, batuque, lundu, maxixe e samba.  Assim, nascido 
no centro do Rio de Janeiro, o samba foi sendo empurrado para os morros 
e a eles ficou definitivamente associado (Worms e Costa, 2002). Entende-
se, portanto, por que, ao longo dos anos, muitas composições retomam o 
tema das origens do samba e insistem na sua legitimação. “Eu sou o samba/ 
A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor/ Quero mostrar ao mundo que tenho 
valor/ Eu sou o rei do terreiro”, canta Zé Kéti (A voz do morro).  Ao que Dorival 
Caymmi rebate, taxativo:  “Quem não gosta de samba/ Bom sujeito não é/ É 
ruim da cabeça/ Ou doente do pé” (Samba da minha terra).  

As rápidas transformações sociais pelas quais, nas décadas de 30, 40 e 50, 
passava o Rio de Janeiro, que se urbanizava e se consolidava cada vez mais 
como capital administrativa e cultural do país, provocaram a favelização 
de alguns bairros, principalmente nos morros.  Com isso, popularizou-se 
a figura do “malandro”, definido no dicionário Houaiss como indivíduo 
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sagaz, boêmio sensual, de reconhecida lábia e modo peculiar de se vestir, 
mover, falar; ou aquele que emprega recursos engenhosos para sobreviver. 
A malandragem ficou colada à vida na capital da República e entrou para 
o cancioneiro musical principalmente pelas mãos de Noel Rosa, que, nas 
palavras de Tom Jobim, soube, como ninguém, “cantar a alma do Rio, a 
fala do Rio, os costumes, a malandragem, a graça (...) o Mangue, a favela, 
e a sua querida Vila Isabel”. (Worms e Costa, 2002).  Seu primeiro samba 
– Com que roupa?, de 1930 -  tornou-se um clássico: “Agora vou mudar 
minha conduta/ eu vou pra luta/ pois eu quero me aprumar/ Vou tratar você na 
força bruta/ Pra poder me reabilitar/ Pois esta vida não está sopa/ E eu pergunto: 
com que roupa?/ Com que roupa eu vou/ Pro samba que você me convidou...”. A 
favor de Noel considere-se não só a introdução do humor, mas também a 
incorporação de coloquialismos e gírias nas suas letras. Como dizem Worms 
e Costa (2002), com Noel, o sotaque português do samba foi substituído, 
definitivamente, pelo sotaque brasileiro. 

O tema da malandragem foi revisitado, mais tarde, por Chico Buarque 
de Holanda.  Eram, então, outros tempos, que já não comportavam a 
esperteza e os ilícitos do malandro, como constatou Chico: “Eu fui fazer um 
samba em homenagem/ À nata da malandragem/ Que conheço de outros carnavais/ 
Eu fui à Lapa e perdi a viagem/ Que aquela tal malandragem/ Não existe mais/ (...) 
Dizem as más línguas que ele até trabalha/ Mora lá longe e chacoalha/ Num trem 
da Central”. 

Mas a figura do malandro não é a única que povoa o inconsciente 
coletivo da MPB: a mulata, como se convencionou dizer, é uma “instituição 
nacional”. Se a mestiçagem nos transformou num povo tolerante e receptivo 
em termos étnicos, também elevou a mulata à categoria de ícone, tema 
sempre recorrente no cancioneiro brasileiro. Uma marchinha composta 
por Lamartine Babo para o carnaval de 1932, por exemplo, entrou para o 
rol dos clássicos: “O teu cabelo não nega, mulata/porque és mulata na cor/mas 
como a cor não pega, mulata/ mulata, eu quero o teu amor/ tens o sabor/ bem do 
Brasil/ tens a alma cor de anil/ mulata, mulatinha, meu amor/ fui nomeado teu 
tenente interventor...” 

É interessante notar que as letras em geral reforçam uma sensualidade 
explícita na mulata, como a de É luxo só (Ary Barroso /Luiz Peixoto): 
“Olha, essa mulata quando dança/ É luxo só/ Quando todo o seu corpo se balança/ 
É luxo só/ Porém seu coração se agita/ E palpita/ Mais ligeiro/Nunca vi compasso/
Tão Brasileiro”.  De certa forma, reproduz-se o olhar do colonizador, para 
quem a mulata seria um objeto de prazer.  Diz outra canção: “Ô, mulata 
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assanhada/Que passa com graça/ Fazendo pirraça/Fingindo inocente/ Tirando o 
sossego da gente!/Ah! Mulata se eu pudesse/ E se meu dinheiro desse/ Eu te dava 
sem pensar/Esta terra, este céu, este mar/ E ela finge que não sabe/Que tem feitiço 
no olhar! (Mulata assanhada – Ataulfo Alves).

A auto-estima do brasileiro aflora quando o assunto é sua capacidade 
de enfrentar as dificuldades e superar problemas, sem perder a esperança.  
É disso que fala Caetano Veloso em Isto aqui, o que é?: “Isto aqui ô ô/ É um 
pouquinho de Brasil, iá ia/ Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz/ É também um 
pouco de uma raça/ Que não tem medo de fumaça, ai ai/ E não se entrega não...”. 
A mesma idéia é retomada por Milton Nascimento em Maria, Maria, o 
qual diz com orgulho: “Mas é preciso ter manha, é preciso ter raça/ É preciso ter 
sonho. Sempre/Quem traz na pele essa marca/ Possui esta estranha mania/De ter 
fé na vida”.

Mesmo no longo período de ditadura militar no Brasil, com a censura 
prévia imposta aos meios de comunicação, inclusive à música, a resistência 
política encontrava brechas para se manifestar, tendo se tornado mais 
vigorosa quando já se preparava o processo de anistia, ou seja, um novo 
tempo, como compôs a dupla Ivan Lins/Vitor Martins: “No novo tempo, 
apesar dos perigos/ Da força mais bruta, da noite que assusta/ Estamos na luta/ Pra 
sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver/ Pra que nossa esperança seja mais que 
vingança/ Seja sempre um caminho que se deixa de herança”.Já Chico Buarque 
e Francis Hime recordavam em “Vai Passar” que na “página infeliz da nossa 
história/ Passagem desbotada na memória/ Das nossas novas gerações/ Dormia 
a nossa pátria mãe tão distraída/ Sem perceber que era subtraída/ Em tenebrosas 
transações.”

De fato, ainda sob os efeitos da repressão do Estado, a crença na 
capacidade de superação do povo brasileiro permanecia e se manifestava 
na composição de Aldir Blanc e João Bosco, O bêbado e o equilibrista, que 
acabou se tornando o hino da Anistia. A certo ponto, a música garantia: 
“Mas sei que uma dor assim pungente/ Não há de ser inutilmente/ E a esperança 
dança/ Na corda bamba.”  Os milhares de exilados que deixaram o país 
durante a ditadura também foram homenageados com uma canção que fala 
da alegria de voltar à pátria e reencontrar as suas referências, a composição 
de Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós, intitulada Tô voltando: “Pode 
ir armando o coreto/ E preparando aquele feijão preto/ Eu tô voltando/ Põe meia 
dúzia de Brahma pra gelar/ Muda a roupa de cama/ Eu tô voltando (...)/ Quero te 
abraçar/ Pode se preparar porque eu tô voltando”.

