
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

 

 

Bruna Soares Cababe 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagem-desenvolvimento de Português como Língua Adicional: 

multimodalidade, multiculturalidade e perguntas argumentativas 

 

 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2014 
 



 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

Bruna Soares Cababe 

 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à banca da 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, como exigência parcial para obtenção 
do título de MESTRE em Linguística 
Aplicada e Estudos da Linguagem, sob a 
orientação da Profa. Dra. Fernanda Coelho 
Liberali. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 
2014  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
FICHA CATALOGRÁFICA 
CABABE, BRUNA. Aprendizagem-desenvolvimento de Português como 
Língua Adicional: multimodalidade, multiculturalidade e perguntas 
argumentativas. São Paulo, 200f., 2014. 
Dissertação de mestrado: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Área de Concentração: Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

Orientadora: Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali 

Palavras-chave: Português como Língua Adicional, teoria da Atividade Sócio-
Histórico-Cultural, perguntas argumentativas, multimodalidade, 
multiculturalidade. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________  



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Ao CNPq, pelo incentivo e apoio financeiro. 

À minha orientadora Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali, por ter me 

encantado com sua alegria desde o dia da entrevista no LAEL e por ter me feito 

acreditar na minha potência de agir desde o início. Obrigada pelos elogios e críticas, 

que sempre chegaram nas horas certas. Obrigada por me mostrar virtudes que eu 

nunca teria conseguido ver sozinha e por me mostrar falhas que me deram a 

oportunidade de ir além do que eu achei que pudesse ir.  

Aos professores doutores Kleber Aparecido da Silvia, Maria Cecília Camargo 

Magalhães, Angela Lessa e Renata Philippov por terem aceitado o convite para a 

minha banca de defesa, como examinadores oficiais ou suplentes. 

À Fundação, por ter facilitado esta pesquisa, e à Profa. Silvia Burim, por ter 

apoiado, facilitado este trabalho e acreditado neste estudo desde o início. Obrigada 

por ter me ensinado, com seu exemplo, que dedicação e bondade trazem sucesso.   

A todos os estudantes estrangeiros que participaram desta pesquisa e me 

deram a oportunidade de olhar para o mundo e para a sala de aula de maneira mais 

plural e multicultural. 

À Profa. Dra. Cecília Magalhães, por ter me ensinado a ler com mais 

criticidade e, também, pelos alegres momentos de convivência e aprendizagem 

durante estes dois anos. 

À Susanna Florissi, à Maria Lúcia Carbone Versa e à Harumi Otuki de Ponce 

por terem me apresentado, com encantamento, ao universo do ensino de Português 

como Língua Adicional.  

À minha mãe, por me ajudar, com amor, a ver simplicidade e otimismo em 

todos os meus momentos de escolhas e tomadas de decisões. 

Ao meu pai, por me aconselhar com sabedoria, experiência e amor.  

Ao meu irmão, por sempre me ajudar tanto. 

Ao amigo Israel de Sá, pelo companheirismo desde a graduação, pelo 

incentivo insistente, pelas contribuições científicas e, acima de tudo, pela amizade. 

À Camila Santiago e à Jéssica dos Santos, por terem me ajudado com muita 

prontidão em todos os momentos de desenvolvimento desta pesquisa.  



 
 

À Cristiane Bortolotto Zucherato, por ter me ajudado a ver com mais 

maturidade este processo de ensino-aprendizagem. 

Ao grupo LACE, que me ensinou a ter persistência e me ajudou a manter o 

“fôlego”   do   trabalho   árduo   de   fazer   pesquisa.   Obrigada   por   terem   me   dado   a  

oportunidade de fazer parte desta família.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[…]  momentos   de transição parecem ser 
a regra. E não uma situação peculiar de 
determinadas  épocas.  ‘Existir’  seria  existir  
sempre em movimento, em meio a 
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RESUMO 

 
 
 
Esta pesquisa está inserida na Linguística Aplicada Crítica e tem o objetivo de 
investigar a relação entre Atividade Social mediada por perguntas e aprendizagem-
desenvolvimento em aulas de Português como Língua Adicional (PLA), com a 
finalidade de colaborar para o estudo e a prática do ensino do PLA para estudantes 
estrangeiros residentes no Brasil. O recorte teórico está fundamentado na Teoria da 
Atividade Sócio-Histórico-Cultural (VYGOTSKY, [1934] 2000; LEONTIEV, 1977; 
ENGESTRÖM, 1987), nos estudos da Argumentação (NININ, 2013; LIBERALI, 
2013); nos conceitos de “instrumento-e-resultado” e “instrumento-para-resultado” 
(NEWMAN; HOLZMAN, [1993] 2002), nos conceitos de multiculturalidade (NEW 
LONDON GROUP, 1994; SANTOS, 2006) e multimodalidade (BEZEMER; KRESS, 
2010). A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste estudo é a Pesquisa 
Crítica de Colaboração (PCCol) (MAGALHÃES, 2006), pois não busca apenas 
descrever os contextos estudados, mas compreendê-los e agir neles, para criar 
oportunidades de possíveis transformações por meio da linguagem. Esta pesquisa 
centraliza duas turmas do curso extracurricular de PLA  “Língua,   literatura  e  cultura  
brasileira  I”,  de  uma  Fundação  de  caráter  filantrópico  que  oferece  cursos  privados  de  
extensão, graduação, pós-graduação e ensino médio. Os sujeitos deste estudo são 
a professora-pesquisadora e 22 jovens estrangeiros de sete nacionalidades 
diferentes. O corpus desta pesquisa se constitui de duas versões de uma Unidade 
Didática (UD) construída e reconstruída para a realização de uma Atividade Social 
(AS) nas aulas de PLA e de quatro excertos de interações entre os estudantes e a 
professora-pesquisadora durante as aulas em que essa Unidade Didática foi 
realizada. A análise dos dados foi feita em três níveis: nível dos contextos, nível 
discursivo e nível da materialidade verbo-visual, e os resultados da pesquisa 
mostraram que o desenvolvimento de estratégias para lidar com as zonas de 
indefinição na sala de aula e na vida colabora para o processo de aprendizagem-
desenvolvimento de estudantes de PLA; mostraram, também, que a dinâmica 
pergunta-resposta em sala de aula marcada por perguntas argumentativas e a 
construção de UDs a partir da combinação de diferentes modos e culturas são 
fundamentais para a criação de oportunidades de aprendizagem que criem bases 
para o desenvolvimento.  
Palavras-chave: Português como Língua Adicional; Teoria da Atividade Sócio-
Histórico-Cultural; Perguntas Argumentativas ; Multimodalidade; Multiculturalidade.  
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
This research is embedded in Critical Applied Linguistics and aims to investigate the 
relation between Social Activity mediated through questions and learning-
development in Portuguese as an Additional Language (PLA) classes, in order to 
contribute to the study and practice of teaching PLA for foreign students living in 
Brazil.  This  study’s  theoretical  framework  is  founded  on  the  Social-Historical-Cultural 
Activity Theory (VYGOTSKY, [1934] 2000; LEONTIEV, 1977; ENGESTRÖM, 1987), 
on the studies of Argumentation (NININ, 2013; LIBERALI, 2013); based on the 
concepts of “tool-and-result” and “tool-for-result” (NEWMAN; HOLZMAN, [1993] 
2002), on the concepts of multiculturality (NEW LONDON GROUP, 1994; SANTOS, 
2006) and multimodality (BEZEMER & KRESS, 2010). The methodology chosen to 
develop this study is the Critical Collaborative Research (PCCol) (MAGALHÃES, 
2006), once it does not only aim to describe the studied contexts, but also to 
understand them and act on them, so as to create opportunities for possible 
transformations through language. This research focuses on two multicultural classes 
of a PLA extracurricular course:   “Language,  Literature  and  Brazilian  Culture   I”,  of  a  
philanthropic foundation that offers private extension, undergraduate, graduate and 
high school courses. The subjects of this study are the professor-researcher and 22 
young foreigners of seven different nationalities. The corpus of this investigation is 
composed of two versions of a Teaching Unit built and rebuilt for the realization of a 
Social Activity at the PLA classes and four excerpts of interactions between students 
and the teacher-researcher that happened during the classes when the Teaching 
Unit was held. Data analysis was done on three levels: the level of contexts, 
discursive level and level of verbal-visual materiality. The results of this research 
showed that developing strategies to deal with zones of uncertainty in classroom and 
in life contributes to the learning-development process of PLA students. It also 
showed that the question-answer dynamics in classroom marked by argumentative 
questions and the construction of Teaching Units from the combination of different 
modes and cultures are fundamental to creating learning. 
Keywords: Portuguese as an Additional Language; Social-Historical-Cultural Activity 
Theory; Argumentative Questions; Multimodality; Multiculturality. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta pesquisa é resultado de um trabalho de intervenção crítico-colaborativo 

baseado na prática da professora-pesquisadora (PP)1 e tem como objetivo 

Investigar a relação entre uma Unidade Didática (UD) organizada para trabalhar com 

Atividade Social (AS) e aprendizagem-desenvolvimento de Português como Língua 

Adicional (PLA), com a finalidade de colaborar para o estudo e a prática do ensino 

do PLA para estudantes estrangeiros residentes no Brasil. Nesta pesquisa, 

denomina-se de aprendizagem-desenvolvimento o processo de aprendizagem-que-

leva-ao-desenvolvimento, que será discutido na Seção 2.1. 

O interesse da PP pelo estudo dos processos de ensino-aprendizagem do 

PLA começou a partir de uma experiência de intercâmbio em Portugal. No último 

ano da sua graduação, ela foi contemplada com uma bolsa de estudos do programa 

UNESP - AREX2 / Banco Santander e cursou o último semestre do curso de Letras 

na Universidade Nova de Lisboa. Durante essa experiência, ela pôde conhecer e 

conviver com estudantes de diversas nacionalidades que estavam fazendo 

intercâmbio no país para aprender a língua portuguesa. Naquele momento, a 

professora-pesquisadora se questionava por que tantos jovens tinham interesse em 

aprender esse idioma, que para ela – até então – não parecia ser um idioma de 

muito valor internacional. Ainda, essa experiência foi relevante para que ela pudesse 

entrar em contato com outras culturas e formas de ver e vivenciar o mundo, e, com 

isso, começou a se interessar pelo diferente e pelo multicultural, conceito 

fundamental para esta pesquisa, discutido na Seção 2.2. 

Depois dessa vivência internacional, a professora-pesquisadora começou a 

trabalhar em uma editora brasileira especializada no desenvolvimento de materiais 

didáticos para o ensino do PLA. Essa vivência foi fundamental para que ela pudesse 

perceber a relevância da língua portuguesa no mundo e o crescimento do interesse 

pelo aprendizado do PLA no Brasil e em diversos outros países. Essa experiência 

profissional envolvia diversas atividades relacionadas não apenas ao universo 
                                                      
1 Como esta é uma pesquisa fundamentada na prática da PP, ao longo do trabalho são trazidos 
traços subjetivos das suas impressões pessoais e afetivas. Embora a dissertação apresente esses 
trechos marcados por subjetividade, a PP optou por redigí-la em terceira pessoa, por ser a forma 
estilística de sua preferência. 
2  Universidade  Estadual  Paulista  –  Assessoria  de  Relações  Exteriores. 
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editorial, mas a todo o contexto do PLA. Assim, a PP estava na coordenação de 

workshops para a formação de professores de PLA; era a moderadora da 

Comunidade Virtual Fale Português (faleportugues.ning.com), que coloca em contato 

professores de PLA espalhados pelo mundo e tem, hoje, mais de 4.000 membros; 

promovia discussões on-line sobre a língua; editava revistas eletrônicas e livros 

impressos e digitais sobre o assunto; estava em contato com muitos autores da 

área; organizava eventos e palestras sobre educação e língua portuguesa, entre 

outras atividades. 

O interesse da PP por essa área cresceu ainda mais a partir de uma 

experiência de ensino de PLA nos Estados Unidos durante o ano acadêmico de 

2011/2012, quando ela foi contemplada com uma bolsa de estudos da Fulbright e da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A 

experiência foi parte do programa Fulbright Foreign Language Teaching Assistant of 
Portuguese (FLTA), na University of Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos 

(EUA). 

O programa FLTA tem como objetivo incrementar o ensino do português em 

universidades norte-americanas, estreitar as relações bilaterais entre o Brasil e os 

EUA e promover um entendimento mútuo entre as duas culturas. Naquele ano 

acadêmico, foram levados aos EUA professores vindos de 50 países diferentes para 

lecionar suas línguas nativas em universidades, faculdades e institutos de idiomas 

localizados nos 50 estados norte-americanos. Essa experiência colocou a PP em 

contato com culturas diversas e professores do mundo inteiro e intensificou o seu 

interesse pelo estudo dos processos de ensino-aprendizagem em contextos 

multiculturais. 

 Durante essa experiência, a PP ministrou aulas de português para os 

estudantes de graduação da University of Notre Dame que optavam pelo minor em 

português e/ou pelos cursos de português como parte da grade acadêmica dos seus 

majors e minors. Majors e minors são tipos de titulações relacionadas aos cursos de 

graduação nos EUA, sendo o major é a área de conhecimento em que o estudante 

mais concentra os seus estudos – há universidades que oferecem a possibilidade de 

o estudante escolher mais de um major (major duplo). O minor, por sua vez, é a 

segunda área de conhecimento em que o estudante decide se concentrar e pode ser 

visto como uma forma de complementar a sua formação universitária; trata-se de um 
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estudo não tão aprofundado quanto o estudo do campo de conhecimento do major 
escolhido.Dessa forma, os cursos de português que a PP ministrou eram disciplinas 

obrigatórias do currículo da graduação dos estudantes matriculados no minor em 

português e eletivas ou optativas para os estudantes vinculados a outros minors e 
majors. 
 Durante essa mesma estada nos EUA, outra experiência foi muito importante 

para este projeto de pesquisa: o desenvolvimento de uma atividade voluntária na 

escola pública Brown Intermediate Center, localizada em South Bend, Indiana. Na 

posição de professora visitante, a PP participou das aulas do sexto ano bilíngue da 

escola, formado por alunos vindos do México, de El Salvador, da Líbia, da Libéria, 
do Sudão e da República Dominicana. Nesse contexto multicultural, a língua inglesa 

era instrumento e objeto de aprendizagem; enquanto objeto, os alunos tinham a 

necessidade de aprender a língua oficial do país em que viviam para que pudessem 

interagir com a sociedade em que estavam inseridos; era instrumento por ser a 

língua mediadora do aprendizado de todas as outras áreas do conhecimento em que 

estavam em contato na escola. Em outras palavras, a língua-alvo estava sendo 

ensinada e aprendida ao mesmo tempo em que era utilizada na interação.     
 No decorrer das aulas na Brown Intermediate Centre e na University of Notre 
Dame, a PP percebeu que o motivo que alimentava a necessidade de aprender a 

língua-alvo variava muito entre os estudantes, mas, independente do motivo, era a 

necessidade de cada um que motivava cada sujeito a se engajar – ou não – na 

atividade de aprender a língua. A necessidade é a falta consciente que permite ao 

sujeito ter um motivo para participar da Atividade (LEONTIEV, 1977). No processo 

de aprendizagem de uma nova língua, reconhece-se a necessidade e o interesse do 

estudante em aprender não apenas as estruturas básicas da língua portuguesa, 

mas, também, os sentidos e os significados que os falantes nativos atribuem às 

palavras e às frases nos mais diversos contextos e situações.  

 As ideias e as experiências descritas acima instigaram o interesse da PP em 

estudar os processos de ensino-aprendizagem de PLA e impulsionaram o 

desenvolvimento desta investigação. Entretanto, uma experiência foi decisiva para 

que PP escolhesse realizar uma pesquisa de mestrado na área de PLA e decidisse 

dar início a este estudo: a sua contratação como professora de PLA em uma 

Fundação de ensino localizada em São Paulo.  
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 PP já tinha vivido diversas experiências relacionadas ao ensino do PLA, 

entretanto essa vivência foi a mais representativa para que surgisse nela a vontade 

de fazer pesquisa em PLA. Isso aconteceu uma vez que, ao entrar na sala de aula 

da fundação, PP percebeu que estava diante de um universo totalmente diferente 

dos quais ela já havia atuado anteriormente, ela estava no Brasil, mas diante de 

estudantes vindos de vários outros países, de diferentes idades, participantes de 

culturas diversas e com concepções de ensino-aprendizagem variadas. Eles 

estavam todos juntos em uma única sala, interessados na língua portuguesa, 

imersos nas culturas brasileiras e esperançosos com a possibilidade de aprender o 

idioma durante as aulas que seriam ministradas por ela.  

 Diante desse cenário peculiar, PP sentiu necessidade de se preparar mais 

para o desafio. Ela percebeu que seria importante entender mais sobre 

multiculturalidade, sobre ensino-aprendizagem e quis criar para si possibilidades de 

transformar e ser transformada por meio do desenvolvimento desta pesquisa.  

 Esse momento sócio-histórico da PP foi muito representativo para as escolhas 

que ela fez para a realização desta investigação. Entretanto, as razões que 

motivaram o início desta pesquisa não se restringiram apenas a esses fatores da 

sua vida pessoal, resultaram, também, da percepção da PP quanto à necessidade 

de uma quantidade maior de pesquisas na área do PLA frente ao momento que o 

Brasil vive, de grande crescimento da área. 

 Para entender esse contexto de aumento do interesse pelo PLA no Brasil e no 

mundo, é preciso compreender a posição que a língua portuguesa ocupa 

atualmente. Em outubro de 2013, o jornal português Público3 divulgou estatísticas do 

Instituto Camões que mostram que o português é o sexto idioma mais falado no 

mundo, com 244 milhões de falantes, e o quinto idioma mais utilizado na internet. A 

língua é falada em países e regiões dos cinco continentes. Na África, é falada em 

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Guiné Equatorial, São Tomé e 

Príncipe, Zanzibar. Na Ásia, é falada na Índia, em Goa, Damão e Diu; na Indonésia, 

em Java; na China, em Macau; na Malásia, em Siri Lanka e Málaca; na Oceania, no 

Timor Leste; na Europa, em Portugal, e na América, no Brasil.  

                                                      
3  PÚBLICO.  Há  244  milhões  de  falantes  de  português  em  todo  o  mundo.  28  out.  2013.  Disponível  em:  
<http://www.publico.pt/cultura/noticia/ha-244-milhoes-de-falantes-de-portugues-em-todo-o-mundo-
1610559>.  Acesso  em:  29  jan.  2014. 

http://www.publico.pt/cultura/noticia/ha-244-milhoes-de-falantes-de-portugues-em-todo-o-mundo-1610559
http://www.publico.pt/cultura/noticia/ha-244-milhoes-de-falantes-de-portugues-em-todo-o-mundo-1610559
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 Além de a língua portuguesa ser um idioma adotado nesses locais, também é 

língua oficial em alguns deles: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Guiné Equatorial, Macau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Além disso, é uma 

das línguas oficiais da União Europeia e do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)4. 

 No âmbito do MERCOSUL, faz-se relevante destacar o papel que a língua 

portuguesa tem assumido na Argentina. Em outubro de 1999, foi aprovada a lei n. 

25.181, que obriga a oferta curricular de Português como Língua Estrangeira (PLE) 

no sistema educacional argentino nos cursos de educação básica e média do país. 

De acordo com a Lei n. 26.468, datada de 17 de dezembro de 2008, essa inclusão é 

obrigatória a partir do nível secundário nas escolas que não fazem fronteira com o 

Brasil e a partir o nível primário nas escolas fronteiriças (CORRÊA, 2013). De acordo 

com essa última lei, o ano de 2016 é o prazo máximo para que seja finalizado o 

processo de implementação do ensino de PLE em todas as escolas argentinas e 

para que sejam incrementadas modalidades de formação de docentes em PLE 

(CORRÊA, 2013). 

 Ambas as leis foram criadas dentro do contexto do Setor Educativo do 

MERCOSUL (SEM), o qual foi fundado em 1991 com o intuito de centralizar a 

educação como uma estratégia para a promoção da integração econômica e social 

dos membros desse mercado regional. O Setor entende que a promoção e difusão 

dos idiomas oficias do MERCOSUL são indispensáveis à integração regional dos 

membros do bloco (CORRÊA, 2013). Dessa forma, os resultados esperados para as 

ações do Setor são, ainda de acordo com Corrêa (2013, p. 36-37):   “fomento   do  

ensino de espanhol e do português como   segundas   línguas”;;   “incorporação   de 

programas de ensino de espanhol e de português às propostas educativas dos 

Estados Partes, com vistas à sua inclusão nos   currículos”   e   “funcionamento   de  

planos e programas de formação de professores de espanhol e português como 

segundas  línguas”. 
 O aumento do interesse pela língua portuguesa por parte de estrangeiros 

também pode ser observado a partir do crescimento do número de inscritos no 

exame nacional de proficiência de língua portuguesa (Celpe-Bras): em 1998, quando 

                                                      
4  A  formação  do  MERCOSUL  teve  início  com  as  negociações  comerciais  entre  o  Brasil  e  a  Argentina,  
no  contexto  da  Associação  Latino-Americana  de  Integração  (ALADI),  que  tinham  vistas  à  criação  de  um  
mercado   regional.   Em   26   de  março   de   1991,   ambos   os   países   e,   também,   o  Paraguai   e   o  Uruguai  
assinaram  o  Tratado  de  Assunção,  dando  início  ao  MERCOSUL  (CORRÊA,  2013,  p.  31). 
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foi aplicado o primeiro teste, havia, aproximadamente, 100 inscritos (VIEIRA, 2010, 

p. 26). O número cresceu nos anos seguintes e, na última década, a quantidade de 

inscritos saltou de 1.155 para 6.139 (FOLHA ONLINE, 2011). Na segunda edição do 

exame do ano de 2013 – o Celpe-Bras é realizado duas vezes ao ano –, a prova foi 

aplicada para aproximadamente 5.200 examinados em 69 postos aplicadores5. 

 O crescimento do número de inscritos em centros culturais brasileiros – 

custeados pelo Itamaraty – em diversos países também ilustra o aumento do 

interesse pela língua portuguesa no mundo. De acordo com um artigo publicado on-

line no jornal Folha de S. Paulo6, o número de centros culturais subiu de 17,5 mil em 

2004 para 31,7 mil em 2010. 

 Ressalta-se, ainda, o crescimento do número de matrículas em cursos de PLA 

em institutos de idiomas, universidades e outras instituições de ensino. A Fundação 

de ensino que é foco desta pesquisa, por exemplo, iniciou o seu curso, em 2004, 

com apenas quatro alunos e, atualmente, recebe, em média, 100 estudantes 

estrangeiros por semestre.  

 Em outubro de 2012, o site de notícias Terra publicou que, de acordo com o 

CENSO7 2010, o número de imigrantes no Brasil cresceu 63% em 10 anos. 

Aproximadamente, 455 mil pessoas imigraram para o Brasil nos 10 anos que 

antecederam o último CENSO, enquanto 279 mil foram registradas pela pesquisa de 

20008. Ainda de acordo com a mesma notícia, a maioria desses estrangeiros vêm 

dos EUA (17,6%) e do Japão (13,7%). Eles vêm, também, do Paraguai (9,8%), de 

Portugal (8,2%), da Bolívia (6,2%) e da Espanha (5,6%). Esses estrangeiros se 

dirigiram majoritariamente para os estados de São Paulo (30% do total), Paraná 

(14,7%), Minas Gerais (9,8%), Rio de Janeiro (7,6%) e Rio Grande do Sul (5,3%).  

 Com o intuito de melhor ilustrar as ondas de imigração pelas quais o Brasil já 

passou, vê-se, na página seguinte, um infográfico publicado na revista Super 

Interessante, na edição de maio de 2012. 

 
                                                      
5  Informação  enviada  em  mensagem  eletrônica  pela  equipe  Celpe-Bras/DAEB/Inep. 
6   FOLHA  ONLINE.   Crescimento   do   Brasil   leva   estrangeiros   a   aprenderem   português.   16   out.   2011.  
Disponível   em:   <http://   www1.folha.uol.com.br/mercado/991439-crescimento-do-brasil-leva-
estrangeiros-a-aprenderem-portugues.shtml>.  Acesso  em:  30  out.  2013. 
7  CENSO  é  o   recenseamento  demográfico   referente   à  população  de  uma  país.  No  Brasil,   o   instituto  
responsável  por  esses  estudos  estáticos  é  o  IBGE  (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística). 
8  TERRA.  Número  de  imigrantes  no  Brasil  cresceu  63%  em  10  anos,  diz  IBGE.  17  out.  2012.  Disponível  
em:   <http://noticias.terra.com.br/brasil/numero-de-imigrantes-no-brasil-cresceu-63-em-10-anos-
diz%20ibge,235873f2ef6da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.htnl>.  Acesso  em  12  jan.  2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/991439-crescimento-do-brasil-leva-estrangeiros-a-aprenderem-portugues.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/991439-crescimento-do-brasil-leva-estrangeiros-a-aprenderem-portugues.shtml
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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Figura 1 - Infográfico  “República  imigrante  do  Brasil” 
Fonte: Revista Super Interessante, maio/2012.
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 Inúmeros fatores podem ser apontados para justificar a vinda de imigrantes 

de diversas regiões do mundo para o Brasil recentemente, bem como para justificar 

o crescimento do interesse pelo Brasil por parte de investidores internacionais. 

Dentre eles, pode-se citar o bom desempenho econômico brasileiro no momento de 

crise econômica mundial dos últimos anos; a projeção do país em grandes eventos 

mundiais: Copa das Confederações em 2013, Jornada Mundial da Juventude em 

2013, Copa do Mundo de Futebol em 2014, Olimpíadas em 2016, Paraolimpíadas 

em 2016; Rio + 20, as atividades petrolíferas relacionadas ao descobrimento da 

camada pré-sal e, também, a imagem do Brasil como um país que não se envolve 

em conflitos internacionais. É possível citar,  ainda,  o  fenômeno  da  globalização:  “ao  

ampliar as relações entre nações e ao abrir as fronteiras que antigamente 

separavam povos e culturas, os cidadãos do mundo agora têm possibilidade de 

circular  pelos  países  com  mais  facilidade”  (SILVA; NEVES, 2013, p.127). 

