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Colóquio Internacional: “A Internacionalização da Língua Portuguesa: Concepções e Ações” 

PROGRAMAÇÃO 
06 de março de 2013 – 4ª feira 

08:00-09:30 – Credenciamento dos participantes (Hall do CCE Prédio B) 

 

09:30-10:15 - Cerimônia de Abertura (Auditório Henrique Fontes – CCE Prédio B) 

 

10:30-11:30 – Mesa 1 – A promoção internacional institucional do português (Auditório 

Henrique Fontes – CCE Prédio B) 

 

Moderador: Gilvan Müller de Oliveira (IILP) 

 

Ana Paula Laborinho – Presidente do Camões IC, Portugal 

Lourenço do Rosário – Presidente do Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa/Presidente da 

Comissão Nacional do IILP, Moçambique. 

 

11:30-12:00 – Discussão e Sistematização 

12:00-14:00 – Almoço  

 

14:00-15:00 – Mesa 2 – A língua portuguesa e suas perspectivas para o século XXI (Auditório 

Henrique Fontes – CCE Prédio B) 

 

Moderador: Heronides Moura (UFSC - ANPOLL) 

 

Ataliba Castilho (USP) 

Gilvan Müller de Oliveira – Diretor Executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa 

(Cabo Verde) 

15:00-15:30 – Discussão e Sistematização 

15:30-16:00 - Intervalo  

 

16:00-17:30 – Mesa 3 – Ensino-aprendizagem e a formação de professores de português como 

língua estrangeira em contexto de internacionalização (Auditório Henrique 

Fontes – CCE Prédio B) 

Moderador: Kleber Aparecido da Silva (UnB) 

 

Maria Helena da Nóbrega (USP) 

Kleber Aparecido da Silva (UnB) 

Ricardo Moutinho (Universidade de Macau – China) 

 

17:30-18:00 – Discussão e Sistematização 
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07 de março de 2013 – 5ª feira 

08:30-10:00 – Mesa 4 – Gestão da língua, ensino e internacionalização do português 

(Auditório Henrique Fontes – CCE Prédio B) 

 

Moderadora: Mailce Mota (UFSC – ANPOLL) 

 

Edleise Mendes - Presidente da Sociedade Int. de Português Língua Estrangeira (SIPLE ) 

Fabrício Müller - Diretor Executivo da Casa do Brasil de Buenos Aires, Argentina 

Maria Irandé Antunes (UFC) 

 

10:00-10:30 – Discussão e Sistematização 

 

10:30-12:00 – Sessões de Comunicação Individual  

 

Sala Hassis (Hall do CCE Prédio B) 

Comunicação 1 – Lusofonia e identidade: difusão linguística em Timor-Leste – Regina Pires de 

Brito (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 

 

Comunicação 2 – NUPPLES/UERJ: sobre o ensino de PL2E e a formação de professores 

especializados – Alexandre do Amaral Ribeiro (UERJ) 

 

Comunicação 3 – Os Centros de Línguas no Ensino Superior Europeu e a Internacionalização da 

Língua Portuguesa: o caso do BabeliUM (Centro de Línguas da Universidade do Minho) – 

Orlando Alfred Arnold Grossegesse (Universidade do Minho) e Micaela Ramon Moreira 

(Universidade do Minho) 

 

Sala Carlos Drummond de Andrade (Hall do CCE Prédio B) 

Comunicação 4 – Ensino de PLA: letramento no livro Terra Brasil – Augusto da Silva Costa 

(UFMG) 

 

Comunicação 5 – Sala de aula de PLE: reflexão sobre a interação do professor com o aluno – 

Marina Ayumi Izaki (Universidade Federal de São Carlos) 

 

Comunicação 6 – Língua em movimento numa perspectiva discursiva: sujeitos e sentidos no 

documentário Língua: vidas em português – Luciana Fracasse (UNICENTRO) e Adriana 

Aparecida Vaz da Costa (UNICENTRO) 

 

12:00-14:00 - Almoço 

 

14:00-15:30 – Sessões de Comunicação Individual 

Sala Hassis (Hall do CCE Prédio B) 

Comunicação 7 – Glossários e dicionários terminológicos: contribuição à divulgação da língua 

portuguesa – Maria da Graça Krieger (UNISINOS-RS) 

 

Comunicação 8 – O exame CELPE-BRAS: considerações sobre a noção de proficiência – Rosane 

Silveira (UFSC) 

 

Comunicação 9 – O Texto no Ensino de Língua Estrangeira (LE)/ Português como Língua 

Estrangeira (PLE): entre blogs e as redes sociais – Maria D'Ajuda Alomba Ribeiro (UESC) e 

Gabriel Nascimento dos Santos (UESC) 
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Sala Carlos Drummond de Andrade (Hall do CCE Prédio B) 

Comunicação 10 – O imaginário brasileiro dos estudantes intercambistas europeus e africanos e 

sua relação com o aprendizado da língua portuguesa – Carla Nunes Vieira Nunes Tavares (UFU) 

e Adriano Henriques Lopes (UFU) 

 

Comunicação 11 – Ensino de português para objetivo universitário a estudantes franceses 

inseridos no contexto de internacionalização da USP – Heloisa Brito de Albuquerque-Costa  

(FFLCH-USP) e Carolina Fernandes Madruga  (FFLCH-USP) 

 

Comunicação 12 – Influências dos movimentos de nacionalização do ensino da configuração da 

disciplina escolar de Língua Portuguesa na cidade de Blumenau: a transposição de fronteiras 

internas? – Ana Paula Kuczmynda da Silveira (UFSC) 

 

15:30-16:00 – Intervalo 

 

16:00-17:30 – Mesa 5 – Ações institucionais e a internacionalização da língua portuguesa 

(Auditório Henrique Fontes – CCE Prédio B) 

 

Moderador: Dr. Fábio Lopes (UFSC) 

 

Maria Elias Soares (UFC – UNILAB) 

Antônio Sartini - Diretor do Museu da Língua Portuguesa, São Paulo, Brasil 

Margarita Correia - Presidente do Instituto de Linguística Teórica e Computacional – ILTEC, 

Lisboa, Portugal 

 

17:30-18:00 – Discussão e Sistematização 

 

08 de março de 2013 – 6ª feira 

08:30-10:00 – Mesa 6 – A disciplina de língua portuguesa na escola brasileira ao longo dos 

séculos XIX e XX: contribuições para entender sua história (Auditório Henrique Fontes – CCE 

Prédio B) 

 

Moderadora: Rosângela Hammes Rodrigues (UFSC – ANPOLL) 

 

Ana Paula Kuczmynda da Silveira (IF-SC/UFSC) 

Rosângela Hammes Rodrigues (UFSC) 

Luciana Pereira da Silva (UTFPR) 

Vidomar Silva Filho (IF-SC) 

 

10:00-10:30 – Discussão e Sistematização 

 

10:30-12:00 – Sessões de Comunicação 

 

Sala Hassis (Hall do CCE Prédio B) 

Comunicação 13 – O português língua emergente: o PLE e a crise/ascensão do neoliberalismo – 

Carlos Maroto Guerola (UFSC) 

 

Comunicação 14 – Ler o mundo em português – uma plataforma para a lusofonia - Carlos 

Fragateiro (Universidade de Aveiro - Portugal) 
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Comunicação 15 – Estudantes PEC-G: entre letramentos acadêmicos e políticas linguísticas – 

Cloris Porto Torquato (UEPG) 

 

Sala Carlos Drummond de Andrade (Hall do CCE Prédio B) 

Comunicação 16 – Ensino de Português Língua Estrangeira na escola regular: um passo rumo à 

proficiência – Fernanda Rangel Pestana Allegro (LIAAC/PUCSP - FUNCEB - UBA/Argentina) 

 

Comunicação 17 – O ensino universitário de língua, literatura e cultura brasileiras na França: 

desafios e perspectivas – Luciana Wrege Rassier (UFSC) 

 

Comunicação 18 – A língua, o exílio e as personagens de Orlanda Amarílis – Fabiana Miraz de 

Freitas Grecco (UNESP) 

 

Sala 309 (3
o
. Andar do Prédio B) 

 

Comunicação 19 – Advérbios de posicionamento em textos escritos de português acadêmico – 

Beatriz Ilibio Moro (PUCRS) 

 

12:00-14:00 – Almoço  

 

14:00-15:30 -  Mesa 7 – A internacionalização da língua portuguesa na era digital 

(Auditório Henrique Fontes – CCE Prédio B) 

Moderadora: Andréia Guerini (UFSC-ANPOLL) 

 

Antonio Branco (Universidade de Lisboa) 

Maria José Finatto (UFRGS) 

Vera Strube de Lima (PUCRS) 

 

15:30-16:00– Discussão e Sistematização 

 

16:00-16:30 – Intervalo 

16:30-17:30 – Mesa 8 – Educação e internet para a internacionalização do português: 

experiências e projetos do Brasil (Auditório Henrique Fontes – CCE Prédio B) 

 

Moderador: Gilvan Müller de Oliveira (IILP) 

 

Ana Beatriz Cabral  - Coordenadora de África, Ásia, Oceania e Oriente Médio (GM/MEC) 

Luiz Roberto Alves (Comissão Bicameral/CNE) 

Carlos Cecconi - Gerente da Assessoria na Secretaria Executiva do CGI.br 

 

17:30-18:30 – A internacionalização da língua portuguesa: perspectivas e desafios (Auditório 

Henrique Fontes – CCE Prédio B) 

Coordenador: Heronides Moura (UFSC - ANPOLL) 

 

18:30 – Encerramento 
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Colóquio Internacional: “A Internacionalização da Língua Portuguesa: Concepções e Ações” 

 

CADERNO DE RESUMOS 

 

RESUMOS MESA-REDONDA  

 

 

Mesa: A promoção internacional institucional do português 

 

A LÍNGUA PORTUGUESA NAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Ana Paula Laborinho (Instituto Camões) 

 

Questão relevante da dinâmica de internacionalização da língua portuguesa é a que se coloca quanto 