Talvez a música brasileira tenha se tornado mais efetivamente conhecida 
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a partir do aparecimento da bossa-nova, no final dos anos 50. Internamente, 
muitos acusavam esse movimento musical de alienado e, mais que 
isso, americanizado. Sem entrar no mérito da questão, vale lembrar que 
representantes do discurso nacionalista repercutiram essa discussão na 
própria música.  Carlos Lyra, por exemplo, gravou  “Influência do Jazz” 
em 1961, em que se lamentava: Pobre samba meu/ Foi se misturando, se 
modernizando/ Se perdeu/ E o rebolado, cadê? Não tem mais?/ Cadê o tal gingado 
que mexe com a gente?/ Coitado do meu samba, mudou de repente/ Influência 
do jazz”. Anos antes, o cantor de baião e coco Jackson do Pandeiro havia 
gravado uma composição de Gordurinha e Almira Castilho, que discutia 
de forma bem humorada as influências que poderia estar sofrendo a música 
brasileira. Essa canção, que acabou virando um clássico do repertório de 
Jackson, dizia assim: “Eu só boto bip-bop/ No meu samba/ Quando Tio Sam tocar 
o tamborim/Quando ele pegar no pandeiro/ E no zabumba/ Quando ele aprender/ 
Que o samba não é rumba/ Aí eu vou misturar/ Miami com Copacabana/ Chicletes 
eu misturo com banana/ E o meu samba vai ficar assim ....”

Jackson do Pandeiro nem suspeitava, então, que suas previsões iriam 
se realizar mais cedo do que ele imaginava. A globalização da economia 
mundial acabou, de certa forma, eliminando também as fronteiras musicais.  
Hoje instrumentistas e instrumentos de percussão tipicamente brasileiros 
dão o tom em todo o mundo. O chiclete está mais do que misturado 
com banana. Mas os brasileiros sabem que sua versatilidade musical e a 
expressividade da sua língua-identidade, inscritas nas canções populares, 
essas ninguém lhes tira.  
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ANEXO  - Exemplo da exploração de uma canção

Canção:  FEIJOADA COMPLETA  (1977)
Compositor: Chico Buarque de Holanda
Nível  recomendado: intermediário 
Conteúdo gramatical: emprego do modo imperativo; forma reduzida de 
algumas palavras (grafia); palavras de origem indígena: uca e cumbuca e 
outros exemplos. 
Conteúdo comunicativo: significado de expressões coloquiais e metáforas; 
modo imperativo: sua função neste texto e outros usos (graus de cortesia); 
gênero discursivo receita culinária. 
Conteúdo cultural: a diversidade da culinária brasileira; os pratos típicos 
regionais; as diferenças entre nossa culinária e a dos países de origem dos 
alunos; a reunião social em torno da feijoada; preparo da feijoada e da 
caipirinha.  

ATIVIDADE DE PRÉ-ESCUTA:

O professor deve explorar ao máximo o assunto alimentação no Brasil, com 
perguntas do tipo: como os aprendizes interagem com a comida brasileira? 
Do que mais gostam? Do que não gostam? Os alunos devem contar sobre 
a comida dos respectivos países, comparando-a com a nossa.  Que pratos 
típicos conhecem? Quais já provaram? De quais ouviram falar mas ainda 
não experimentaram? Sabem se são regionais ou nacionais? Qual é a base da 
alimentação dos brasileiros?  (Se a feijoada não for mencionada, o professor 
deve perguntar se alguém já ouviu falar ou comeu. O passo seguinte pode 
ser contar um pouco da história da feijoada (quadro a seguir), como surgiu 
esse prato, que é apreciado em todo o território nacional). 

Se surgir na discussão anterior menção à diversidade de frutas, legumes 
e verduras existentes no país, o professor pode mostrar num mapa as 
regiões e seus principais produtos agrícolas, relacionando-os ao clima.  

Nesta fase deve estabelecer-se um clima de motivação propício à canção.  
À proporção que  os alunos forem mencionando pratos, o professor vai 
escrevendo as palavras no quadro.  Quando se tratar dos pratos típicos de 
seus países, são eles que escrevem no quadro e explicam como se faz.  
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A feijoada – um pouco de história

Garantem alguns estudiosos, entre eles o conhecido folclorista Luís 
da Câmara Cascudo (1898-1986), que a feijoada começou a ser feita nas 
senzalas com a chegada dos primeiros escravos africanos ao Brasil.  Eles 
aproveitavam as partes menos nobres do porco, como orelha, focinho, 
rabo, pé e língua, que eram descartadas pelos donos,  e salgavam-nas para 
que pudessem ser guardadas sem apodrecer.  Depois as cozinhavam  no 
feijão, resultando numa forma primitiva da atual feijoada.

Essa origem, porém, é contestada por outros estudiosos, que consideram 
a feijoada uma variação de um prato à base de feijão introduzido na 
culinária brasileira pelos portugueses, ou do cassoulet francês (embora 
em ambos os casos o feijão utilizado não seja o preto, como no caso 
brasileiro).  Na verdade, a originalidade do prato é o que menos interessa, 
visto que os brasileiros desenvolveram um modo especial de prepará-
lo, transformando-o num prato típico apreciado de norte a sul do país.  
Em algumas regiões, inclusive, são acrescentados à feijoada  ingredientes 
característicos da cultura local.  

PRIMEIRA AUDIÇÃO

Os alunos fazem a primeira audição da música.  O professor pergunta se 
reconhecem a voz do cantor – e compositor – da canção: Chico Buarque de 
Holanda e se alguém conhece outras composições dele.  Se os estudantes 
nomearem algumas, o professor anota no quadro. É oportuno falar também 
sobre o ritmo da música. 

SEGUNDA AUDIÇÃO

Antes da segunda audição, o professor explica que eles devem ficar 
atentos às palavras da letra (explicar o que chamamos letra), que devem 
repetir depois, e, principalmente a uma frase que é repetida em todos as 
estrofes.  

Os alunos escutam pela segunda vez a canção e o professor controla 
oralmente as palavras que conseguiram perceber, o nome do prato e o 
refrão, sempre anotando no quadro.  O professor verifica se eles são capazes 
de reproduzir o refrão (E VAMOS BOTAR ÁGUA NO FEIJÃO) e pede 
a um aluno para escrevê-lo no quadro, corrigindo o que for necessário.  
Explica em seguida que o refrão reproduz uma fraseologia muito freqüente 
no cotidiano dos brasileiros e conduz os alunos à compreensão tanto 
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da situação discursiva em que é usada, quanto do seu significado sócio-
cultural (fundamentais para a construção dos nexos de sentido do texto).  
Por último, menciona o registro informal da fala do “protagonista”.

TERCEIRA AUDIÇÃO

Após a discussão anterior, os alunos estão prontos para ouvirem a 
canção pela terceira vez, acompanhando a letra no texto impresso, com 
base no qual serão realizadas as atividades. 

Feijoada completa 
Chico Buarque

1.  Mulher
2.  Você vai gostar
3.  Tô levando uns amigos pra conversar
4.  Eles vão com uma fome que nem me contem
5.  Eles vão com uma sede de anteontem
6  Salta cerveja estupidamente gelada prum batalhão
7.  E vamos botar água no feijão
8.  Mulher
9.  Não vá se afobar
10. Não tem que pôr a mesa, nem dá lugar
11. Ponha os pratos no chão, e o chão tá posto
12. E prepare as lingüiças pro tira-gosto
13. Uca, açúcar, cumbuca de gelo, limão
14. E vamos botar água no feijão
15. Mulher
16. Você vai fritar
17. Um montão de torresmo pra acompanhar
18. Arroz branco, farofa e a malagueta
19. A laranja-bahia, ou da seleta1

20. Joga o paio, carne seca, toucinho no caldeirão
21. E vamos botar água no feijão2
2. Mulher
23. Depois de salgar
24. Faça um bom refogado, que é pra engrossar

1 seleta = laranja seleta; variedade de laranja  média e um pouco ácida
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25. Aproveite a gordura da frigideira
26. Pra melhor temperar a couve mineira2

27. Diz que tá dura, pendura a fatura no nosso irmão
28. E vamos botar água no feijão

 
ATIVIDADES: Seria interessante que as atividades fossem realizadas 
em grupos de, no máximo, três alunos.  Esses alunos teriam um tempo 
determinado para resolver as atividades, depois a composição dos grupos 
seria alterada, trabalhariam mais alguns minutos e, por fim, as respostas 
seriam discutidas no grupo geral.