 Com o intuito de ilustrar melhor essa posição de relevância internacional que 

o Brasil assumiu recentemente, será traçado aqui um breve panorama do contexto 

econômico, histórico e social do Brasil nos últimos anos, com foco no ano de 2012, 

quando esta pesquisa começou a ser desenvolvida e momento que impulsionou a 

vinda dos estudantes estrangeiros centralizados nesta investigação.    

 Primeiramente, é preciso ressaltar a participação do Brasil no agrupamento 

econômico BRICS, iniciado em 2006, composto pelos países Brasil, Rússia, Índia, 

China e, em 2011, pela África do Sul. A nomenclatura   “BRICS” foi formulada pelo 

economista   O’Neil   em   2001,   que   “[…]   utilizou a inicial dos quatro países 

considerados emergentes, que possuíam potencial econômico para superar as 

grandes potências mundiais em um período de, no máximo, cinquenta anos” (PENA, 

2014). Atualmente, os BRICS têm mais de 21% do PIB mundial e compõem o grupo 

de países que mais cresce no mundo. O agrupamento representa 42% da população 

do planeta, 45% da força de trabalho e o mais elevado poder de consumo do 

mundo.  

 A integração do Brasil no agrupamento foi um fator que colaborou muito para 

a imagem positiva do país no exterior. Não apenas o fato de fazer parte do grupo, 

mas, também, por se destacar no agrupamento. Em setembro de 2012, a BBC Brasil 

publicou os resultados do Relatório de Competitividade, o qual foi desenvolvido pelo 

Fórum Econômico Mundial a partir de pesquisas de opiniões e percepções com 14 
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mil empresários em 144 países. A pesquisa9 indicou que o Brasil  foi  única  economia  dos  

BRICS  a  avançar  em  ranking  de  competividade. O país subiu cinco posições em relação ao 

ano anterior, assumindo a 48ª colocação, a 2ª do agrupamento ao ultrapassar a 

África do Sul – atrás apenas da China. Em 2011, o Brasil também já havia elevado a 

sua posição na mesma proporção em relação a 2010, passando da 58ª para a 53ª 

colocação.  

 Ainda de acordo com o Relatório, o país melhorou as suas condições 

macroeconômicas e explora o fato de ter o sétimo maior mercado interno do mundo. 

Além disso, o Brasil foi elogiado pelo uso cada vez mais alto de tecnologias da 

informação e comunicação e pelo acesso a financiamentos para projetos de 

investimentos.  

 O estudo também ressaltou alguns aspectos negativos do país, como, por 

exemplo, baixas avaliações de empresários sobre a eficiência do governo e 

confiança nos políticos; falta de infraestrutura de transportes; presença de impostos 

altos que dificultam o incentivo de micro e pequenas empresas e necessidade de 

melhoria na educação. Apesar disso, sempre de acordo com a pesquisa publicada 

pela BBC, em 2012, o Brasil começou a configurar entre as 50 economias mais 

competitivas da listagem. Vale ressaltar, ainda, que no final do ano anterior, o Brasil 

já havia se destacado em outra lista, quando obteve a elevação do seu Produto 

Interno Bruto (PIB) e se tornou a sexta maior economia mundial.10 

 O processo de crescimento econômico do Brasil já havia obtido destaque na 

mídia internacional alguns anos antes, em novembro de 2009, quando o país foi 

capa e tema de um editorial e de um especial de catorze páginas da prestigiada 

revista britânica The Economist.  
 O editorial com o título “Brazil takes off11” defende que 

o país parecia ter entrado no cenário mundial, tendo como 

marco simbólico a escolha do Rio de Janeiro como sede das 

Olimpíadas 2016.  

 De acordo com a reportagem, o Brasil se destacava em 

                                                      
9   Pesquisa   disponível   em:  
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/09/120905_brasil_economias_bg.shtml>.   Acesso   em:  
18  jan.  2014. 
10   Cf.   artigo   “Brasil   ultrapassa   Reino   Unido   e   se   torna   6ª   economia   do   mundo”.   Disponível   em:  
<http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201112260450_TRR_80650361>.   Acesso  
em:  19  out.  2013. 
11    Tradução  da  autora  do  original  em  inglês:  “O  Brasil  decola”. 

 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/09/120905_brasil_economias_bg.shtml
http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201112260450_TRR_80650361
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relação aos demais países dos BRIC (Brasil, Índia, Rússia e Chile): "Ao contrário da 

China, é uma democracia, ao contrário da Índia, não possui insurgentes, conflitos 

étnicos, religiosos ou vizinhos hostis. Ao contrário da Rússia, exporta mais que 

petróleo e armas e trata investidores estrangeiros com respeito"12. 

 No ano seguinte, o Brasil voltou a ser retratado positivamente na mesma 

revista. No entanto, o país foi, dessa vez, observado a partir da posição que assume 

na América Latina. Na capa dessa edição de setembro de 2010 da revista, o mapa 

da América foi colocado de cabeça para baixo e a América Latina figurou em 

posição superior em relação à América do Norte.  

 Nessa mesma edição, a The Economist fez uma 

reportagem especial sobre a região e destacou que, pela 

primeira vez, ela foi uma inocente espectadora da crise 

financeira mundial, e não uma protagonista13. Apesar de 

também mostrar alguns pontos negativos da região e alguns 

desafios a serem superados, a revista enfatizou o 

crescimento econômico da América Latina e referiu-se ao Brasil como a potência da 

região14. 

 Dessa forma, em 2012, pôde-se observar um crescimento na qualidade e na 

quantidade da presença de notícias sobre o Brasil na imprensa internacional. O 

Boletim Brasil mostra que no ano anterior foram aproximadamente 4.900 notícias, 

enquanto que em 2012 apareceram um pouco mais de 5.100, um crescimento de 

3,65%.15 

 O Boletim Brasil é um levantamento divulgado a cada trimestre de forma 

gratuita pela Agência Imagem Corporativa e que avalia o que é publicado sobre o 

Brasil em quinze veículos de mídia internacional: Nikkei (Japão), China 
Daily (China), Clarín (Argentina), El Mercurio (Chile), El País (Espanha), Financial 
Times (Reino Unido), The New York Times (EUA), Le Monde (França), The Globe 
                                                      
12   ESTADÃO   Online.   Brasil   ‘decola’,   diz   capa   da   revista   ‘The   Economist’.   Disponível   em:  
<http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,brasil-decola-diz-capa-da-revista-the-
economist,465578,0.htm>.  Acesso  em:  14  out.  2013. 
13 Tradução   livre   de:   “[…]   it  was   the   first   in   living  memory   in  which  Latin  America  was  an   innocent  
bystander,   not   a   protagonist”.   Cf.   artigo   “Nobody's   backyard”.   Disponível   em:  
<http://www.economist.com/node/16990967>. Acesso em: 23 ago. 2012. 
14 Brazil, the region's powerhouse, is the cause of much of the excitement. Cf.   artigo   “Nobody's 
backyard”.  Disponível  em:  < http://www.economist.com/node/16990967>. Acesso em: 23 ago. 2012. 
15   Para   esses   dados,   conferir   o   Boletim   Brasil   da  Agência   Imagem  Corporativa,   retratado   em   artigo  
intitulado:   “Presença   do   Brasil   na   imprensa   internacional   cresceu   em   2012”.   Disponível   em:  
<http://www.noticias.iics.edu.br/tag/boletim-brasil/>.  Acesso  em:  27  abr.  2013. 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,brasil-decola-diz-capa-da-revista-the-economist,465578,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,brasil-decola-diz-capa-da-revista-the-economist,465578,0.htm
http://www.economist.com/node/16990967
http://www.economist.com/node/16990967
http://www.noticias.iics.edu.br/tag/boletim-brasil/
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and Mail (Canadá), RIA Novosti (Rússia), The Economist (Reino Unido), The 
Times of India (Índia), The Economic Times of India (Índia), Wall Street 
Journal (EUA) e Washington Post (EUA). 

 De acordo com o Boletim, houve uma redução de 7,32% das notícias 

internacionais sobre o Brasil de teor negativo, caindo de 1.311 em 2011 para 1.215 

em 2012, uma queda de 26,59% para 23,7% do total de notícias. 

 O estudo defende que a melhora do desempenho do Brasil nas notícias 

internacionais foi motivada, principalmente, pelo evento Rio+20 – Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em julho de 2012, no 

Rio de Janeiro. O depoimento abaixo publicado no Boletim reflete um pouco da 

imagem internacional que o país tinha em 2012:  

 
É uma clara sinalização de que o interesse dos estrangeiros pelo 
Brasil não foi um fenômeno temporário, resultante de aspectos 
específicos, tais como a criação do conceito BRICs, uma relativa 
estabilidade do País em meio à grande crise mundial iniciada com a 
quebra do Lehman Brothers ou ainda a euforia que se seguiu ao 
anúncio da descoberta do pré-sal. Na verdade, o maior interesse da 
imprensa internacional […] deve-se a um conjunto de fatores […], 
entre eles a relativa melhora nas condições de vida de um grande 
número de brasileiros; o consequente fortalecimento do mercado 
interno; o crescente número de turistas brasileiros em viagem ao 
exterior (e registrando alto nível de consumo); a expansão 
internacional das empresas nacionais; e a influência econômica e 
política do Brasil na América Latina.16 
 

 O Boletim mostra ainda que no terceiro trimestre do ano de 2012, 70% das 

notícias internacionais sobre o Brasil foram positivas e 30% negativas. As matérias 

que abrangiam aspectos negativos do Brasil concentravam-se, em sua maioria, na 

violência do país, nas deficiências de infraestrutura e nos problemas ambientais, 

como o desmatamento:  

 
As matérias positivas ressaltam o Brasil como local de investimento, 
‘player’   internacional   presente   em   discussões   globais   importantes, 
além de destacarem o avanço das empresas nacionais no exterior e 
o protagonismo do País na América Latina.17 

                                                      
16 “Presença   do   Brasil   na   imprensa   internacional   cresceu   em   2012”.   Disponível   em:  
<http://www.noticias.iics.edu.br/tag/boletim-brasil/>.  Acesso  em:  27  abr.  2013. 
17   “Mídia   internacional   deixa   de   lado   clichês   sobre   o   Brasil,   indica   pesquisa”.   Disponível   em:  
<http://noticias.terra.com.br/mundo/brazil-no-radar/blog/2012/12/04/midia-internacional-deixa-de-lado-
cliches-sobre-o-brasil-diz-pesquisa/?ECID=BR_RedeSociais_Twitter_0_Noticia>.   Acesso   em:   27   abr.  
2013. 

http://www.noticias.iics.edu.br/tag/boletim-brasil/
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 De acordo com o Boletim, em 2012, o Brasil era visto como um país 

emergente mais seguro do que a China ou a Índia, por exemplo, e com menos 

aspectos negativos para o investidor. O gráfico, abaixo, foi publicado no site Terra 

Notícias com base nos dados do Boletim Brasil; a imagem ilustra os temas mais 

abordados pela mídia internacional no último trimestre de 2012 

 

 
Gráfico 1 - Temas mais abordados pela mídia internacional no último trimestre de 2012 
Fonte: Terra Notícias (04 dez. 2012). 

 

 Ao observar o gráfico, é possível perceber que, em 2012, a mídia 

internacional já não mais se concentrava nos clichês praia, futebol e carnaval, antes 

muito recorrentes nas notícias sobre o país. Pode-se perceber também que o foco 

recai mais em questões importantes de economia e política internacional do que na 

reprodução de estereótipos. O Brasil, naquele momento, estava sendo visto pela 

mídia como uma potência internacional emergente séria em um momento de crise 

econômica internacional.  

 Mais tarde, entre o fim de 2013 e o início de 2014, essa visão positiva com 

relação à posição do Brasil no cenário mundial parece ter começado a ser abalada, 

colocada negativamente devido a questões políticas e econômicas brasileiras. Esse 

momento sócio-histórico-econômico não será central nesta pesquisa, entretanto vale 

ressaltar a visão ainda positiva do economista Paul Krugman, publicada em 2014, 

sobre a atual posição do Brasil no cenário internacional e sobre o desempenho do 

país durante a crise econômica internacional de 2008. Em uma palestra promovida 

pela revista Carta Capital no dia 18 de março de 2014, ele afirmou que: “O  Brasil  
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saiu da crise mundial muito bem e não se justificam preocupações com sua 

economia”.   Segundo   Krugman, a   economia   do   Brasil   é   resistente   e   “não   é   mais  

vulnerável”  há  muito  tempo. O economista defendeu que “a  dívida  externa  do  País,  

perto de US$ 300 bilhões, não é mais um fator importante no caso brasileiro, pois 

seu PIB é bem maior, pouco acima de US$ 2 trilhões, e possui reservas próximas de 

US$  370  bilhões”.18 

 Apesar de todos os fatores positivos mencionados acima, por meio desta 

investigação entende-se que, em 2012, o Brasil ainda era um país muito marcado 

por diversos problemas sociais e econômicos, os quais, apesar de não afetarem 

tanto a imagem do Brasil na mídia internacional naquele momento, interferiram muito 

na vida dos brasileiros. Naquele ano, por exemplo, apesar de o Brasil ter alcançado 

o seu menor nível de desigualdade social desde o ano de 1960, o país ainda 

figurava entre as doze nações mais desiguais do mundo.19 

 Da mesma forma, apesar de, naquele mesmo ano, 3,5 milhões de brasileiros 

terem saído da linha de pobreza, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) – não serão discutidos aqui os critérios que definem o padrão de 

pobreza estipulado para a análise –, o país ainda tinha 15,7 milhões de pessoas 

vivendo na pobreza, dos quais 6,53 milhões ainda continuavam abaixo da linha de 

pobreza.20 

 O objetivo de traçar esse breve panorama da imagem internacional do Brasil 

em 2012 não foi lançar um olhar ingênuo e otimista para as situações econômicas e 

sociais do país, mas tentar compreender um pouco mais a forma como o mundo 

estava vendo o Brasil no exterior e, assim, entender o contexto de crescimento do 

interesse pelo país e pela aprendizagem da língua portuguesa, fatores que 

impulsionaram o desenvolvimento desta pesquisa e de outras investigações 

relacionadas a essas temáticas.   

 Uma busca de pesquisas relacionadas a essa temática foi feita a partir de três 

principais fontes. Em primeiro lugar, a busca teve como base os trabalhos 

                                                      
18   Cf.   “Brasil   deixou   de   ser   vulnerável   há   muito   tempo,   diz   Paul   Krugman”.   Disponível   em:  
<http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,brasil-deixou-de-ser-vulneravel-ha-muito-
tempo-diz-paul-krugman,179851,0.htm>.  Acesso  em:  18  mar.  2014. 
19   Cf.   “Brasil   atinge   menos   nível   de   desigualdade   social   desde   1960”.   Disponível   em:  
<http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,brasil-atinge-menor-nivel-de-desigualdade-social-
desde-1960,105210,0.htm>.  Acesso  em:  12  jul.  2013. 
20   Cf.   estudo   realizado   pelo   Ipea   disponível   em:   <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-
justica/2013/10/mais-de-3-5-milhoes-sairam-da-pobreza-em-2012-diz-ipea>.  Acesso  em:  08  nov.  2013. 
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mencionados em diversos currículos da Plataforma Lattes21 de doutores da área, de 

seus orientandos e de seus avaliadores em bancas de mestrado e doutorado no 

Brasil. Em seguida, a busca foi feita na base da Scientific Eletronic Library (Scielo), 

biblioteca eletrônica que contém uma coleção selecionada de periódicos científicos 

brasileiros. Por fim, a busca se fundamentou no banco de teses da CAPES.  

 Ao fazer essa busca, PP percebeu que, mesmo que tenha ocorrido um 

aumento, o número de pesquisas na área de PLA ainda não é muito expressivo. 

Além disso, é importante ressaltar que essa busca não incluiu apenas pesquisas na 

área de PLA, mas também investigações que abrangem os temas cultura, 
multiculturalidade, interculturalidade e ensino de PLE. 

  Em meio às pesquisas encontradas que trabalham com essas temáticas, 

destacam-se alguns trabalhos em universidades brasileiras, são eles: 

 

●   na Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS), as seguintes 

dissertações de mestrado: Mittelstadt (2013): Orientações curriculares 
pedagógicas para o ensino de português como língua adicional em nível 
avançado; Kraemer (2012): Português língua adicional: progressão curricular 
com base em gêneros do discurso; Carvalho (2012): As relações de status 
entre as línguas na implementação em processo de uma proposta acadêmica 
bilíngue em um cenário institucional multilíngue latino-americano; Silva 

(2011): Letramento, gêneros do discurso e práticas sociais: ensino de línguas 
adicionais na educação de jovens e adultos; Bortoloni (2009): Letramento em 
uma escoa de educação bilíngue na fronteira Uruguai/Brasil; e Andrighetti 

(2009): A elaboração de tarefas de compreensão real para o ensino de 
português como língua adicional em níveis iniciais. Também o artigo de 

Simone da Costa Carvalho publicado na base Scielo em dezembro de 2012 e 

intitulado “Políticas de promoção internacional da língua portuguesa: ações na 

América Latina”.  
●   em Minas Gerais, uma dissertação de mestrado defendida no Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais: Leroy (2011): Ensino de 
língua portuguesa para estrangeiros em contextos de imersão e de não-

                                                      
21  Trata-se  uma  plataforma  on-line,  criada  e  mantida  pelo  Conselho  Nacional  de  Pesquisa  (CNPq),  que  
integra  as  bases  de  dados  de  currículos,  de  grupos  de  pesquisa  e  de  instituições  em  um  único  sistema  
de  informações.  Disponível  em:  <http://lattes.cnpq.br>.  Acesso  em:  11  mar.  2014. 

http://lattes.cnpq.br/
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imersão: percepções interculturais dos aprendizes e do professor; uma 

dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG): Tosatti (2009): O aspecto funcional dos gêneros textuais em livros 
didáticos para ensino de português como segunda língua; e uma tese de 

doutorado defendida na mesma instituição: Dutra (2010): A prática reflexiva 
na formação pedagógica de professores de português como língua 
estrangeira.  
●  na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a tese Meyer (2010): 

Percepção, interculturalidade e ensino de língua/cultura estrangeira: 
diferentes olhares sobre anúncios publicitários brasileiros e alemães. 
●  na Universidade Estadual de Campinas, três teses de doutorado: Peruchi 

(2010): Entre migração e plurilinguismo: o lugar do Brasil e de sua cultura no 
ensino de português na França; Diniz (2008): Política linguística do Estado 
brasileiro na Contemporaneidade: a institucionalização de mecanismos de 
promoção da língua nacional no exterior; Rottava (2001): A leitura e a escrita 
como processos interrelacionados de construção de sentidos em contexto de 
ensino/aprendizagem de Português como L2 para hispano-falantes; e uma 

dissertação de mestrado: Batista (2013): Ensino de Português como Segunda 
Língua: mal-entendidos em interações interculturais.  

●  na Universidade de Brasília (UnB), duas dissertações de mestrado: Castro 

(2009): A abordagem subjacente ao material didático de português língua 
estrangeira: a análise da multimodalidade textual; e Futer (2007): A relação 
entre os estilos de aprender e os estilos de ensinar numa sala de aula 
multicultural de Português - língua estrangeira: um estudo de caso.  
●   na Universidade Estadual de Santa Cruz, destaca-se a dissertação de 

mestrado de Silva (2011): As novas tecnologias em interface com o processo 
de formação do professor de PLE/PL2: Uma abordagem identitária 
multicultural brasileira.  
●  na Universidade Federal do Pará, três dissertações de mestrado: Santos 

(2012): A heterogeneidade linguístico-cultural em foco no ensino-
aprendizagem da produção oral em Português Língua Estrangeira; Silva 

(2011): Compreensão escrita em manuais didáticos de PLE; e Batista (2010): 

O (inter)cultural em livros didáticos de português para estrangeiros. 
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 Para o desenvolvimento desta investigação, duas publicações na área do 

ensino de PLE tiveram mais relevância. A primeira foi a tese de doutorado de Vieira 

(2010), intitulada Ensino e aprendizagem de português língua estrangeira: os 
imigrantes bolivianos em São Paulo. Uma aproximação sociocultural e desenvolvida 

na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), na qual a 

pesquisadora teve como objetivo identificar, analisar e apresentar propostas para 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem do português para bolivianos. A tese de 

Vieira foi relevante para esta dissertação, pois apresenta um quadro detalhado sobre 

o panorama dos principais movimentos de imigração para o Brasil nos últimos anos. 

Além disso, apresenta o panorama do ensino e desenvolvimento do PLE no Brasil e 

em diversos locais do mundo.  

 A segunda publicação foi a dissertação de mestrado de Neto (2013), intitulada 

História do futuro: diagnóstico e perspectivas de políticas públicas para o 
ensino/aprendizagem de PLE-PL2 no Brasil do século XXI, desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UnB, na qual o 

pesquisador faz uma análise diacrônica das ações registradas no Brasil para o 

ensino do PLE e apresenta propostas de políticas públicas para o ensino-

aprendizagem do PLE e do Português como Segunda Língua (PSL). O trabalho de 

Neto foi importante para esta dissertação na medida em que também apresenta o 

panorama do ensino e desenvolvimento do PLE no Brasil e no mundo. 

 Algumas pesquisas fora do âmbito do ensino-aprendizagem do PLA e do PLE 

também contribuíram muito para o desenvolvimento desta investigação. Dentre elas, 

a pesquisa desenvolvida por Risério-Cortez (2007), intitulada A língua inglesa como 
objeto e instrumento mediador de ensino-aprendizagem em educação bilíngue, 

estudo que foi fruto de muitas discussões durante os encontros do Grupo de 

Pesquisa Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (LACE), que será 

apresentado mais adiante, ainda nesta seção, do qual a professora-pesquisadora é 

membro ativo.  

  Risério-Cortez desenvolve uma pesquisa na área da Linguística Aplicada 

Crítica (LAC), nos parâmetros da Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol), e 

analisa os estudos de vários autores que discutem a forma como sujeitos aprendem 

uma língua (materna ou estrangeira); entre esses autores estão Vygotsky ([1935] 

2002), Lantolf e Pavlenko (2001). A autora mostra que é possível compreender o 

papel da linguagem na atividade de ensino-aprendizagem de língua inglesa em 
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contextos  bilíngues  como:   “[...] interação verbal em que a língua está em seu uso 

prático e inseparável do seu conteúdo ideológico ou relativo à vida, carregada de 

caráter   histórico,   transformador   e   evolutivo,   com   criatividade   e   teor   social”  

(RISÉRIO-CORTEZ, 2007, p. 51). 

 Também inserida na LAC e seguindo os parâmetros da PCCol, é relevante 

destacar a dissertação de mestrado de Amarante (2010), participante do Grupo 

LACE. Em seu trabalho, a pesquisadora tem o objetivo de investigar o papel da 

afetividade na atividade de ensino-aprendizagem em Língua Internacional22, no 

contexto de um Projeto intitulado Educação Multicultural. O estudo de Amarante foi 

importante para esta pesquisa não apenas para o desenvolvimento do conceito de 

multiculturalidade, que será discutido na Seção 2.2, mas também porque tornou 

propícia a atuação na constituição do sujeito em duas línguas para seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e cultural. Da mesma forma, esta pesquisa 

também se preocupa com a constituição dos sujeitos-estrangeiros na e pela língua 

portuguesa / na e pela língua nativa.  

 Esta pesquisa se diferencia das outras mencionadas acima porque faz uma 

reflexão crítica sobre a relação entre as formas de perguntar e responder e a 

possibilidade de promover oportunidades de aprendizagem em salas de aula 

multiculturais de PLA no Brasil, compostas por estudantes de diferentes idades, 

vindos de diversos países e contextos sócio-histórico-culturais.  

 Para direcionar o percurso de desenvolvimento desta pesquisa, ela foi 

dividida em três momentos, marcados pelas seguintes metas: 

 

●   Momento 1: compreensão do contexto de realização da pesquisa, uma 

Fundação de caráter filantrópica que oferece cursos pagos para ensino 

médio, graduação, pós-graduação e cursos de extensão – entre eles cursos 

de PLA –; identificação dos fatores que mobilizavam a comunidade estudada 

                                                      
22 Amarante (2010, p. 21) mostra que: “Segundo Wolffowitz-Sanchez o conceito de LI foi cunhado 
pelo Grupo de Estudos sobre Educação Bilíngue (GEEB), fundado em 2008 pela Profa. Dra. 
Fernanda Coelho Liberali (LAEL/PUC-SP). O termo surgiu da necessidade de se redefinir as 
concepções de línguas faladas no Brasil e no mundo dentro da perspectiva de ensino bilíngue, sendo 
assim, esse grupo nomeou as línguas reconhecidamente brasileiras como Língua Brasileira de 
Sinais, Línguas Indígenas Brasileiras, Língua Portuguesa Brasileira. No que diz respeito à língua não 
nacional aprendida em contexto de educação bilíngue no Brasil, excluindo contextos de educação de 
indígenas ou de surdos, essa passa a ser denominada LI. O termo LI aparece assim como uma forma 
de denominar uma língua aprendida em contextos educacionais onde elas são usadas como 
instrumento  de  instrução  e  interação”. 
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e apresentação do projeto de pesquisa para a Fundação. Para isso, a 

professora-pesquisadora ministrou aulas de PLA três vezes por semana, 

durante o primeiro semestre de 2013, e participou das reuniões pedagógicas 

dos professores; 

●   Momento 2: planejamento e desenvolvimento de uma Unidade Didática 

(UD) organizada por meio de uma Atividade Social (AS) para ser realizada em 

dois cursos de PLA ministrados pela PP. Foram gravadas em áudio e vídeo 

todas as aulas em que a UD foi realizada. O dados para esta pesquisa foram 

produzidos nesse momento e se dividem em dois grupos: as versões da UD 

desenvolvida e excertos gravados em áudio e vídeo das aulas em que a UD 

foi realizada nas duas turmas. Nesse momento, também foi feita uma análise 

inicial da primeira versão da UD, a qual foi fundamental para o processo de 

construção da segunda versão, realizado no Momento 3; 

●  Momento 3: análise do processo de construção e reconstrução da UD e 

seleção e análise dos excertos das aulas gravadas ministradas pela PP. A 

discussão dos dados se fundamenta em três níveis: nível dos contextos, nível 

discursivo e nível da materialidade verbal e não-verbal. A interpretação e a 

análise levam em consideração os contextos de produção, os elementos que 

os compõem, os papéis sociais dos enunciadores, os significados e modos de 

produção dos significados a partir de sua colocação sócio-histórica-cultural. 