à dimensão da sua presença nos fora internacionais de caráter global ou regional. Língua com 

presença particularmente relevante em África e na América do Sul, uma presença multissecular na 

Europa, mas também presente na Ásia, por opção consciente dos países e regiões que a adotaram 

como sua língua oficial, tem necessariamente um peso demográfico e geopolítico que justifica, 

também pela dinâmica de intervenção internacional crescente dos países da CPLP, a presença da 

língua portuguesa nos organismos internacionais de decisão política multilateral. O Plano de Ação 

de Brasília reconhece a particular relevância deste tema e dedica-lhe o seu primeiro ponto e nele se 

aponta como fatores determinantes para a crescente importância da língua portuguesa nestes 

organismos que os países de língua portuguesa “têm assumido participação ativa em instâncias 

internacionais e operações humanitárias e de manutenção da paz”, sendo, “contribuintes 

significativos para organismos internacionais.” Neste quadro de “participação ativa” deve incluir-se 

não só a ação político diplomática, mas também os esforços conjugados, no interior destas 

organizações, no sentido de conseguir uma efetiva atividade em língua portuguesa nestas 

organizações. Esta atividade em língua portuguesa deve revelar-se quer no plano da tradução e 

interpretação durante os debates e sessões, mas igualmente na produção documental em língua 

portuguesa e na imagem externa destas organizações, de que hoje a face mais visível é a sua página 

eletrónica e a divulgação de informação na comunicação social. A atividade de lobbying (grupo de 

pressão) conjugada entre os países de Língua Portuguesa deve ser orientada para a criação efetiva 

de condições no seio da organização para que sejam admitidos os funcionários (tradutores, 

intérpretes, especialistas) necessários ao efetivo uso da língua portuguesa no funcionamento 

quotidiano destas organizações. Por outro lado, há que criar condições para que, à procura destes 

especialistas, corresponda uma oferta de candidatos devidamente preparados técnica e 

cientificamente, pois pior do que a ausência destes técnicos é a abertura de concursos que fiquem 

desertos ou que sejam ocupados por técnicos sem formação de excelência. 
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A LÍNGUA PORTUGUESA COMO FACTOR DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL E 

AFIRMAÇÃO INTERNACIONAL: QUE DESAFIOS 

 

Lourenço do Rosário (Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa) 

 

Pretendo apresentar uma reflexão sobre o papel da língua portuguesa como factor de 

desenvolvimento nacional e afirmação  internacional dos nossos países e os desafios que  a mesma 

questão nos coloca. Numa 1ª parte vou reflectir sobre o conflito linguístico entre o português e as 

línguas africanas, que pode produzir igualmente conflitos de natureza social. Como suporte, 

apresentarei uma resenha de como a estratégia portuguesa foi montada, tendo como pressuposto o 

incentivo desse mesmo conflito. Paradoxalmente irei tentar demonstrar que a Língua Portuguesa foi 

neutralizada como factor de dominação, exactamente pelos movimentos de libertação e luta armada. 

Por outro lado, tento reflectir  sobre o uso da Língua Portuguesa pelas elites  africanas,  que de uma 

certa forma pode fazer renascer  a questão da exclusão  face às outras  línguas de origem  colonial, 

faladas em África, como o Francês e o Inglês, mas sobretudo  o Inglês que coloca a Língua 

Portuguesa numa situação de maioridade na sociedade, na academia, nos círculos empresariais  e 

até na governação. É aqui que me parece que devemos começar a pensar nos desafios para 

contornar tal situação e recolocar a Língua Portuguesa numa plataforma dos países que a falam já se 

encontram. 

 

Mesa: A língua portuguesa e suas perspectivas para o século XXI 

 

DESAFIOS PARA A PROMOÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

Ataliba Teixeira de Castilho (USP) 

 

Minha exposição terá os seguintes tópicos: 1. O papel da pesquisa universitária na difusão do 

português. 2. Preparação de materiais de ensino. 3. O papel do Museu da Língua Portuguesa na 

construção de uma política linguística para o português. 

 

Mesa: Ensino-Aprendizagem e a formação de professores de português como língua 

estrangeira em contexto de internacionalização 
 

OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS LINGUÍSTICAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM 

E PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA EM CONTEXTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Kleber Aparecido da Silva (UNB) 

 

Esta apresentação visa apresentar e discutir o conceito de geopolítica, que diz respeito ao alcance, 

sobretudo político, econômico e ideológico do  português do Brasil. Concordamos com Rajagopalan 

& Lacoste (2005),  quando afirma que esse conceito extrapola a definição geográfica de uma  língua 

sobre os territórios quando particulariza a discussão ao tratar  de sua difusão como um fenômeno 

global, significando para diversas  comunidades a língua de ascensão e de prestígio. Também se 

abordam os desafios do poder da língua portuguesa tanto no Oriente quanto no Ocidente, em meio à 

herança da colonização e ao papel do português na sociedade glocalizada/globalizada em que 

estamos inseridos/imbricados.  Por último, apresentam-se os (possíveis) reflexos da geopolítica do 

 português no Brasil e no mundo; e esboça-se uma política prudente e  propositiva para um 

enfrentamento não ingênuo desta questão tendo por  esteio teórico-reflexivo o seguinte trinômio: 
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(trans) (multi)letramentos   (Rojo & Moura, 2012; Rocha, 2010; Cope & Kalantzis, 2000), 

 educação crítica (Magalhães & Fidalgo, 2011; Liberali, 2010; Gil  & Vieira-Abrahão, 2006)  e 

cidadania (Liberali, 2010; Mateus, 2005).  Em síntese, visa-se apresentar os resultados de trabalho 

de ensino-aprendizagem e de pesquisa empírica na área de português como língua estrangeira, 

realizados em uma universidade pública brasileira,  em seus variados contextos (graduação, pós-

graduação e extensão) e no  âmbito de suas diversas materializações, assim como à (trans) formação 

 inicial/contínua de docentes da área, sendo ambos os focos orientados  para a formação cidadã e 

crítica na contemporaneidade e, portanto, à  (re) construção de multiletramentos necessários à 

participação ativa e  ética na sociedade atual, considerando-se a importância da confluência  de 

culturas, línguas e linguagens sociais nesse processo. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

Maria Helena da Nóbrega (USP) 

 

A internacionalização figura hoje como uma das grandes metas das instituições de ensino 

superior. Os convênios com universidades do exterior e os intercâmbios de alunos e professores 

fazem parte da rede de cooperação internacional que visa estimular o desenvolvimento científico e 

tecnológico. Nesse cenário, questões sobre cultura e língua alcançam uma posição privilegiada. No 

entanto, nem sempre esses temas têm merecido destaque nas práticas de internacionalização 

educacional.  Minha proposta é discutir ações planejadas capazes de situar o papel central da cultura 

e da língua no processo de internacionalização. Com esse propósito, aponto dois planos de ação: a 

recepção dos estudantes estrangeiros no Brasil e a preparação dos brasileiros para o intercâmbio  no 

exterior. Ao analisar os cursos de português para falantes de outras línguas, abordo a expansão do 

número de alunos estrangeiros nas universidades brasileiras, nas quais se constata a necessidade de 

 investimentos na infraestrutura e na tecnologia disponíveis. Além disso, a análise desses cursos 

mostra a ênfase em aspectos linguísticos, em detrimento dos culturais. Assim, é preciso modificar o 

conteúdo programático, fazendo-o avançar do cultural para o intercultural, visando possibilitar a 

formação da identidade do estrangeiro na  sociedade alvo. No tocante ao intercâmbio dos 

brasileiros, analiso a relação custo-benefício do investimento, propondo ações que possam 

sistematizar os conhecimentos adquiridos, bem como formas de compartilhá-los com futuros 

interessados em estudar no exterior. Nesse caso, a preparação anterior à viagem amplia as 

possibilidades de aprendizagem, pois capacita o intercambista para atuar de forma  consciente, 

crítica e produtiva nas situações interculturais. Desse modo, defendo que a internacionalização 

envolve planejamento estratégico em várias instâncias institucionais: na recepção dos estrangeiros e 

na preparação dos brasileiros para os intercâmbios, com implicações que  englobam todos os 

sujeitos da instituição escolar: funcionários,  docentes e alunos, da graduação à pós-graduação. A 

soma dessas intervenções, praticadas no âmbito departamental de cada instituição,  deve se sobrepor 

à influência econômica que tem prevalecido nas práticas  de internacionalização e garantir a ênfase 

na qualidade da formação dos  estudantes. 
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A DIPLOMACIA CULTURAL COMO ESTRATÉGIA NO PROCESSO DE 

ENSINO/APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: 

 ALGUMAS IMPRESSÕES DE PROFESSORES ATUANDO EM CONTEXTO 

UNIVERSITÁRIO ASIÁTICO 

 

Ricardo Moutinho (Universidade de Macau – China) 

 