1. A grafia de algumas palavras reflete as reduções naturais que ocorrem 
no português falado informal.  Tente  recuperar a grafia formal:
 Tô (3)        ______________
 Pra (3)      _______________
 Prum (6)  _______________
 Tá (11)      _______________
 Pro (12)     _______________

2.   O protagonista adverte à mulher que os convidados vão chegar com uma 
“fome que nem me contem” (4)  e uma “sede de anteontem” (5).  Explique 
o sentido das expressões em destaque. De que  outro modo poderia ser 
expresso esse mesmo conteúdo? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Em “Salta cerveja estupidamente gelada prum batalhão” (6): 
     3.1 ... estupidamente gelada .. refere-se ao hábito dos apreciadores de 
cerveja de:
 a) considerar estupido bebê-la muito gelada;
 b) gostar de bebê-la à temperatura ambiente;
 c) considerar contra-indicado deixá-la muito tempo na geladeira;
 d) apreciar a bebida o mais gelada possível, em especial no verão;
 e) respeitar a temperatura recomendada pelo fabricante.

2 couve mineira = couve à moda mineira (de Minas Gerais), cortada em tiras bem fininhas e refogada 
em gordura com alho e cebola
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3.2 A palavra “batalhão” no texto  tem sentido equivalente  àquele 
presente nas seguintes opções (mais de uma resposta): 
a) Sob o comando do tenente, o batalhão desfilou em duas 

fileiras.
b) Minha mulher sempre exagera e faz comida para um batalhão.
c) Para aquele batalhão de jovens que assistia ao concerto de rock, 

o sacrifício valia a pena.
d) As estatísticas mostram que o português brasileiro é estudado 

por um batalhão de jovens em todo o mundo.
e) Os nativos enfrentaram um batalhão de soldados muito 

experientes durante a invasão do seu país.

4.  Em “não vá se afobar” (9), o  sentido do verbo “afobar-se” não  é o 
mesmo expresso em:
 a)  perturbar-se
 b) precipitar-se
 c) atrasar-se
 d) apressar-se 
 e) atrapalhar-se

5.  No verso 13 aparecem duas palavras de origem indígena: uca , que é 
sinônimo de aguardente, cachaça; e cumbuca, sinônimo de vasilha feita 
de casca de fruta ou legume (originalmente), hoje também feita de outros 
materiais, como cerâmica.  

Conhece outras palavras do português que têm origem indígena? 
___________________________________________________________

Pelo que você conhece de feijoada, os ingredientes citados nesse verso 
devem ser cozinhados no feijão junto com as carnes? 

____________________________________________________________

Além de cumbuca, que outros utensílios de cozinha são mencionados  no 
texto? 

___________________  ____________________    ________________
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6.  Preencha o quadro a seguir  separando, de um lado, os ingredientes que 
fazem parte da feijoada e de outro,  os que  acompanham esse prato.

INGREDIENTES ACOMPANHAMENTOS

Feijão Linguiça frita

7.  Associe as colunas considerando o significado das palavras. Se necessário, 
use o dicionário:

a) tira-gosto (12)  (   )  toucinho em pequenos pedaços
b) montão (17)  (   )  pimenta
c) refogado (24)  (   ) qualquer petisco que acompanha bebida
d) malagueta (18)  (   ) grande quantidade
e) torrresmo (17)  ( )   alimento frito e cozido com temperos   

          (alho,  cebola)

8.  O verso da linha  27, “Diz que tá dura, pendura a fatura no nosso irmão”, 
poderia perfeitamente referir-se a uma situação comum  em bairros de 
classe média baixa, onde falta de tudo, inclusive dinheiro para comprar 
comida.  Que sentidos poderiam ser inferidos para a situação aí descrita?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

9.  A feijoada vai ser servida no almoço ou no jantar? Para  expressar as 
ações que a mulher deve seguir no seu preparo, o protagonista utiliza 
preferencialmente o modo imperativo.  Retire do texto essas formas 
verbais:
______________________         ____________________      
______________________         ____________________       
______________________         ____________________
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CAIPIRINHA

A Caipirinha é uma das bebidas brasileiras 
mais conhecidas internacionalmente. É feita 
com cachaça, limão, açúcar e gelo. No Brasil, é 
servida na maioria dos bares e restaurantes.  Em 
geral a caipirinha é preparada no copo, em doses 
individuais, mas pode também ser feita numa 
coqueteleira para um número maior de 
pessoas. 

10.  Em que verso a instrução dada utilizou um tempo verbal diferente 
em vez do modo imperativo?  Substitua essa forma pelo imperativo e 
verifique se o efeito de sentido se altera.  _____________________________
_______________________________

11.  Você percebeu que Feijoada Completa  foi escrita sob a forma de uma 
receita culinária.  Numa receita, usam-se os verbos, indiferentemente, nos 
modos imperativo ou  infinitivo.  Leia  a seguir  algumas informações sobre 
a caipirinha.  Depois, na receita que segue, troque os verbos que estão no 
infinitivo para a forma do imperativo correspondente. 

        

Vamos aprender a preparar uma boa caipirinha?

INGREDIENTES:
1 limão de casca fina 
2 colheres (chá) de açúcar 
2 doses de cachaça 
gelo picado 

MODO DE PREPARAR: 
(RETIRAR) as pontas e (CORTAR) o limão em rodelas finas ou pedaços 

pequenos.  (COLOCAR) o limão e o açúcar em um copo pequeno e, com 
um pilão de madeira, (PRESSIONAR) apenas o centro da fruta, sem 
forçar a casca. Isso evita que o drinque fique amargo. (ACRESCENTAR) 
a cachaça de sua preferência, (MISTURAR) bem e (COMPLETAR) com 
gelo picado. (SERVIR) em copo decorado com fatia de limão. Está pronta.  
Huuuummmmmm... (BEBER) devagar e... SAÚDE!

A aula termina com todos cantando juntos a canção e, se possível, com o 
agendamento de um encontro onde será servida uma feijoada completa.





Por falar em pegar...
Lia Beatrice Soldera Pereira
Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
(Brasil)

Introdução

O verbo pegar, devido a sua origem latina, PICARE (de pix, picis, pez), 
existe tanto na Língua Portuguesa quanto na Língua Espanhola. Na maior 
parte dos casos em que esse verbo aparece em português, são utilizados, em 
espanhol, outros recursos lingüísticos. É uma palavra típica da língua oral, 
abrange vários significados e é utilizada em diferentes contextos, em virtude 
da necessidade de uma comunicação rápida e de fácil processamento 
cognitivo. Os significados deste verbo dependem do contexto em que estão 
sendo empregados. Com isso, recursos como intensidade de entonação, 
expressividade gestual, etc., são necessários na complementação dos vazios 
não codificados pelo falante. Isso não ocorre na língua escrita, na qual 
podemos utilizar palavras com sentidos mais abstratos e que não sejam tão 
dependentes do contexto (Bosque, 1999:165).

Segundo Guiraud (1971), a semântica lexical estuda o sentido das 
palavras e utiliza-se da Análise Componencial para analisar os significados 
das mesmas, decompondo-as em traços mínimos de significação, chamados 
semas. Através dos semas, são realçadas as semelhanças e diferenças em um 
conjunto de palavras com relações de sentido entre si (Bosque, 1999:117; 
Trask, 2004:262).