 

 Para atingir o objetivo supracitado e direcionar o desenvolvimento dos três 

momentos desta pesquisa, nesta investigação foi proposto responder à seguinte 

pergunta central: A Unidade Didática elaborada para o trabalho com Atividade 

Social permitiu aprendizagem-desenvolvimento em aulas de PLA? Como? Por quê? 

Além disso, para auxiliar uma reflexão crítica sobre essa relação e, assim, responder 

à pergunta central, foram estabelecidas duas perguntas específicas: a) Como 

foram a construção e a reconstrução da Unidade Didática elaborada nesta 

pesquisa? b) Como se constituíram as aulas que tiveram por base esse material?  

 A escolha dessas perguntas e o desenvolvimento dos três momentos que 

fizeram parte da construção desta pesquisa estão inseridos nos contextos do Grupo 

de Pesquisa LACE, que foi fundado em 2004 e é coordenado pelas pesquisadoras 

Profa. Dra. Maria Cecília Magalhães e Profa. Dra. Fernanda Liberali. O Grupo faz 

parte do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da 
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Linguagem da PUC-SP e está credenciado no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

O LACE tem como objetivo central, por meio da linguagem, formar 

educadores e estudantes crítico-reflexivos; desenvolver pesquisas de intervenção 

crítico-colaborativa que investigam a constituição dos sujeitos, suas formas de 

participação e construção de sentidos e significados em educação. Ainda, visa a 

desenvolver e aprofundar: (a) a discussão dos modos como a linguagem é enfocada 

nos contextos de formação de professores e (b) um quadro teórico-metodológico 

para o trabalho de intervenção nos contextos profissionais escolares (LIBERALI; 

MAGALHÃES, 2004) 

As pesquisas do LACE têm como base a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural23, doravante TASHC (VYGOTSKY, 2000; LEONTIEV, 1977; ENGESTRÖM, 

1987; LIBERALI, 2009 e seguem os parâmetros da PCCol24 (MAGALHÃES, 2006). 

Neste campo de pesquisa, as ações de compreender e transformar são vistas como 

um ato único e as estratégias que possibilitam a compreensão e essas potenciais 

transformações são estratégias linguísticas. Assim, o enfoque que o Grupo LACE 

direciona à linguagem nas ações de compreender, transformar e, também, de formar 
cidadãos crítico-reflexivos, justifica a inserção das suas pesquisas no campo da 

Linguística Aplicada (LA). 

 Esta pesquisa entende a LA como uma disciplina híbrida, que se entrelaça 

com outras áreas de estudo, como a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia, a 

Pedagogia, a Psicanálise, entre outras. Entretanto, apesar de a LA ser uma área de 

investigação que se relaciona com outras disciplinas, ela não se dissolve nesses 

outros campos do saber, pois possui uma especificidade que a diferencia de todas 

as outras: a linguagem. Assim, o objeto da LA é sempre o estudo da linguagem 

aplicada a contextos e falantes reais. 

 
 [...] a LA tem buscado cada vez mais a referência de uma língua real, 

ou seja, uma língua falada por falantes reais em suas práticas reais e 
específicas [...] Daí a especificidade do objeto de pesquisa em LA – o 
estudo de práticas específicas de uso da linguagem em contextos 
específicos – objeto esse que a constitui como campo de estudo 
outro, distinto, não transparente e muito menos neutro (SIGNORINI, 
1998, p.101).  

                                                      
23  A  TASHC  será  discutida  mais  profundamente  na  Seção  2.1. 
24 A PCCol será discutida mais profundamente na Seção 3.2. 



33 
 

 
 

 

 A Linguística Aplicada Crítica (LAC) também se concentra no estudo da 

linguagem aplicada a contextos e falantes reais, mas compreende a ideia de análise 

do contexto como algo que vai além da investigação apenas do entorno da situação 

focalizada. A LAC entende que pesquisa contextualizada não é apenas fazer 

pesquisas marcadamente localizadas e teorizadas, mas levar em consideração 

todas as micro e macro relações que cercam e atravessam o seu objeto e o seu 

contexto de estudo, é centralizar a possibilidade de transformação.  

 Pennycook   (2006)   entende   a   LAC   como   uma   abordagem   “[…]   mutável   e  

dinâmica para as questões de linguagem em contextos múltiplos e não como um 

método,   uma   série   de   técnicas,   ou   um   corpo   fixo   de   conhecimento”   (p.   67).   Ele 

afirma que no lugar de ver a LAC como um conhecimento interdisciplinar, ele prefere 

vê-la como uma antidisciplina ou como um conhecimento transgressivo; para o 

autor, a LAC é um modo de fazer e pensar sempre problematizador, ela está 

relacionada a movimento, fluidez e mudança. 

 Seguindo esse mesmo viés, Fabrício (2006) caracteriza a LA contemporânea 

numa  perspectiva  de   trama  movente.  Segundo  a  autora,  essa  é  uma  “[…]  área  de  

conhecimento que se coloca em movimento contínuo e autorreflexivo de deriva de 

si,  sem  destino  fixo”  (FABRÍCIO, 2006, p. 61). Ela mostra que não há procedimentos 

metodológicos fixos para a LA contemporânea, mas que alguns deles vêm 

inspirando esse campo de estudo. Entre esses procedimentos, ainda de acordo com 

Fabrício (2006, p. 60), está  a  ideia  de  “apresentar  os  trabalhos  como  a  fabricação  de  

‘edifícios’   móveis,   cujos   ‘alicerces’   líquidos   não   permitem   a   solidificação   do  

conhecimento   ‘erguido’,   seu   esgotamento   ou   o   alcance   de   um   alvo   certeiro”.  

Segundo a autora, esse viés movente permite a ampliação e a multiplicação de 

perspectivas. Signorini (1998) afirma que essa LA se concentra em pontos de deriva, 

sem mira certeira, ela adere ao fluxo e não sabe exatamente onde vai chegar; tem 

objetivos, mas, também, tem a clareza de que não pode predeterminar o próprio 

destino.  

 Fabrício defende que a ideia de fluxo contínuo vem se tornando cada vez 

mais expressiva na atualidade, entretanto ela mostra que isso não é característica 

apenas  da  sociedade  contemporânea:   “[…]  momentos  de   transição  parecem ser a 

regra.   E   não   uma   situação   peculiar   de   determinadas   épocas.   ‘Existir’   seria   existir  

sempre  em  movimento,  em  meio  a  oscilações  entre  continuidades  e  rupturas”  (2006, 
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p. 46). Nessa perspectiva, o mundo está em constante processo de construção e 

transformação. A autora mostra, então, que as pesquisas inseridas na LA 

contemporânea se comprometem com a investigação das transformações sociais e 

com a criação da possibilidade de construção de valores para a sociedade atual.  

 
É esse foco no processo de invenção e fabricação permanente do 
mundo social que nos acorda para a possibilidade de e 
responsabilidade por mudança e construção de valores, sentidos e 
futuros sociais possíveis. Por isso, ele é indispensável a áreas que 
se veem comprometidas com a investigação das transformações 
sóciais contemporâneas (FABRÍCIO, 2006, p. 58). 

 

 Dentro do âmbito da LA contemporânea, as transformações das sociedades e 

das pessoas realizam-se por meio da linguagem. É por esse motivo que esta 

pesquisa se insere nesse viés de Linguística Aplicada – caracterizada por Fabricio 

(2006) como Linguística Aplicada contemporânea e por Pennycook (2006) como 

Linguística Aplicada Crítica –, pois entende que a linguagem e a argumentação 

podem criar possibilidades de transformação na forma como os estudantes 

estrangeiros residentes em São Paulo se posicionam e agem no Brasil e no mundo. 

 Além disso, esta pesquisa está totalmente relacionada à LAC e à Linguística 

Aplicada contemporânea, pois desde o seu início assumiu um percurso de fluidez e 

passou por um constante movimento de mudança. Apesar de sempre ter a meta de 

trabalhar com o ensino de PLA em contextos multiculturais, não havia um destino 

fixo a ser alcançado para a realização da pesquisa; os caminhos e o destino foram 

sendo construídos ao longo dos dois anos de desenvolvimento da investigação.  

 Para ilustrar essa característica, vale ressaltar que a escolha da AS a ser 

trabalhada nesta pesquisa não foi uma decisão fixa e pré-concebida, ela foi tomada 

a partir da observação da vida dos estudantes e ao longo da realização do trabalho; 

o desenvolvimento da UD também passou pelo mesmo processo, as Tarefas foram 

sendo construídas e modificadas durante as aulas e de acordo com o andamento e 

movimento do curso de PLA; o foco da pesquisa também se transformou ao longo 

de sua trajetória, pois no início do desenvolvimento desta investigação, PP tinha o 

intuito de centralizar apenas a relação entre o ensino-aprendizagem de PLA e os 

contextos multiculturais, uma vez que era isso que a motivava. Entretanto, durante o 

processo de desenvolvimento da pesquisa, a professora-pesquisadora percebeu 

que, mais do que centralizar a temática que lhe interessava, era importante 
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centralizar a necessidade da comunidade. PP precisou revisitar e reavaliar as suas 

posições e, assim, o foco da pesquisa foi se transformando ao longo da sua 

trajetória, chegando, por fim, no estudo da relação entre aprendizagem-

desenvolvimento e a realização de uma UD elaborada para o trabalho com AS. 

Esta pesquisa se insere nos contextos da LAC, do Grupo LACE e da PCCol, 

pois se constitui em uma pesquisa de intervenção crítico-colaborativa que centraliza 

a importância da organização argumentativa da linguagem nos processos de ensino-

aprendizagem e reflete criticamente sobre a constituição dos sujeitos aprendizes de 

língua portuguesa e de suas formas de participação na sociedade brasileira e no 

mundo.  

 A concentração desta pesquisa nos âmbitos da argumentação foi pensada a 

partir da leitura do projeto Gestão escolar em cadeias criativas, desenvolvido pela 

Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali, orientadora deste trabalho. O projeto tem 

como  objetivo  fazer  uma  “investigação  crítica  do  conceito  de  gestão  e  das  ações  que  

a realizam no quadro da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, em sua 

interface   com   a   organização   argumentativa   das   atividades   de   Cadeias   Criativas”  

(LIBERALI, 2012, p. 8). De acordo com a autora, em um ambiente colaborativo, a 

argumentação pode ser entendida como responsável pela expansão e restrição dos 

objetos que intencionalmente vão cumprir, não necessidades individuais, mas as 

necessidades de totalidades interdependentes.  

Assim, alinhando-se ao projeto Gestão escolar em cadeias criativas, esta 

pesquisa se concentra no uso de estratégias linguísticas e na organização 

argumentativa para a gestão das aulas de PLA, atentando-se para o papel da 

linguagem no desenvolvimento das Atividades realizadas nas aulas de PLA e 

preocupando-se não com necessidades individuais e alienadas de cada participante, 

mas com as necessidades da comunidade e dos participantes de maneira 

interdependente.  

 Esta pesquisa é inovadora dentro do contexto do Grupo LACE, pois, até o 

momento, ainda não foi desenvolvida nenhuma pesquisa que centralize o ensino-

aprendizagem de PLA, nem o ensino-aprendizagem de PLE, PSL, Português como 

Língua de Herança (PLH). Diante do atual panorama de crescimento do interesse 

pela aprendizagem do português por sujeitos que não são falantes nativos da língua, 

esta investigação contribui para o crescimento e o enriquecimento desse grupo que 

se concentra no estudo da linguagem em atividades realizadas nos mais diversos 
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contextos escolares e nas mais diversas línguas. Além disso, esta investigação 

também é inovadora nos contextos do Grupo LACE porque se fundamenta na 

perspectiva de Língua Adicional, até então, não adotada pelos membros do Grupo.  

 Esta dissertação se organiza em cinco capítulos. No primeiro, é traçado um 

breve panorama do ensino do PLA no Brasil e é apresentada a justificativa da PP 

para escolher a nomenclatura PLA. Em seguida, é feita uma reflexão a respeito das 

políticas públicas para a difusão da língua portuguesa no Brasil.  

 No Capítulo 2, é apresentada uma discussão sobre a TASHC, com o intuito 

de mostrar os fundamentos que embasam esta pesquisa. Em seguida, é feita uma 

discussão sobre a importância, em contextos escolares, da organização 

argumentativa da linguagem, da possibilidade de formação de diversos tipos de 

perguntas e da presença de multiculturalidade e multimodalidade nos processos de 

ensino-aprendizagem.  

 No terceiro capítulo, tem-se uma discussão sobre os parâmetros da PCCol e, 

em seguida, são apresentados os argumentos que justificam a escolha dessa 

metodologia. Além disso, é feita uma descrição detalhada do contexto da pesquisa e 

dos participantes, são esclarecidos os critérios de produção, seleção análise e 

interpretação dos dados e, por fim, são apresentadas as questões de credibilidade. 

 No quarto, há a discussão e a análise dos processos de construção e 

reconstrução da Unidade Didática analisada nesta pesquisa.  

 No Capítulo 5, por fim,, é feita uma discussão sobre aprendizagem-

desenvolvimento em Atividades Sociais mediadas por perguntas com ênfase nos 

conceitos de zona de indefinição, multimodalidade e multiculturalidade.  
 No final, é apresentada uma reflexão crítica a respeito das transformações 

que PP apresentou ao longo do processo de desenvolvimento desta pesquisa e são 

sugeridas novas possibilidades de estudo vislumbradas por meio desta investigação.  
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CAPÍTULO 1 – O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 
ADICIONAL NO BRASIL   
 

 

 O objetivo da primeira parte deste capítulo é refletir sobre as nomenclaturas 

PLA, PLE, PSL e PLH, além de justificar a escolha da utilização do termo PLA nesta 

pesquisa. A segunda parte tem como objetivo traçar um breve panorama histórico do 

ensino do PLA, PLE, PLH e PSL no Brasil. O objetivo da terceira parte, por fim, é o 

de refletir criticamente sobre as ações do governo brasileiro em favor da promoção e 

da difusão da língua portuguesa. 

 

 

1.1 POR QUE PLA?  

 

 O ensino do português para não nativos pode receber diferentes 

nomenclaturas de acordo com a visão de ensino-aprendizagem do pesquisador e o 

contexto em que os estudantes estrangeiros se inserem. Não é relevante para esta 

pesquisa fazer uma discussão aprofundada sobre esse assunto, entretanto, é 

importante posicionar esta investigação diante das possíveis perspectivas que se 

apresentam atualmente.  

 O PLE é muitas vezes utilizado de maneira generalizadora para se referir ao 

ensino do português para falantes de outras línguas que estão morando em países 

onde a língua portuguesa é falada ou que estão vivendo em outros países e por 

algum motivo decidem aprendê-la. 

  Segundo Stern ([1983] 2003, p. 16), é necessário distinguir entre 

aprendizagem de segunda língua e de língua estrangeira. De acordo com esse 

pesquisador,   a   “segunda   língua”   normalmente   tem   um   status   oficial   dentro   das  

fronteiras territoriais em que ela tem uma função reconhecida, enquanto que o termo 

“língua  estrangeira”  não  apresenta esse status25. Assim, no Brasil, a aprendizagem 

                                                      
25 Tradução da autora do original em inglês:   “[...]   ‘second’   and   ‘foreign’   language   there   is   today  
consensus that a necessary distinction is to be made between a non-native language learnt and used 
within one  country  to  which  the  term  ‘second  language’  has  been  applied,  and  a  non-native language 
learnt and used with reference to a speech community outside national or territorial boundaries to 
which  the  term  ‘foreign  language’  is  commonly  given.  A  ‘second  language’  usually  has  official  status  or  
a  recognized  function  within  a  country  which  a  foreign  language  has  not”  (STERN,  [1983] 2003, p. 16). 
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do PSL poderia ser ilustrada, por exemplo, pela aprendizagem do português por 

surdos ou indígenas, que já se comunicam em uma outra língua falada no país – 

LIBRAS (no caso dos surdos) e as diversas línguas indígenas.  

 No Brasil, o termo Português como Língua de Herança (PLH) se refere ao 

ensino do português e das culturas que envolvem essa língua para filhos de 

brasileiros nascidos no exterior ou que estão residindo no exterior desde muito 

novos. Segundo Lico (2011, s/p), o ensino do PLH  tem  como  alicerce  o  “propósito,  

emocional e/ou racional, que os pais têm de disseminar suas raízes culturais e 

sociais [...] e estabelecer um forte vínculo afetivo com sua identidade como cidadãos 

brasileiros”. 

 A nomenclatura PLA também se refere ao ensino do português para falantes 

não nativos, mas se fundamenta na ideia de acréscimo dessas línguas a outras que 

o estudante já fale, afastando-se das concepções de estranheza, exotismo e 

distanciamento que   o   termo   “estrangeiro”   pode   sugerir   (JUDD; TAN; WALBERG, 

2003, p. 6). 

 De acordo com Garcez (2012), a   opção   pelo   termo   “línguas   adicionais”   se  

deve ao fato de reconhecerem que esses idiomas são utilizados para comunicação 

transnacional, ou seja, frequentemente estão à serviço da interlocução entre sujeitos 

de diferentes formações socioculturais e nacionalidades, não sendo viável nem 

relevante distinguir entre nativo e estrangeiro. Deve-se ao fato, também, de o autor 

reconhecer que o idioma não é a segunda língua dos educandos em muitas 

comunidades onde eles ensinam português. Além disso, nessa perspectiva, 

entende-se que esses idiomas são parte dos recursos necessários para a cidadania 

contemporânea:  “são  úteis  e  necessárias  entre  nós,  em  nossa  própria  sociedade,  e  

não   necessariamente   estrangeiras”   (GARCEZ, 2012, p. 37). Para o autor, ser 

cidadão significa participar e lidar com segurança com as complexidades do mundo 

para interferir nele com criatividade. Para isso, ele defende que é preciso entender 

as relações humanas como complexas, diversas, situadas e historicamente 

construídas.  

 Esta pesquisa se insere nessa perspectiva, pois, ao desenvolver a Unidade 

Didática que fundamentou as aulas analisadas nesta investigação, o objetivo não foi 

transmitir o conhecimento das estruturas que formam a língua portuguesa para que 

os estudantes pudessem simplesmente se comunicar na língua, mas desenvolver 

uma UD que pudesse auxiliar PP a criar oportunidades de os alunos realizarem a 
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Atividade Social em língua portuguesa, aprendendo a interagir em língua portuguesa 

em  práticas  situadas  que  são  parte  da  “vida  que  se  vive” (MARX; ENGELS, [1845-

46] 2006, p. 26).  

 Ao atentar-se para as formas de perguntar e responder nas aulas 

fundamentadas em uma Atividade Social, o objetivo da PP foi criar possibilidades de 

os estudantes refletirem sobre os seus tipos de perguntas e as suas formas de lidar 

com os momentos e as zonas de indefinição que fazem parte da vida de qualquer 

cidadão, para que assim pudessem criar estratégias para lidar, com segurança, com 

as complexidades do mundo e poder interferir criticamente nele, não apenas por 

meio das suas línguas maternas, mas, também, da língua portuguesa.  

 Segundo Garcez (2012), nas aulas de línguas adicionais é importante que os 

participantes encontrem uma nova forma de expressão humana, com visões de 

mundo distintas, e saibam transitar na diversidade. Ele aponta também que é 

importante que a sala de aula de Língua Adicional contribua para a formação do 

cidadão crítico, criativo e atuante e que o currículo dos cursos de línguas adicionais 

colabore para a ampliação da participação do estudante na sociedade 

contemporânea.  

 Este trabalho compartilha dessa visão, pois entende-se que as salas de aula 

de PLA em contextos universitários brasileiros são marcadas por estudantes vindos 

de   diversos   países   e   “podem   ser   uma   espaço   para   os   cidadãos   em   formação   se  

prepararem para encontros com a diversidade, comuns nas sociedades complexas 

contemporâneas,  em  que  é  muito   importante  saber   lidar  com  o  novo  e  o  diferente”  

(GARCEZ, 2012, p. 38); além disso, compreende-se que nas aulas de PLA, o 

educando pode ver o seu mundo se ampliando e, dessa forma, pode decidir o que 

nesses novos horizontes importa para a sua vida, no seu mundo imediato e, assim, 

as aulas podem colaborar para a participação ampliada na sociedade em espaços 

de ação dos quais os educandos podem e querem participar (GARCEZ, 2012). 

Dessa maneira, entende-se também que o ensino do PLA é uma forma de colaborar 

para a formação de cidadãos críticos, percebendo que esses sujeitos que chegam 

ao Brasil não precisam apenas compreender a língua falada e escrita aqui, mas, 

também, como podem utilizá-la como instrumento para a participação na sociedade 

brasileira contemporânea de maneira crítica e cidadã.  

 Esta pesquisa compartilha, também, da opinião de Garcez e Schlatter (2009) 

de que a aprendizagem de línguas é um direito de todo cidadão, uma vez que ao se 
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envolver com textos em outras línguas, o estudante pode entender melhor a sua 

própria realidade e aprender a transitar com desenvoltura, flexibilidade e autonomia 

no mundo em que vive, podendo tornar-se cada vez mais atuantes na sociedade 

contemporânea atual, marcada por diversidade e complexidade cultural. 

 Na concepção desta pesquisa, não apenas as escolas, mas as universidades 

e institutos de idiomas também podem promover o exercício da cidadania. Nas aulas 

de PLA analisadas nesta investigação, PP tentou promover o “desenvolvimento da 

curiosidade intelectual e do gosto pelo conhecimento por meio da consciência do 

outro” (GARCEZ; SCHLATTER, 2009, p. 127), por meio da abordagem do que é 

plural e adotando uma concepção multicultural de conhecimento. Com isso, o 

objetivo foi a formação de cidadãos crítico-reflexivos atuantes no Brasil, em língua 

portuguesa, e no mundo.  

 Na perspectiva de Língua Adicional, a aprendizagem do idioma não é algo 

simples e descontextualizado. Nessa concepção, o educando se depara com 

situações reflexivas sobre aspectos, como: Quem  sou  eu  neste  mundo?  Quais  são  

os   limites   do  meu  mundo?  Quais   são   as  minhas   comunidades  de   atuação?  Onde  

está  essa  língua  que  o  currículo  me  proporciona  estudar?  De  quem  é  essa  língua?  

Para  que  serve  essa  língua?  O  que  é  que  essa  língua  tem  a  ver  comigo?.  De  acordo  

com Garcez e Schlatter (2009, p. 134):  “A busca de respostas para essas perguntas  

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”.  

  Desse modo, adota-se nesta pesquisa a concepção de Língua Adicional, pois 

o processo de ensino-aprendizagem do idioma do curso analisado nesta não teve 

como objetivo se constituir em um  fim  em  si  próprio,  mas  sim em um meio para que 

os seus participantes pudessem dar contornos próprios às suas realidades 

(AUERBACH, 2000). 

 
 
1.2 A HISTÓRIA DO ENSINO DE PLA, PLE, PLH E PSL NO BRASIL 

 

 A história do ensino do PLE no Brasil começa com a chegada dos 

portugueses ao país. Em 1500, os europeus iniciaram o ensino informal da língua 

para os índios que aqui residiam e, em 1549, os jesuítas chegaram ao Brasil e 
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começaram a educação formal da língua, a partir da criação da primeira escola 

elementar brasileira, em Salvador. O objetivo dos jesuítas era oferecer instrução 

formal aos índios, com alfabetização da língua portuguesa e catequização. Nesse 

momento, a situação de ensino do português para os índios começava a migrar de 

um contexto do PLE para um contexto do PSL (LINHA26, 2010, s/p). 

 Com o passar dos anos, outras escolas jesuítas foram instauradas no Brasil e 

o ensino do português foi se ampliando. Em 1759, houve um fortalecimento da 

língua portuguesa no Brasil, quando o Marquês de Pombal – primeiro ministro de 

Portugal de 1750 a 1777 – expulsou os jesuítas do país e proibiu o ensino e o uso 

da língua local, o tupi, no território brasileiro. Ele instituiu o português como única 

língua do Brasil com o intuito de enfraquecer o poder da Igreja Católica sobre a 

colônia (LINHA, 2010, s/p). Em 1857, o uso da língua portuguesa era obrigatório no 

Brasil. Aos poucos, o ensino da língua portuguesa no país foi migrando do contexto 

do PSL para o contexto do PLM (Português como Língua Materna).   

 As iniciativas para o ensino do PLE no Brasil só começaram a ser novamente 

visíveis bem mais tarde, com as ondas de imigrações do final do século XIX e início 

do século XX, ilustradas no Gráfico 1. Pacheco (2006) mostra que em 1901 há o 

primeiro registro de uma publicação de PLE, o Manual de língua portuguesa, escrito 

por Rudolf Damm, professor de um escola alemã. A mesma autora mostra que o 

segundo livro didático de PLE só seria publicado em 1954, intitulado Português para 
estrangeiros e escrito por de Mercedes Marchant. 

 Com relação ao ensino do PLE, Vieira (2010) afirma que, naquele momento, 

as preocupações partiam dos imigrantes no Brasil, que faziam insistentes pedidos 

ao governo em favor de escolas públicas para que seus filhos pudessem aprender 

português e se adaptassem mais rápido à vida no Brasil. Entretanto, o que ocorreu 

em muitos casos, foi o incentivo do Estado brasileiro para que fossem fundadas 

escolas pelos próprios imigrantes. Dessa forma, no início do século XX, viu-se o 

crescimento das escolas étnicas – também conhecidas como escolas de imigrantes 

(alemães, italianos, japoneses, franceses, entre outros). Essas escolas seguiam os 

parâmetros de educação do país originário e, na maioria das vezes, as aulas eram 

ministradas na língua materna dos estudantes (VEIRA. 2010).  

 Em algumas regiões do Brasil, a presença de escolas étnicas era mais 
                                                      
26 Texto publicado na revista eletrônica Helb, produzida pelo PGLA – Programa de Pós-Graduação 
em Linguística Aplicada da Universidade de Brasília (UnB). 
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marcante do que em outras, isso devido à maior concentração dos imigrantes na 

região. Segundo Kreutz (2000, p. 161), a proporção de escolas étnicas era desigual 

na região Sul do Brasil, pois enquanto havia 3 escolas públicas brasileiras, havia 23 

escolas de imigrantes e apenas em uma delas as aulas eram ministradas em 

português. Devido a essa situação, foi criado um decreto em São Leopoldo (RS) 

para a obrigatoriedade da língua portuguesa nessas escolas.  