No atual mundo interconectado no qual a tecnologia desempenha um papel fundamental por 

meio das diversas mídias de massa, as pessoas se contactam a todo o momento, possibilitando a 

transposição de velhas barreiras geográficas e a construção de novas relações que podem gerar 

 trocas econômicas e socioculturais de variados tipos. Seguindo essa tendência, não são mais apenas 

os diplomatas oficiais que estão engajados na tarefa de promover uma nação para o restante do 

mundo. Hoje em dia, qualquer sujeito que navegue por redes sociais, pode divulgar aspectos de seu 

país para o resto do mundo. Porém, há atores mais diretamente engajados nesse processo que 

tampouco estão trabalhando em órgãos diplomáticos do governo. Como muitos professores de 

línguas são contratados para ensinarem em países-parceiros em razão do crescente número de 

acordos bi ou multilaterais que vêm sendo firmados, esses profissionais também podem ser 

considerados diplomatas culturais, públicos ou independentes que intermediam a interação entre 

culturas (ou países) por meio do ensino de suas línguas. Isso quer dizer que a tarefa desses 

diplomatas culturais não é apenas ensinar o sistema da língua, mas ensinar além da língua, 

incorporando a capacidade de atuar no idioma estrangeiro por meio de tópicos relacionados aos 

interesses e necessidades de seus aprendentes. Além disso, como qualquer bom diplomata, os 

professores terão que saber como atuar na cultura dos seus aprendentes. Por isso, esses profissionais 

devem estar determinados a aprender sobre a cultura e a língua do Outro para que, assim, possam 

promover uma relação mais justa e harmoniosa entre eles e os novos sujeitos que, aos poucos, vão 

sendo convidados a ocupar os espaços da língua-alvo.  Por essa razão, professores de línguas 

estrangeiras terão que fornecer uma rica consciência sociocultural aos seus aprendentes, além de 

promover práticas reais na língua-alvo. Este estudo foca no conceito de Diplomacia Cultural (DC) 

no ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE), ilustrando situações reais narradas por 

professores da área em um cenário universitário asiático. Discutimos o conceito de DC como uma 

parte impactante do conceito de língua e também como estratégia situada no nível da abordagem no 

processo de ensino de línguas. Essa componente, por estar representada nesse nível, influencia  os 

outros níveis subsequentes, nomeadamente a metodologia, os métodos,  os procedimentos e os 

recursos utilizados em sala de aula para promover  atitudes integradoras que resultarão em um 

processo de  ensino/aprendizagem mais impactante e motivador. 
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Mesa: Gestão da língua, ensino e internacionalização do português 

 

“MUNDO, VASTO MUNDO”: O ENSINO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

NO CENÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO PORTUGUÊS 

 

Edleise Mendes (SIPLE) 

 

A criação de condições de diálogo entre instituições nacionais e internacionais, em todos os setores, 

visando à adoção de medidas multilaterais e compartilhadas de gestão linguística, é estratégica para 

a valorização do português como língua de cultura(s) e de crescente projeção no mundo. Esses 

diálogos contribuirão para a necessária abertura a outros sistemas de gestão e de criação de políticas 

linguísticas para a nossa língua. Para que isso seja possível e viável, pelo menos na amplitude que 

desejamos, muitas diretrizes têm sido apontadas em importantes áreas de ação, tais como a da 

presença do português nas organizações internacionais, a de seu uso e inserção no mundo digital e a 

promoção, valorização e ensino do português na diáspora, entre outras. Esta intervenção, 

objetivamente, abordará outra importante área de ação para a projeção do português como língua 

internacional, a do ensino e da formação de professores de português LE/L2 e sua relação com os 

outros campos de desenvolvimento mencionados.  Para isso, discutirei alguns desafios iniciais para 

a área e apresentarei projetos em curso, no Brasil e no exterior, para, finalmente, ressaltar alguns 

aspectos que, em minha avaliação, são necessários para o fortalecimento e a projeção do português 

como língua de cultura(s) e de acolhimento no cenário de internacionalização linguística.  

 

POLÍTICAS PARA A LÍNGUA PORTUGUESA: DO MICRO AO MACRO, DO LOCAL-

REGIONAL AO INTERNACIONAL 

 

Fabrício Müller (Casa do Brasil de Buenos Aires) 

 

Esta intervenção propõe, por um lado, traçar um breve panorama político-histórico das políticas 

linguísticas desenvolvidas na Argentina para o fomento e a difusão da língua portuguesa (doravante 

LP), ressaltando os aspectos e ações da última década que contribuíram para posicionar a LP como 

a segunda língua regional mais procurada e estudada na atualidade e cujo valor político, social, 

econômico e cultural cresce dia a dia. Faremos um enfoque especialmente na sanção da lei do ano 

de 2009, de oferta obrigatória de português na rede pública de ensino, como uma ação concreta de 

resposta às necessidades atuais de integração e, ao mesmo tempo, falaremos dos desafios que ela 

impõe.  Por outro lado, analisaremos a importância que tem a LP como uma das línguas oficiais e 

motoras em blocos regionais, principalmente a UNASUR, e como este cenário de discussão se 

transformou em um espaço privilegiado de encontro e construção de uma rede de identidade sul-

americana. Do micro ao macro, do local ao regional, iremos caminhando rumo ao (re) 

posicionamento da LP e sua importância global.     
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A INTERNACIONALIZAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA: UM PROJETO QUE PODE 

COMEÇAR ENTRE OS BANCOS DA ESCOLA 

 

Maria Irandé Antunes (UFC) 

 

As perspectivas com que a língua portuguesa é abordada em todas as instâncias de seu 

ensino constituem um fator que, em muito, pode concorrer para a percepção de seu significado 

sociocultural, quer entre falantes que a têm como língua nativa quer entre outros de diferentes 

nacionalidades. No âmbito dessas perspectivas, cremos que a base de um desejo de 

"internacionalização da língua portuguesa" pode estar na visão que os próprios falantes nativos 

concebem a identidade dessa língua. 

 

Mesa: Ações Institucionais e a internacionalização da língua portuguesa 

 

O MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA COMO ESPAÇO DE PRESERVAÇÃO E 

DIFUSÃO DO NOSSO IDIOMA 

 

Antonio Carlos de Morais Sartini (Museu da Língua Portuguesa) 

 

Inédito no mundo sob o ponto de vista de seu acervo e de sua escrita expositiva, o Museu da Língua 

Portuguesa, como todos os demais museus existentes, tem por base a preservação; a pesquisa; e a 

difusão. Entretanto, sendo o Museu um espaço dedicado a uma língua, como podemos tratar as 

questões relativas à preservação, se sabemos que as línguas são dinâmicas e sobrevivem graças ao 

seu alto poder de adaptação? Como abordar a difusão de um idioma usado por mais de 250.000.000 

milhões de pessoas em todo o mundo e que se expande dia após dia? São temas a serem focados na 

palestra e que, certamente, colaborarão em muito para o enriquecimento do tema central do 

Colóquio Internacional “ A Internacionalização da Língua Portuguesa: Concepções e Ações”. A 

palestra também tratará de programas e projetos desenvolvidos pelo Museu da Língua Portuguesa 

que objetivam dar maior visibilidade ao nosso idioma e à cultura que dele emana. 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA: O PAPEL DO VOC 

 

Margarita Correia (ILTEC / Universidade de Lisboa) 

 

A consolidação e o reforço do estatuto internacional do português passa pela adoção de ações 

institucionais que visem a criação e disponibilização de recursos linguísticos adequados que  

permitirão o uso da língua, em qualquer contexto, a todos aqueles que desejem usá-la, não apenas 

no espaço da CPLP, mas também a nível internacional (no ensino, no trabalho em organizações 

internacionais, na difusão de ciência, cultura e informação em geral). O Vocabulário Ortográfico 

Comum (VOC), em curso, constitui um recurso linguístico que, pelas suas características, permitirá 

o reforço e consolidação do caráter internacional do português, mas igualmente a sua promoção no 

próprio espaço da CPLP, contribuindo para a construção de uma cidadania ativa e participada 

nesses países. Nesta intervenção, pretendo discorrer sobre as características do VOC que lhe 

permitem desempenhar estes papéis. 
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Mesa: A disciplina de Língua Portuguesa na escola brasileira ao longo dos séculos XIX e XX: 

contribuições para entender sua história 

 

RASTROS DE UM DISCURSO SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: DAS 

GRAMÁTICAS PORTUGUESAS DO SÉCULO XIX PARA AS SALAS DE AULA 

BRASILEIRAS 

Ana Paula K. da Silveira (IF-SC/UFSC) 

  

Quando pensamos a história da disciplina de Língua Portuguesa no Brasil e recuamos ao passado, 

percebemos que para pensar a constituição dessa disciplina parece ser de especial importância 

analisar os movimentos que ocorreram na sociedade brasileira e no âmbito escolar ao longo do 

século XIX, principalmente após a independência do Brasil. Lembramos que um projeto de 

disciplina escolar não se constitui alijado de um projeto de escola, de sociedade e de sujeito, assim, 

pensar a constituição da disciplina de Língua Portuguesa exige um esforço no sentido de se 

compreender os valores, verdades e crenças imbricados ao horizonte apreciativo dos sujeitos que 

fizeram parte dessa história. Esta comunicação tem como objetivo perscrutar os caminhos que 

levaram o discurso sobre o ensino da língua portuguesa e sobre a escola presente nas gramáticas 

portuguesas do século XIX, principalmente naquelas alinhadas à corrente de estudos gramaticais 

denominada de Gramática Filosófica, a enraizar-se na escola e na sociedade brasileira ao longo de 

todo o século XIX e do século XX, repercutindo, em alguma medida, até os dias atuais, na maneira 

como se pensa e se fala sobre as práticas escolares de ensino e aprendizagem da língua portuguesa 

como língua materna. A pesquisa, de cunho qualitativo e documental, constitui um recorte de nossa 

pesquisa de doutorado e desenvolveu-se com base na análise: (1) das gramáticas portuguesas que 

alcançaram maior notoriedade na primeira metade e meados do século XIX, com especial destaque 

para as gramáticas de Jerônimo Soares Barbosa (1822) e de Francisco Julio Caldas Aulete (1864); 

(2) de gramáticas brasileiras que lhes foram contemporâneas; (3) de regulamentos e exames do 

Colégio Pedro II do final do século XIX e início do século XX; (4) de recortes de falas apresentados 

em pesquisas recentes; (5) de textos midiáticos contemporâneos retirados de revistas/jornais de 

grande circulação no país. O trabalho tem como pressupostos teóricos a arquitetônica bakhtiniana 

do sujeito, da língua/linguagem e do texto-enunciado e as discussões encetadas a respeito dos 

estudos de letramento à luz do que se usa chamar “letramento ideológico”. Destacamos, ao longo da 

pesquisa, a maneira como o discurso de desqualificação do professor e de ratificação do ensino da 

gramática sob uma perspectiva normativa e metalinguística para formar “bons leitores e escritores” 

vai se constituindo ao longo do tempo, na mesma medida em que vai contribuindo para a 

consolidação de práticas pedagógicas, crenças, verdades e mitos na escola e em seu entorno. 
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A DISCIPLINA ESCOLAR DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL NAS DÉCADAS DE 