Ao aplicar a análise componencial em pegar, encontraremos, como sema 
base, a palavra unir. Podemos afirmar, depois de analisar os diferentes 
significados desse verbo, que todos os seus sinônimos possuem este traço, 
mesmo que metaforicamente. Como exemplo de sinônimos deste verbo 
temos: agarrar, buscar, entender, copiar, conseguir, namorar...Os falantes 
nativos do português encontram muita dificuldade em reconhecer os 
sentidos que esse verbo assume em sua língua materna. Esse fato fez com 
que surgisse a preocupação de como ensinar, como mostrar esses usos do 
pegar para aprendizes de Português Língua Estrangeira (PLE), salientando 
seu uso, mostrando que pode ser empregado em várias situações. 

Se o falante nativo do espanhol não souber que pegar existe nos dois 
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idiomas e que possui diferentes significados, com certeza acabará por 
equivocar-se. Esses equívocos poderão ocorrer quando, por exemplo, 
uma mãe diz: “vou pegar meu filho na escola”. Se o seu interlocutor não 
sabe que pegar pode ser utilizado com sentido de buscar, apanhar, ele vai 
interpretá-lo como em espanhol, bater, e não vai entender o porquê de 
tamanha agressividade dessa mãe, gerando uma falha na comunicação.

Mas como explicar “Vou pegar o ônibus”? “Peguei uma gripe”? “Pega o 
copo pra mim”? “Meu aluno não pegou a matéria”? Que material didático 
utilizar? Como um nativo do espanhol, aprendiz de português, interpretaria 
essas frases? Com o mesmo sentido do pegar em sua língua materna? Se 
sim, o que ocorreria? Provavelmente haveria falhas na comunicação...

Em relação ao material didático, por ser uma palavra típica da 
língua oral, a atividade deve ser voltada à compreensão oral, não com a 
finalidade de somente comprovar o conhecimento do aluno ou verificar 
sua aprendizagem, mas com o intuito de ajudar os alunos a entender 
melhor as estratégias adequadas na comunicação (Cassany, 1994). Não se 
deve esquecer que “para que haja comunicação, não é suficiente conhecer 
a língua, o sistema lingüístico; é preciso saber adequá-lo em função do 
contexto social” (Mello, 2002:96). Portanto, o material a seguir é uma 
tentativa de explanar o emprego da palavra pegar em seus mais diversos 
sentidos.

A abordagem comunicativa

Este trabalho está respaldado pelos princípios teóricos da Abordagem 
Comunicativa (AC), que analisa a língua como um conjunto de eventos 
comunicativos, dando ênfase à semântica da língua e à comunicação 
(Leffa, 1988:224-225). De acordo com essa abordagem, as aulas devem ser 
preparadas a partir das necessidades e interesses dos alunos. Sendo assim, 
as atividades propostas a seguir estão voltadas a um público adulto, que 
estuda o português para comunicar-se, principalmente na forma oral.

Propostas de atividades

Atividade I: música

Nesta atividade apresenta-se uma música cujo título é “Vacilão”, do 
Grupo Revelação.

1ª parte: ouvir a música, ler a letra, interpretá-la.  
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A partir da audição da música, os alunos são levados a compreender 
as idéias principais; a ativar as informações que possuem, segundo suas 
experiências, sobre o tema tratado; a levantar hipóteses sobre o tema; e a 
deduzir os dados do emissor (idade, caráter, atitude, etc.).

2ª parte: relacionar o contexto do aluno com o contexto da música, 
mostrando as semelhanças e diferenças.

Ao relacionar os contextos, os alunos estarão desenvolvendo a sua 
criticidade, mostrando as semelhanças e diferenças entre as culturas (sem 
julgá-las), e conhecendo uma realidade diferente da sua.

3ª parte: analisar as estruturas em que o verbo pegar aparece.
Mostrar, dentro do texto, os diferentes sentidos que esse verbo 

assume nesse contexto. E, a partir disso, acrescentar estruturas com pegar, 
relacionadas com o tema que está sendo trabalhado (fatos cotidianos, por 
exemplo).

Vacilão
Grupo Revelação

Aquilo que era mulher 
Pra não te acordar cedo, saía da cama na ponta do pé 
Só te chamava tarde, sabia teu gosto 
Na bandeja café, chocolate, biscoito, salada de fruta, suco de mamão

No almoço era filé mignon 
Com arroz à la grega, batata corada, um vinho do bom 
No jantar era a mesma fartura do almoço, e ainda tinha opção 
É, mas deu mole, ela dispensou você  
Chegou em casa outra vez doidão 
Brigou com a preta sem razão 
Quis comer arroz-doce com quiabo 
Botou sal na batida de limão  
Deu lavagem ao macaco, banana pro porco, osso pro gato 
Sardinha ao cachorro, cachaça pro pato 
Entrou no chuveiro de terno e sapato, não queria papo 
Foi lá pro porão, pegou tresoitão 
Deu tiro na mão do próprio irmão que quis te segurar 
Eu consegui lhe desarmar

Foi pra rua de novo...
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Pega o ladrão!

AGARRAR

PRENDER

BATER

ENTENDER

SEGURAR

COLAR

COMEÇAR

BUSCAR

Entrou no velório pulando a janela 
Xingou o defunto, apagou a vela 
Cantou a viúva, mulher de favela, deu um beijo nela 
O bicho pegou, a polícia chegou, um coro levou, em cana entrou 
E ela não te quer mais

Bem feito!

Atividade II: jogo

A turma é dividida em grupos nesta atividade. Serão necessárias 
cartelas com frases em que o verbo “pegar” é empregado e cartõezinhos 
com os sentidos que este verbo pode assumir em cada frase. Estes estarão 
embaralhados sobre a mesa do professor. 

1ª parte: encontrar sinônimos para os verbos “pegar”.
Um representante de cada grupo recebe uma frase que contenha o verbo 

pegar, e tenta encontrar “sinônimos” para esse verbo. 
2ª parte: criar situações com as frases trabalhadas.
Após encontrar os sentidos desse verbo, cada aluno deverá criar um 

contexto, uma situação com a frase trabalhada.
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Anexo I

SUGESTÕES DE FRASES COM PEGAR

Pega o ladrão!

Com essa mudança de clima peguei uma baita gripe.
Ninguém está livre de pegar uma doença.

A mãe pega o filho pela mão para atravessar a rua.

Pegue aquela direção.

Peguei aquele caminho escuro.

O Felipe pegou no serviço hoje.

A menina pegou no sono antes de seu pai chegar.

Meu aluno não pegou a matéria.

O aluno, que não veio semana passada, pegou a matéria com o colega.

Pega o copo pra mim?

Agora pega o ingrediente que está faltando!

Tenho que pegar meu filho na escola.

Não posso me atrasar... Tenho que pegar o ônibus!

Vou pegar o carro no estacionamento e já volto!

O carro não quer pegar.

Tens que cuidar da tua gata. Não deixa que ela pegue cria!

Vou ver se consigo pegar uma carona com minha amiga.

Eu vinha caminhando pela calçada e, quando vi, tropecei... No momento 

em que eu estava caindo, um amigo me pegou pelo braço. 

A rádio que eu queria ouvir não pega aqui.

O goleiro pegou a bola!

Se não parares de me incomodar, vou te pegar pelo pescoço e torcer!

Meu filho pegou piolho na escola.

Estás a fim de pegar um cineminha hoje?

O Matheus não pegou ninguém na festa ontem.

O que é que ta pegando aí?