 Vieira (2010) mostra que o predomínio das escolas étnicas começou a mudar 

radicalmente com o final da Primeira Grande Guerra Mundial. A autora afirma que 

naquele momento, houve restrições para o funcionamento das escolas, muitas delas 

foram fechadas ou transformadas em escolas públicas e, nos anos 1930, elas 

estavam quase todas extintas. O governo brasileiro exigiu que as aulas fossem 

lecionadas em português, impôs limitações às imigrações e proibiu a produção de 

materiais em língua estrangeira. 

  O governo adotou políticas agressivas de implementação da língua 

portuguesa entre as comunidades imigrantes, especialmente as alemãs, no Sul do 

Brasil, entre 1941 e 1945. Essas políticas ocasionaram o fechamento das escolas 

onde não se ensinava português, além disso houve casos de pessoas que foram 

presas por falarem a sua língua materna e não o português (OLIVEIRA, 2009). 

 Vieira (2010) mostra que esse panorama de nacionalização persistiu 

praticamente durante todo o século XX, mas a partir das décadas de 1950 e 1960 

foram observadas algumas ações no sentido contrário, para a retomada do ensino 

de línguas estrangeiras e do ensino do PLE.  

 Neto (2013) aponta uma ação do Ministério das Relações Exteriores anterior 

a esse período, em 1940: a criação do Instituto Cultural Uruguaio-Brasileiro, que foi 

a primeira iniciativa oficial do Estado para promover o PLE. De acordo com o autor, 

o Instituto foi   criado   depois   de   uma   feira   de   livros   brasileiros   que   ocorreu   em  

Montevidéu.  Um  dos  seus primeiros  diretores  foi  o  linguista  Antônio  Houaiss  e  a  sua  

presença trouxe bastante prestígio para o espaço.  

 Em 1966, um grupo de pesquisadores brasileiros e norte-americanos se 

formou com o objetivo de discutir pontos importantes para a elaboração de materiais 

didáticos para o ensino do PLE. O grupo trabalhou na criação de uma edição 

experimental de Modern Portuguese, um projeto subsidiado pela Modern Language 
Association of America (VIEIRA, 2010). 
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 Nas décadas de 1960 e 1970, os cursos e a produção de materiais didáticos 

para o ensino do PLE cresceram muito mais no exterior do que no Brasil, 

principalmente nos EUA, onde foram criados departamentos de Português em 

diversas instituições universitárias, como mostra Almeida Filho (1992, p. 13).  

 Mais tarde, na década de 1990, o Brasil realizou importantes ações no 

contexto do ensino do PLE, PLA, PSL e PLH. Em 1992, durante o II Congresso 
Brasileiro de Linguística Aplicada realizado na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), foi fundada a Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira 

(SIPLE). De acordo com Ferreira (s/d; s/p), em texto publicado no site da SIPLE, os 

principais objetivos da Sociedade são:  

 
- Incentivar o ensino e a pesquisa na área de Português como língua 
estrangeira (PLE) e como segunda língua (PSL); 
- Promover a divulgação e o intercâmbio da produção científica na 
área; 
- Implementar a troca de informações e contatos profissionais com 
instituições e outras associações interessadas em PLE e PSL; 
- Promover o intercâmbio cooperativo entre cursos de pós-graduação 
e pesquisa no que se refere à atuação docente e discente; 
- Apoiar a criação e a melhoria de cursos de graduação e pós-
graduação em PLE e PSL. 

 

Desde a sua criação em 1992 até os dias de hoje, a SIPLE promove 

anualmente Congressos e/ou Seminários que colaboram bastante para a divulgação 

e o crescimento do ensino do PLA, PLE, PLH e PSL  

Em 1996, na I Conferência de chefes de Estado e governo dos países de 

língua portuguesa em Lisboa, foi criada a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Mais tarde, em 2002, o Timor-Leste 

tornou-se independente e também começou a fazer parte da CPLP. As realizações 

da Comunidade se concentram em   três   objetivos   gerais:   “concentração   político-

diplomática; a cooperação em todos os domínios; e a promoção e difusão da língua 

portuguesa”  (BRASIL, s/d). 

Também na década de 1990, outro importante passo foi dado na direção do 

ensino do PLA: a criação do primeiro curso de Licenciatura em Português brasileiro 
como segunda língua (PBSL), na Universidade de Brasília (UnB), em 1997. No ano 

seguinte, foi implementado o exame Celpe-Bras para a certificação de proficiência 
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em língua portuguesa.  

Segundo Vieira (2010, p. 31), em 2004 foi realizada a primeira reunião da 

Comissão para a definição da política de ensino-aprendizagem e pesquisa da língua 

portuguesa no Brasil e de sua internacionalização. De acordo com a autora, a 

Comissão considera muito importante a ampliação e a democratização do ensino e 

aprendizado da língua portuguesa e por isso recomendava à Secretaria de 

Educação Superior (SESU) várias ações para a promoção e a divulgação da língua 

portuguesa no Brasil e no exterior.  

No ano seguinte, em 2005, foi criada a Comissão para Definição de Ensino-

Aprendizagem, Pesquisa e Promoção da Língua Portuguesa (COLIP), que formulou 

o projeto de criação do Instituto Machado de Assis (IMA). De acordo com a página 

do IMA no portal do Ministério da Educação (MEC)27, o Instituto tem a missão de 

criar e coordenar políticas de promoção da língua portuguesa no Brasil e no exterior; 

induzir, catalisar e organizar a pesquisa em português; ser referência para a 

formação de educadores; promover atividades para a promoção da língua.  

 Em 2006, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, em conjunto com 

a Fundação Roberto Marinho, criou o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. 

O estabelecimento possui exposições permanentes sobre o português e realiza 

exposições temporárias sobre diversos temas relacionados ao universo que circunda 

a língua portuguesa. Em um dos pisos há uma interessante linha do tempo sobre a 

formação da língua portuguesa e, também, a exposição de vários monitores 

interativos dedicados a línguas indígenas, africanas, ao espanhol, ao inglês, ao 

francês e ao português falado em outros países. Por meio da interação com os 

monitores digitais, os visitantes podem aprender algumas palavras usadas pelos 

brasileiros que têm origem nas línguas citadas acima. Há, ainda, uma seção 

chamada   “Beco   das   Palavras”,   na   qual   o   visitante   interage   com   palavras digitais, 

juntando radicais, prefixos e sufixos para a formação de diversos termos.  

No dia 22 de fevereiro de 2014, o jornal O Estado de S. Paulo publicou uma 

nota sobre um projeto futuro do governo estadual de São Paulo. De acordo com o 

jornal28,  “o  governo  de  São  Paulo  vai  ensinar  português  aos  estudantes  estrangeiros  

das escolas estaduais. Hoje, mais de 7 mil estrangeiros, de 90 nacionalidades, estão 

                                                      
27   Disponível:   <http://portal.mec.gov.br/index.php/?id=12319&option=com_content&view=article>.  
Acesso  em  5  mar.  2014. 
28  Disponível  em:  <http://blogs.estadao.com.br/sonia-racy/na-frente-1140/>.  Acesso  em:  6  mar.  2014. 

http://portal.mec.gov.br/index.php/?id=12319&option=com_content&view=article
http://blogs.estadao.com.br/sonia-racy/na-frente-1140/
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matriculados  na  rede”.  Apesar  de  ser  um  projeto  tardio,  diante  do  grande  número  de  

estudantes estrangeiros matriculados no sistema público estadual de ensino do 

governo de São Paulo há anos, esse projeto é mais um fator que representa o 

crescimento do ensino de PLA no Brasil.   

Nos últimos anos, algumas iniciativas privadas e independentes também têm 

se destacado no contexto do ensino do PLA. Além da Comunidade Fale Português 

já mencionada na introdução desta dissertação, vale ressaltar os grupos de 

discussão   na   rede   social   virtual   Facebook:   “Ensinar   Português   como   Segunda  

Língua”,  com  6.295  membros  em  março  de  2014;;  a  página  “Língua  Portuguesa:  uma  

língua global?”, com 4.730 seguidores em março de 2014, também no site 

Facebook; o grupo “Brazilian Portuguese Teachers”, no site Linkedin – rede social 

virtual de negócios. 

O panorama das iniciativas oficiais do governo brasileiro e das inciativas 

privadas ou independentes traçado nesta seção ilustra um pouco a história do 

ensino do PLA no Brasil e, ao mesmo tempo, mostra algumas políticas linguísticas 

criadas a favor da língua portuguesa. Na próxima seção, o objetivo é lançar um olhar 

crítico para essas ações implementadas pelo governo e discutir como elas têm sido 

realizadas. 

 

 

1.3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DO PORTUGUÊS  

 

Apesar de o Brasil ter se atentado um pouco para políticas de promoção da 

língua portuguesa, desenvolvendo ações oficias como as citadas acima, ainda é 

possível perceber a ausência de estratégias que fortaleçam essas medidas, bem 

como a ausência de políticas linguísticas mais efetivas e incisivas para a difusão do 

português.  

A criação do Museu da Língua Portuguesa é um exemplo disso, apesar de ser 

um espaço muito plural e de possibilitar diversas oportunidades que poderiam atrair 

olhares atentos para a língua portuguesa, não é possível encontrar muitas 

estratégias oficias que incentivem as visitas ao museu, que divulguem, por exemplo, 

que as visitas são gratuitas aos sábados, ou, ainda, que divulguem e salientem a 

dinâmica interativa – um diferencial com relação a muitos outros museus espalhados 

pelo Brasil e pelo mundo – presente nas instalações e obras expostas no museu. 
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Ainda não há mecanismos práticos que valorizem esse espaço de saber construído 

em sociedade e que estimulem os brasileiros a interagirem com ele e que, 

consequentemente, tragam-lhe reconhecimento e valorização. 

A ausência de mecanismos que favoreçam o desenvolvimento de políticas 

públicas já criadas para a difusão da língua portuguesa pode ser percebida, 

também, no contexto da CPLP. A Comunidade criou o Instituto Internacional de 

Língua Portuguesa (IILP) com o intuito de se constituir em uma ferramenta para a 

materialização de projetos de promoção e difusão da língua. Entretanto, depois de 

mais de vinte anos de sua criação, esse instituto não se consolidou como um 

instrumento útil para as políticas comuns e nacionais dos países da CPLP 

(CORRÊA, 2013).  Por  esse  motivo,  em  2010  foi  criado  o  “Plano  de  Ação  de  Brasília  

para a Promoção, a Difusão e a Proteção da Língua Portuguesa”, que estabeleceu 

cinco importantes diretrizes: a) consolidação do português como língua oficial nas 

Organizações Internacionais; b) fortalecimento do PLE por meio da formação de 

professores, publicação de materiais didáticos e do ensino presencial e a distância; 

c) unificação ortográfica dos países lusófonos; d) difusão pública da língua 

portuguesa na mídia eletrônica, impressa e televisa; e) oferecimento de cursos em 

países e regiões onde existem comunidades lusófonas (CORRÊA, 2013).  

Se esse Plano for realmente sustentado por ações efetivas nos cinco eixos 

listados acima, com certeza será possível ver uma revolução no contexto de 

promoção e difusão da língua portuguesa, entretanto, por enquanto, as políticas 

públicas na direção de alguns desses eixos ainda são bastante tímidas. Vale 

ressaltar que, no contexto desse Plano de Ação, também é preciso levar em 

consideração a importância da participação dos outros países de língua portuguesa. 

As ações para a unificação ortográfica dos países lusófonos, por exemplo, não 

dependem apenas de políticas públicas brasileiras.  

A proposta de unificação da ortografia da língua portuguesa foi em partes 

motivada pela busca por tornar o português uma das línguas oficiais da ONU, esse 

era o objetivo de Portugal e, principalmente, do Brasil, pois a aceitação da sua 

língua como oficial para as relações internacionais poderia significar um grande 

passo para o alcance do topo da política internacional (SÁ, 2013, s/p). No entanto, o 

que se observou foi um recuo da política de unificação ortográfica devido à não 

aceitação da reforma ortográfica entre alguns países falantes de língua portuguesa. 

Diante dessa atitude defensiva, o Brasil precisou reconsiderar a adoção do novo 
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Acordo Ortográfico no país, estendeu o prazo de adaptação e postergou sua 

instauração para o início de 2016. De acordo com o mesmo autor, a Academia 

Brasileira de Letras (ABL) também precisou reconsiderar a proposta de oficialização 

da língua portuguesa que levaria à ONU e cogita não levar adiante o projeto. No 

contexto de promoção e difusão da língua portuguesa, o possível não 

encaminhamento desse projeto representaria um grande retrocesso. 

A ausência de estratégias oficiais brasileiras que poderiam dar bases para 

políticas públicas do português também pode ser observada no âmbito do 

MERCOSUL. Apesar de a lei n. 26.468 estipular o ano de 2016 como o prazo 

máximo para que sejam implementadas modalidades formativas de docentes de 

PLE na Argentina, a lei também permite a adequação da legislação para incorporar 

professores de outros países do bloco. Isso permite inferir que talvez haja certa 

preocupação argentina com relação à escassez de professores argentinos com 

formação em PLE (CORRÊA, 2013). Se realmente houver essa escassez, torna-se 

ainda mais urgente a abertura de mais habilitações em PLA em cursos de 

graduação nas instituições de ensino brasileiras, bem como a ênfase na 

aprendizagem de espanhol no país e o aumento do incentivo à pesquisa sobre o 

ensino-aprendizagem de PLA no Brasil. 

Também no âmbito do MERCOSUL, é possível citar a política educacional e 

linguística de criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA), localizada no Paraná, em Foz do Iguaçu. De acordo com informações 

retiradas   do   site   da   instituição,   a   missão   da   UNILA   é   “formar   recursos   humanos  

aptos a contribuir com a integração latino-americana, com o desenvolvimento 

regional e com o intercâmbio cultural, científico e educacional da América Latina, 

especialmente no Mercosul”29.  

A UNILA é uma instituição federal de ensino superior que começou a receber 

estudantes em 2009 e é oficialmente bilíngue espanhol/português. Entretanto, a 

universidade tem um corpo docente e uma equipe técnica-administrativa em larga 

medida monolíngue em português em oposição a um corpo discente 

predominantemente multilíngue, formado por uma grande quantidade de estudantes 

que têm outras línguas de preferências, por exemplo o guarani (GARCEZ, 2013, p. 

82). De acordo com o mesmo autor, no período de formulação do plano de 
                                                      
29  Cf.  Institucional.  Disponível  em:  <http://www.unila.edu.br/conteudo/institucional>.  Acesso  em:  12  dez.  
2013. 
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instalação da UNILA, observações e alertas foram feitos com relação a esse 

problema por estudiosos da linguagem, mas foram de pouco efeito (GARCEZ, 2013, 

p. 82). Dessa forma, a UNILA é mais um exemplo de que políticas linguísticas 

importantes no âmbito do PLA são implementadas no Brasil, mas, infelizmente, não 

são acompanhadas por estratégias que poderiam efetivar ou fortalecer essas 

medidas.   

É possível analisar, ainda, a postura que o governo brasileiro tem assumido 

com relação ao exame Celpe-Bras. Esse é o único exame de proficiência 

reconhecido no Brasil e, conforme mencionado na Introdução deste trabalho, a sua 

criação representou um grande avanço para o crescimento do PLA. Quando 

profissionais estrangeiros chegam ao Brasil e desejam ter seus diplomas revalidados 

no país, uma das exigências é que eles provem proficiência na língua portuguesa, o 

que é possível ser feito apenas por meio da certificação do Celpe-Bras. Essa é uma 

forma de assegurar que os profissionais estejam aptos para se comunicar e interagir 

em língua portuguesa nos contextos de trabalho e da vida e, ao mesmo tempo, é 

uma maneira de colaborar para a valorização da necessidade da aprendizagem do 

idioma para os que desejam viver e trabalhar no Brasil. 

Recentemente, no entanto, tem-se observado uma postura do governo 

brasileiro em direção inversa. Ao invés de criar ações que endossem a necessidade 

do exame, pôde-se observar uma ação no sentido contrário com relação aos 

médicos que fazem parte do Programa Mais Médicos. Esse Programa foi uma 

iniciativa do governo federal iniciada em julho de 201330, com o objetivo de melhorar 

o atendimento do Sistema Único de Saúde brasileiro. Até o primeiro trimestre de 

2014, 13.235 profissionais foram levados às unidades básicas de saúde das cidades 

que adotaram o programa. Esse número não é formado apenas por estrangeiros, 

mas também por brasileiros31. Os profissionais estrangeiros que chegam ao Brasil, 

em sua maioria cubanos, passam por um breve curso de língua portuguesa e, 

depois, são submetidos a uma prova do idioma.  

O objetivo nesta seção não é o de discutir a estrutura do Programa Mais 

Médicos nem de se posicionar com relação a sua importância para o Sistema de 

                                                      
30   Informação   disponível   em:   <http://drauziovarella.com.br/noticias/governo-anuncia-programa-mais-
medicos/>.  Acesso  em:  04  maio  2014. 
31   Cf.   artigo   “Mais   Médicos   atinge   meta   de   atendimento   do   programa”.   Disponível   em:  
<http://www.brasil.gov.br/saude/2014/03/mais-medicos-atinge-meta-de-atendimento-do-programa>.  
Acesso  em:  10  mar.  2014. 

http://drauziovarella.com.br/noticias/governo-anuncia-programa-mais-medicos/
http://drauziovarella.com.br/noticias/governo-anuncia-programa-mais-medicos/
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Saúde brasileiro. Entretanto, ao refletir sobre estratégias oficias públicas de 

afirmação da língua portuguesa, não se poderia deixar de olhar para essa posição 

que o governo tem assumido que vai em direção oposta à necessidade de 

certificação do exame Celpe-Bras. Essa postura do governo brasileiro parece ter um 

caráter assimétrico, pois enquanto os estrangeiros que fazem parte do Programa 

não precisam prestar o Exame, todos os outros médicos estrangeiros que não fazem 

parte dele e que desejam revalidar seus diplomas e trabalhar no Brasil precisam 

fazer o Celpe-Bras, uma vez que essa é uma exigência do Conselho Federal de 

Medicina (CFM). Por esse motivo, essa ação oficial do governo brasileiro parece não 

colaborar para uma política afirmativa da língua portuguesa no Brasil.  

O Instituto Machado de Assis (IMA) também é um exemplo de política pública 

de afirmação da língua portuguesa que não foi fundamentada em estratégias para a 

sua efetivação. O IMA foi criado com o objetivo de elaborar e coordenar políticas 

para a língua portuguesa em quatro eixos32: difusão e ensino; documentação; 

pesquisa; e políticas, entretanto não se podem ver ações efetivas nesses âmbitos. 

Em contraposição, é possível destacar diversas ações do Instituto Camões (IC), por 

exemplo, no MERCOSUL. O IC33 é um instituto português e sua missão é, 

resumidamente, propor e desenvolver a política de cooperação portuguesa; propor e 

desenvolver a política de ensino e divulgação da língua e da cultura portuguesa em 

outros países; assegurar a presença de leitores de língua portuguesa em 

universidades estrangeiras e fazer a gestão da rede de ensino de português em 

outros países no nível básico e secundário.  

O Instituto Camões tem uma rede de Ensino de Português no Estrangeiro 

muito forte, com, atualmente, 1.691 docentes e, aproximadamente, 155.000 alunos 

(CORRÊA, 2013, p. 98). No MERCOSUL, destacam-se ações do IC, por exemplo, 

no Uruguai, país em que o Instituto, em parceria com a Universidade da República, 

oferece cursos de atualização de professores de PLE lecionados por professores 

portugueses vinculados ao IC. Na Argentina, é possível visualizar ações na mesma 

direção: nas cidades argentinas não fronteiriças com o Brasil, é visível a força que 

assume a presença da rede de leitorados do IC em parceria com instituições de 

                                                      
32   Cf.   apresentação   do   IMA,   disponível   em:  
<http://portal.mec.gov.br/index.php/?id=12319&option=com_content&view=article>.  Acesso  em:  12  nov.  
2013. 
33   Cf.   página   on-line   do   intituto.   Disponível   em:   <https://www.instituto-camoes.pt/quem-
somos/root/sobre-nos/quem-somos>.  Acesso  em  01  maio  2014. 

http://portal.mec.gov.br/index.php/?id=12319&option=com_content&view=article
https://www.instituto-camoes.pt/quem-somos/root/sobre-nos/quem-somos
https://www.instituto-camoes.pt/quem-somos/root/sobre-nos/quem-somos
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ensino superior (CORRÊA, 2013). Desempenhando papéis semelhantes pelo 

mundo, é possível destacar o Instituto Cervantes (espanhol) e o Instituto Confúcio 

(chinês), que colaboram para a difusão de suas culturas e línguas pelo mundo. 

Diante do contexto sócio-histórico-cultural de globalização em que vivemos e 

do momento de aumento do interesse pela língua portuguesa no mundo, faz-se 

necessária a criação de um instituto brasileiro – ou, pelo menos, o fortalecimento do 

IMA – que se dedique a uma política propositiva da língua portuguesa.  

Como último exemplo, é possível lançar um olhar crítico para a candidatura e 

escolha do Brasil para sediar os grandes eventos internacionais já mencionados 

nesta dissertação: Jornada da Juventude 2013, Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 

2016. Apesar de essas serem excelentes oportunidades para a promoção e a 

difusão da língua portuguesa pelo mundo, uma vez que se constituem em momentos 

em que diversos países lançam seus olhares para o país, o governo brasileiro 

parece ainda não ter conseguido explorar muito bem as oportunidades de promoção 

do idioma português nesse contexto. Ainda que tenham sido publicadas algumas 

propagandas oficiais que mostram um pouco das belezas naturais brasileiras e, de 

certa forma, parecem mostrar um pouco sobre algumas culturas brasileiras, não é 

possível ver estratégias públicas brasileiras que divulguem a língua nesse contexto. 

Também é possível observar uma ausência de ações que colaborem para políticas 

linguísticas na direção de outras línguas; nos aeroportos, por exemplo, ainda não é 

possível encontrar funcionários bem preparados para falar em outros idiomas com 

turistas estrangeiros, o mesmo tem ocorrido em táxis e estabelecimentos comerciais. 

Dessa forma, tem-se observado, que, ao mesmo tempo em que o Brasil cria 

excelentes políticas públicas que poderiam favorecer a afirmação e a difusão da 

língua, o país ainda não cria mecanismos e estratégias para dar suporte para essas 

políticas e, assim, muitas vezes, elas não se consolidam como ações afirmativas em 

favor da língua portuguesa. 

Neste capítulo, foi traçado um panorama histórico do ensino de PLA, PLE, 

PLH e PSL no Brasil e uma reflexão crítica sobre as ações do governo brasileiro em 

favor da promoção e difusão da língua portuguesa. No próximo capítulo, serão 

abordardas as teorias que fundamentam o processo de desenvolvimento desta 

dissertação e que sustentam a análise dos dados desta pesquisa.  
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CAPÍTULO 2 – A TEORIA DA ATIVIDADE SÓCIO-HISTÓRICO-
CULTURAL NO ENSINO DO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 
ADICIONAL 
 

 

 Neste capítulo, são discutidas as teorias que fundamentam esta pesquisa. Na 

primeira parte, é feita uma discussão sobre os principais conceitos que 

fundamentam a TASHC (VYGOTSKY, 2001; LEONTIEV, 1977; ENGESTRÖM, 

1999). Na segunda parte, é discutida a importância da argumentação colaborativa 

nos processos de ensino-aprendizagem, são apresentadas as visões de 

multiculturalidade nas quais esta pesquisa se apoia e é feita uma discussão sobre a 

presença de multimodalidade no ensino de línguas.  

          
     
2.1 A TASHC E O ENSINO DO PLA POR MEIO DE ATIVIDADES SOCIAIS 

 
A TASCH fundamenta esta pesquisa, servindo de base para a análise e para 

o entendimento do sujeito e de sua participação no mundo34. Na perspectiva da 

TASHC, atividade, sociedade, história e cultura possuem naturezas diferentes, mas 

são elementos indissociáveis. 

Atividade é um conceito central para a TASHC e fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Por esse motivo, o objetivo desta seção é discutir 

esse conceito dentro dos parâmetros da TASHC e refletir criticamente sobre os 

elementos que compõem uma Atividade e sobre a sua importância para o ensino de 

idiomas. 

De acordo com Leontiev (1977), uma Atividade não é a simples soma de 

várias ações. Para que a soma de várias ações se constitua como uma Atividade, é 

necessário que os sujeitos que participam dela estejam dirigidos a um fim específico, 

estipulado a partir de uma necessidade percebida. Quando os sujeitos estão em 

Atividade, eles se propõem a agir coletivamente para atingir objetos compartilhados 

que satisfaçam, ainda que parcialmente, as suas necessidades individuais.  

                                                      
34  Conteúdo  citado  por  Liberali  em  reunião  de  orientação  realizada  em  março  de  2014,  na  PUC,  em  SP.   
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 Segundo Leontiev, no   sentido  mais   estreito,   “Atividade é uma unidade não 

aditiva da vida corporal e material de um sujeito material”35 (1977, p. 3). Na 

concepção de Leontiev, as Atividades são realizadas por sujeitos reais que vivem 

em sociedade, ou seja, sujeitos que estão em interação com outros em contextos 

culturais determinados e historicamente dependentes (LIBERALI, 2009, p. 12). 

Essas Atividades não são isoladas, não são a soma de vários acontecimentos da 

vida desse indivíduo, mas, sim, a unidade da vida, o todo que constitui esse 

indivíduo inserido no mundo e constituído pelo – ao mesmo tempo em que constitui 

o – contexto sócio-histórico-cultural no qual vive.   

 Quando um professor está realizando a Atividade de “ministrar uma aula”, por 

exemplo, ele não se constitui em um sujeito que é unicamente professor. Ele é um 

participante da Atividade e se constitui como sujeito em interação com o mundo; é 

um sujeito que é professor, mas que também tem filhos, que mora em uma 

determinada cidade e em um determinado bairro, que é – ou não – adepto de uma 

certa religião, que já morou – ou não – em outros países e cidades, que já lecionou – 

ou não – em outras escolas etc.  