1970 E 1980/1990: O EMBATE ENTRE POSIÇÕES AXIOLÓGICAS NAS ESFERAS 

GOVERNAMENTAL E EPISTEMOLÓGICA E ENTRE O DISCURSO OFICIAL E O 

DISCURSO DA TRADIÇÃO 

 

Rosângela Hammes Rodrigues (UFSC) 

Ainda são poucos os estudos na área da linguagem sobre a constituição da disciplina escolar Língua 

Portuguesa no Brasil (Razzini, 2000; Soares, 2001 e Fávero, 2009). No entanto, o estudo da história 

dessa disciplina, considerando o contexto sócio-histórico de sua consolidação, sinaliza que os 

embates que hoje se encontram na esfera escolar em torno das finalidades e dos conteúdos dessa 

disciplina estão assentados na tradição na qual ela se constituiu. Essa constatação demonstra a 

importância do estudo da história da disciplina Língua Portuguesa para que se possam entender os 

embates que se tecem em seu torno hoje em dia. Nesse contexto, esta comunicação, vinculada à 

comunicação coordenada A disciplina de Língua Portuguesa na escola brasileira ao longo dos 

séculos XIX e XX: contribuições para entender sua história, tem por objetivo analisar as reformas 

ocorridas na disciplina Língua Portuguesa nas décadas de 1970 e 1980/1990, considerando que se 

tratam de reformas realizadas em momentos sócio-históricos e políticos específicos do país: o 

regime militar e  a abertura política. Considerando esse contexto, objetiva-se analisar quais são as 

bases teóricas, as finalidades e os conteúdos propostos para a disciplina nessas duas reformas.  Na 

década de 1970, as reformas governamentais tomam a língua como instrumento de comunicação e 

expressão do pensamento, visam a uma formação instrumental do aluno e introduzem outras 

linguagens em sala de aula. No âmbito escolar, a análise de material didático indica que não há 

ruptura, uma vez que o ensino de gramática tal como vinha sendo realizado permanece, convivendo 

agora com textos em outras linguagens para as aulas de leitura e redação e com o ensino conceitual 

da teoria da comunicação. Já nas décadas de 1980/1990, a disciplina passa a ser objeto de estudo na 

academia, a qual baliza os documentos oficiais que são elaborados nessa época. Esses documentos 

tomam a língua como interação e os sujeitos como sócio-historicamente constituídos, apontando 

uma nova finalidade para a disciplina, o que leva à construção de novos conteúdos de ensino e 

aprendizagem - as práticas de linguagem, articuladas em dois eixos de ensino e aprendizagem: uso 

(escuta, leitura e produção textual) e reflexão (reflexão sobre a linguagem).  Embora essas 

orientações oficiais estejam vigentes há mais de vinte anos, a análise da prática escolar mostra 

mudanças, mas também o embate entre a mudança e a tradição, com a permanência da disciplina 

nos moldes como se constituiu no Brasil, mais voltada para o ensino da gramática conceitual e 

normativa.  

 

A CONSTITUIÇÃO DA DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA DA ESCOLA DE 

APRENDIZES ARTÍFICES À UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO 

PARANÁ (BR): ENSINO DE LÍNGUA MATERNA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Luciana Pereira da Silva (UTFPR) 

 

Apesar dos trabalhos já existentes que se ocupam da historiografia da disciplina escolar Língua 

Portuguesa, acreditamos que seu exame em um determinado contexto mereça atenção: o da 

educação profissional. Especificamente nos interessa o ensino de Língua Portuguesa em uma das 

instituições de ensino profissional brasileira mais antiga, a atualmente denominada Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Esse trabalho pode colaborar para a compreensão de 

como se constituiu a disciplina Língua Portuguesa nessa instituição de educação profissional, bem 

como as transformações por que passou em quase 103 anos de existência. Tais resultados, por sua 

vez, visam a contribuir para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem dessa 
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disciplina no contexto atual, especificamente na educação profissional e, indiretamente, no ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa como língua materna de maneira geral. Para tanto foi 

necessária uma série de ações cujo objetivo era investigar como essa disciplina se constituiu no 

decorrer da histórica da Instituição, em diálogo com as legislações da educação profissional e do 

ensino de maneira geral. Entre essas ações podemos mencionar a organização de um banco de 

dados formado de documentos históricos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná acerca do 

ensino de Língua Portuguesa; o exame dos documentos referentes ao ensino de Língua Portuguesa 

da Escola de Aprendizes Artífices (EAA) até a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), observando os movimentos históricos do ensino de Língua Portuguesa; culminando na 

análise dos resultados obtidos a fim de verificar se a disciplina Língua Portuguesa ministrada na 

EAA/UTFPR, ao longo do tempo, configurou-se diferentemente por conta do seu contexto 

profissional. A metodologia empregada na execução desta proposta foi a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa documental. A bibliográfica foi utilizada na recensão bibliográfica acerca dos temas em 

tela; já a pesquisa documental (fontes primárias) ocupou-se da análise dos documentos históricos 

acerca do ensino de Língua Portuguesa na EAA/UTFPR. Como fundamentação teórica, 

trabalhamos com aportes da Linguística Aplicada (RODRIGUES; CERUTTI-RIZZATTI, 2011) e 

da historiografia das disciplinas escolares  (CHERVEL, 1990; SANTOS, 1990; SOUZA JÚNIOR; 

GALVÃO, 2005); especificamente no campo da Língua Portuguesa, recorreremos aos trabalhos de 

Razzini (2000), Soares (2001, 2002) e Fávero (2009); além das contribuições acerca da educação 

profissional no Brasil (CORRÊA LEITE, 2010).  

 

 

A SÉRIE DIDÁTICA FONTES: AUTORIA E ATO ÉTICO 

 

Vidomar Silva Filho(IF-SC/UFSC) 

 

Apresenta-se pesquisa de doutoramento que investiga como se constitui a autoria na Série Fontes, 

uma série graduada de leitura adotada nas escolas primárias de Santa Catarina (Brasil) entre as 

décadas de 1920 e 1950. Neste estudo, a autoria é tomada, em perspectiva bakhtiniana, como 

“última instancia semântica da obra”, isto é, como o trabalho do autor em articular o todo da obra, 

dar-lhe um acabamento, segundo uma posição estético-formal axiologicamente orientada. Portanto, 

é autoria é aqui entendida como: (1) uma dada posição enunciativa, a posição de autor, (2) o 

elemento formal que constitui o todo do enunciado. Mediante pesquisa bibliográfica e documental, 

constituem-se dados relativos ao contexto de enunciação da Série Fontes, entre os quais se incluem 

um breve retrato do Brasil na virada para o século XX, a reforma da instrução pública catarinense 

em 1911, os discursos que incidem sobre a escola catarinense no período (positivismo, higienismo, 

patriotismo, civismo, etc.). Também por meio de pesquisa bibliográfica e documental, constituem-

se dados relativos a Henrique da Silva Fontes: o autor em seus escritos; os já-ditos sobre o autor, na 

sua própria voz e na voz de coetâneos e de pesquisadores. Por meio de investigação no conteúdo 

dos textos do próprio autor Henrique da Silva Fontes incluídos na Série Fontes, identificam-se quais 

dos discursos anteriormente aludidos orientam a autoria. Mediante análise do conteúdo e autoria dos 

textos de outros autores incluídos na Série Fontes, investigam-se as vozes agenciadas e 

reenquadradas pelo autor. Por meio da associação e contraposição dos dados constituídos pela 

pesquisa e pelas análises, investiga-se e discute-se: 1) a relação axiológica do autor com o aluno e o 

professor e a forma como essa relação é constitutiva da autoria; 2) o movimento de autoria da Série 

Fontes como possível ato ético. 
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Mesa: A Internacionalização da Língua Portuguesa na Era Digital 

 

Antonio Branco (Universidade de Lisboa) 

 

 Com a ajuda de novas tecnologias cada vez mais poderosas, comunicamos com mais pessoas, com 

maior frequência e com mais facilidade. De forma crítica, estas novas tecnologias não 

proporcionam apenas novos meios ou canais mais alargados para a troca de informações 

linguísticas: estão na base de um choque tecnológico mais profundo quanto ao modo como as 

línguas naturais podem ser digitalmente processadas e usadas. Em rutura clara com o passado, 

vamos utilizar novas soluções tecnológicas para comunicar instantaneamente na nossa língua 

materna com pessoas que falam outra língua, e aceder a informação veiculada em línguas que não 

dominamos. E vamos poder usar a linguagem natural para interagir com todos os tipos de 

dispositivos e serviços artificiais numa sociedade da informação em expansão veloz diante dos 

nossos olhos. Quais são as novas condições de utilização das línguas naturais? Quais são as que 

estão a ser tecnologicamente equipadas para fazer face ao choque digital,  e quais a que não estão? 

Como é que irão prosperar, e quais irão perder relevância,  ou mesmo extinguir-se, num mundo 

globalizado? E, em particular: Quais são os desafios específicos para a língua portuguesa? Que 

respostas estratégicas podem ser desenhadas? O objetivo central desta mesa é o de dar um 

contributo para a discussão sobre as perspetivas, respostas e estratégias que ajudem a lidar com 

estas questões. 

 

 

RESUMO COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS 

 

 

A LÍNGUA, O EXÍLIO E AS PERSONAGENS DE ORLANDA AMARÍLIS 

 

Fabiana Miraz de Freitas Grecco (Universidade Estadual Paulista) 

 

A contista cabo-verdiana Orlanda Amarílis (Santa Catarina, 1924) nos apresenta uma obra rica para 

a abordagem da diáspora. O exílio faz parte das vidas das suas personagens, que podem localizar-se 

tanto em Cabo Verde quanto em Portugal ou mesmo espalhados por outros cantos do mundo. No 

entanto, esses personagens carregam consigo uma marca linguística peculiar e particular que os une 

e identifica: Orlanda mescla poeticamente e artesanalmente em sua escrita e, principalmente, na fala 

de suas personagens, a língua portuguesa, imposta pela colonização, e a língua cabo-verdiana, fruto 

da amálgama entre o português da época dos descobrimentos com diversos e incógnitos falares 

africanos, das várias partes do continente. Assim, este estudo propõe a averiguação dessa marca de 

oralidade que caracteriza o papiâ próprio do povo cabo-verdiano, no conto Rolando de Nha Concha, 

que compõe o livro Cais-do-Sodré té Salamansa (1974), de Amarílis. Fixar-nos-emos nessa 

narrativa com o propósito de explorar as marcas linguísticas e o costurar das línguas das 

personagens em exílio. 