Tenho certeza de que essa idéia vai pegar!
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Anexo II

ALGUNS SIGNIFICADOS PARA OS PEGAR UTILIZADOS NAS FRASES

Adoecer
Adormecer
Adquirir
Agarrar
Alcançar
Apanhar
Buscar
Começar
Conseguir
Contrair
Copiar
Dormir
Emprenhar
Entender
Ficar
Funcionar
Gripar-se
Ir por
Obter sucesso
Prender
Seguir
Segurar

Tomar
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ANÁLISE E PRODUÇAO DE MATERIAIS DIDÁTICOS

MESA B

A importância do texto autêntico na sala de aula

Luana Renata Pinheiro Dias 
Instituto Ipanema, ICUB, Universidad ORT
(Montevideo, Uruguay)

Introdução 

Há dez anos me dedico ao ensino de língua estrangeira, tanto no Brasil 
com docente de espanhol, como no Uruguai com o ensino de português. 
Nesta trajetória passei por diversas escolas e metodologias que sempre me 
chamaram a atenção e me fizeram pensar em diversos assuntos. Entre eles 
é como o aluno aprende. É verdade que ele aprenderá independente do 
método utilizado, dependendo unicamente do seu esforço? Este trabalho 
pretende fazer uma reflexão sobre as metodologias aplicadas no ensino de 
português no Uruguai, comparando-o primeiramente com o Brasil (ensino 
de espanhol LE). Em seguida comentarei a importância do texto autêntico 
no ensino de língua estrangeira e como este é tratado nos livros didáticos 
utilizados nos principais institutos de Montevidéu.   

1. Breve comparação entre Brasil e Uruguai  no ensino de LE 
(espanhol e português respectivamente) 

Segundo os “Parâmetros Curriculares Nacionais” – PCNs brasileiros 
para o ensino de língua estrangeira (seja espanhol, inglês, ou qualquer 
outra) nas escolas de ensino médio e fundamental 2 - a visão metodológica 
que atualmente é tida como a mais adequada para ser usada nas salas de 
aula é a perspectiva sócio-interacional, o que vai de acordo também com 
o Marco Comum Europeu de línguas estrangeiras. No Brasil está linha 
é considerada como principal, pelo MEC, ainda que não se descartem 
totalmente as abordagens condutistas e cognitivistas em determinadas 
partes da aprendizagem. O sócio-interacionismo tem como principais 
focos dois objetivos, que o diferenciam das demais abordagens: o 
desenvolvimento das competências e a interação entre alunos. Utiliza 
principalmente o conceito dos gêneros para atingir seus objetivos. Além 
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disso o aluno não é visto como uma “tábula rasa” uma vez que já tem um 
“pré-conhecimento” dos temas tratados em aula. E é este pré-conhecimento 
que será a base para toda a proposta deste trabalho.

Nos institutos de idiomas do Brasil, nem todos seguem esta metodologia, 
pois lá cada instituto vende seu próprio método. Isso acontece porque os 
institutos com mais prestígio são geralmente franquias. Muitos utilizam 
abordagens audio-linguais, estruturalistas, entre outras. Mas atualmente 
há uma maioria que se intitula comunicativa. Uma informação importante 
a respeito dos institutos de idiomas no Brasil é que nos grandes se dá uma 
formação ao professor para que se ajuste aos seus métodos, e além disso 
os livros didáticos escolhidos ou produzidos, são em sua maioria muito 
coerentes com as respectivas metodologias aplicadas.     

No Uruguai não existem PCNs. Um documento que dá unidade aos 
professores é uma lista de conteúdo gramatical, lexical e comunicativo que 
é utilizada na UTU para integrar os cronogramas dos diferentes cursos 
lá realizados, como, por exemplo, turismo. Cabe aclarar que no Uruguai 
o português não é ensinado nas escolas regulares. Outra diferença está 
também nos institutos particulares. Aqui não são grandes franquias e na 
sua maioria a metodologia não é clara: não é um produto. Esta falta de 
claridade atinge inclusive os professores. Os planejamentos geralmente são 
feitos pelos próprios docentes e são baseados essencialmente em tópicos, 
sem uma preocupação unitária do instituto de como serão dados. O ponto 
comum para todos os institutos de língua é a preocupação com a motivação 
dos alunos. O aluno desmotivado não sente que há um desenvolvimento 
em sua aprendizagem, ou vê que suas aulas estão muito longe de seus 
objetivos ou realidade. Se não há motivação os alunos abandonam as 
aulas e isso indica prejuízo para as escolas. Além disso a motivação faz 
com que o aluno aprenda mais rápida e efetivamente. Atualmente, com 
um mundo dinâmico, com abundante tecnologia disponível, o método 
comunicativo é excelente para o aluno do século 21, pois não o trata como 
um desatualizado, trazendo a realidade para dentro da sala de aula e pode 
usar de dispositivos reais que estimulam o aluno a pensar e questionar sua 
cultura e a do outro. 

Embora existam muitas diferenças entre o ensino nos dois países, há 
um elemento que os une: o exame de proficiência. Neste momento existe 
uma divisão de águas: enquanto no Brasil a maioria das escolas se esmera 
para ser comunicativa e o exame de proficiência do espanhol é bastante 
estruturalista, aqui no Uruguai o Celpe-Bras é um exemplo para o método 
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comunicativo. Nossos alunos estão preparados para este tipo de exame? 
Nossos materiais estão feitos para prepará-los?  

2. Os gêneros e os textos autênticos

O principal objetivo da aprendizagem de qualquer idioma, seja nativo 
ou estrangeiro, é a comunicação entre as pessoas. De acordo com Borba1, 
a comunicação significa basicamente transmitir informações. Para que 
esta exista precisa-se essencialmente de um enunciador, quem informa, e 
um enunciatário, quem recebe a informação e que deve ter algum tipo de 
reação ou interesse por ela, uma vez que é ele quem escolhe o que vai 
ler ou escutar. Mas para dominar um idioma deve-se dominar todas suas 
competências (lingüística, sociocultural, discursiva e estratégica). E é neste 
ponto que aparece a importância dos gêneros no ensino.

Os gêneros, de acordo com Baktin (2000:284), são formas relativamente 
estáveis de enunciados “do ponto de vista temático composicional e 
estilístico”, numa situação de comunicação. Os gêneros funcionam 
como “regras” de adequação do discurso que nos são dadas junto com 
o aprendizado da língua materna e muitas vezes são inconscientes aos 
enunciadores.  Para que um texto seja um enunciado, não basta que seja 
inteligível no âmbito lingüístico, deve também obedecer esta coerência 
“formal”. Quando estas normas não são seguidas, o enunciador pode ser 
mal entendido ou totalmente incompreendido por seu interlocutor. Um 
exemplo de inadequação de gênero ao conteúdo pode ser notada neste 
pequeno fragmento extraído da Carta Do Leitor da Revista Época que 
comentava a morte de um famoso político:

 “(...) mas não tem metade da paixão que o velho Leonel exalava em seus 
discursos. Sim, discursos. Brizola estava sempre discursando, até em 
entrevistas ou meros diálogos. O tom era empostado e o ritmo ditado por 
pausas longas, dramáticas e – por que não? – entediantes.” 2  

O autor do texto o chama de “entediante” por não conseguir uma 
adequação entre o conteúdo e gênero: usava o gênero do discurso (usando 
sua forma fixa: a voz “empostada” e o ritmo “ditado por pausas longas”) 
quando deveria usar o diálogo informal.

Embora exista uma regularidade nos gêneros, estes podem ser 
misturados, como por exemplo, seguindo novamente a Bakhtin, os romances 

1  Francisco BORBA, Introdução aos estudos lingüísticos, 1991

2  Aluízio FALCÃO FILHO, E o engenheiro se foi, Época nº 319, p. 18
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(gênero secundário3). Neles uma carta (que é um gênero primário, que tem 
uma função original) pode adquirir outra função fazendo parte da trama. 
O mesmo acontece em alguns discursos publicitários onde a propaganda 
recebe aspectos jornalísticos para vender o produto.