 Da mesma forma que esses aspectos sócio-histórico-culturais são a unidade 
da vida, o todo do professor e o constituem como sujeito, o professor também 

participa da constituição do contexto sócio-histórico-cultural em que vive, a partir da 

realização da Atividade  “ministrar  uma  aula”, que acontece em interação com outros 

sujeitos, em determinados contextos e momentos. 

 Entretanto, um  professor  não  realiza  apenas  a  atividade  de  “ministrar  aulas”,  

ele vivencia muitas Atividades, que estão em interação com as diversas esferas nas 

quais ele se insere. Algumas dessas Atividades podem ser: ir ao cinema, ir ao teatro, 

viajar, ir a um restaurante, fazer uma dissertação de mestrado, escrever um livro, 

ministrar uma aula etc.  

 A vivência dessas diferentes Atividades não acontece isoladamente, pois, ao 

realizar uma Atividade, o sujeito traz consigo a sua história, as suas culturas e 

experiências. A  Atividade  de  “ir  ao  cinema”  pode  se  relacionar,  por  exemplo,  com  a  

sua vivência anterior em algum país do exterior que é cenário do filme ou com as 

características de alguma personagem que se diferenciam das crenças da religião 

na qual ele acredita; pode vir a se relacionar futuramente com a atividade de 
                                                      
35  Tradução  da  autora  do  original  em  inglês:  “Activity  is  a  non-additive  unit  of  the  corporeal,  material  life  
of  the  material  subject.  In  the  narrower  sense”  (LEONTIEV,  1977,  p.  3). 
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escrever um livro, ao planejamento da aula que o professor lecionará no dia em que 

assistiu ao filme. Se isso acontecer, a Atividade  de  “ir  ao  cinema”  irá  se  associar  aos  

alunos do professor, os quais não foram ao cinema, mas assistiram à sua aula; se 

relacionará, também, aos leitores do livro que será escrito pelo professor em algum 

momento no futuro.  

 Ainda com relação à Atividade, Leontiev afirma, também, que “no plano 

psicológico, é uma unidade de vida, mediada por reflexão mental, por uma imagem, 

a qual tem a real função de orientar o sujeito no mundo objetivo”36 (1977, p. 3). 

Assim, ao mesmo tempo em que o autor considera que a Atividade é algo concreto e 

realista, ele mostra que ela só existe porque é mediada por uma imagem. O que cria 

uma Atividade não é o fato de ela ser da vida real, mas de ela ser mediada por uma 

imagem mental, um desejo, que vai orientar o sujeito para a realização da Atividade.  

Dessa forma, o que faz um sujeito agir e participar de uma Atividade no 

mundo objetivo é a imagem que ele cria do objeto idealizado dessa Atividade. Essa 

imagem é gerada a partir de uma necessidade despertada no sujeito. Em outras 

palavras, a falta de algo gera o sentimento de necessidade no indivíduo, ao perceber 

essa necessidade, o sujeito cria uma imagem ideal e é ela que o motiva a participar 

da Atividade para alcançar o objeto que foi idealizado na sua mente.  

O motivo pode ser material ou idealizado, ou seja, pode estar apenas no 

plano do pensamento ou estar no plano da vida real (LEONTIEV, 1977). Nessa 

concepção, então, os sujeitos agem para satisfazer uma necessidade. Assim, o que 

faz estudantes participarem de cursos de idiomas não é a falta do domínio da língua-

alvo, mas a imagem mental que eles fazem para preencher essa falta. A 

necessidade está ligada à ausência e o objeto está ligado à presença. Então, a 

ausência do domínio da língua-alvo por parte de estudantes faz com que cada um 

deles crie um objeto idealizado que preencha essa falta e os faça agir 

 Além dos elementos sujeito e objeto, as Atividades também são constituídas 

por um terceiro componente: instrumento. A figura a seguir representa o modelo da 

das Atividades.                                  

                                                      
36 Tradução da autora do original em inglês: “on the psychological plane, it is a unit of life, mediated by 
mental reflection, by an image, whose real function is to orientate the subject in the objective world” 
(LEONTIEV, 1977, p. 3). 
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                                     Figura 2 - A ação humana mediada 
                                         Fonte: Engeström (1987). 
 

 Segundo Newman e Holzman (2002), os instrumentos são meios de modificar 

a natureza para alcançar um objeto idealizado. Ainda de acordo com os autores, 

eles podem ser usados para o alcance de um fim predefinido (“instrumento-para-

resultado”) ou constituídos no processo da atividade (“instrumento-e-resultado”). 

  Essas concepções de instrumento são relevantes para compreender os 

objetivos da Unidade Didática analisada nesta pesquisa, pois é possível investigar 

se ela é um instrumento para ensino-aprendizagem da língua portuguesa que está 

em transformação (como “instrumento-e-resultado”) e/ou se está apenas direcionada 

a um resultado (como “instrumento-para-resultado”). Para compreender essas duas 

concepções de instrumento, torna-se relevante lançar um olhar para a visão dos 

autores sobre o conceito de método. 

 Newman e Holzman (2002) mostram que, desde Platão, a questão do método 

já perpassava os estudos dos filósofos. Contudo, foi apenas com o desenvolvimento 

da ciência moderna nos séculos XVI e XVII que ela começou a ser considerada 

central nas investigações filosóficas. Francis Bacon (1561-1626) defendeu que o 

método é a chave para o conhecimento. No entanto, as visões tradicionais de 

metodologia viam o método como algo separado do conteúdo e dos resultados, ou 

seja, separado daquilo para o qual o método existe; ele era visto como um 

instrumento a ser aplicado para um fim, um instrumento de caráter pragmático. 

Em contraste, Newman e Holzman (2002) apontam que Marx e Vygotsky 

entendem o método como algo a ser praticado. Para Vygotsky (1978, apud 

NEWMAN; HOLZMAN, 2002, p. 65),   o   método   não   é   um   “instrumento-para-

resultado”,   mas   “instrumento-e-resultado”.   Nessa   perspectiva,   o   método   é  

“simultaneamente  pré-requisito  e  produto”.   
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 Newman e Holzman (2002) mostram, ainda, que Marx – bem como Vygotsky, 

seguidor de Marx – rejeita as visões de mundo do seu tempo, como o racionalismo, 

o empirismo, o positivismo e o materialismo vulgar. Marx desenvolve um método 

próprio, o materialismo histórico-dialético. Nesse paradigma marxista, o objeto de 

estudo e o método são práticos; é importante ressaltar que Marx e Vygotsky não 

entendiam   “prático”   como   “útil”   e,   sim,   como   “atividade   prático-crítica, isto é, 

atividade  revolucionária”  (MARX, 1973). 

 Marx desenvolve, então, o método da práxis, em oposição ao pragmatismo 

dominante naquele momento. Para Marx, a prática científica se fundamenta em 

premissas   reais   que   são   “os   homens,   não   em   qualquer   fixação   ou   isolamento  

fantásticos, mas em seu processo de desenvolvimento real, em condições 

determinadas”  (MARX; ENGELS, 1973, p. 38).  

 Com isso, no início do século XXI, começa a ser criado um confronto 

metodológico entre o método da práxis revolucionária de Marx e o método do 

pragmatismo. Em outras palavras, um confronto entre a compreensão de método 

vista   como   “instrumento-e-resultado”,   em   oposição   à   visão   de   “instrumento-para-

resultado”.    

 Os métodos vistos como “instrumentos-para-resultado” são produzidos em 

massa, são rígidos e úteis para um fim particular predeterminante; o usuário desse 

instrumento já sabe o resultado que quer alcançar. São métodos isolados de seus 

objetos, previamente prontos e apenas aplicados de acordo com o objeto de 

pesquisa. No contexto educacional, um instrumento que ilustra esse primeiro tipo 

são os materiais didáticos desenvolvidos em massa e aplicados em diversos cursos 

de idiomas. Esses instrumentos são desenvolvidos para resultados específicos 

predefinidos e não consideram os contextos sócio-histórico-culturais dos estudantes. 

Assim, o mesmo material didático é utilizado para todos os sujeitos, independente da 

vida que esses sujeitos vivem e da história que os constituem.  

 Contrariamente, os métodos vistos como “instrumento-e-resultado” são 

formulados para ajudar a criar o produto específico, pois o este não está 

previamente pronto. O “instrumento-e-resultado” é flexível e não é útil para um 

resultado predeterminado, uma vez que ele é constituído nas Atividades, as quais 

são consideradas dentro de seus contextos sócio-histórico-culturais e, portanto, não 

são direcionadas para um fim específico, pois estão em constante mudança. Assim, 

o método não é distinguível do resultado obtido, é parte dele e não tem identidade 
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social pré-fabricada. O objeto e o instrumento – método – são dialeticamente 

construídos ao longo do desenvolvimento da Atividade. 

 Na perspectiva do método como “instrumento-e-resultado”, o sujeito faz a 

imagem de um objeto idealizado da Atividade, entretanto não cria um instrumento 

duro para ser aplicado a ela; durante a Atividade, ele vai construindo um instrumento 

que o ajuda a criar o produto final. Em outras palavras, o instrumento não é útil para 

a Atividade e/ou para a vida dos sujeitos, ele é prático e realiza a vida.  

 Dessa forma, um material didático que funciona como “instrumento-e-

resultado” é constituído levando-se em consideração as necessidades e desejos dos 

sujeitos participantes da Atividade e levando-se em consideração o contexto sócio-

histórico-cultural em que eles estão inseridos. É um instrumento constantemente 

transformado durante o desenvolvimento da Atividade.  

 Dentro do campo da psicologia, a visão vygotskyana dialética de método 

como “instrumento-e-resultado” era nova e revolucionária. Marx viu a atividade 

humana como prático-crítica e a considerou um fato sócio-histórico, mas foi 

Vygotsky quem levou essa percepção para o campo da psicologia e trabalhou com a 

ideia de método visto como “instrumento-e-resultado”: 

 
Coube a Vygotsky, em sua busca por desenvolver uma psicologia 
marxista – uma prática revolucionária que transformasse os seres 
humanos num período pós-revolucionário –, descobrir a abordagem 
metodológico-psicológica do instrumento-e-resultado que identifica a 
atividade prático-crítica revolucionária como o que as pessoas fazem 
(NEWMAN; HOLZMAN, 2002, p. 55).  
 
 

 Nessa concepção, atividade revolucionária é aquela que transforma 

totalidade, diferentemente da noção empirista, idealista e materialista vulgar de 

atividade particular para um fim particular, isso seria o que é chamado de 

comportamento (NEWMAN; HOLZMAN, 2002). Na perspectiva de metodologia que 

vê o método como “instrumento-para-resultado”, as atividades são particulares e 

isoladas do instrumento metodológico, enquanto que dentro da concepção dialética 

que vê o método como “instrumento-e-resultado”, as Atividades são consideradas 

dentro de seus contextos sócio-histórico-culturais e não são direcionadas para um 

fim específico, pois não há um fim específico, uma vez que estão em constante 

mudança. Em outras palavras, as Atividades não são consideradas particulares e 

isoladas, mas inseridas nos seus contextos e interdependentes dos fatores sociais, 
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históricos e culturais. Dessa forma, as pesquisas que se fundamentam na 

metodologia da práxis revolucionária não têm como objetivo transformar os 

comportamentos humanos e as atividades isoladas dos indivíduos, mas transformar 

a totalidade histórica que determina os seres humanos – os  “mudadores”.   

 Segundo Newman; Holzman (2002, p. 58), 

 
[...] adaptar-se à história significa comprometer-se na atividade 
revolucionária de mudar totalidades. Adaptar-se à sociedade, no 
caso das sociedades em que vivemos atualmente, significa 
desempenhar certos atos, comportamentos e papéis apropriados aos 
(e tendo valor de troca dentro dos) limites estreitos deste tempo e 
deste espaço particulares (momento) na história do mundo. Assim, 
nossas   “atividades”   do   dia   a   dia   socialmente determinadas e 
mercantilizadas não são atividade nenhuma no sentido marxista, 
histórico do termo. 
 

 Ao desenvolver uma pesquisa de intervenção na área do ensino de línguas 

apoiando-se no método da práxis revolucionária, o pesquisador não tem como 

objeto idealizado proporcionar a aprendizagem da língua-alvo como instrumento útil 

para vidas isoladas dos participantes na sociedade em que se inserem, mas criar 

contextos que possibilitem a apropriação da língua por parte dos sujeitos como 

instrumento que realiza a vida. Com isso, o objeto da Atividade de ensino-

aprendizagem de uma língua não é apenas a transformação de comportamentos 

individuais dos sujeitos analisados, mas a transformação das totalidades. É por esse 

motivo que as pesquisas de intervenção dentro do paradigma da PCCol não têm o 

intuito de colocar o foco apenas nos sujeitos estudados, mas também nas atividades 

e na comunidade.  

 
A prática ou atividade revolucionária (que não deve ser identificada 
com a atividade revolucionária particular de fazer revolução) é a 
atividade humana (histórica) ordinária, cotidiana, de cada hora: é 
uma ação particular, a, mudando a totalidade das circunstâncias 
(“cenários”   históricos)   da   existência   humana   B,   C,   D...   e  
combinações   de   circunstâncias   {B,   C,   D…}   etc.   A   qualidade  
distintivamente humana da nossa espécie e a sua capacidade de 
praticar atividade revolucionária, uma capacidade, como já dissemos, 
que, infelizmente, só algumas vezes é conscientemente manifestada 
(NEWMAN; HOLZMAN, 2002, p. 60-61). 
 

 As Atividades se realizam, então, entre três polos básicos: sujeito, objeto e 

instrumento. Esses polos são sustentados por três outros elementos que também 
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compõem as Atividades: comunidade, regras e divisão de trabalho (ENGESTRÖM, 

1987). Na figura abaixo, pode-se visualizar uma imagem que ilustra o sistema de 

atividade humana também na forma de um triângulo. 

 

              
          Figura 3 - A estrutura do sistema de atividade humana 
                    Fonte:  Engeström  (1987,  p.78)37.  

 

 Na figura triangular acima, a atividade humana é apresentada como um 

sistema dinâmico, no qual os sujeitos que desejam um objeto agem dentro de uma 

comunidade específica, com regras e divisão de trabalho estabelecidas (LIBERALI, 

2009, p. 12). Portanto, as Atividades não acontecem isoladamente, mas integradas 

aos contextos em que se realizam. A Atividade   “ir   ao   cinema”, por exemplo, se 

organiza a partir de regras e divisão de trabalho estipuladas pelo estabelecimento e 

pela comunidade. Ir ao cinema no Brasil é uma Atividade diferente de ir ao cinema 

nos EUA: apesar de não ser permitido, em ambos os países, que os presentes falem 

ao celular enquanto estão na sala de cinema, nos EUA é inaceitável que as pessoas 

utilizem o aparelho para qualquer função, mesmo que silenciosa, pois a comunidade 

entende que a luz do aparelho pode incomodar os participantes da Atividade.  

 Da mesma forma, a maneira como a divisão do trabalho é feita para a 

realização da Atividade  “ir  ao  cinema”  também se associa à comunidade em que se 

insere. Por exemplo, algumas universidades possuem cinemas em seus campi, a 

organização da Atividade   de   “ir   ao   cinema”   de   uma   universidade   é diferente da 

                                                      
37  Esta  versão  traduzida  da  figura  foi  publicada  em  Liberali  (2009,  p.  13). 



59 
 

 
 

organização  de  “ir  ao  cinema”  de  um  shopping center, pois a forma como as Tarefas 

são distribuídas é diferente. No contexto universitário, normalmente, não há um 

bilheteiro que vende ingressos, pois a entrada é livre para os estudantes; na maioria 

das vezes, não há um funcionário que atende ao telefone e dá informações sobre o 

filme, as informações são passadas por e-mail ou postadas em um site ou blog; a 

divulgação, normalmente, não é feita por publicitários, mas por cartazes elaborados 

pelos estudantes, por e-mails e conversas entre estudantes.  

 Dessa forma, uma Atividade nunca é realizada de maneira independente, ela 

está sempre associada à comunidade na qual se insere, às regras, às divisões de 

trabalho, aos instrumentos, aos objetos e aos sujeitos que a realizam.  

 Na perspectiva da TASHC, a organização curricular para o ensino de línguas 

segue a estrutura do sistema de atividade humana e, portanto, é feito por meio de 

Atividades. Com o intuito didático, Liberali (2009) denominou essas Atividades que 

compõem a vida diária e que organizam o currículo para o ensino das várias áreas 

do saber de Atividades Sociais (ASs). Essa adjetivação objetivou diferenciar o 

conceito de Atividade das usuais propostas didáticas, muitas vezes denominadas 

atividades e tomadas como organizadoras do currículo. Assim, o ensino por meio de 

ASs é realizado na relação entre a Atividade e os elementos que a compõe: sujeito, 
objeto, instrumento, comunidade, divisão de trabalho e regras. O quadro abaixo 

resume as principais características desses componentes.   
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Quadro 1 - Componentes da Atividade 

Sujeitos São aqueles que agem em relação ao motivo e realizam a 
atividade. 

Comunidade São aqueles que compartilham o objeto da atividade por meio da 
divisão de trabalho e das regras. 

Divisão de 
Trabalho 

São ações intermediárias realizadas pela participação individual na 
atividade, mas que não alcançam de forma independente a 
satisfação da necessidade dos participantes. São Tarefas e 
funções de cada um dos sujeitos envolvidos na atividade. 

Objeto É aquilo que satisfará a necessidade, o objeto desejado.  
Tem caráter dinâmico, transformando-se com o desenvolvimento 
da atividade.  
Trata-se da articulação entre o idealizado, o sonhado, o desejado 
que se transforma no objeto final ou no produto.  

Regras Normas explícitas ou implícitas na comunidade. 

Artefatos/ 
Instrumentos/ 
Ferramentas 

Meios de modificar a natureza para alcançar o objeto idealizado, 
passíveis de serem controlados pelo seu usuário revelam a 
decisão tomada pelo sujeito; usados para o alcance de um fim 
predefinido (“instrumento-para-o-resultado”) ou constituído no 
processo da atividade (“instrumento-e-resultado”) (NEWMAN; 
HOLZMAN, 2002). 

Fonte: Liberali (2009, p.12). 

   
Há muitas ASs que fazem parte da vida de estudantes e professores de PLA 

e podem ser realizadas nos cursos para o ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa, como, por exemplo: fazer amigos, ir ao museu, participar de um 

churrasco, assistir a um jogo de futebol, ir a um restaurante, ir ao médico, ir ao 

cinema etc.  

 Ao trabalhar com essas e outras Atividades Sociais em cursos de PLA, cria-se 

a oportunidade para que os estudantes tornem-se plenos participantes dessas ASs 

na vida real que vivem fora da sala de aula. Liberali (2011, p. 21) mostra que a 

escola tem “função essencial na constituição de indivíduos que atuem plenamente 

na sociedade da qual façam parte e possam aspirar a formas cada vez mais plenas 

de atuação no  mundo”.  Assim,  ao  desenvolver  o  ensino  de  línguas por meio de ASs, 

abre-se espaço para que os sujeitos aprendam mais do que as estruturas da língua-

alvo e possam ir além, tornando-se agentes ativos na sociedade em que vivem, 

posicionando-se na comunidade em que convivem por meio da língua-alvo – e até 

mesmo por meio da língua materna – e possibilitando transformações nas formas de 

ser e agir. Ainda de acordo com Liberali (2011, p. 21), “a escola tem função 

essencial na constituição de indivíduos que atuem plenamente na sociedade da qual 
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façam parte e possam aspirar a formas cada vez mais plenas de atuação no 

mundo”. 

 Para ilustrar como os componentes de uma Atividade Social se relacionam, 

segue, abaixo, um quadro que descreve uma AS proposta por professores ao 

elaborarem uma UD para o ensino de línguas.  

 
Quadro 2 - Exemplo de Atividade Social aplicado ao ensino de inglês. Atividade Social: Ir ao 
cinema 
Sujeitos Qualquer pessoa que deseje ir ao cinema.  
Instrumento Release, painel de horários do cinema, ingresso, lista de filmes top 

ten, sinopse em caixinha de DVD, outdoor, propaganda de filme, 
cartaz, guia de filmes em revistas e jornais, filmes, trailers, 
conversas para decidir o filme e o cinema, conversas para comprar 
bilhete e pipoca, conversas para comentar o filme, páginas de sites 
da internet, conhecimentos históricos, culturais e sociais que 
permitem compreender melhor o filme, projetor, cadeiras, pipoca, 
dinheiro, cartão etc.  

Objeto Ir ao cinema e participar plenamente da atividade. 
Regras Procedimentos e comportamento adequado para participar dessa 

atividade, além daqueles exigidos por determinado grupo social: ler 
sinopses, decidir horário e local da sessão, comprar ingressos, 
entregar ingressos, comprar pipocas, assistir ao filme 
silenciosamente, comentar o filme, conversar sobre o gênero do 
filme, perguntar sobre atores, descobrir horário de projeção, dar 
dicas sobre o filme, observar o tempo de duração, falar sobre os 
cinemas, solicitar a troca de ingresso, perguntar como se chega ao 
cinema etc. 

Divisão de 
trabalho 

- Alguns participantes leem sinopses, assistem, comentam, 
compram ingresso;  
- Jornalista escreve ou fala sobre o filme;  
- Diretor dirige;  
- Atores atuam;  
- Bilheteiro vende ingresso;  
- Funcionário do cinema recebe e confere ingresso;  
- Atendente de telefone dá informações;  
- Artista gráfico faz o cartaz;  
- Publicitários fazem propagandas do cinema e do filme. 

Comunidade Bilheteiro, lanterninha, amigo, cinéfilo, diretor de filmes, atores, 
professores, pipoqueiro, balconista de café, caixa de café, pais, 
parentes, transeuntes, artistas, vendedores, escritores, jornalistas, 
críticos.  

Fonte: Clarissa  Buzinaro  e  Antonio  (Tony)  Peralli.  “Escola  Castanheiras”  (LIBERALI,  2009,  p.13). 
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 O ensino de línguas por meio de Atividades Sociais normalmente é feito a 

partir do desenvolvimento de Unidades Didáticas (UDs) que auxiliam os professores 

e os estudantes na vivência dessas Atividades Sociais.  

 O preparo das UDs pressupõe planejamentos do professor, levando em 

consideração os seis aspectos listados abaixo, conforme Liberali (2011, p. 30):  

 

- Determinar a Atividade Social;  

- Definir o eixo temático ou a ideia guia: os valores a serem desenvolvidos 

transversalmente;  

- Delimitar o trabalho integrado;  

- Definir as expectativas; 

- Desenvolver os procedimentos metodológicos; 

- Definir modos de avaliação. 

 

  Dessa forma, para o desenvolvimento de uma UD para o ensino de PLA é 

preciso que, primeiramente, seja feita a escolha da Atividade Social ou das 
Atividades Sociais que serão realizadas no curso. Essa escolha deve levar em conta 

a vida dos estudantes e de sua comunidade, mas deve também abrir espaço para 

possibilidades consideradas distantes de suas vidas (LIBERALI, 2011). Segundo a 

autora, a   proposta   é   que   os   “alunos   tenham   a   oportunidade de brincar com 

atividades da vida que estão próximas de sua experiência, mas que possam também 

experimentar  com  o  sonho”  (LIBERALI, 2011, p. 30) 

 Para que essas escolhas sejam feitas, é importante que o professor conheça 

os estudantes e as comunidades das quais fazem parte. Há vários instrumentos que 

podem auxiliar o professor nesse processo de conhecimento; para o 

desenvolvimento do curso que é analisado nesta pesquisa, a professora-

pesquisadora fez uso de um questionário que pudesse ajudá-la a identificar as 

maiores necessidades de seus estudantes e, com isso, auxiliá-la na escolha das 

Atividades Sociais a serem realizadas em sala de aula e, portanto, no 

desenvolvimento da Unidade Didática que é analisada nesta pesquisa. O 

questionário desenvolvido foi  denominado  “A  vida  no  Brasil  e  em  língua  portuguesa  

– atividades  e  dificuldades”  e é apresentado no Anexo 1. 

 No desenvolvimento de uma UD, definir os valores a serem trabalhados 
transversalmente não significa assumir uma postura dogmática e considerar as 
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regras sociais como verdades absolutas, mas criar oportunidades para que, ao 

brincar com as Atividades da vida real, os alunos tenham chances de viver papéis e 

refletir sobre valores (LIBERALI, 2011). Dessa forma, quando se trabalha, por 

exemplo,   com   a   AS   “Ir   ao   cinema”   em   um   curso   de   PLA,   a   ideia   não   é   que   os 

estudantes aprendam apenas a ler as sinopses em português, comunicar-se com o 

bilheteiro para a compra de ingressos, assistir a um filme brasileiro e compreendê-lo, 

mas, também, refletir criticamente, por exemplo, sobre as condutas de brasileiros ou 

de pessoas de outras nacionalidades nas filas das bilheterias – algumas vezes 

marcadas por sujeitos que não se atentam para a participação dos outros membros 

da comunidade na Atividade e  “furam”  a  fila  visando  apenas à compra mais rápida 

do bilhete – e, então, construir propostas efetivas sobre modos de participação em 

sociedade.  

 O trabalho com Atividades Sociais é direcionado para a “vida que se vive” 

(MARX; ENGELS, 2006, p. 26), por isso Liberali (2011) mostra que, ao desenvolver 

uma UD, é importante delimitar o trabalho integrado. Ao trabalhar o ensino de língua 

de forma não isolada, criam-se mais oportunidades para que os sujeitos 

estabeleçam conexões entre diferentes áreas, relacionem diversos conhecimentos 

e, assim, as aulas se aproximem mais à vida real dos estudantes vivida fora da sala 

de aula.   

 Liberali (2011) mostra ainda que, ao desenvolver uma UD, é essencial que se 

leve em conta as necessidades coletivas e individuais de aprendizagem e de 

participação na sociedade. A partir disso, são traçadas as expectativas da UD, as 

quais devem levar em consideração os diferentes processos a serem desenvolvidos 

pelos alunos, como, por exemplo, processos que focalizem 

recuperação/identificação/reprodução; interpretação/análise/explicação e/ou 

reflexão/avaliação/aplicação. 

 Ao se referir aos procedimentos metodológicos para a criação de uma UD 

fundamentada no trabalho com AS e direcionada para o ensino de língua, Liberali 

(2011) mostra que é preciso considerar alguns pontos centrais: o duplo movimento, 

com foco na constituição de Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZPD), o ensino-

aprendizagem por meio de discussão, a performance e os tipos de Tarefas. Neste 

trabalho serão centralizados os três primeiros aspectos destacados pela autora. 