 

ADVÉRBIOS DE POSICIONAMENTO EM TEXTOS ESCRITOS DE PORTUGUÊS 

ACADÊMICO 

 

Beatriz Ilibio Moro (PUCRS) 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar, em uma abordagem interdisciplinar, advérbios de 

avaliação em português brasileiro acadêmico (PBA). Este estudo é parte de um projeto maior, 

denominado ?O português como língua adicional na internacionalização: processamento e análise 
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de linguagem técnica e acadêmica através de recursos linguístico-computacionais?, nascido na 

interface entre as Faculdades de Letras (FALE) e Informática (FACIN) da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Este projeto investiga os padrões gerais deste tipo 

específico de linguagem, com o intuito de criar um teste de proficiência de PBA, tendo em vista que 

a demanda internacional de estudantes universitários tem aumentado vertiginosamente no Brasil; 

além disso, visa estimular mais pesquisas na área de português acadêmico e sobre posicionamento, 

contribuir para o desenvolvimento de avaliações do português acadêmico para o aluno estrangeiro e 

capacitar estes estudantes a redigir textos acadêmicos em PBA. Para tal, com o uso das ferramentas 

da Linguística de Corpus (LdC) e, tendo como base, os conceitos teóricos advindos da interface 

semântico-pragmática, a presente pesquisa foca nos advérbios de posicionamento através da análise 

de um corpus especializado formado por textos escritos por estudantes de graduação de 

aproximadamente 2,5 milhões de palavras compilado pela PUCRS. O posicionamento, que pode ser 

feito através de vários recursos linguísticos, dentre estes os advérbios, tem a função de comentar 

sobre um conteúdo proposicional e transmitir as opiniões e perspectivas do autor. A utilização de 

advérbios representa um dos fatores de complexidade, servindo como \'chave\' para o homem 

avaliar, julgar, opinar, criticar, refletir sobre o mundo e agir sobre o outro. Assim, um aluno que 

visa ser proficiente na leitura e escrita em L2 deve ser apto a colocar-se em relação ao texto e saber 

compreender como isto se dá, pois o domínio de uma língua está relacionado à produção e à 

interpretação de textos. Esta pesquisa visa, dessa forma, buscar saber como são utilizados estes 

recursos linguísticos - para tal, tomamos como base os estudos feitos com advérbios de língua 

inglesa por Biber, através da Análise Distribucional - em diferentes campos de estudo dentro das 

áreas humanas e exatas, procurando classificar estes advérbios através de um modelo pragmático, 

numa perspectiva da gramática funcional, tendo como base, mais precisamente, a classificação de 

Searle dos atos de fala ilocutórios. Desta forma, pretendemos colaborar desenvolver e melhorar a 

capacidade dos alunos de PBA no processo de escrita e leitura.  Palavras-chave: advérbios, 

português brasileiro acadêmico, posicionamento. 

 

ENSINO DE PLA: LETRAMENTO NO LIVRO TERRA BRASIL 

 

Augusto da Silva Costa (UFMG) 

 

O ensino de PLA voltado para propósitos comunicativos contribui favoravelmente para o 

conhecimento do funcionamento da língua em seu contexto social, cultural e político. Ao definir 

gêneros - elemento fundamental nessa abordagem de ensino -, Swales (1990:33) afirma que são 

\"uma categoria distintiva de discurso de algum tipo, falado ou escrito, com ou sem propósitos 

literários\" e considera que esses variam de acordo com a trajetória cultural dos grupos, possuem 

variações em seu próprio interior e têm como base sua produção e propósito comunicativos, 

elementos como público-alvo e restrições quanto a forma e nomenclatura. Torna-se relevante, 

portanto, observar como os gêneros são abordados em materiais didáticos de ensino de línguas 

adicionais - neste caso, o português. Nesta comunicação será apresentado relato de sequência 

didática proposto no livro Terra Brasil, que oferece a oportunidade para um trabalho voltado para o 

desenvolvimento de habilidades, através de gêneros orais e escritos. Além de promover a 

apropriação do aprendiz de gêneros textuais convencionados por nossa cultura, o trabalho 

desenvolvido nesse material contribui para a preparação ao exame CELPE-Bras desde o nível 

inicial. 

 

ENSINO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA NA ESCOLA REGULAR: 

UM PASSO RUMO À PROFICIÊNCIA 

 

Fernanda Rangel Pestana Allegro (LIAAC/PUCSP - FUNCEB - UBA/Argentina) 
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Esta comunicação tem como objetivo apresentar o trabalho que vem sendo desenvolvido numa 

escola regular argentina, fundamentando-o com as teorias de aquisição de Segunda Língua 

propostas por Lado (1957), Krashen (1985) e Savignon (1983) e com as teorias de aquisição de sons 

em língua estrangeira propostas por Flege (1988, 1995), Flege & MacKay (2010), Kuhl (1991), 

Best (1994, 1995) e Wode (1995). Por meio de um projeto de implementação do ensino de Língua 

Portuguesa como língua estrangeira desde a Educação Infantil (a partir dos 4 anos), que respeita os 

períodos de desenvolvimento propostos por Piaget e utiliza as ideias de desenvolvimento social de 

Vygotsky (1978), todo o trabalho desenvolvido busca vivenciar o idioma dentro de um contexto 

social e de modo que a interação com o outro também seja parte dessa experiência. Na Educação 

Infantil, por exemplo, tudo passa pelo aspecto lúdico. Buscou-se trazer o imaginário brasileiro 

infantil, de modo que as crianças argentinas tivessem a oportunidade de vivenciar os mesmos sons, 

canções, jogos e brincadeiras que uma criança brasileira da mesma idade. Já no ensino fundamental 

e médio, o ensino do idioma se dá por meio de um contexto social, visando a comunicação e 

utilizando temas culturais brasileiros. Especificamente no Ensino Médio, há integração entre as 

matérias. Em ?Educación Religiosa?, as religiões afro-brasileiras são estudadas e em ?Historia?, há 

menção de fatos referentes ao Brasil, como a vinda da Família Real em 1808. Cabe mencionar que a 

fonética também tem um lugar de destaque, já que há a preocupação de proporcionar situações para 

que ocorra a aquisição e/ou aprendizagem dos sons inexistentes na língua espanhola, como o 

fricativo labiodental sonoro e a nasalização em contextos específicos. Busca-se, portanto, a 

formação integral do aluno, de forma que termine o Ensino Médio proficiente no idioma e apto a 

apresentar-se a exames de proficiência como o CELPE-BRAS (Ministério da Educação do Brasil) 

e/ou CLE (Certificaciones en Lenguas Extranjeras / Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). 

 

ENSINO DE PORTUGUÊS PARA OBJETIVO UNIVERSITÁRIO A ESTUDANTES 

FRANCESES INSERIDOS NO CONTEXTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA USP 

 

Heloisa Brito de Albuquerque-Costa (Universidade de São Paulo (FFLCH-USP)) 

Carolina Fernandes Madruga (Universidade de São Paulo (FFLCH-USP)) 

 

No contexto de internacionalização da Universidade de São Paulo (USP), o número de acordos de 

cooperação com instituições de ensino superior francesas é bastante representativo, fato que tem 

conduzido a algumas iniciativas visando à criação de uma rede de cooperação entre essas 

instituições e a USP, tais como o oferecimento de formações em francês para objetivo universitário 

a estudantes brasileiros que se inscrevem para programas de intercâmbio com a França 

(Albuquerque-Costa, 2011). Buscando contribuir para essa cooperação e pensando na reciprocidade 

que os acordos pressupõem, a presente pesquisa pretende desenvolver ações voltadas ao ensino de 

português língua estrangeira (PLE) a estudantes em intercâmbio na USP vindos de instituições 

francesas. Baseando-nos na metodologia de concepção de cursos de Francês para Objetivo 

Universitário (FOU) proposta por Mangiante e Parpette (2011), procedemos à identificação da 

demanda de formação em português para objetivo universitário (PU) por meio de um levantamento 

do número total dos estudantes franceses inscritos em programas de intercâmbio na USP, das 

instituições francesas que possuem acordos de cooperação com a nossa universidade, bem como das 

formações em PLE oferecidas pelo Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP (CL). Em seguida, passamos à identificação de necessidades desses estudantes no 

que concerne o uso da língua portuguesa no contexto universitário da USP, por meio de entrevistas 

com alunos franceses dos cursos de PLE oferecidos pelo CL. Por meio destas, investigamos o perfil 

acadêmico desses estudantes, as motivações para a inscrição em um programa de intercâmbio com a 

USP, o nível de língua portuguesa exigido por este programa, o processo de elaboração da 

documentação exigida para a inscrição, a preparação linguística desses estudantes antes e durante a 
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viagem de estudos, as modalidades de trabalho exigidas pelos professores de cada área e as 

dificuldades desses aprendizes de língua portuguesa durante o processo de inserção acadêmica no 

contexto da USP. Apresentaremos, no presente trabalho, a constituição desses dados iniciais que 

nos permitirão avançar para as próximas etapas da pesquisa a saber: coleta e análise do corpus de 

textos e discursos acadêmicos que servirão de base à elaboração didática de atividades. O objetivo 

final da pesquisa é a concepção de um módulo piloto de formação em PU voltado a estudantes 

franceses inscritos em programas de intercâmbio com a USP na tentativa de contribuir para a 

criação de uma rede de colaboração entre as instituições de ensino superior francesas e a USP, no 

que se refere à preparação linguística dos intercambistas aos estudos no exterior. 
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ESTUDANTES PEC-G: ENTRE LETRAMENTOS ACADÊMICOS E POLÍTICAS 