Ainda seguindo as idéias de Bakhtin, o enunciatário competente deve 
sempre ter uma atitude (que é chamada de “responsiva ativa”) que mostre 
uma reação ao texto recebido (entende-se por texto tanto orais como 
escritos). Por exemplo, quando um motorista vê um sinal de trânsito 
tem uma reação, normalmente seguindo as instruções. Ou, se alguém 
está conectado à internet e vê no seu e-mail um texto que começa com a 
imagem de um santo já saberá que a mensagem se trata de uma corrente. 
Dependendo dos interesses do leitor, simplesmente a apagará sem lê-la 
até o final. Essa reação pode dar-se de uma forma direta (como cumprindo 
uma ordem dada) ou de maneira mais lenta como na leitura interpretativa 
de gêneros secundários, quando o “receptor” da informação leva mais 
tempo para assimilar a mensagem.

Estas reações e adequações são um dos principais objetivos de um 
estudante de língua estrangeira . Muitas vezes o aprendiz não consegue 
ter a “atitude responsiva ativa” frente a um texto. Todos os gêneros podem 
ser utilizados na sala de aula graças aos materiais didáticos, os recursos 
tecnológicos da internet e os textos autênticos tirados de revistas,  livros 
e meios de comunicação em geral. Deveria priorizar-se o uso de textos 
autênticos, uma vez que eles são retirados da vivência real dos falantes 
do idioma estrangeiro, trazendo assim a tão buscada realidade para sala. 
Porém, no geral, o material mais usado é o livro didático, que por diversas 
razões, como rápida desatualização dos temas e pagamento dos direitos 
autorais, nem sempre podem inserir este tipo de texto em suas páginas. 

3. Os textos autênticos nos livros didáticos

Para fazer uma análise de como os textos autênticos e os gêneros são 
tratados nos livros didáticos de português LE, utilizados no Uruguai, 
selecionei alguns títulos que possuem maior importância nos institutos. 
Muitos são utilizados como base para os cursos e outros como materiais 
de apoio, para exercícios complementares. Não analisei neste primeiro 
momento as apostilas de alguns institutos, pelo recorte do trabalho, 

3   Gêneros secundários são aqueles que aparecem em una situação cultural mais complexa e 
relativamente mais evoluída, principalmente escrita (como romances, teatro, discurso científico). 
Normalmente absorvem os gêneros primários.
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tampouco os livros de exercícios destes materiais.
Foram selecionados os seguintes livros: 
• “Bem-vindo, língua portuguesa no mundo da comunicação”, da 

Editora SBS
• “Um português bem brasileiro”, da FUNCEB
• “Avenida Brasil”, da Editora Pedagógica Universitária
• “Diálogo Brasil”, da mesma editora e
• “Falar...ler...escrever... Português - um curso para estrangeiros”, da 

mesma editora.
Destes livros levei em consideração o primeiro de cada coleção ou as 

primeiras unidades do que são volumes únicos.

BEM-VINDO
Desde sua apresentação indica que dará ênfase ao português falado, 

mas não se esquecendo da gramática normativa. Tem como público-alvo 
adolescentes e adultos que aprendem português preocupados com um 
curso dinâmico e interativo, com um foco central na comunicação. Não 
está dirigido somente aos hispano-falantes. Está dividido em temáticas que 
misturam conhecimentos gramaticais e comunicativos.

Em suas duas primeiras unidades aparecem textos orais, adaptados de 
situações reais (com contexto) falados por falantes de português nativos 
(de diferentes regiões do país) e não nativos. Na segunda Unidade (p.14) 
aparece o gênero e-mail, com um exercício estruturalista de preencher 
verbos. O primeiro texto realmente autêntico, ou seja que não tenha sido 
criado ou adaptado pelos autores aparece na página 35 (na unidade 4), que 
são duas músicas que servem para exemplificar o uso do futuro.

Nas duas primeiras Unidades propõe 33 exercícios, sendo um de 
produção escrita, vinte exercícios gramaticais diretos (preencher espaços, 
ligar colunas etc), cinco de interpretação (de textos orais e escritos) e nove 
com ênfase na oralidade. O vocabulário é dividido por temas e está no fim 
de cada página.

Em minha opinião, há neste livro uma “overdose” de gramática (muita 
quantidade em pouco tempo) o que é indicado para estudantes em situação 
de imersão. As primeiras unidades do livro, o professor pode segui-las 
alcançando uma unidade temática na aula, o que não acontece nas unidades 
mais avançadas. A unidade na aula, ou seja, alcançar um objetivo fazendo 
um início, um desenvolvimento e um final coerentes é muito importante 
para uma aula comunicativa, pois a realidade é coerente. Por exemplo, 
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não se deveria começar uma aula com um assunto e terminá-la com outro 
só para adequar-se aos pontos gramaticais sugeridos, fazendo assim uma 
ruptura brusca com o tema. 

O livro apresenta uma grande preocupação com a diversidade dos 
exercícios, fazendo-o assim bastante dinâmico. Apresenta também uma 
preocupação com o “ensino em espiral”, no qual os temas gramaticais 
vão se desenvolvendo, porém sempre vão sendo revisados nas unidades 
posteriores. Como exemplo, podemos ver o estudo do Presente do 
Indicativo, que é iniciado na primeira unidade e é revisado em todas as 
outras de maneira direta ou indireta.  

UM PORTUGUÊS BEM BRASILEIRO 
O livro se propõe a utilizar o método comunicativo, baseando-se em 

costumes, historia, geografia e música do povo brasileiro. O livro é pensado 
para estudantes de português hispano-falantes, não em situação de imersão. 
Todas suas unidades iniciam com um texto autêntico adaptado (ou criado 
pelos autores) que servem como tema da unidade. É sempre seguido de 
exercícios de compreensão. Além disso, todas suas unidades apresentam 
tópicos de gramática e conversação. Praticamente não há exercícios de 
compreensão auditiva. 

Nas primeiras unidades aparecem dois textos autênticos, uma 
reportagem “O heroísmo da bicharada” que tem um exercício para 
completar com artigos e preposições, e uma música “Cotidiano”, sem os 
verbos no presente que são para o aluno completar. Na parte de fonética 
os autores preocuparam-se em ensiná-las a partir de músicas, o que em 
minha opinião é bastante válido e criativo. Este livro também preocupa-se 
com a questão de ensino em espiral.

AVENIDA BRASIL
Este também é um livro com uma proposta comunicativa, para 

estudantes de português de todos os idiomas, adolescentes e adultos. 
Estimula uma discussão intercultural. Além de comunicativo, apresenta 
também partes cognitivistas (na sistematização dos conteúdos). A revisão 
é dada no final de cada grupo de unidades de maneira lúdica.

Já na primeira unidade aparece um texto autêntico com um exercício de 
compreensão, logo após sete exercícios estruturalistas. Pelo menos aparece 
um em cada unidade sempre com exercícios de compreensão ou como 
elemento provocador para discussões. Os textos orais também aparecem 
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em grande número, e ainda que não sejam autênticos, vêm acompanhados 
de um contexto (barulhos, interferências) que trazem realidade aos textos.

DIÁLOGO BRASIL
Este é um livro diferente dos anteriores, pois seu público-alvo é bem 

específico: adultos, principalmente executivos que trabalham no Brasil, ou 
seja em situação de imersão, de qualquer nacionalidade. Está preocupado 
com o interesse imediato do aluno. Usa uma metodologia audio-lingual (o 
que se nota principalmente nos exercícios e nos cds de apoio) que dá ênfase 
à repetição e aos exercícios estruturais. 