 O ensino-aprendizagem por meio de discussão será abordado na próxima 

seção, na qual será feita uma reflexão sobre a importância da argumentação na 
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educação. Enquanto isso, ainda nesta seção, será traçada uma reflexão sobre o 

conceito de ZPD dentro do viés da TASCH, com o intuito de refletir criticamente 

sobre a importância do duplo movimento como procedimento metodológico. 

 A ZPD foi inicialmente definida por Vygotsky e é internacionalmente 

conhecida como a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 
desenvolvimento potencial (VYGOTSKY, 2002, p. 113). Entretanto, esse conceito 

tem sido revisto por muitos pesquisadores. Magalhães (2009, p. 70) defende que a 

ZPD  é  uma  “zona  de  ação  criativa,  uma  atividade  transformadora  ‘prático-crítica’,  em  

que colaboração e criticidade são imprescindíveis à possibilidade de criação de 

‘novas   trilhas”.  Para Magalhães (2009), a ZPD foi desenvolvida para abranger as 

relações teoria e prática e aprendizagem e desenvolvimento. Nessa perspectiva, 

aprendizagem e desenvolvimento não são processos isolados ou independentes. 

Aprendizagem leva ao desenvolvimento quando vai além, despertando 

possibilidades que ainda não são realizadas pelo no sujeito isoladamente, 

independentemente, mas que constituem a ZPD e podem ser apropriadas por ele, 

vindo a tornar-se parte dele, formando uma unidade. 

 Para que a ZPD se constitua como um espaço colaborativo, é preciso que 

haja interação entre os sujeitos e que eles externalizem seus pensamentos por meio 

da linguagem. Dessa maneira, um poderá agir na fala do outro possibilitando que 

todos possam ir além de si mesmos (SANTIAGO, 2013). 

 Newman e Holzman (2002) argumentam que  as  pessoas  constroem  “zonas”,  

o espaço entre quem são e quem estão se tornando (vir a ser). Os autores 

consideram que o indivíduo se constitui socialmente na relação com o outro, tem 

identidade, mas essa identidade é construída socialmente. 

 O Grupo LACE segue o viés de Newman e Holzman (2002) e Magalhães 

(2009) e entende esse conceito desenvolvido por Vygotsky a partir de uma visão 

dialógica e dialética, defendendo que o indivíduo se compreende na relação com o 

outro e constrói conhecimento na relação com o mundo. Assim, os membros do 

LACE consideram a ZPD uma zona dialética e dialógica de construção de 

subjetividade, é a zona de distância entre ser e tornar-se. Trata-se de uma zona de 

indeterminação e indefinição, pois o sujeito não sabe que caminho vai trilhar nem no 

que vai se tornar, uma vez que o caminho vai se constituindo ao longo do processo. 

A ZPD é um espaço de repensar, a zona na qual os sujeitos transformam e são 
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transformados, criam culturas e modificam culturas, fazem história e são afetados 

pela história.  

 Nessa perspectiva, a distância entre ser e tornar-se é sempre emergente e 

está em constante mudança. Em sala de aula e na   “vida  que  se  vive”, os sujeitos 

podem experienciar diversas zonas de indefinição e podem desenvolver estratégias 

para lidar com elas. Uma das formas de criar ZPD em sala de aula e, dessa forma, 

possibilitar processos de aprendizagem que podem levar ao desenvolvimento é o 

trabalho com conhecimentos científicos e não científicos.  

 
Essa zona organiza-se no DUPLO MOVIMENTO (Vygotsky, 1934; 
Hedeggard, 1998), ou seja, a conexão entre conceitos científicos e 
conceitos cotidianos. Para o autor, todos os tipos de conhecimento 
precisam ser contextualizados e ensinados de acordo com as 
necessidades dos alunos e os interesses e as questões sócio-
histórico-culturais (Vygotsky, 1934). Nesse sentido, o planejamento 
da atividade de ensino-aprendizagem parte tanto do geral em direção 
ao específico como da investigação concreta/contextualizada em 
direção aos conceitos geral/abstrato/científico (LIBERALI, 2009, p. 
22). 

 
 
 Nessa perspectiva, ao planejar a aula, o professor realiza um duplo 

movimento: atua com os conceitos científicos e atua com os conhecimentos 

espontâneos que cada um constitui (VYGOTSKY, 2000). O movimento entre 

conhecimentos científicos e conhecimentos espontâneos em sala de aula é 

abordado nesta pesquisa a partir de uma perspectiva multicultural de aprendizagem, 

que será discutida na próxima seção.  

 Os conceitos abordados nesta seção e na próxima são essenciais para que 

se possa compreender a forma como foi desenvolvida a Unidade Didática da PLA 

analisada neste estudo e a forma como essa UD será interpretada e investigada.  

 

 

2.2 ARGUMENTAÇÃO COLABORATIVA NA EDUCAÇÃO 

 
Esta pesquisa considera que a argumentação tem um papel central na 

educação, principalmente no ensino-aprendizagem de línguas. Assim, o objetivo 

desta seção é mostrar de que forma a argumentação pode funcionar como 

estratégia pedagógica para o ensino de línguas.  
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 Apesar do amplo acesso às diversas áreas de conhecimento que temos 

atualmente – por meio de veículos como a internet, a televisão, os jornais, as rádios 

etc. –, muitas vezes, nas salas de aula, os estudantes ainda são vistos pelos 

professores como tábulas rasas a serem preenchidas com os conteúdos 

transmitidos pelos seus formadores. Essa é uma perspectiva behaviorista38 de 

ensino-aprendizagem, pela qual os estudantes são vistos como folhas em branco e 

os educadores acreditam que as formas de pensar e se comportar serão aprendidas 

em sala de aula ou durante a vida; acreditam que a folha em branco será preenchida 

com o tempo, por meio da transmissão de conhecimentos no ambiente escolar ou 

fora dele.  

 A ideia de transmissão de conhecimento perpassa a estrutura escolar, 

entretanto ela não favorece a construção de novos conhecimentos, pois o foco da 

ação de transmitir está na reprodução e não na criação e reflexão de novas ideias e 

conteúdos. 

  O papel da argumentação é central para a transformação dessa estrutura 

escolar marcada por passividade e repetição. A argumentação é uma forma de 

instaurar o diálogo em sala de aula e estimular os educandos a expor suas opiniões 

e visões de mundo. É, ainda, uma maneira de inibir a simples reprodução e 

manutenção de conteúdos e potencializar a possibilidade de reflexão. Liberali apoia-

se em Oliveira (2011) ao afirmar que:  

 
 
[...] o diálogo passa a ser visto como uma estratégia pedagógica 
que se afasta de posturas homogeneizadoras e monoculturais, 
silenciadoras da ampla variedade de vozes sociais com as quais 
alunos convivem. Sem a possibilidade do diálogo amplo entre 
vozes trazidas pelo formador e formando, as possibilidades de 
escolha e tomadas de decisão se tornam restritas e passam a 
privilegiar a manutenção irrefletida de certos modos de ser e agir no 
mundo (2013, p. 48). 

 

Nesse sentido, a argumentação é vista como uma estratégia pedagógica 

central, pois possibilita a instauração de posturas multiculturais em sala de aula, que 

                                                      
38   Behaviorismo   é   uma   perspectiva   comportamentalista   de   ensino-aprendizagem,   marcada  
principalmente  pelos  estudos  de  Skinner  (1978;;  1996).  O  autor  aplicou  os  conhecimentos  trabalhados  
com  animais  à  educação  e  “propôs  que  o  processo  de  enino-aprendizagem  poderia  ser  compreendido  
por  meio  de  mudanças  de  comportamentos  dos  alunos,  de  forma  condicionada”  (LIBERALI,  2009,  p.  9). 
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levam em consideração a diversidade dos contextos sócio-histórico-culturais de 

cada estudante e do professor. 

Oliveira (2011) mostra que quando se fala em diálogo, as pessoas pensam, 

muitas vezes, que se refere a um processo travado entre iguais e sempre 

direcionado para um consenso. Contudo, o autor mostra que, na realidade escolar, 

normalmente, isso não acontece, pois há uma assimetria entre professores e 

estudantes, uma vez que possuem experiências e conhecimentos diferentes. Ainda 

segundo Oliveira (2011), os estudantes, por diversas razões, constituem auditórios 

heterogêneos. Essa heterogeneidade pode ser ilustrada, por exemplo, pelo fato de 

virem de contextos sociais diferentes daquele professor, e pode ser explicada por 

razões religiosas, étnico-racial ou outras quaisquer. 

No contexto de ensino de PLA em ambientes universitários brasileiros, as 

razões da heterogeneidade podem ser ainda mais evidentes, uma vez que pode 

haver uma grande diversidade de nacionalidades de alunos formando uma única 

sala de aula, sendo todas essas nacionalidades diferentes da nacionalidade do 

professor, que normalmente é brasileiro. Esta pesquisa centraliza esse tipo de 

contexto, marcado pela presença da professora-pesquisadora brasileira e por 

estudantes que vêm de diversos países, que apresentam diferentes idades, 

religiões, possuem crenças distintas e formas de ver o mundo marcadas pelas suas 

vivências em seus países de origem.  

 De acordo com Oliveira (2011), em contextos de auditórios heterogêneos, as 

histórias de vida dos estudantes não são apagadas quando entram na sala de aula. 

Isso   os   leva   a   “medir”   os   professores   em   termos   de   conhecimentos,   valores,  

crenças, hábitos e condutas muito diferentes. Diante disso, torna-se inevitável o 

confronto entre o que os alunos pensam e são e o que pode vir a lhes ser indicado 

pelo docente como modo adequado de ser e agir.  

Nesses contextos educacionais, a importância da argumentação torna-se 

essencial, pois se constitui em uma estratégia para romper com essa postura 

autoritária da escola em tentar impor apenas uma única cultura, a do professor ou a 

da escola − reproduzida pelo professor. Segundo Candau (2008, p. 15), 

 
[...] hoje esta consciência do caráter homogeneizador da escola é 
cada vez mais forte, assim como a consciência da necessidade de 
romper com esta e construir práticas educativas em que a questão 
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das diferenças e do multiculturalismo se façam cada vez mais 
presentes. 

 

Zoghbi (2013) não faz referência a uma abordagem multicultural, mas explora 

a relação entre língua e cultura na interação em sala de aula e se aproxima da 

vertente desta pesquisa quando defende uma perspectiva intercultural de ensino-

aprendizagem. De acordo com a autora, aprender uma língua implica o encontro 

com uma cultura diferente, por esse motivo ela considera que o processo de ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira é essencialmente intercultural. Zoghbi 

(2013) apoia-se em Kramsch (2000) ao mostrar que para haver o entendimento de 

uma cultura estrangeira é preciso colocá-la em relação com a cultura nativa. Dessa 

forma, uma perspectiva intercultural para o ensino de cultura não significa 

simplesmente transmitir informações  entre  culturas,  ela  inclui  “uma reflexão sobre a 

cultura-alvo  e  a  cultura  de  origem” (ZOGHBI, 2013, p. 176). 

Na mesma linha de pensamento, Ferreira (1998) defende que o 

interculturalismo  nas  aulas  de  PLE  é  compreendido  como  a  “capacidade  de  aceitar o 

diferente”,  de conhecer uma nova cultura, experimentar uma diferente forma de olhar 

o mundo e, ao mesmo tempo, conseguir entender a cultura nativa com maior 

criticidade. Ela ainda afirma que aprender uma língua estrangeira ou uma segunda 

língua significa mais do que desenvolver hábitos linguísticos, significa dividir uma 

nova cultura, é entrar em contato com uma maneira diferente de pensar e de ver o 

mundo. 

Dessa forma, aprender uma língua implica aprender uma nova cultura. 

Entretanto, essa aprendizagem não se dá na simples transmissão de informações 

sobre a nova cultura ou na simples imersão no contexto cultural da nova língua, a 

compreensão da cultura da língua-alvo se dá na relação com a cultura da língua 

nativa, a qual é trazida para a sala de aula pelo estudante e deve ser explorada pelo 

professor. Estimular que seus alunos dividam com os colegas as suas formas de 

pensar e ver o mundo é uma forma de valorizar as culturas dos estudantes, com 

isso, o professor pode criar oportunidades para que eles reflitam não apenas sobre 

as suas culturas maternas, mas sobre as culturas da língua-alvo. 

De acordo com Silva (2003, p. 91), o papel do professor não é fazer com que 

os estudantes ajam da mesma maneira que os indivíduos da cultura-alvo, mas dar 

aos alunos a oportunidade de interpretar os significados dessa cultura. Segundo o 
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autor, é preciso que os estudantes se tornem responsáveis por suas próprias 

palavras e que, ao se comunicarem, sejam entendidos pelos interlocutores da outra 

cultura sem que precisem mudar os seus comportamentos.  

Em consonância com essa perspectiva intercultural de ensino-aprendizagem 

de línguas, Ribeiro (2013, p. 249) afirma que: 

 
[...] a dimensão cultural precisa fortalecer fronteiras, e ultrapassar o 
limite da própria cultura, quando a consciência dela o permitir, e 
instalar-se no intercultural, que implica a reciprocidade de viver na 
esfera cultural do outro e simultaneamente ter o outro 
confortavelmente na nossa esfera de cultura.   

 

Segundo Ribeiro, a abordagem intercultural de ensino de língua estrangeira 

deverá, por essência, primar o diálogo, o que significa “estar aberto para aceitar o 

outro e a experiência que ele traz para o encontro a partir do seu ponto de vista” 

(2013, p. 249). É um processo que está sempre inacabado e em construção, 

marcado pela intenção de promover uma relação fundamentada no diálogo, que 

permite a democracia entre as culturas e os grupos envolvidos e não simplesmente 

a coexistência pacífica no mesmo território.  

Esta pesquisa aproxima-se dessa visão e entende que, ao trazer uma 

perspectiva multicultural para a sala de aula de PLA no Brasil, o professor promove 

oportunidades para que seja criado um espaço de reflexão crítica sobre as culturas 

brasileiras, não com o objetivo de criar um ambiente sem conflitos culturais, mas um 

espaço aberto para o diferente e para a reflexão crítica sobre o diferente, um 

ambiente em que todas as culturas são respeitadas e valorizadas, sem a imposição 

das culturas brasileiras e sem a imposição de posturas de doutrinação.   

No contexto universitário de ensino de PLA no Brasil, o desenvolvimento de 

diálogo e argumentação em sala de aula constitui-se em uma ferramenta para a 

instauração de uma perspectiva multicultural no processo de ensino-aprendizagem 

do português. Isso porque, ao colocar a argumentação em posição central na sala 

de aula, as vozes dos educandos e do educador se entrelaçam. A voz do professor 

deixa de ser vista como única e verdadeira e abre espaço para a reflexão crítica 

sobre modos de agir e transformar o mundo. Assim, compreender a argumentação 

como  objeto  de  ensino  nas  escolas  pode  permitir  aos  estudantes:  “resolver  conflitos,  

analisar e melhorar o funcionamento da classe, tomar decisões coletivamente, tomar 
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a palavra em público, discutir problemas com os outros, corroborar ou refutar um 

ponto de vista'' (LIBERALI, 2013, p. 11). 

Por meio da argumentação, ao invés de apenas repetir e manter as formas 

cristalizadas de agir no mundo, o estudante pode ganhar mais autonomia, as suas 

possibilidades de escolhas e tomadas de decisão são ampliadas, potencializando as 

suas capacidades de agir no mundo. Além disso, ao criar a possibilidade de diálogo 

entre estudantes e professores, trazendo para as discussões aqueles que não falam 

muito, a argumentação cria a possibilidade de o estudante reconhecer na escola a 

“vida  que  se  vive”  (MARX; ENGELS, 2006, p. 26) fora dela, fazendo com que teoria 

e prática deixem de ser zonas separadas e estanques nas vidas dos estudantes e 

possibilitando a aproximação das atividades da esfera escolar às atividades do dia a 

dia desses educandos.  

Um dos principais componentes da argumentação é a elaboração de 

perguntas. Normalmente, grande parte das Tarefas desenvolvidas em salas de aula 

de idiomas são realizadas a partir da dinâmica pergunta e resposta: Tarefas de 

produção e compreensão oral; Tarefas de produção e compreensão escrita; Tarefas 

de avaliação; Tarefas de prática em sala de aula. Geralmente, as perguntas são, ao 

mesmo tempo, mecanismos organizadores da dinâmica da aula e também 

mecanismos avaliativos (NININ, 2013).   

A dinâmica de pergunta e resposta em sala de aula é, quase sempre, 

marcada pela relação de poder assimétrica entre o professor e os estudantes. Nas 

aulas das mais diversas faixas etárias, é muito comum ver os alunos tentando 

formular as suas respostas de acordo com a imagem que têm daquilo que o 

professor gostaria que fosse respondido. Frequentemente, nos contextos escolares, 

responder uma dada pergunta de acordo com o que é esperado pelo professor 

caracteriza um saber e legitima o aluno como possuidor do conhecimento.  

A verdade do professor, normalmente, é interpretada como única e absoluta. 

Vê-se aqui, novamente, a ideia de transmissão e reprodução de conhecimento. Na 

maioria das vezes, a nossa sociedade tem um olhar monocultural para as interações 

em sala de aula; os conhecimentos cristalizados nos livros didáticos ou transmitidos 

pelos professores são vistos como verdades absolutas e as assimilações desses 

conteúdos são rigorosamente exigidas nos momentos de avaliação.  

Segundo Ninin (2013), nós somos educados acreditando que é preciso 

acertar sempre, que as perguntas são feitas para serem respondidas de maneira 
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correta e que as perguntas devem ter uma resposta legitimada pela sociedade. Em 

contraposição a essa perspectiva monocultural de ensino-aprendizagem, a autora 

procura desmistificar a visão de pergunta como verificação do saber do outro. De 

acordo com Ninin (2013), perguntar é criar oportunidade para que o outro mostre e 

compartilhe o seu pensamento, que é fruto de sua visão de mundo e produto de 

suas experiências individuais e socioculturais – ela defende que esse processo 

impulsiona transformações. Nessa mesma linha de pensamento, Martin e White 

(2005, apud NININ, 2013) entendem que o ato de perguntar é um ato de expansão 

dialógica, questionar é um convite à interação e é uma forma de ampliar os espaços 

para participação.  

De acordo com Ninin (2013, p. 19), 

 
[...] perguntas são feitas tanto para inserir o outro na atividade 
discursiva – e nessa direção, organizar seu pensamento e favorecer 
a síntese, impulsionar a reflexão e a reformulação de modos de 
pensar, resgatar conhecimentos prévios, favorecer a apropriação do 
discurso do outro, desenvolver o pensamento metacognitivo, 
estabelecer confronto entre pontos de vista, desenvolver o 
conhecimento sobre regras e papéis conversacionais –, quanto para 
monologizar o discurso, assumindo-se o dominante já esperado.   

 

Dessa forma, perguntas podem inserir o outro na atividade e criar diferentes 

tipos de interações. Em sala de aula, a elaboração de perguntas pode propiciar 

interações que impulsionem reflexões críticas e multiculturais. Além disso, as 

diversas formas de questionar podem contribuir para o compartilhamento e 

expansão das visões de mundo dos sujeitos envolvidos na interação. Assim, 

perguntas fechadas de sim ou não – por exemplo: você gosta do Brasil? –, 

normalmente, não proporcionam expansão das ideias, pois, na maioria das vezes, 

as  respostas  se  limitam  apenas  a  “sim”  ou  “não. Por outro lado, perguntas abertas – 

por exemplo: por que você gosta do Brasil? –, geralmente, encorajam reflexão e 

possibilitam expansão de ideias e interação entre os sujeitos envolvidos na 

discussão;;   ao  perguntar   “por   que”,   o   interlocutor   é   instigado a refletir sobre a sua 

visão de mundo e sustentar de maneira argumentativa a sua posição.  

  Ninin (2013) mostra que diferentes tipos de perguntas criam variadas formas 

de interação. Desse modo, os tipos de questionamento tornam-se muito importantes 

no contexto educacional. Ainda segundo a autora, diferentes tipos de perguntas 
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criam possibilidades diversas de aprendizagem e desenvolvimento, porque criam 

variados contextos de ação, papéis e formas de agir aos sujeitos.  

Seguindo a mesma perspectiva, Magalhães (2013, p. 13) mostra que o foco: 

 
 […]   está   na   organização   argumentativa   da   linguagem   para   a  

construção de perguntas que propiciem um contexto de reflexão 
crítica, em que o movimento colaborativo de negociação seja 
constituído pelo estabelecimento de criticidade e de conflitos, 
entendidos como essenciais, uma vez que o conceito de colaboração 
é definido como um processo crítico de negociação com outros. 

 

Nesse sentido, é possível pensar em uma argumentação denominada 

colaborativa. Segundo Liberali (2013), em um processo de argumentação 

colaborativa, os participantes não se propõem a convencer seus colegas da 

superioridade de seus argumentos, mas, sim, a apresentar suas ideias para debate 

e criação de possibilidades de novas ideias compartilhadas.  

De acordo com Liberali (2013), em um contexto escolar marcado pela 

argumentação colaborativa, os participantes começam a perceber que as suas 

respostas  não  são   “certas”  ou   “erradas”  de  acordo  com  um  possível  papel  escolar  

preestabelecido e podem gerar uma boa nota no final do curso. Eles percebem que 

o que eles falam representa as suas escolhas diante do universo de possibilidades 

que são apresentadas no grupo. Então, oferecer uma possibilidade passa a ser visto 

como uma maneira de contribuir com o grupo para a produção de um universo de 

escolhas e de formas de ver, analisar, avaliar. 

Essa pluralidade é uma marca dos processos de argumentação colaborativa, 

os quais podem ser melhor compreendidos quando inseridos em um contexto 

educacional pautado em uma visão multicultural de conhecimento. O New London 

Group39 aponta que há múltiplas formas possíveis de representar a realidade, que 

variam de acordo com os contextos e as culturas. Essas múltiplas formas de 

representar a realidade levam a múltiplos modos de significar. 

Em um contexto educacional em que os conhecimentos são discutidos sob 
                                                      
39  O  New  London  Group  é   o  modo  como  se  denominou  o  grupo  de  pesquisadores  que  em  1994  se  
reuniu   em   New   London   para   discutir   os   caminhos   do   letramento.   Esse   grupo   era   formado   pelos  
seguintes  pesquisadores  Cazden,  C,;;  Cope,  B.;;Fairclough,  N.;;  Gee,  J.  P.;;  Kalantzis,  M.;;  Kress,  G.;;Luke,  
A.;;   Michaels,   S.;;   Nakata,   M.;;   Lo   Bianco,   j.   O   grupo   escreveu   um  manifesto,   publicado   em   1996   e  
reproduzido   no   livro   de   KALANTZIS,  M.   e  COPE,  B.,   em   2000.  O   texto   original   foi   publicado   como:  
Cazden,   Courtney;;   Cope,   Bill;;   Fairclough,   Norman;;   Gee,   Jim   et   al.   A   pedagogy   of   multiliteracies:  
designing  social   futures.  Harvard  Educational  Review,  vol.  66,  n.1,  p.  60-92,  Spring,  1996  (LIBERALI,  
2013,  p.  108). 
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uma perspectiva multicultural, nenhuma verdade é vista como única e absoluta, 

nenhuma ciência é valorizada como superior ou inferior e nenhum conhecimento é 

considerado melhor ou pior que outro. Nos contextos educacionais que assumem 

uma perspectiva multicultural, os espaços científicos não são considerados os 

únicos em que pode haver a produção de conhecimento, uma vez que os não 

oficiais e informais também são credibilizados.  

Santos (2006) propõe a construção de uma ecologia dos saberes, que é um 

“conjunto   de   epistemologias   que   partem   da   possibilidade   da   diversidade   da  

globalização contra-hegemônica e pretendem contribuir para as credibilizar e 

fortalecer”   (p.154).   Segundo  o autor, na ecologia dos saberes, a credibilização de 

saberes não científicos não significa a descredibilização do saber científico, mas, 

sim, o uso contra-hegemônico desse último. Isso  “consiste,  por  um  lado,  em  explorar  

práticas científicas alternativas tornadas visíveis pelas epistemologias plurais das 

práticas científicas, e, por outro, em valorizar a interdependência entre saberes 

(científicos  e  não  científicos)” (SANTOS, 2006, p. 158). 

Santos (2006), também, questiona o porquê dos conhecimentos não 

científicos serem normalmente considerados locais, tradicionais, alternativos ou 

periféricos, e mostra que, na ecologia do saber, as mudanças na hierarquia entre o 

científico e o não científico incluem também mudanças nas dicotomias monocultural 

x multicultural; tradicional x moderno; local x global; subdesenvolvido x desenvolvido. 

Embora não combata as hierarquias do saber em si, Santos (2006) defende a 

luta   contra   uma   “monocultura   do   saber”.   Os seus objetivos são criar relações 

horizontais entre saberes e combater hierarquias e poderes universais e abstratos, 

naturalizados pela história ou por epistemologias reducionistas. O autor mostra que 

as práticas de saber dominantes estão fundamentadas na ciência moderna 

ocidental, e as práticas de saber subalternas estão fundamentadas nos saberes não 

científicos, ocidentais e orientais. Essa hierarquia reproduz a desigualdade social do 

mundo, mas a eliminação dela não seria possível por meio da simples 

democratização do acesso à informação e à produção da ciência moderna, mas, 

sim, no reconhecimento dos limites intrínsecos da intervenção da ciência no real e 

no reconhecimento da necessidade de recorrer a outros conhecimentos para 

superar esses limites. Dessa forma, na construção de uma ecologia dos saberes, é 

necessária a participação de diversos saberes e sujeitos (SANTOS, 2006), é preciso 

centralizar uma multiculturalidade do saber. 
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Liberali (2013), com Santos (2006) e com o New London Group, defende que 

assumir uma postura multicultural em sala de aula significa se posicionar no mundo 

como uma pessoa aberta ao diferente, significa colaborar para instaurar na sala de 

aula a cultura da busca e a não valorizar apenas uma única cultura, oficial ou não, 

científica ou não. 