LINGUÍSTICAS 

 

Cloris Porto Torquato (Universidade Estadual de Ponta Grossa) 

 

Neste trabalho, tenho como objetivo refletir sobre políticas linguísticas no contexto da formação 

acadêmica de estudantes estrangeiros que estudam na Universidade Estadual de Ponta Grossa no 

âmbito do Programa Estudante Convênio - Graduação (PEC-G). Entendo que este Programa 

instaura processos de diálogos interculturais e configura políticas linguísticas no espaço acadêmico 

nacional bem como no contexto internacional. No que se refere aos diálogos interculturais, analiso 

especificamente algumas construções discursivas produzidas por estudantes PEC-G provenientes de 

países africanos que participam do projeto de extensão Letramento Acadêmico (UEPG), que visa 

trabalhar com práticas de letramento no contexto acadêmico. a produção discursiva analisada (à luz 

dos estudos bakhtinianos) permite-nos observar a construção discursiva das identidades desses 

estudantes em situações de interação no contexto acadêmico (produções escritas e orais no projeto 

de extensão; apresentações orais dos países de origem para estudantes da rede pública, acadêmicos 

e professores). Nessas situações, que se configuram como encontros interculturais, os estudantes 

constituem-se como estudantes africanos falantes de diferentes variedades da língua portuguesa e 

como falantes de outras línguas; assim, constituem para si posições de sujeito (WOODWARD, 

2000; HALL, 1998; 2003) e respondem aos discursos produzidos por professores e colegas que lhes 

constituem posições de sujeito, mobilizando valores atribuídos às línguas e variedades linguísticas. 

No que se refere às políticas linguísticas (RICENTO, 2006) - além dessa atribuição de valores, que 

constituem ideologias linguísticas -, entendo que a presença dos estudantes estrangeiros no contexto 

acadêmico brasileiro envolve, entre outros aspectos: a) difusão da língua portuguesa nos países em 

que o Brasil realiza o PEC-G como política de cooperação internacional (política de Estado) e b) 

presença de variedades da língua portuguesa e de outras línguas no contexto acadêmico (políticas de 

Estado e desenvolvidas por outros atores sociais). Assim, a presença desses estudantes estrangeiros 

no contexto brasileiro (acadêmico e social mais amplo) acaba por gerar encontros/conflitos 

linguísticos que requerem dos sujeitos ações para solucionar problemas/conflitos nas interações 

verbais. Esse encontro linguístico é constituído por relações de poder, que envolve também (no caso 

analisado) juízos de valor referentes às nacionalidades dos estudantes. Assim, as relações 

linguísticas estabelecidas no contexto acadêmico reconfiguram os valores e papéis atribuídos às 

línguas nas práticas de letramento no contexto acadêmico (CAFÉ, 2005; HAMEL, 2005; 2008; 

ZAVALA, 2010), reconfigurando as demandas nas práticas de letramento acadêmico e as políticas 

linguísticas. 

 

GLOSSÁRIOS E DICIONÁRIOS TERMINOLÓGICOS: CONTRIBUIÇÃO À 

DIVULGAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Maria da Graça Krieger (UNISINOS-RS) 

 

Os termos técnico-científicos são componentes integrantes e essenciais de toda comunicação 

profissional. Sua funcionalidade reside na expressão  de conceitos, objetos e processos de cada área 

profissional a exemplo da terminologia médica, jurídica entre tantas outras. Logo, o conhecimento e 

o uso compartilhado das terminologias contribuem para evitar ruídos, tornando a comunicação 

profissional mais eficiente. Glossários, dicionários técnicos e  bancos de dados terminológicos são 

os instrumentos lingüísticos clássicos  de registro e consulta às terminologias. Do ponto de vista 

operacional, as terminologias organizadas e devidamente divulgadas sob a forma desses 

instrumentos linguísticos, especialmente, se bi ou multilíngües, evidenciam o potencial científico, 

técnico e tecnológico de um país.  Com isso, é também favorecido o incremento das relações 
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internacionais, dos intercâmbios científicos, tecnológicos, culturais, além das transações do mundo 

dos negócios.  Em síntese, a organização da terminologia ? da e expressa em  língua portuguesa - 

corresponde a um estratégico plano socioeconômico e de caráter cultural.  Trata-se de uma 

estratégia que evidencia um princípio de valorização de identidade linguística, bem como há de 

auxiliar muito a promover o potencial produtivo, científico e cultural brasileiro. Dessa forma, a 

organização do léxico terminológico criado e praticado no Brasil deve integrar as políticas 

lingüísticas nacionais. Uma tal organização pode também acolher as contribuições  dos outros 

países que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa ( CPPL) de modo a fortalecer a 

presença  do português em toda sorte de comunicação internacional. Essas são ações fortalecedoras 

dos projetos de internacionalização da língua portuguesa. 

 

INFLUÊNCIAS DOS MOVIMENTOS DE NACIONALIZAÇÃO DO ENSINO DA 

CONFIGURAÇÃO DA DISCIPLINA ESCOLAR DE LÍNGUA PORTUGUESA NA 

CIDADE DE BLUMENAU: A TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS INTERNAS? 

 

Ana Paula Kuczmynda da Silveira (UFSC) 

 

Esta apresentação oral representa um recorte da minha pesquisa de doutorado, que tem como 

escopo a constituição da disciplina escolar de Língua Portuguesa no contexto da cidade de 

Blumenau (SC), região assinalada pela colonização alemã, entre o momento da sua fundação nos 

anos 1850 e a década de 1960. Temos como objetivo refletir sobre a maneira como os movimentos 

de nacionalização do ensino efetivados nas primeiras décadas do século XX agiram no sentido de 

transpor ?fronteiras internas?, instituindo políticas educacionais cunhadas a partir de uma política 

linguística de institucionalização da língua portuguesa como língua majoritária em cidades de 

colonização alemã, onde, até então,  o espaço dado a língua alemã nas interações cotidianas e 

mesmo na escola era bastante significativo se comparado ao papel da língua portuguesa. Refletimos 

sobre o fato de que contribuiu para isso a mobilização da comunidade local no sentido de abrir 

escolas comunitárias, nas quais predominava a língua alemã, tendo em vista a inexistência de 

professores habilitados a ensinarem o português e em português e a ausência quase total de escolas 

mantidas pelo poder público que o fizessem. As campanhas de nacionalização, nesse sentido, 

agiram à face de uma política de ?internacionalização da língua portuguesa ao contrário?, no 

contexto de uma cidade brasileira marcada pela presença da imigração europeia, instituindo-a a 

partir da mobilização de estratégias diversas, de grau crescente de coerção, que atuaram no sentido 

do apagamento da língua alemã na mediação das interações que se efetivavam no âmbito das 

diferentes esferas da atividade humana naquela época e naquele contexto. Para discutir essa questão 

nos ancoramos nas concepções de sujeito, de horizonte apreciativo, de ideologia e de cronotopo do 

Círculo de Bakhtin e em teorização a respeito de cultura escolar e política linguística. 

 

LER O MUNDO EM PORTUGUÊS UMA PLATAFORMA PARA A LUSOFONIA 

 

Carlos Fragateiro (Universidade de Aveiro - Portugal) 

 

Num mundo atravessado pelos conflitos entre as diferentes culturas e religiões e pela incapacidade 

de nos pormos no lugar do outro, um mundo onde é cada vez mais difícil fomentar ou incentivar o 

diálogo, é fundamental criar espaços onde possamos juntar na mesma mesa gente das diferentes 

culturas e religiões, onde nos possamos debruçar sobre o estado do mundo e as múltiplas formas de 

inventar os futuros possíveis. Ter condições para criar este espaço ou estes espaços de diálogo e 

troca será necessariamente uma vantagem estratégica no contexto internacional.  A língua 

portuguesa, com os seus 230 milhões de falantes e com as diferentes culturas e olhares que 

transporta, pode ter condições privilegiadas para albergar um desses espaços.  É neste quadro que 
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pensámos o projeto Ler o Mundo em Português, projeto com que queremos potenciar não só a 

história de um país que hoje é reconhecido como a primeira aldeia global, o pioneiro da 

globalização, mas também o saber que foi sendo construído e que hoje é uma realidade única no 

universo dos mais de 230 milhões de falantes de português no mundo.   Uma Plataforma 

Internacional  Queremos criar uma plataforma internacional capaz de desenvolver projectos 

centrados nas temáticas ligadas às diferentes regiões onde a língua portuguesa está ou já esteve 

presente e que envolvam equipas e criativos de estruturas de, pelo menos, dois países.  Esta 

Plataforma será alimentada em termos de conteúdos por uma rede especialistas de língua 

portuguesa que, nos diferentes países e nas diferentes áreas do conhecimento, são figuras de 

referências ou com uma carreira emergente e significativa e com projecção internacional, os 

Embaixadores do Conhecimento do projecto.  Essa rede de Embaixadores tem como função: - 

Definir temáticas que interessem e respondam às preocupações e desejos dos diferentes países e 

comunidades de língua portuguesa, tanto ao nível da afirmação da memória, da análise e 

questionamento do presente e da invenção de cenários para os futuros possíveis. - Sistematizar o 

conhecimento produzido em língua portuguesa ou por cientistas de língua portuguesa, tanto ao nível 

da história, como do presente; - Perspectivar as possíveis novas conquistas e áreas de inovação que 

possam vir a emergir e a ter importância internacional; A comunicação e troca de ideias e de 

projectos entre os Embaixadores do Conhecimento, o Laboratório e as diferentes Equipas, será feita 

através de uma plataforma Web, um instrumento de colaboração e cooperação que tem como 

objectivo ser uma ferramenta promotora de gestão de projectos e de gestão do e de Conhecimento.  