Todas as unidades são iniciadas por textos jornalísticos adaptados 
que introduzirão os temas a serem estudados, tanto gramaticais como 
situacionais. Nas primeiras unidades não aparecem textos autênticos, 
embora os autores tenham uma preocupação de introduzir um contexto e 
debates no inicio de cada unidade.

FALAR... LER .... E ESCREVER
Este livro apresenta um método chamado de ativo, pelos autores, e 

situacional para aprendizagem do português para alunos, adolescentes 
e adultos, de qualquer nacionalidade. Tem o foco na “linguagem 
escrita, coloquial e correta”. Apresenta diálogos dirigidos e exercícios 
estruturalistas em grande número, “para fixar as estruturas gramaticais”.

O primeiro texto autêntico que aparece, na página 34, serve para a 
ilustração de um exercício estruturalista. São anúncios de vendas, capas 
de livros (p.37) e cartazes de teatro. Em todas as unidades aparecem textos 
narrativos direcionados ao tema gramatical ou de vocabulário da unidade, 
com perguntas de compreensão. O primeiro texto escrito, não criado pelos 
autores, são lendas que aparecem na unidade 9, também com perguntas de 
compreensão.

3. Considerações gerais 

Em nenhum dos livros aparecem exercícios de modificação de gêneros, 
que podem ser muito interessantes para  desenvolvimento do aluno no 
idioma. Por exemplo o aluno ser capaz de transformar uma propaganda 
em texto narrativo, ou em uma carta, faz com que ele utilize diferentes 
formas de comunicação, adequando-se a nuances do idioma. 
Outro ponto importante é que em muitos casos os contextos não são 
explícitos nos livros, na hora de apresentar um texto autêntico. Eles 
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preocupam-se mais com a compreensão do aluno. Porém estes temas 
devem ser trabalhados pelo professor.

Conclusão

Como demonstra o trabalho, a realidade é um objeto fundamental nas 
aulas atuais, pois o mundo é dinâmico e rápido, assim como as pessoas e 
seus interesses. E uma das maneiras efetivas para trazê-la à sala de aula é 
o uso dos gêneros e textos autênticos. A partir da observação dos diversos 
livros didáticos, usados no mercado uruguaio, nota-se que o gênero 
autêntico não é tratado com a real importância que merece. Isso se dá por 
diversos motivos: metodologia aplicada no material, o custo dos direitos 
autorais, etc. Porém o fato de não aparecerem nos livros não quer dizer que 
não sejam facilitadores de aprendizagem e que devam ser excluídos nas 
aulas. Cabe ao professor inseri-los no seu dia-a-dia, para que suas aulas 
possam ser mais dinâmicas e atualizadas. Atualmente com a internet ficou 
muito mais fácil e barato conseguir os textos autênticos. Basta saber utilizá-
los.

Os institutos deveriam incentivar os alunos nesta busca e além disso 
oferecer-lhes treinamentos, para que consigam uma unidade metodológica 
coerente. Cabe também aos coordenadores, nestes treinamentos salientar 
que um livro não é um curso de português e sim um dos alicerces e que 
somente segui-los, procurando atingir “metas pedagógicas”, não traz 
benefícios aos alunos e aos professores, que deixam de ser criativos para 
serem simples reprodutores de algo já estabelecido. 
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Produzindo materiais para crianças:
Uma tarefa de arte e criatividade
Juan Ramón Chávez
Instituto Superior “Josefina Conte”
(Corrientes, Argentina)

O porquê desta proposta

Como parte do projeto das escolas de fronteira, nas quais foi introduzido 
o ensino da Língua Portuguesa desde os primeiros anos da escolaridade 
obrigatória, viu-se a necessidade de apresentar uma oficina de Literatura 
Infantil nessa língua para os professores que trabalham nessas escolas. 
Complementando as atividades de leitura e escrita, trabalhou-se em 
outros temas, como por exemplo, as partes do corpo humano, as roupas, 
os números, as frutas, os animais e as cores, além de montar a bandeira 
brasileira com conceitos da matemática e da geometria. Com o intuito 
de levar o ensino de uma língua alheia ao público mirim, as atividades 
propostas foram divertidas e os materiais usados de fácil construção para 
qualquer um que queira levar à frente a proposta com os seus alunos de 
abrir as portas... para brincar e aprender juntos.

Um pouco de literatura
Antes de passar aos materiais que foram propostos para trabalhar os 

temas complementares da oficina, é bom lembrar algumas questões 
referidas à literatura infantil. Por um lado, ler a “boa literatura” - aquela 
dos contos clássicos, tradicionais, de fadas – faz que o pequeno leitor se 
transforme, aos poucos, num sujeito autônomo, imaginativo e sensível. 
Por outro, ao escolher os textos das novas gerações, estes devem ser 
introduzidos com muita cautela para não prejudicar a sensibilidade que 
está em formação.     

Para a escolha do material escrito a ser trabalhado na sala de aula, os 
professores devem ter em conta três princípios que agem na personalidade 
do sujeito: 
• Princípio baseado na evolução dos interesses: dividido em três etapas, 

segundo a idade do sujeito:
• De 3 a 7 anos, o material de leitura deve refletir o seu mundo 

– lembremos que é o período do egocentrismo -, onde o 
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maravilhoso tem muita importância; a linguagem deve ser clara, 
de poucas palavras, precisa, com muita repetição, frases sonoras e 
onomatopéias. Gostam dos relatos nos quais se misturam realidade 
e ficção

• De 7 a 11 anos, os relatos atraentes são aqueles que levam em conta 
tanto a realidade quanto a fantasia, pois a criança atravessa uma 
etapa onde predomina o conhecimento e vai adquirindo uma maior 
estabilidade emocional.

• Princípio estético: a literatura infantil tem um papel importante 
na formação do gosto; os textos possuem valores, enriquecem a 
sensibilidade e são geradores de estados afetivos.

• Princípio formativo: os ensinamentos são facilmente assimilados.
Concluindo: o livro ideal é aquele que forma e educa os sentimentos; os fins 
éticos são alcançados através da simpatia que despertam os personagens e 
os argumentos que provocam a adesão afetiva. 
Os contos destacam-se pelo argumento, a linguagem fácil e simples. 
Um bom título é sempre sinônimo de aprovação. Portanto, os rasgos 
característicos dos contos infantis são:

• Fatos semelhantes aos da vida.
• Ausência de descrições.
• Presença de elementos mágicos ou maravilhosos.
• Personagem capaz de superar todos os obstáculos e de manter latente 

a curiosidade do leitor.
Outras formas de literatura que devem ser trabalhadas são as poesias, 
letras de canções, adivinhas, fábulas, lendas, etc.

Materiais didáticos: princípios que devem orientar sua produção

A produção de materiais didáticos deve levar em conta alguns princípios 
para que o objetivo final do ensino seja atingido:
• Funcionar como suporte, apoio e fonte de recursos que possibilite a 

oportunidade de interação entre alunos, professores e materiais através 
de experiências de uso comunicativo.

• Ser ajustado, modificado e adaptado de acordo com os desejos, 
interesses e necessidades dos alunos e com as percepções do professor 
do que acontece na sala de aula.

• Ter um baixo grau de previsibilidade quanto ao que deve ser ensinado 
e em que quantidade, permitindo aos alunos e professores decidirem 
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os caminhos a seguir na construção do conhecimento.
• Permitir organizar as tarefas e atividades dentro de ambientes propícios 

para a prática comunicativa da língua a conhecer.
• Ser colorido, atraente, que permita, no possível, que seja manejado pelo 

aluno, levando-o a ter uma maior aproximação com o elemento que vai 
provocar o novo conhecimento. 