Esta pesquisa compartilha dessa mesma linha de pensamento e entende que, 

em contextos escolares, a argumentação colaborativa se torna fundamental para o 

encontro de culturas, para a construção de conhecimentos e para que sejam criadas 

múltiplas formas de ver o mundo e agir nele. 

A multiculturalidade está relacionada, também, à forma como os estudantes 

compreendem e interpretam as Atividades Sociais e as Tarefas realizadas em aula. 

Ao trabalhar com um texto em sala de aula, por exemplo, diferentes culturas 

colaboram para diferentes entendimentos sobre os conteúdos verbal e não verbal do 

objeto estudado.  

Atualmente, textos de jornais, revistas, livros didáticos, unidades didáticas e 

de muitos outros gêneros são apresentados por meio de diversos modos, como 

vídeos, textos, imagens etc. De acordo com Bezemer e Kress, “os interesses dos 

produtores e dos leitores de textos são moldados a partir dos contextos sociais, 

culturais, econômicos, políticos e tecnológicos, nos quais sinais são criados; o 

design dos textos é resultado da interação de todos os elementos” (2010, p. 13)40. 

Nessa concepção, multiculturalidade é um elemento que pode afetar o 

desenvolvimento de textos colaborando para a produção de um texto multimodal e, 

ao mesmo tempo, pode ser vista como resultado dessa diversidade semiótica. De 

acordo com os mesmos autores (2010, p. 10):   “todos  os  modos  em  operação  nos  

livros didáticos – tipografia, imagem, escrita e layout – contribuem para o significado 

e  potencialmente  para  aprendizagem”41. Nessa perspectiva, os diversos modos de 
representação apoiam o desenvolvimento dos textos e, em muitos deles, a escrita 

não é a o modo central para a significação (BEZEMER; KRESS, 2010, p.13).  

Dessa forma, quando um professor deseja construir uma unidade didática, é 

importante que leve em consideração os diversos modos que podem compor um 

                                                      
40 Tradução da autora do original em inglês:   “The  producer’s  as  well  as  the  audience’s   interests  are  
shaped by the social, cultural, economic, political and technological environments in which signs are 
made; the  design  is  the  result  of  the  interaction  between  all  of  these”. 
41  Tradução   da   autora   do   original   em   inglês:   “all  modes  operating   in   textbooks   –   typography,   image,  
writing  and  layout  –  contribute  to  meaning  and  potential  for  learning”. 
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texto. O educador precisa refletir e   se   perguntar:   “como o conteúdo pode ser 

modelado e realizado para representar a concepção teórica do assunto ao mesmo 

tempo em que maximize o engajamento do estudante?42”   (BEZEMER; KRESS, 

2010, p.13). 

Em um mundo multimodal, de acordo com Bezemer e Kress (2010), quando 

um professor deseja construir um texto ou uma unidade didática, é essencial que ele 

reflita criticamente sobre as relações sociais estabelecidas com os estudantes, 

pense sobre os recursos disponíveis para fazer o texto, em quais mídias poderão ser 

utilizadas e em como tudo isso se encaixa no que ele deseja comunicar a partir do 

perfil dos estudantes. 

Da mesma forma que o papel do professor é entremeado por esse contexto 

de multimodalidade, o papel do estudante também o é. Ao estar em contato com 

textos que são construídos multimodalmente e que trazem em si marcas de 

multiculturalidade, os estudantes precisam apreender sentidos que vão além 

daqueles expressos apenas na linguagem escrita. É importante que eles saibam 

lidar e interpretar os diversos modos que podem compor um texto, pois, de acordo 

com Bezemer e Kress (2010), atualmente, os designers dos livros e os 

leitores/estudantes assumem responsabilidade pela coerência do texto, o que, 

antes, era domínio exclusivo dos autores.  

Segundo Kress (2009), os modos podem ser usados para representar como o 

mundo é, como as pessoas são socialmente relacionadas e como entidades 

semióticas estão conectadas. Nos livros didáticos contemporâneos, os principais 

exemplos de modos são imagem, escrita, layout, cor e tipografia (BEZEMER; 

KRESS, 2010, p. 14).  
Por exemplo, o desenvolver uma unidade didática para o ensino de PLA 

levando-se em consideração o modo escrita, é importante refletir sobre recursos 

como tipografia, tamanho e tipo de letra, bem como sintaxe, gramática e léxico. 

Dessa forma, antes de construir uma UD, é relevante que o professor pense em 

como o conteúdo que ele deseja abordar em sala de aula pode ser moldado a partir 

dos recursos que ele tem, como em que partes do texto ele pode utilizar uma letra 

de fonte diferente e com qual objetivo ele faria isso. Ele poderia optar pela 

predominância de frases ativas em oposição a frases passivas, se o seu objetivo for 
                                                      
42 Tradução da autora do original em inglês:  “how is the subject content best shaped and realized to 
represent my theoretical conception of  the  subject  while  maximising  the  learner’s  engagement?” 
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construir um texto predominantemente fatual, e não hipotético.   

Da mesma forma, ao construir uma UD, é importante que o professor pense 

em um layout que possa colaborar para que seja representada a concepção teórica 

que ele deseje, tendo em mente o perfil dos estudantes que são parte da turma e os 

recursos disponíveis para a realização da aula. Ao construir uma UD levando-se em 

consideração a multiplicidade de possibilidades de desenvolvimento de layout, o 

professor pode fazer diversas escolhas tendo em mente diferentes relações 

possíveis entre elementos e proporções. Dessa forma, o educador pode escolher 

colocar um texto inteiro em uma única página ou espalhá-lo em mais de uma página. 

Pode ainda optar por uma organização do texto mais modular, que crie múltiplos 

caminhos de leitura, ou optar por um caminho linear de leitura, fixando a ordem na 

qual os estudantes se engajam na leitura do texto (BEZEMER; KRESS, 2010).   

Em conclusão, ao desenvolver uma UD para o ensino de PLA, é essencial 

abordar a multimodalidade a partir de uma visão sócio-semiótica, ou seja, é 

importante tomar decisões sobre layout, escrita, imagem, cores, refletindo 

criticamente sobre o que a combinação dessas escolhas irá representar naquele 

grupo social em que a aula será realizada.  

Neste capítulo, foram discutidos os principais conceitos que fundamentam a 

TASHC e a importância da multiculturalidade, da multimodalidade e da 

argumentação colaborativa nos processos de ensino-aprendizagem de PLA. No 

próximo capítulo, serão abordados os fundamentos da metodologia da PCCol, 

apresentadas as questões de credibilidade, além do contexto e dos participantes da 

pesquisa e discutidos os procedimentos de produção, seleção, análise e 

interpretação dos dados.  
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CAPÍTULO 3 – PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA 
PESQUISA 

 

 

Na primeira parte deste capítulo, há a apresentação da justificativa da escolha 

em fundamentar esta pesquisa na metodologia da PCCol. Na segunda parte, são 

descritos o contexto da pesquisa, os sujeitos participantes e a professora-

pesquisadora. Na terceira parte, há os procedimentos de produção e seleção de 

dados e os procedimentos de análise e interpretação dos dados. Por fim, são 

apresentadas as questões de credibilidade.  

 

 

3.1 A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
 Para que esta pesquisa pudesse ser desenvolvida, PP escolheu fundamentá-

la na perspectiva da PCCol, metodologia que se ancora no materialismo histórico-

dialético de Marx e apoia-se em Vygotsky ao entender que o método é “instrumento-

e-resultado”, ou seja, é simultaneamente pré-requisito e produto. No campo de 

pesquisa da PCCol, as ações de entender e transformar são vistas como um ato 

único. Magalhães (2006, p. 156) defende que a PCCol é um método de pesquisa 

intervencionista, que:  

 
[...] envolve todos os participantes na mediação, coleta, análise e 
compreensão dos conceitos, nos julgamentos de valores e nas 
tomadas de decisões do que fazer e como agir; 
 
[...] proporciona instrumentos para a ação de todos os participantes 
na observação, no questionamento das contradições e na 
apropriação e uso de novas ferramentas mediacionais para a análise 
e reorganização das próprias práticas;  
 
[...] possibilita a análise e compreensão de diferentes perspectivas de 
discurso, considerando as múltiplas vozes, pontos de vista e 
abordagens. 

  

 Assim, a PCCol é a metodologia adotada para este estudo, pois considera 

que todos os seus participantes são sujeitos desta pesquisa e se concentra na 

transformação dos seus agires, procurando voltar-se para o que cria e não para o 

que reproduz. Não se trata de uma pesquisa sobre o outro, mas de uma pesquisa 
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com o outro; não se preocupa apenas em observar o outro, mas em construir com o 

outro e agir junto com o outro.  

 Esta pesquisa investiga a ação de todos os participantes, ou seja, a ação dos 

estudantes e, também, a ação da professora-pesquisadora, para que sejam criados 

possíveis contextos de transformação não apenas para os estudantes, mas, 

também, para o agir da professora-pesquisadora. Para Fidalgo (2006), os dados 

analisados dentro da perspectiva crítica têm como objetivo a emancipação e a 

transformação dos participantes. No caso da professora-pesquisadora, essa análise 

possibilita uma reflexão e conscientização a respeito de suas ações em sala de aula. 

 As pesquisas críticas de colaboração preocupam-se com a articulação entre 

teoria e prática e reconhecem a importância da redução dos espaços entre 

investigação acadêmica e prática. Nessa perspectiva, a transformação da 

professora-pesquisadora voltou-se, então, para a reflexão e a compressão crítica do 

seu agir, bem como para uma possível reestruturação da sua prática docente com 

vista na reestruturação das relações estabelecidas em sala de aula. Assim, o 

processo de desenvolvimento desta pesquisa pôde tornar a pesquisadora mais 

consciente sobre as escolhas que faz quando atua como professora; além disso, 

essa ampliação de consciência pôde permitir que a professora-pesquisadora fosse 

capaz de criar novas possibilidades de combinações criativas na Atividade Social de 

ensinar PLA em contextos multiculturais.   

 Rodrigues (2012, p. 85) retoma Liberali43 e mostra que a pesquisa crítica 

pressupõe uma transformação que ocorre em um processo cíclico de observação, 
realização, análise, avaliação e transformação. Esse processo pode ser iniciado 

pela observação da situação problema e dos primeiros dados coletados. Em 

seguida, pode realizar intervenções que julgue necessárias; depois, pode analisar os 

novos dados coletados; e, por fim, pode avaliar as suas intervenções a partir dos 

resultados obtidos, para possibilitar uma transformação da situação problema. 

 

                                                      
43  Comunicação  pessoal  de  Rodrigues  em  orientação  dia  16  de  agosto  de  2011. 
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Figura 4 - Processo cíclico da pesquisa crítica 
Fonte: Rodrigues (2012, p. 85). 

 

 Ainda retomando Liberali44, a autora compara e argumenta que: 

 
[...] a Pesquisa Crítica de Colaboração vai além desse processo 
cíclico, pois nesse panorama o pesquisador não está sozinho no 
percurso, todos os participantes, de alguma forma, estão envolvidos 
nesse movimento de transformação, isto é, todos têm oportunidade 
de vivenciar essa experiência (RODRIGUES, 2012, p. 85). 

 

 Nesta pesquisa, a professora-pesquisadora e os estudantes são colocados 

em relação de reciprocidade, pois todos participam do processo de construção do 

conhecimento e de desenvolvimento da pesquisa. Nesta investigação, os indivíduos 

são compreendidos como seres em interação, não como seres isolados. Assim, 

considera que os processos de ensino-aprendizagem também são processos não 

isolados, pois os estudantes aprendem na relação com os colegas e com o 

professor, da mesma forma que o docente aprende a ser pesquisador e professor na 

relação com seus estudantes.  

 É comum, por exemplo, que alguns estrangeiros cheguem a outros países 

com um conhecimento prévio básico da língua local, enquanto outros chegam sem 

nenhuma noção da língua. Ao se matricularem em um curso do idioma-alvo, muitas 

vezes esses dois grupos de alunos são colocados na mesma turma. Considerando 

que os processos de ensino-aprendizagem não são processos isolados, este estudo 

entende que todos os alunos podem dar e pedir suporte ao outro (EDWARDS; 

MACKENZIE, 2005). Ao longo do curso, os estudantes podem compreender que seu 

agir pode ser interdependente e que não estão na sala de aula apenas para 

desenvolver as suas próprias habilidades, mas também para turbinar o 

                                                      
44  Comunicação  pessoal  em  orientação  dia  16  de  agosto  de  2011. 
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desenvolvimento do outro. Nesse sentido, não é apenas o estrangeiro que já tem o 

conhecimento prévio da língua que pode ser um recurso para potencializar a ação 

do outro, mas o contrário também.  

 No cenário ilustrado acima, a externalização da voz do estudante que não tem 

conhecimento prévio da língua pode ser um recurso para que os colegas e o 

professor, por exemplo, conheçam outras visões de mundo e possam vir a 

considerar que uma situação pode ser enxergada sob o olhar de múltiplas culturas.  

 Além disso, um estudante que não tem conhecimento prévio da língua pode 

turbinar as ações dos colegas e do professor ao mostrar, por meio de sua postura 

em sala de aula, que dedicação e persistência são essenciais em qualquer processo 

de aprendizagem e que, apesar de os colegas já terem um conhecimento básico da 

língua, isso não os faz mais – ou menos – importantes em sala de aula, uma vez 

que ter conhecimento da língua não é o único objetivo desses processos de ensino-

aprendizagem. Dentro da perspectiva adotada neste estudo, a forma como o 

estudante – ou o falante – usa a língua para participar das Atividades Sociais é 

muito valorizada. Ao aprender uma língua, o intuito é de que os estudantes possam 

se tornar agentes nas Atividades Sociais em que participam e que envolvem essa 

língua, não apenas as Atividades da esfera escolar, mas também as Atividades da 

esfera social, da esfera familiar, da esfera do trabalho etc., para que assim possam 

potencialmente transformar o mundo em que vivem.  

 

 

3.2 O CONTEXTO DA PESQUISA  

 
 A Fundação onde foram coletados os dados desta pesquisa tem caráter 

filantrópico e está localizada em três cidades: São Paulo, Ribeirão Preto e São José 

dos Campos. Ela foi fundada em 1947, começou como uma escola de arte e 

restauração e, posteriormente, foi incorporando cursos universitários. Atualmente, a 

Fundação oferece ensino médio e cursos de extensão, graduação e pós-graduação 

em sete áreas de conhecimento. Todos os cursos são pagos. 

 Desde as suas origens, o contexto da Fundação foi marcado por atividades 

de internacionalização. No início, isso acontecia por meio da promoção de 

exposições – principalmente, do museu da Fundação – e de apresentações locais 

de governantes e intelectuais do exterior. Mais tarde, entre os anos de 2000-2001, a 
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Fundação estruturou o seu departamento de Intercâmbio e Internacionalização para 

fomentar o processo de internacionalização da Fundação nas duas direções: 

enviando estudantes para estudar em outros países e trazendo estudantes 

estrangeiros para estudar no Brasil (2012, p. 16)45. 

 Inicialmente, o departamento foi criado como Assessoria em Relações 

Internacionais e, em 2010, o nome do departamento mudou para Intercâmbio e 

Internacionalização. Atualmente, o campus é internacional e recebe, 

aproximadamente, 400 estudantes estrangeiros provenientes de 25 países por ano. 

 
Quadro 3 - Evolução do Número de 
Convênios Internacionais, Bilaterais e 
Multilaterais Ativos 

ANO NÚMERO DE 
CONVÊNIOS 

2001 19 
2002 28 
2003 28 
2004 37 
2005 37 
2006 46 
2007 42 
2008 51 
2009 64 
2010 70 
2011 70 
2012 74 

    Fonte: Revista da Fundação, n. 255. 
  

A Fundação oferece cinco tipos de programas internacionais para os seus 

alunos: 1) Programa de Intercâmbio; 2) Curso de férias; 3) Programas de dupla 

titulação; 4) Pós-graduação no exterior; 5) Programa para alunos do Ensino Médio 

do Colégio da Fundação. 

 No movimento inverso, a Fundação oferece quatro tipos de programas 

internacionais para estudantes estrangeiros que vêm para o Brasil: 1) Curso de PLA; 

2) Programa de Intercâmbio; 3) Disciplinas ministradas em inglês para alunos 

brasileiros e estrangeiros; 4) Cursos de graduação e pós-graduação.  

                                                      
45  Estes  dados  foram  extraídos  da  revista  mensal  publicada  pela  Fundação,  a  qual  não  terá  o  seu  nome  
divulgado  para  que  seja  mantido  o  sigilo  do  nome  do  local  em  que  esta  pesquisa  foi  desenvolvida.  Essa  
é  a  edição  número  255  da  revista  e  foi  publicada  em  2012. 



82 
 

 
 

 Esta pesquisa se concentra no primeiro tipo de programa de 

internacionalização da Fundação: o curso de PLA. Entretanto, vale ressaltar que 

alguns estudantes que frequentam esse curso também participam de um ou de 

alguns dos outros programas. Da mesma forma que alguns estrangeiros vêm para a 

Fundação e não fazem o curso de língua portuguesa, participando apenas dos 

outros programas internacionais para estudantes estrangeiros.  

 O curso de PLA foi criado em 2004 em duas modalidades: intensivo (um mês 

de aula, com a duração de 100 horas) e extensivo (19 semanas de aula, com a 

duração de 285 horas). Começou com quatro estudantes e hoje tem mais de cem 

alunos por semestre.  

 Esses cursos de PLA estão vinculados à diretoria do curso de graduação de 

Artes Visuais e ao Núcleo de Idiomas da Fundação. As matrículas são feitas 

mediante preenchimento de uma ficha de inscrição, envio de curriculum vitae, 

histórico escolar recente (caso o estudante o tenha disponível), duas fotos 3x4 e 

cópia da página de identificação do passaporte. Os documentos originais são 

enviados por correio e a digitalização de cada um deles é enviada por e-mail. Depois 

de um período, a Fundação envia uma carta de aceite diretamente ao aluno ou para 

a o Departamento de Intercâmbio da instituição de origem – para o caso dos 

estudantes que vêm estudar no Brasil por meio de um convênio entre a Instituição 

de origem e a Fundação. O aluno é responsável pela candidatura e obtenção do 

visto de estudante e seguro de saúde para o período do programa. O aluno, 

também, é responsável pelo pagamento do curso e do material didático adotado 

pela Fundação. 

 Em 2013, foram ministrados quinze cursos de PLA: quatro Intensivos I 

(iniciantes); dois Intensivos II (intermediários); dois Extensivos I (iniciantes-

intermediários), dois Extensivos II (intermediário), dois Extensivos III (avançado), 

dois Preparatórios para o Exame Celpe-Bras, um curso que não foi denominado 

nem Extensivo nem Intensivo, o qual é realizado a cada dois anos exclusivamente 

para grupos de estudantes que vêm de uma faculdade norte-americana.  

 A professora-pesquisadora escolheu desenvolver esta pesquisa com os 

estudantes de duas turmas. A primeira foi de um dos cursos Intensivos I e a 

segunda do grupo de estudantes da faculdade norte-americana. Os perfis das duas 

turmas e da professora-pesquisadora serão descritos nas três próximas seções.  

 As duas salas de aula onde foram ministrados os dois cursos são bastante 
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semelhantes. Ambas possuem uma média de quarenta carteiras para os estudantes; 

uma mesa e uma cadeira para o professor; uma lousa com canetas coloridas; uma 

tela e um projetor. Durante todas as aulas da professora-pesquisadora na Fundação, 

a professora-pesquisadora quase não fez uso da lousa e das canetas, pois tudo o 

que precisava ser escrito para a leitura dos estudantes era digitado no computador e 

projetado para os estudantes. Ao final da aula, um documento com o resumo da 

lousa era postado para os alunos em uma plataforma virtual chamada blackboard. A 

lousa era utilizada apenas quando a professora-pesquisadora queria ilustrar algo 

que o computador não permitia que fosse feito com facilidade, como, por exemplo, 

desenhar uma rosa dos ventos para explicar as regiões brasileiras.  

 

 

3.2.1 Os participantes do curso Intensivo I  
  

 A turma era composta pela professora-pesquisadora e por treze estudantes 

vindos de cinco países diferentes. Segue, abaixo, um quadro que resume as 

nacionalidades dos estrangeiros e as siglas que foram atribuídas a eles para que o 

sigilo da pesquisa fosse mantido.   

 
Quadro 4 - Os estudantes da Turma 1 

Nome País 
AL EUA 
AY EUA 
AN EUA 
BR EUA 
CL EUA 
MA EUA 
DY EUA 
GR EUA 
CH China 
EA China 
IA China 
YO Japão 
DA Irlanda/Reino 

Unido 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Os estudantes norte-americanos desta turma vieram para o Brasil durante as 

férias de verão dos EUA e ficaram aqui apenas durante o período do curso, com 

exceção da BR, que veio para São Paulo planejando ficar mais tempo. Ao final do 

Intensivo, essa aluna se matriculou no Curso Extensivo de Português do semestre 

seguinte. Os outros estudantes vieram para o Brasil para morar por um tempo maior 

do que o período do curso. IA, CH e EA também se matricularam no curso Extensivo 

do semestre seguinte. DA deu continuidade aos estudos com aulas individuais com 

a professora-pesquisadora na mesma Fundação de ensino.  

 Os estudantes tinham entre dezoito e vinte e cinco anos, com exceção de CH 

e YO; CH tinha mais de quarenta anos e era professor de chinês na mesma 

Fundação enquanto YO tinha mais de vinte e cinco anos e não trabalhava no 

momento da pesquisa. DA era professor particular de inglês e todos os outros 

participantes eram estudantes. Além do curso de português, a maioria dos alunos da 

turma   também  cursava  a   disciplina   “Fazendo  negócios   no  Brasil”46, ministrada em 

inglês, na mesma instituição.  

 O nível do curso era iniciante e os participantes ainda não tinham estudado 

português antes. Ao final, todos os estudantes foram aprovados e considerados 

estudantes do nível A1, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência 

para Línguas Estrangeiras.  

 A carga horária foi de 100 horas, dividida em vinte e cinco encontros. Os 

estudantes tiveram aulas todas as tardes, durante cinco semanas e meia, das 13h30 

às 17h30. Às quartas-feiras, foram oferecidas aulas denominadas como culturais, 

sendo que algumas delas eram realizadas na Fundação e outras foram saídas 

pedagógicas.  

 As aulas denominadas culturais desse curso foram: Festa Junina na quadra 

coberta da Fundação; aula de ritmos brasileiros; visita ao Museu do Futebol; aula de 

culinária paulista, visita ao Pátio do Colégio e ao Mercado Municipal de São Paulo. 

Essas aulas também apresentam momentos de teoria, como, por exemplo, uma 

introdução à história do futebol a partir de uma atividade de vídeo e performance 

antes da visita ao Museu; uma atividade introdutória sobre a cultura das festas 

juninas no Brasil e uma Tarefa desenvolvida em sala com a letra de uma música 

                                                      
46  O  nome  original  da  disciplina  é  Doing  Business  in  Brazil. 
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típica, bem como o desenvolvimento de outras Tarefas que fundamentaram as aulas 

de culinária e de visita ao Pátio Municipal. 

 O curso foi coordenado por uma professora que será chamada nesta 

pesquisa de YY para que o sigilo seja mantido. Foi ministrado pela professora-

pesquisadora e por outra professora que será chamada de KK. A professora-

pesquisadora ministrou aulas às segundas e terças-feiras e a Profa. KK ministrou 

aulas às quintas-feiras e sextas-feiras. Nesse período, houve um feriado nacional, 

que impediu que a professora-pesquisadora ministrasse duas aulas. A professora-

pesquisadora não ministrou a aula da primeira terça-feira do curso, pois ainda não 

era período de férias das disciplinas cursadas para o mestrado da PUC-SP, dia em 

que a professora-pesquisadora cursava a disciplina Teoria Linguística: 
Argumentação em Contexto Escolar.  

Desse modo, a professora-pesquisadora teve dez encontros com a turma e a 

Profa. KK, onzes. Em todas as sextas-feiras, com excessão da primeira semana, os 

estudantes fizeram uma prova sobre os conteúdos trabalhados durante a semana, 

com duração de mais ou menos 45 minutos e extensão de uma página. Todas as 

avaliações apresentavam uma questão de produção escrita ao final. No Anexo 2 é 

apresentado um quadro que resume a divisão das aulas do curso todo.  

 O livro adotado para o curso foi o Bem-Vindo! A língua Portuguesa no Mundo 
da Comunicação – Livro do Aluno; Bem-Vindo! Caderno de Exercícios para 
Estudantes de Origem Anglo-Saxônica, CD de Áudio 1, Editora SBS. Além disso, as 

professoras utilizaram e adaptaram unidades didáticas compartilhadas pelos 

professores do Núcleo de Idiomas, por meio de uma ferramenta virtual chamada 

Blackboard. As professoras desenvolveram, separadamente, Unidades Didáticas 

próprias, de acordo com os perfis e as necessidades identificadas nos estudantes da 

turma em foco.  

 Dentre as Unidades Didáticas criadas pela professora-pesquisadora para 

esse curso, uma  delas   foi  baseada  na  Atividade  Social   “Viajar”,  que será discutida 

nesta pesquisa. Na Seção 4.1, é apresentada a justificativa da escolha dessa 

Atividade Social.  
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3.2.2 Os participantes do curso II 
 
 A turma era composta pela professora-pesquisadora e por nove estudantes 

de cinco nacionalidades diferentes. Apesar de serem de países diferentes, todos 

moravam nos Estados Unidos, em Nova Iorque, e cursavam a mesma faculdade. Os 

majors e minors dos estudantes variavam bastante: Antropologia, Matemática, 

História, Bioengenharia, Ciências Políticas, Computação, Relações Internacionais, 

Estudos Latinoamericanos. Entre os alunos, havia também um professor de Cinema, 

que era o coordenador do programa de intercâmbio que trouxe os estudantes à 

Fundação e também era responsável por ministrar uma disciplina de Cinema na 

Fundação para os oito estudantes, durante o programa de intercâmbio.  