Porque no fundo o que queremos saber é se é possível ter em português um olhar e uma ideia sobre 

o mundo e de que forma esse olhar, tal como aconteceu em 1500, pode contribuir para ajudar a 

inventar os futuros possíveis, um mundo diferente. 

 

 

LÍNGUA EM MOVIMENTO NUMA PERSPECTIVA DISCURSIVA: SUJEITOS E 

SENTIDOS NO DOCUMENTÁRIO LÍNGUA: VIDAS EM PORTUGUÊS 

 

Luciana Fracasse (UNICENTRO) 

Adriana Aparecida Vaz da Costa (UNICENTRO) 

 

Nosso objetivo, neste trabalho, é realizar uma reflexão sobre a Língua Portuguesa a partir do 

documentário Língua: Vidas em Português, do diretor Victor Lopes, produzido em parceria entre 

Brasil e Portugal e lançado em 2004. Para tanto, nosso dispositivo teórico-analítico será a Análise 

de Discurso, o qual nos permite identificar os processos de produção dos discursos proferidos ao 

longo do documentário, isto é, a constituição, a formulação e a circulação do material em análise. A 

partir de um gesto de interpretação que considera a relação entre língua, sujeito e história, buscamos 

compreender os efeitos de sentido mobilizados a partir da fala de cada sujeito e o modo como 

significam a Língua Portuguesa em suas realizações em diferentes espaços com diferentes povos. 

No documentário, instaura-se uma movimentação na qual a Língua Portuguesa e os sujeitos que a 

falam significam numa relação em que a Língua Portuguesa, presente em espaços geográficos 

distintos, signifique como unidade para os sujeitos que falam. Este efeito de unicidade torna-se 

possível a partir dos interdiscursos que sustentam o dizer de cada sujeito ao longo do documentário. 

São os já-ditos que nos permitem observar o processo identitário que vai se construindo em torno da 

língua para seus falantes e, nesse movimento, diferentes formações ideológicas se materializam em 

formações discursivas distintas, as quais poderão ser identificadas ao longo da análise aqui 

proposta. 
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LUSOFONIA E IDENTIDADE: DIFUSÃO LINGUÍSTICA EM TIMOR-LESTE 

 

Regina Pires de Brito (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 

 

O quadro linguístico de Timor-Leste é bastante complexo: até 1975, além do tétum, língua veicular, 

e de dezenas de outras locais, tinha-se o português como língua administrativa. Com a política de 

?destimorização? aplicada pela Indonésia, impôs-se nova forma linguística, a ?bahasa indonésia?, 

minimizou-se o uso do tétum e proibiu-se o português. Hoje, como decorrência da independência, o 

português voltou a ser, ao lado do tétum, a língua oficial. A língua do antigo colonizador tornou-se, 

então, um fator importante para que Timor-Leste mostrasse sua face diferenciada: um povo de 

cultura híbrida, que dialoga com a realidade multicultural do país e com as marcas do processo 

colonial. A política oficial direciona-se no sentido de restaurar essa diversidade em termos de 

atualidade, abrindo-se para associações comunitárias com os países de língua portuguesa. Nesse 

panorama, para tratar da complexidade linguística de Timor-Leste, partimos de dois lugares: 

lusofonia e identidade. Em nossa perspectiva, a ideia de lusofonia só faz sentido se concebida como 

um espaço simbólico - linguístico e cultural - cuja identidade se constrói em movimento de 

conhecimento e de reconhecimento de nossas diferenças e afinidades. Desse modo, para a 

existência de uma lusofonia legítima é necessário ter clareza quanto aos papéis distintos que a 

língua portuguesa cumpre em cada localidade onde é falada; pensar a lusofonia é, pois, pensar na 

função (ou funções) que o português desempenha tanto em cada um dos contextos de sua 

oficialidade (considerando os países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - 

CPLP), quanto nos espaços da diáspora respeitando as especificidades, validando as diferenças e 

considerando as semelhanças que, na verdade, arquitetam uma noção de identidade na lusofonia. 

Para as considerações que faremos, centramo-nos no entendimento da língua - processo histórico e 

repositório sociocultural - como uma das dimensões da pertença identitária e que, portanto, depende 

tanto do conhecimento que dela se tem, quanto do reconhecimento que dela se faz. 2012 assinalou 

500 anos da chegada dos portugueses a Timor-Leste, 100 anos da revolta de Manufahi, 10 anos da 

Independência. Essas marcas, simbólicas que são, ensejam reflexões várias que, nesta oportunidade, 

se fixam em considerações no plano linguístico-cultural, enfatizando, a partir de experiências para a 

difusão do português, vivenciadas no contexto timorense, alguns dos esforços para a difusão da 

comunicação em português, valorizada como forma de diferenciação e de afirmação identitária. 

 

NUPPLES/UERJ: SOBRE O ENSINO DE PL2E E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

ESPECIALIZADOS 

 

Alexandre do Amaral Ribeiro (UERJ) 

 

Recentemente tem sido possível observar um aumento significativo da busca de estrangeiros pelo 

aprendizado da língua portuguesa brasileira. Essa realidade pode ser ratificada, por exemplo, 

quando se analisa comparativamente o número de inscritos no Certificado de Proficiência em 

Língua Portuguesa (CELPE-BRAS) nos últimos anos. Trata-se de uma nova demanda que é 

resultado de ações de internacionalização do português brasileiro. Na prática, contudo, tais ações 

trazem uma série de desafios para diferentes áreas, dentre elas, a do ensino-aprendizagem de 

português língua estrangeira e formação de professores especializados.  Ressalta-se nesta 

comunicação aspectos relativos à preocupação com a quantidade de profissionais disponíveis para o 

trabalho na área e, principalmente, com a sua qualificação. O distanciamento entre a formação atual 

de professores de língua portuguesa que, por tradição, privilegia a perspectiva de ensino de 

português como língua materna e a demanda por uma abordagem de ensino específica motivaram a 

criação de um Núcleo de Pesquisa e Ensino de Português como Língua Estrangeira/Segunda Língua 

(NUPPLES/UERJ).  Esta comunicação apresenta e discute as ações que vêm sendo desenvolvidas 
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no âmbito do NUPPLES/UERJ. O Núcleo, criado em 2011, no Departamento de Língua 

Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia (LIPO) do Instituto de Letras (ILE) da UERJ vem 

atuando no ensino de português para estrangeiros, especialmente com alunos intercambistas da 

UERJ, e na formação de professores especializados na área.  Sua criação insere-se no contexto de 

internacionalização da língua portuguesa e da universidade e visa também a satisfazer demandas do 

mercado de trabalho pela ampliação das possibilidades de melhoria da qualidade da formação 

profissional. Pretende-se discutir, portanto, os desafios e avanços da criação e manutenção do 

referido projeto na UERJ no contexto das políticas linguísticas e educacionais que compelem a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro a realizar ações em prol da internacionalização do 

português brasileiro. Tal discussão será proposta a partir da apresentação de dados relativos à 

produção de material didático, à realização de eventos, ao oferecimento de cursos de formação, ao 

recebimento de intercambistas de diferentes universidades, à criação de disciplinas de graduação e 

pós-graduação etc. 

 

 

O ENSINO UNIVERSITÁRIO DE LÍNGUA, LITERATURA E CULTURA BRASILEIRAS 

NA FRANÇA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

Luciana Wrege Rassier (UFSC) 

 

A partir de minha experiência no ensino universitário de língua, literatura e cultura brasileiras  na 

França durante mais de quinze anos, proponho : - fazer um panorama do ensino univesitário da 

língua portuguesa e das literaturas de expressão portuguesa na França; - relatar minha experiência 

na área de relações internacionais, na coordenação de intercâmbios França-Brasil; - relatar minha 

experiência na área cultural, na coordenação de intercâmbios França-Brasil; - analisar o ensino da 

literatura brasileira nas universidades francesas. Tais relatos serão seguidos de uma análise dos 

desafios e das perspectivas relativos ao ensino universitário de língua, literatura e cultura brasileiras 

na França. 

 

O EXAME CELPE-BRAS: CONSIDERAÇÕES SOBRE A NOÇÃO DE PROFICIÊNCIA 

 

Rosane Silveira (UFSC) 

 

Os profissionais das áreas de ensino e aquisição de língua estrangeira ou segunda língua (L2) 

constantemente se deparam com o desafio de avaliar o grau de proficiência dos aprendizes. Uma 

questão que geralmente se coloca é qual a melhor maneira de fazer essa avaliação: testes elaborados 

e corrigidos pelo professor ou pelo pesquisador, auto-avaliação, julgamento feito por profissionais 

experientes? Outra pergunta essencial é quais critérios devem ser considerados durante a avaliação 

para estimar o nível de proficiência dos aprendizes. Esta apresentação tem como foco o exame de 

proficiência em Língua Portuguesa como língua estrangeira ou segunda língua, conhecido como 

Celpe-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros) e a maneira como 

o exame avalia o construto proficiência. O exame avalia a compreensão oral, a compreensão escrita, 

a produção oral e a produção escrita da Língua Portuguesa de forma integrada, incluindo uma parte 

escrita (quatro tarefas de produção escrita baseadas em textos escritos, áudio e vídeo) e uma parte 

oral (entrevista). Os candidatos que demonstram proficiência recebem um certificado para um dos 

quatro níveis: intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. Seu principal 

público são alunos de graduação e pós-graduação, bem como profissionais das mais diversas áreas 

que buscam uma certificação de proficiência reconhecida pelo governo brasileiro. A apresentação 

discutirá a natureza do exame, cuja principal influência teórica é a Abordagem Baseada em Tarefas. 
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O IMAGINÁRIO BRASILEIRO DOS ESTUDANTES INTERCAMBISTAS EUROPEUS E 

AFRICANOS E SUA RELAÇÃO COM O APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Carla Nunes Vieira Nunes Tavares (Universidade Federal de Uberlândia) 

Adriano Henriques Lopes (Universidade Federal de Uberlândia) 

 

A pesquisa apresentada é um estudo preliminar que leva em consideração discussões de alguns 

tópicos referentes à representação, discurso e identidade, associados a três suportes de análise, a 

representação de Brasil, os dizeres de alunos em mobilidade internacional e a representação de 

Língua Portuguesa. Calcado na teoria da Análise do Discurso e buscando suporte teórico em seus 

conceitos é que surge esta pesquisa, pois acredita-se que a partir dos discursos globalizados que 

apontam o Brasil como país promissor, cresceu o número de estudantes estrangeiros interessados 

em estudar no país, porém com a ausência de dados sobre suas motivações o importante será 

entender um pouco mais como esse processo tem acontecido quando o estudante opta por vir 

estudar no Brasil, e efetivamente passa a morar no país. Para tanto, o trabalho se restringirá aos 

estudantes estrangeiros (Africanos e Europeus) que estão em processo de mobilidade internacional 

na Universidade Federal de Uberlândia e que não possuam o Português como língua materna. 