• Estar feito com elementos que sejam leves e não provoquem dano ao 
serem manuseados. Essas duas qualidades vão permitir que o contato 
com o material seja uma realidade, produzindo-se a apropriação do 
objeto do conhecimento não só através do pensamento e pelos olhos, 
mas também pelo sentido do tato.

Vamos abrir as portas...

A seguir, apresentam-se os materiais e as atividades com os quais foram 
trabalhados alguns dos temas mencionados:
• Baú com surpresas: num baú feito em papelão e enfeitado com jóias 

de fantasia, como se fosse um daqueles que aparecem nas histórias 
de piratas, podem colocar-se alguns dos livros com os quais vão se 
trabalhar as atividades de leitura e escrita numa semana ou no mês. 
Outra maneira de usar o citado baú é fazer, também em papelão e 
cobertos com papel dourado, umas “moedas de ouro”, círculos de 10 cm 
de diâmetro que, numa das caras, levarão um envelope feito em cores 
brilhantes; dentro de cada envelope encontrar-se-á a atividade que os 
alunos vão fazer em forma grupal, como por exemplo: narrar um conto 
clássico, contar uma anedota familiar (como os pais escolheram o nome 
do aluno, um fato acontecido numa festa em família, etc.), montar um 
telefone feito com tubinhos de papel higiênico e imaginar uma situação 
de diálogo (pedir a tarefa para um colega de escola, perguntar a data e 
o local de encontro para assistir um filme no cinema, etc.), montar uma 
seqüência de desenhos – como se fosse uma história em quadrinhos 
- para contar uma fábula, narrar um dos contos realizando mímicas 
e gestos, narrar outro dos contos com ajuda de onomatopéias, etc. As 
músicas são um componente importante que não devem faltar nas aulas 
de língua estrangeira, principalmente com crianças. Existem inúmeros 
cds com canções infantis que podem ser usados para trabalhar, por 
exemplo, a narração, já que muitas das letras contam alguma história. 
O baú também pode conter os cds prediletos dos alunos. 

• As sacolas mágicas: dentro de uma sacola feita em tecido colorido ou 
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com desenhos infantis, colocar bonequinhos de pelúcia ou os desenhos 
que representem animais para, enquanto a sacola percorrer a sala 
de aula, os alunos irem retirando o conteúdo para ir “tecendo” uma 
história muito particular, inventada no momento, levando à prática 
a oralidade. Numa outra sacola, também colorida e com motivos 
infantis, podem ser colocados alguns envelopes, feitos em papéis de 
diferentes cores, os quais terão uma palavra chave, como “medo”, 
”alegria”, ”curiosidade”, ”perdão”, palavras com as quais, também, 
os alunos poderão “tecer” uma outra história. 

• O grande livro de contos: feito em papelão, pode ser montado um 
grande livro sem letras, só com imagens, as quais podem ser retiradas 
da “cena” por não estarem totalmente coladas nas páginas do livro, 
fazendo que a narração seja mais interessante por ter movimento aquilo 
que se percebe através dos olhos. Se for uma história de príncipes e 
princesas, onde não deveria faltar o rei, esses personagens podem ser 
construídos com os tubinhos dos desodorantes (veja bem: a bolinha 
localizada na parte superior será a cabeça, e o resto, o corpo; só faltaria 
acrescentar os braços, já que pernas não vão ser necessárias, porque 
esses personagens usam roupas longas)

• Para trabalhar os números, podem ser montadas várias cartas de 
baralhos, desde o número 1 ao 9, com os materiais mais simples 
imaginados: cartolina branca, envelopes de balas que tenham desenhos 
de frutas e um cartão de telefone. O cartão será o molde de cada baralho 
e será transferido o contorno dele na cartolina tantas vezes quantos 
baralhos queiram ser feitos. Os desenhos dos envelopes substituirão 
os números, que serão colados numa cara do baralho. Na outra cara, 
para aproveitar mais um outro tema, pode ser colado um retângulo 
que seja menor do contorno do baralho, feito em cartolina de outra 
cor. Assim, além de trabalhar a numeração com elementos concretos, 
estar-se-á conhecendo os nomes das frutas e as cores com os quais os 
baralhos foram feitos.

• Outra forma de conhecer o nome das frutas e, além disso, praticar a 
fala, é apresentar a caixinha das surpresas. Numa caixa de papelão, 
coberta com papel preto (só um pequeno buraco do tamanho de uma 
mão fechada não deverá ser coberto) e enfeitada com estrelinhas de 
cartolina, colocar-se-ão algumas frutas de plástico que é possível 
adquiri-las nas casas que vendem tudo por um preço muito baixo. 
Os alunos deverão tentar descrever aquilo que apalpam para poder 



Portugués lengua segunda y extranjera en el Uruguay 305

descobrir o nome do objeto.   
• O corpo humano e as roupas: assim como numa época existiram 

aquelas revistas para crianças nas quais o objetivo da brincadeira era 
vestir a menina ou o menino, do mesmo jeito podem ser trabalhadas as 
partes do corpo e quais as roupas que devem usar, segundo a estação 
do ano. Fazendo um desenho gracioso de uma menina e um menino e 
as roupas por separado, os desenhos de criança serão vestidos depois 
de serem trabalhados os nomes da partes que compõem a anatomia 
humana. Além de que as roupas serão diversificadas, com exemplos 
para a estação fria e a estação quente, esses desenhos permitirão 
trabalhar com as cores, pois os alunos poderão colorir o corpo quanto 
as roupas. 

• Montando a bandeira verde-amarela: com conceitos da matemática e 
da geometria a bandeira brasileira pode ser construída. Com papéis nas 
cores verde (um quadrado de 10 cm de lado), amarela (um retângulo 
de 10 cm por 5 cm) e azul (um quadrado de 5 cm de lado) Um terço do 
papel verde deverá ser dobrado. O papel amarelo deve virar rombo 
ou losango. No papel azul, contornar a moeda de maior tamanho que 
se tem e cortar o círculo obtido. Agora é só colar. A faixa branca do 
círculo azul e as estrelas... só com corretivo.

• Às vezes tentar acalmar a bagunça na sala de aula se torna um desafio. 
Para isso, a solução seria levar à sala de aula a dona Leonarda, uma 
coruja desenhada com grandes olhos e o biquinho fechado. Assim, a 
corujinha poderá ensinar uma musiquinha que todo mundo deveria 
aprender:

A coruja, a coruja
faz shhh!, faz shhhh!

Fecha a tua boquinha como a coruja
que faz shhhh!

...para brincar e aprender juntos

Muitas vezes os professores nos deparamos com a grande surpresa de 
não saber o que fazer para poder ensinar um tema. Muitas dessas vezes 
não encontramos no mercado o material no qual pensamos para poder 
aproximar o novo conhecimento aos pequenos alunos. Os professores 
devem costumar-se à realidade de que, talvez, seja quase impossível 
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encontrar aquilo que necessitamos e, portanto, aprender a ser os próprios 
produtores dos materiais. A atividade de criar os próprios materiais de 
ensino não requer de muito dinheiro, já que, como foi visto na apresentação 
deste trabalho, muitos deles são objetos que podem ser resgatados do lixo, 
e os outros são comprados por um preço muito barato. A missão aqui é 
convencer os professores a serem os próprios criadores dos seus materiais 
de ensino, ganhando em poupança (ao não gastar o dinheiro em elementos 
e materiais muito caros) e em utilidade (ao criar aquilo que realmente vai 
render para o objetivo que foi proposto). 
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