Assim, o objetivo é entender se de alguma forma a representação do país associa-se ao processo de 

aprendizagem de Língua Portuguesa em algum momento e quais os desdobramentos do imaginário 

de Brasil para esse processo. 

 

O PORTUGUÊS LÍNGUA EMERGENTE: O PLE E A CRISE/ASCENSÃO DO 

NEOLIBERALISMO 

 

Carlos Maroto Guerola (UFSC) 

 

A denominada crise mundial do neoliberalismo na primeira década do século XXI está 

reconfigurando as relações de poder existentes entre os estados tradicionalmente considerados 

periféricos e centrais do capitalismo. Na mudança dessas relações, os países ditos emergentes 

representam um universo de oportunidades para muitos trabalhadores qualificados de países 

centrais. Como modelo paradigmático de neoliberalismo em auge, o Brasil representa para muitos 

desses trabalhadores e estudantes universitários uma economia aparentemente próspera onde 

abundam as oportunidades de trabalho e de desenvolvimento acadêmico e profissional. A língua 

portuguesa torna-se, nesse contexto, uma língua de negócios, de produção de conhecimento 

acadêmico e de interlocução em relações internacionais dos mais diversos interesses e tipologias.  

Para problematizar o novo papel que o português brasileiro desempenha na nova configuração da 

globalização neoliberal, a comunicação proposta por meio deste resumo busca visibilizar as 

perspectivas e anseios de onze estudantes americanos da Universidade de Maryland, a partir da sua 

experiência como estudantes de PLE em imersão linguística em Florianópolis. Essas perspectivas e 

vozes, tratadas desde uma abordagem qualitativa, serão complementadas com recortes de produções 

da mídia de massas hegemônica a respeito deste tipo de estudantes e experiências acadêmicas de 

imersão linguística no Brasil a fim de identificar as inter-relações entre o ensino de PLE e a 

representação que se faz no exterior do Brasil como país emergente, fonte de oportunidades de 

renda, desenvolvimento e emprego para milhares de estrangeiros imersos num novo êxodo 

motivado pela crise no centro do capitalismo global. 
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O TEXTO NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (LE)/ PORTUGUÊS COMO 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (PLE): ENTRE BLOGS E AS REDES SOCIAIS 

 

Maria D'Ajuda Alomba Ribeiro (Universidade Estadual de Santa Cruz) 

Gabriel Nascimento dos Santos (Universidade Estadual de Santa Cruz) 

 

Este estudo tem como objetivo discutir a importância das aulas de produção textual utilizando o 

meio virtual no Ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE), a partir das reflexões sobre o 

uso das (novas) tecnologias existentes. Assim, pretendeu-se investigar em que medida o uso das 

ferramentas virtuais fornecem propriedades úteis para o ensino de produção textual, a partir da 

colaboração e da (re) significação do lócus de produção textual e de aprendizado. Nesse sentido, 

nos baseamos na Linguística Textual (MARCUSCHI,2004, 2005) e na Linguística Aplicada 

(CORACINI, 1995; MORITA, 1992; ALMEIDA FILHO, 200, MOITA LOPES,1996), buscando 

compreender a entrada do texto na sala de aula de LE/PLE a partir dos diversos gêneros textuais, e 

do poder da mídia virtual para empreender um aprendizado colaborativo e eficaz. A compreensão 

do processo miditático tem possibilitado inúmeras abordagens do ensino de Português como Língua 

Estrangeira. Em primeiro lugar, é preciso entender a demanda existente e crescente do ensino, e, 

para tanto, da pesquisa em Linguística Aplicada, sobre o ensino de Português para estrangeiros. Tal 

demanda foi gerada pela, inicialmente, pela criação do Mercado Comum do Cone Sul 

(MERCOSUL) e, em nossos dias, pela crise econômica desencadeada a partir de 2008. A entrada do 

texto no ensino de LE, portanto, é necessária para formação de leitores e produtores de texto 

competentes, e tal entrada deve ser realizada através da abordagem dos gêneros textuais, da 

dimensão do funcionamento, e do âmbito virtual, pelo viés da comunicação e do aperfeiçoamento 

dela. Desse modo, ao escolher trabalhar com blogs e redes sociais, investigamos desde a criação do 

texto colaborativo no blog até a reprodução dos links nas redes sociais. O corpus utilizado neste 

trabalho constitui-se de dois blogs e dos perfis em redes sociais, de dois estudantes de PLE. 

 

OS CENTROS DE LÍNGUAS NO ENSINO SUPERIOR EUROPEU E A 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA: O CASO DO BABELIUM 

(CENTRO DE LÍNGUAS DA UNIVERSIDADE DO MINHO) 

 

Orlando Alfred Arnold Grossegesse (Universidade do Minho) 

Micaela Ramon Moreira (Universidade do Minho) 

 

Pretendemos discutir o papel dos Centros de Línguas em prol da internacionalização da língua 

portuguesa. Os dois pontos de partida principais são, por um lado, o contexto do ensino superior 

europeu internacionalizado e da posição do português em termos de língua de comunicação e língua 

académica, e por outro, a situação atual do sistema do ensino superior português que assume a 

função de ponte entre a Europa e o espaço lusófono fora da Europa, num entendimento multilingue 

do mundo académico face ao conceito redutor de academia no inglês globalizado. Parte essencial 

desta comunicação consistirá na análise das estratégias desenvolvidas pelo BabeliUM (Centro de 

Línguas da Universidade do Minho), numa abordagem comparativa crítica, evitando uma 

apresentação meramente publicitária. No seio institucional e geopolítico regional de uma 

universidade mediana com política de internacionalização, trata-se de traçar um panorama 

diferenciado de oportunidades e questões problemáticas do ensino do PLE e PLNM perante um 

público muito diversificado, com necessidades e perspetivas heterogéneas, oriundo dos espaços 

africano, americano, asiático e europeu. É uma situação que requer respostas diferenciadas, em 

termos pedagógicos (incluindo aprendizagem-ensino a distância), e o desenvolvimento de uma 

política de rede. Analisaremos ações concretas realizadas e em andamento. Centros de Línguas – 

Português como Língua Académica – Formação Universitária. 
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SALA DE AULA DE PLE: REFLEXÃO SOBRE A INTERAÇÃO DO PROFESSOR 

COM O ALUNO 

 

Marina Ayumi Izaki (Universidade Federal de São Carlos) 

 

Com base nos estudos da antropologia, Morais (1994) discorre que se o homem vivesse no fundo do 

mar, talvez, a última coisa que descobriria seria a água. Ao relacionar essa reflexão com a sala de 

aula, esse autor pontua que, por fazer parte do cotidiano inevitável, esse espaço pode se tornar 

coisinha à-toa, corriqueira para alguns profissionais.  Nesse sentido, a fim de prestarmos mais 

atenção à água que nos circunda, reflexões acerca da sala de aula, no âmbito do ensino-

aprendizagem de português como língua estrangeira (PLE), podem tornar-se profícuas para que 

profissionais dessa área não concebam esse espaço como coisinha à-toa ou corriqueira, mas de 

impacto na aprendizagem. Segundo Júdice (1995), a sala de aula de PLE é ponto de encontro entre 

culturas e, nesse sentido, podemos reconhecer que os conhecimentos produzidos, nesse encontro, 

são construídos por meio da interação do professor-aluno e do aluno-aluno. Nessa perspectiva, ao 

refletirmos sobre sua realização nesse espaço, a interação se configura como altamente relevante. 

Levando em consideração a importância da interação no ensino-aprendizagem de línguas, 

objetivamos, com o desenvolvimento desta pesquisa, analisar a interação (do professor com os 

alunos) construída em sala de aula de um curso de PLE, oferecido em uma universidade do interior 

paulista, e investigar significados produzidos nesse encontro. Os aportes teóricos que orientam esta 

investigação são os estudos bakhtinianos e o ensino comunicativo. Segundo os estudos 

bakhtinianos, a língua, socialmente construída, está constantemente em movimento entre os sujeitos 

que a significam e a re-significam na interação. Nessa perspectiva, a língua é social. O sujeito é 

social. Para Geraldi (2010:108), é na tensão do encontro/desencontro do eu e do tu que ambos se 

constituem. É nesta atividade que se constrói a linguagem enquanto mediação sígnica necessária 

(...). Nesse sentido, é na interação (de modo geral, presencial ou não) que o sujeito busca sua 

completude no outro que, por sua vez, também é incompleto. Reconhecemos que o outro seja de 

fundamental importância para compreendermos quem somos e transpondo essa perspectiva para a 

área de ensino-aprendizagem de PLE, parece-nos questão pertinente investigarmos como o 

professor se relaciona com o outro (o aluno) e quais significados são produzidos nesse encontro. 

Outra parte que compõe a fundamentação teórica é o ensino comunicativo. Segundo Almeida Filho 

(2005), um dos pressupostos desse ensino é representar temas e conflitos do universo do aluno na 

forma de problematização e ação dialógica por meio de interações significativas. Compreendendo 

que o estudo das interações humanas seja fundamental para a vida em sociedade, esperamos que o 

desenvolvimento desta pesquisa possibilite a construção de reflexão crítica em relação à interação 

professor-aluno construída em sala de aula e à ação desse profissional. 
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