 O quadro apresentado a seguir resume os perfis dos estudantes da turma a 

partir de sete características: nacionalidade, idade, idiomas, temas de estudo na 

universidade norte-americana, trabalho, conhecimento prévio da língua portuguesa e 

razão para aprender português. Esse quadro foi organizado a partir de um breve 

questionário que os estudantes responderam na penúltima semana do curso. Não foi 

possível fazer um quadro semelhante com o perfil da Turma 1, pois esse 

questionário foi criado pela PP quando a Turma 2 foi iniciada, momento em que os 

estudantes da Turma 1 já tinham finalizado o curso e retornado para os seus países 

de origem. Dessa forma, o quadro que resume o perfil da Turma 1 é um pouco mais 

simples do que o da Turma 2. É importante destacar, também, que uma cópia desse 

questionário está apresentada no Anexo 1.  
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Quadro 5 - Os estudantes da Turma 2 
Nome Nacionalidade Idade Idiomas Estudos na 

universidade 
norte-
americana 

Trabalho Conhecimento 
prévio de 
português 

Porque quer 
aprender 
português 

AB Dominicana 19 Inglês 
Espanhol 

Ciências 
Políticas, 
Computação 

Não 5 meses de 
curso em duas 
universidades 
norte-
americanas 

Para 
trabalhar no 
Brasil algum 
dia 

JU Norte-
americana, 
mas os pais 
são 
dominicanos 

18 Inglês 
Espanhol 

Matémática, 
Estudos 
Latino-
Americanos 

Não 10 semanas de 
curso nos EUA 
(2 vezes por 
semana) 

Gosta muito 
de português 
e do Brasil 

CO Norte-
americano 

20 Inglês Neurociência Sim, trabalha na 
universidade dos 
EUA 

Sim, um curso 
de 2 meses 
nos EUA 

Porque gosta 
da língua e 
porque 
precisa falar 
com outras 
pessoas em 
São Paulo 

ML Dominicana 19 Inglês 
Espanhol 

Física, 
Ciência, 
Tecnologia, 
Medicina na 

Sim, na 
universidade dos 
EUA 

Sim, um curso 
de 3 meses 
nos EUA 

Porque 
gostaria de 
falar 3 
línguas e de 
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Cultura trabalhar no 
Brasil no 
futuro 

AZ Palestino 20 Inglês 
Árabe 

Engenharia, 
Biologia 

Não Não Porque quer 
falar com os 
brasileiros 

TA Dominicana e 
americana 

20 Inglês 
Espanhol 

Antropologia, 
Relações 
Internacionais, 
Estudos 
Latino-
Americanos 

Não Sim, um curso 
de 2 meses 
nos EUA 

Porque quer 
entender as 
pessoas do 
Brasil  

NA Dominicana 19 Inglês 
Espanhol 

Relações 
internacionais 

Sim, é tutora na 
universidade 
norte-americana 
e vendedora em 
uma loja em 
Nova Iorque 

Não Porque o seu 
enfoque em 
Relações 
Internacionais 
é a América 
Latina, então 
quer falar os 
principais 
idiomas do 
continente 

MH Paquistanesa 19 Inglês 
Urdo 

Psicologia, 
Matemática 

Não Sim, um curso 
de 3 meses. 

Porque acha 
a língua 
muito linda e 
porque é 
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necessário 
para estudar 
no Brasil 

DL Colombiano Não 
respondeu, 
mas 
escreveu: 
“mais  
velho do 
que os 
outros!” 

Inglês 
Espanhol 
Francês 
Português 

Não  Sim, é professor 
de história e 
literaturas 
latinoamericanas 

Não Porque é 
lindo e ajuda 
a entender 
melhor as 
realidades da 
América 
Latina 

Fonte: Elaborado pela autora.
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 Essa turma era bastante heterogênea com relação ao conhecimento prévio da 

língua portuguesa. Entre os nove estudantes, foi possível perceber que eles 

poderiam ser divididos em basicamente três diferentes níveis de conhecimento do 

português.  

 DL já havia estado no Brasil algumas vezes e estudado a língua, por isso era 

o estudante que tinha mais conhecimento do idioma. Ele se inscreveu no curso 

como ouvinte, mas participou ativamente de todas as aulas. Durante o mesmo 

período, ele também fez o curso Intermediário de PLA da Fundação. Como ele era 

professor de Cinema dos alunos da turma, em alguns momentos de interação em 

sala de aula, pôde-se perceber uma leve relação de hierarquia entre ele e os outros 

estudantes, entretanto foi possível observar que ele sempre se preocupava em não 

assumir uma posição de autoridade ou de superioridade devido ao conhecimento 

prévio mais avançado que tinha da língua, o que colaborou para o seu 

relacionamento com os demais alunos durante as aulas. O seu perfil jovem e 

descontraído também parece ter contribuído para a integração do grupo.  

 JU, NA, TA e AB são falantes nativas de espanhol e já tinham estudado um 

pouco do português. Quando chegaram ao Brasil, elas já se comunicavam um pouco 

em português, apesar de apresentarem bastante interferência do espanhol ao se 

expressarem oralmente e por escrito. 

 ML também é falante nativa de espanhol e tinha estudado português por três 

meses. Ela chegou ao Brasil com um desenvolvimento menor da língua portuguesa 

se comparada com os cinco estudantes descritos acima. As suas produções orais e 

escritas eram muito marcadas por interferências da língua espanhola.  

 CO é americano, já tinha estudado cinco anos de espanhol e três meses de 

português nos EUA. Entretanto, talvez pelo fato de não ser falante nativo de 

espanhol como a maioria dos outros estudantes, ele chegou com a sua habilidade 

de comunicação oral pouco desenvolvida. A sua habilidade de escrita era mais 

desenvolvida do que a sua expressão oral e quase não apresentava interferências 

do espanhol.  

 MH também não é falante nativa de espanhol e a sua língua-mãe é Urdo, 

idioma que não apresenta muita proximidade com o português. Ela já tinha estudado 

espanhol e se comunicava bem na língua, além disso já havia feito um curso de três 

meses de português, porém chegou com a sua habilidade de comunicação oral e 

escrita menos desenvolvida do que a maioria dos outros estudantes. 
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 AZ nunca tinha tido nenhum contato com o português, nem estudado 

espanhol, e a sua língua materna é o árabe, idioma que também não apresenta 

muita proximidade com a língua portuguesa. PP e a coordenadora conversaram 

bastante com ele antes de iniciarem as aulas e lhe disseram que seria preciso um 

grande esforço em casa e em sala de aula para que pudesse acompanhar as aulas. 

PP também conversou bastante com a turma no primeiro dia de aula e ao longo do 

curso, enfatizando que eles estavam em grupo e que todos eram responsáveis pela 

aprendizagem de todos, não apenas pela própria aprendizagem. Ao longo do curso, 

AZ se demonstrou muito interessado e realmente trabalhou bastante. Os demais 

estudantes também colaboraram muito para a sua aprendizagem e potencializaram 

o seu agir em muitos momentos, estudando com ele, não caçoando de suas 

pronúncias diferenciadas ou de suas perguntas mais básicas, o auxiliando sempre 

que preciso e tendo paciência com ele. AZ estava cursando o último ano da sua 

graduação nos EUA, então, além de se focar no estudo da língua portuguesa, ele 

também precisou se dedicar bastante aos estudos e preparação para candidaturas 

para o ingresso em programas de Pós-Graduação nos EUA.  

 Além do curso de português, os estudantes também fizeram outras disciplinas 

e realizaram algumas viagens pelo Brasil juntos. As disciplinas e viagens foram 

organizadas e planejadas pela faculdade norte-americana que os estudantes 

cursavam. Os horários das aulas, viagens e atividades foram planejados por eles 

antes da chegada ao Brasil. A coordenadora do curso de português da Fundação e 

o Núcleo de Idiomas ficaram responsáveis apenas pela organização dos cursos de 

PLA ministrados pela professora-pesquisadora, os quais foi composto pelas aulas 

regulares e culturais de português. O programa de estudos e de viagens organizado 

para a turma foi bastante diversificado e possibilitou que os alunos conhecessem e 

estudassem o Brasil sob uma perspectiva plural.  

 A carga horária do curso de PLA foi de 60 horas, divididas em catorze 

semanas. Os estudantes tiveram aulas de português duas vezes por semana, com a 

duração de duas horas cada. Bem como a outra turma, esta também teve as aulas 

denominadas culturais, algumas delas realizadas na Fundação e outras foram 

saídas pedagógicas. As aulas culturais deste curso foram: culinária brasileira; visita 

ao Pátio do Colégio e ao Mercado Municipal de São Paulo; aula de samba; aula de 

joalheria. No Anexo 2, é apresentado um quadro que resume o planejamento do 

programa, incluindo as aulas regulares e culturais do curso de PLA, as viagens, os 
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passeios e as outras disciplinas.  

 O nível do curso de português era iniciante e, ao final, todos estudantes foram 

aprovados. Alguns alcançaram o nível A2, outros o nível B1 e um deles o nível A1. 

Os níveis são classificados de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência 

para Línguas Estrangeiras.  

 O curso também foi coordenado pela professora YY e ministrado pela 

professora-pesquisadora. O livro adotado para o curso também foi o Bem-Vindo! A 
língua Portuguesa no Mundo da Comunicação – Livro do Aluno; Bem-Vindo! 
Caderno de Exercícios para Estudantes de Origem Anglo-Saxônica, CD de Áudio 1, 

Editora SBS. Além disso, a professora-pesquisadora e a professora substituta 

utilizaram e adaptaram unidades didáticas compartilhadas pelos professores do 

Núcleo de Idiomas, por meio da ferramenta virtual chamada Blackboard. A 

professora-pesquisadora desenvolveu, também, unidades didáticas próprias, de 

acordo com os perfis e as necessidades identificadas nos estudantes da turma.  

 Dentre as Unidades Didáticas desenvolvidas pela professora-pesquisadora 

para este curso, uma delas foi a reconstrução da UD criada para a turma do 

Intensivo   I,   para   a   realização   da   Atividade   Social   “Viajar”.   A   versão   da   UD  

desenvolvida para esta turma também será discutida e analisada nesta pesquisa.  

 
 

3.2.3 Os cursos I e II 
 
 As aulas dos dois cursos descritos nas seções acima foram do nível Iniciante 

e serão analisadas nesta pesquisa. Os estudantes das turmas apresentam perfis 

bastante diferentes, principalmente, pelo fato de a maioria dos estudantes do curso II 

ser falante nativo de espanhol, língua que apresenta bastante proximidade com a 

língua portuguesa, enquanto que na primeira turma, a maioria dos sujeitos era 

falante nativo de inglês, língua não tão próxima do português.  

 Na Turma I, a maior parte dos estudantes morava nos EUA enquanto que na 

Turma II todos os estudantes moravam nos EUA. Entretanto, a maioria dos 

estudantes da Turma II não era norte-americana, eram estrangeiros vivendo nos 

EUA e, portanto, já tinham passado pelo processo de aprendizagem de uma outra 

língua – para alguns o português era, inclusive, a segunda língua adicional. 
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Enquanto isso, os estudantes norte-americanos da Turma I não tinham passado por 

um processo de aprendizagem semelhante, para eles parecia ser bastante difícil 

refletir criticamente sobre a língua portuguesa. Refletir criticamente sobre a língua 

inglesa também parecia ser algo novo para eles. 

 Durante a sua experiência como professora de PLA nos EUA, PP viveu 

situações semelhantes e percebeu que os seus alunos norte-americanos pareciam 

não ter muitas oportunidades de contato com outras línguas. Situação bastante 

diferente foi vivida pela PP quando morou em Portugal e conheceu europeus e 

latinos que estavam estudando português no país e pareciam já estar bastante 

acostumados a aprender outros idiomas, a refletir criticamente sobre as suas línguas 

maternas e sobre a língua adicional alvo. Por outro lado, PP percebeu que esse 

cenário norte-americano parecia estar mudando, pois notou que muitos norte-

americanos já estavam se preocupando um pouco em aprender espanhol. 

 Essa diferença entre as duas turmas é muito importante, pois PP pôde notar 

que na Turma I houve um grande estranhamento inicial com relação ao processo de 

aprendizagem da língua portuguesa, enquanto que na Turma II esse processo foi 

bem mais leve e natural.  

 Outra diferença marcante entre as duas turmas é que a II era composta por 

estudantes vindos da mesma faculdade, todos eram parte do mesmo programa de 

intercâmbio, portanto conviviam muito durante as outras atividades programadas 

para serem realizados no Brasil. Por outro lado, os estudantes da Turma I se 

conheceram apenas quando começou o curso, mas fizeram amizade muito 

rapidamente, principalmente entre os alunos vindos do mesmo país.  

 Além disso, o tempo de curso e, portanto, de vivência no Brasil foi bem menor 

na Turma I, já que se tratava de um curso Intensivo de apenas cinco semanas e 

meia. No entanto, vale ressaltar que as aulas que foram selecionadas para análise 

nesta pesquisa foram ambas realizadas no início dos cursos das duas turmas.  

 Como os dois grupos apresentam características bastante peculiares e 

distintas, a princípio PP achou que não seria possível fazer uma análise comparativa 

das aulas ministradas nas duas turmas e da UD realizada com elas. Entretanto, 

depois de refletir criticamente sobre os objetivos desta pesquisa, PP percebeu que 

ambas as turmas eram marcadas por multiculturalidade; PP percebeu, também, que 

a dinâmica de pergunta-resposta estaria presente tanto nas aulas da turma que tinha 

estudantes com conhecimento prévio da língua (Turma II), quanto nas aulas com 
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estudantes sem nenhum conhecimento do idioma (Turma I); portanto, as formas de 

fazer perguntas e dar respostas durante a realização de uma AS poderia influenciar 

o processo de ensino-aprendizagem do PLA dos dois grupos.  

 PP percebeu, ainda, que as diferenças de perfil das turmas não poderiam 

impedir o desenvolvimento da análise apresentada nesta pesquisa, pois ela 

centraliza os processos de ensino-aprendizagem do PLA e não as estruturas da 

língua portuguesa; a pesquisa centraliza a AS “Viajar”  e não Tarefas isoladas para a 

aprendizagem do português.  

 

 

3.2.4 A professora-pesquisadora 
 
 A professora-pesquisadora é graduada em Letras, bacharelado e licenciatura 

Português/Inglês, pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e pela Universidade 

Nova de Lisboa (UNL). Sua trajetória profissional como professora foi iniciada em 

2005, quando cursava o primeiro ano da graduação e começou a dar aulas de Inglês 

em um instituto Profissionalizante de Ensino, em Araraquara.  

 Após ser contemplada com uma bolsa do Programa PET (Programa de 

Educação Tutorial), subordinado à Secretaria de Ensino Superior (SESu) do 

Ministério da Educação (MEC), destinado ao desenvolvimento de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão para alunos da graduação, a professora-pesquisadora 

parou de lecionar aulas de língua inglesa e começou a se concentrar nas Tarefas do 

Programa. Iniciou as suas atividades de pesquisa, desenvolvendo a sua 

investigação de Iniciação Científica individual e também deu início às pesquisas em 

grupo, desenvolvendo trabalhos voluntários de ensino e extensão em escolas da 

rede pública e participando de congressos e grupos de estudo durante toda a 

graduação.  

 Após as duas experiências no exterior mencionadas na Introdução desta 

dissertação e depois do período de dois anos de trabalho em uma editora 

especializada na publicação de materiais impressos e digitais na área da educação 

e ensino de idiomas – principalmente, materiais para o ensino de PLA –, a 

professora-pesquisadora começou a dar aulas em um instituto de idiomas localizado 

em São Paulo, direcionado principalmente ao ensino de línguas em empresas. A 

professora-pesquisadora trabalhou durante um ano neste estabelecimento, 
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lecionando aulas individuais de PLA em empresas e, também, no Instituto.   

 No segundo semestre de 2012, a professora-pesquisadora deu continuidade 

ao seu trabalho no Instituto e iniciou o mestrado em Linguística Aplicada e Estudos 

da Linguagem (LAEL) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mais tarde, 

no início de 2013, começou a trabalhar na Fundação onde foram produzidos os 

dados desta pesquisa, ministrando aulas de PLA para grupos e, também, aulas 

individuais. Atualmente, ela continua trabalhando na mesma fundação.  

 
 
3.3 PROCEDIMENTOS DE PRODUÇÃO DOS DADOS 

 
 O corpus desta pesquisa é formado por duas partes. Uma é composta pela 

primeira e pela última versões da Unidade Didática construída e reconstruída para a 

realização   da   Atividade   Social   “Viajar”   nas   duas   turmas   centralizadas   nesta  

pesquisa. A primeira versão possui oito páginas e foi realizada com a Turma 1, 

enquanto que a Versão Final tem sete páginas e foi realizada com a Turma 2. 

Ambas as versões são compostas por três Tarefas: Tarefa A, Tarefa B e Tarefa C. 

Os conteúdos e as transformações das três Tarefas serão discutidos no Capítulo 4. 

 A Versão 1 da UD foi realizada em três aulas com a duração de três horas 

cada. Na primeira aula, foram realizadas as Tarefas A e B. Na segunda e na terceira 

aulas, foi realizada a Tarefa C. A Versão Final da UD também foi realizada em três 

aulas, mas estas tinham a duração de duas horas cada. Na primeira aula, foram 

realizadas as Tarefas A e B e, na segunda e na terceira aula, a Tarefa C.  

 As seis aulas foram gravadas em áudio e vídeo, com a utilização de uma 

câmera de celular e um tripé e totalizaram quinze horas de gravação. Dessas quinze 

horas, 29 minutos foram escolhidos para compor a segunda parte do corpus desta 

pesquisa. Esses minutos se dividem em quatro excertos de interação entre a 

professora-pesquisadora e os estudantes, dois deles realizados na Turma 1 e dois 

na Turma 2.  

 Os quatro excertos foram transcritos de acordo com os seguintes códigos 

resumidos na tabela abaixo:  
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Quadro 6 - Os códigos utilizados nas transcrições dos excertos 
(  ) Trecho incompreensível do áudio 

: Prolongamento do som do final da palavra 

Exemplo:  “entendi::”  significa  que  a  pessoa  falou  “entendiiii”   

... Silêncio 

Letras em caixa 

alta 

Significa que aquela parte da palavra ou a palavra inteira foi 

pronunciada com ênfase ou em tom mais alto  

Exemplo: objeTIvo 

?: O sujeito falante não pôde ser reconhecido 

((    )) Observação/descrição das ações do falante ou do contexto de 

produção da fala 

Fonte: Elaborado pela autora. 
  

 Os procedimentos de produção, organização e armazenamento das 

gravações seguiram os princípios éticos e metodológicos do Grupo de Pesquisa 

LACE. A produção dos dados em áudio e vídeo foi realizada apenas depois da 

autorização dos envolvidos. Além disso, foram feitas notas de campo e cópias de 

materiais produzidos pelos participantes durante as atividades. Todo o material 

filmado, gravado, copiado, digitalizado e/ou transcrito foi organizado de acordo com 

a data em que ocorreu. O material gravado foi armazenado em pen drives e em 

servidores externos gratuitos (armazenamento na nuvem).  

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO DOS DADOS 

 
 Depois de assistir às aulas gravadas e discutir alguns trechos com a 

professora-orientadora, foram selecionados os quatro excertos de interação entre a 

professora-pesquisadora e os estudantes.  

 Os dois primeiros excertos foram escolhidos porque foram momentos 

marcados por diversas perguntas dos estudantes com relação ao significado de 

algumas palavras presentes em um dos textos da UD. Ao ver as gravações, a 

professora-pesquisadora percebeu que a forma como ela lidou com essas perguntas 

foi muito diferente nas duas turmas, por isso decidiu analisar um excerto de cada 

uma delas para poder discutir a relação entre as perguntas dos estudantes, as 
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respostas e a possível criação de bases para aprendizagem-desenvolvimento nas 

duas turmas.  

 Os dois últimos excertos foram escolhidos porque, ao ver os vídeos da 

primeira aula gravada na Turma 1, discuti-los com a professora-orientadora e fazer 

uma análise inicial, PP percebeu que a forma como ela conduziu a discussão sobre 

uma das questões da Tarefa A da UD não colaborou para o processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes e gerou um conflito que não foi superado de maneira 

crítica-colaborativa. Ao assistir ao vídeo, PP se surpreendeu quando se viu 

assumindo uma postura autoritária diante dos estudantes, isso se constituiu em um 

evento dramático para PP e, portanto, motivou a seleção desse momento da aula 

realizada com a Turma 1 e do momento correspondente na Turma 2 para fazerem 

parte do corpus desta pesquisa.  

 Com relação ao outro grupo de dados, as duas versões da UD, ambas foram 

selecionadas para análise com o objetivo de auxiliar a formação de uma resposta 

para a primeira pergunta específica desta pesquisa:  “Como  foram  a  construção  e  a  

reconstrução  da  Unidade  Didática  elaborada  nesta  pesquisa?”; e, assim, colaborar 

para a resposta à pergunta central: “Atividade Social mediada por perguntas permite 

aprendizagem-desenvolvimento  em  aulas  de  PLA?  Como?” 

 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

  
 Como esta pesquisa se insere no campo da LAC, a interpretação e a análise 

dos dados foram feitas a partir dos aspectos verbo-visuais observados nas falas dos 

sujeitos ou nos textos e questões da UD, considerando os níveis enunciativo, 

discursivo e linguístico. 

 
 
3.5.1 Categorias Enunciativas  
 
 Nesta seção, é apresentado o quadro que resume as categorias enunciativas 

utilizadas na análise dos dados.  
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Quadro 7 - As Categorias Enunciativas 
Enunciativas Propósito 
 
1. Momento físico e social da 
interação 
 
2. Papel social dos 
interlocutores 
 
3. Objetivos da interação  
 
 

 
Compreender criticamente o contexto em que 
as falas são produzidas, as formas de agir dos 
sujeitos em Atividade, os motivos de estarem 
matriculados naquele curso e os seus objetivos 
nas interações analisadas, a fim de observar a 
relação dessas questões com a argumentação 
e a gestão do conhecimento de PLA em uma 
sala de aula multicultural. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

3.5.2 Categorias Discursivas 
 
 Nesta seção, é apresentado o quadro que resume as categorias discursivas 

de análise dos dados. 
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Quadro 8 - Categorias Discursivas: Tipos de Perguntas 
Mecanismos de 
Articulação 

Definição Exemplo  

 
TIPOS DE PERGUNTA 
Pergunta controversa  Pergunta aberta que cria 

possibilidades diversas de 
respostas e abre espaço para 
que os interlocutores 
exponham seus pontos de 
vista e assumam um 
posicionamento em relação 
ao tema. 

Excerto 1:  
Que tipo de texto é 
esse? Circule a 
resposta correta. 

Pedido de sustentação  Pergunta que estimula a 
reflexão dos interlocutores 
sobre os pontos de vista 
expostos e os instiga a 
argumentar para sustentar 
suas opiniões.   

Excerto 2:  
PP: Por que não é uma 
carta? 

Pedido de 
esclarecimento com 
relação ao significado 
de uma palavra  

Pedido de detalhes para 
esclarecimento do significado 
de uma palavra 

Excerto 1:  
DY: Que isso... 
“apenas”? 

Pedido de expansão Pedido de complementação 
de ponto de vista ou 
argumento apresentado 
anteriormente 

Excerto 4: 
PP: Mas que tipo de 
site? 

Pedido de concordância Pedido de apresentação de 
concordância ou discordância 
com relação ao ponto de 
vista expresso anteriormente 

Excerto 4:  
PP: O que vocês 
acham? Vocês 
concordam? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 
Quadro 9 - Categorias discursivas: outros mecanismos de articulação 
Mecanismos de 
Articulação 

Definição Exemplo  

 
OUTROS MECANISMOS  
Espelhamento (ESP) Repetição do que foi 

apresentado anteriormente 
de forma parafraseada, 
reproduzida ou traduzida. 

Excerto 3:  
CL:   em   uma   “agência”  
de turismo 
PP: Em uma aGÊNcia 
de turismo. Todo 
mundo, aGÊNcia. 

Expansão de pergunta 
controversa 

Ampliação de pergunta 
controversa marcada por 
uma contra-argumentação. 

Excerto 1: 
PP: Apenas numa 
agência de turismo, 
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MA? 
Apresentação de ponto 
de vista  

Apresentação de uma 
opinião ou ponto de vista. 

Excerto 1 
PP: Is this the only 
answer? 
Antoin: ((fala para MA)) 
Is this the only answer? 
PP: Onde mais? 
BR: Todos 
PP: Todos? 
BR: Todos os lugares 

Apresentação de ponto 
de vista de forma 
interrogativa 

Apresentação de uma 
opinião ou de um ponto de 
vista por meio de uma 
pergunta. 

Excerto 1:  
ML: like a shuttle 
DL: uma van 
provavelmente 
PP: ônibus do hotel? 

Sustentação de ponto 
de vista  

Apresentação de argumentos 
ou exemplos para sustentar o 
ponto de vista exposto. 

Excerto 3:  
PP: Em escolas? 
((BR mexe a cabeça 
positivamente)) 
PP: Sim? Por quê? 
BR: ahn na minha 
escola temos ahn um 
lugar pra ahn... study 
abroad 

Apresentação de 
esclarecimento por meio 
de tradução 

Resposta à pergunta de 
vocabulário por meio de 
tradução. 

Excerto 1: 
PP:  “Festa,  party”.   

Pedido de Ação Recomendação de ação 
como forma de resposta a 
alguma pergunta feita 
anteriormente. 

Excerto 2:  
PP: Então, olhe e tente 
me responder. Leia e 
tente me dizer 

Pedido hierárquico de 
leitura ou releitura 

Pedido que vêm de 
participante que comanda a 
distribuição das vozes.  

Excerto 3: 
PP: E o segundo 
(exercício)? O que que 
ele pergunta? 

Réplica simples não 
pertinente 

Apresentação de resposta 
não pertinente com relação à 
pergunta. 

Excerto 3: 
MA: Por que um 
panfleto ter detalhes de 
‘fieras´  de  pessoas? 
PP: Isso, exatamente 

Réplica simples de 
concordância 

 Excerto 3: 
PP: Isso, itinerário 

Apresentação de 
feedback positivo 

Apreciação positiva de 
perguntas ou respostas 
mencionadas anteriormente. 

Excerto 3:  
PP: “Sim?   Tá   bom?  
Gostei... muito bom... 
gostei”. 

Apresentação de 
síntese sem 
sustentação 

Apresentação de resumo ou 
conclusão sem 
fundamentação em 
argumentação anterior 

Excerto 3:  
PP: Quatro dias em 
Porto Seguro, certo? 
Então é um roteiro de 
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viagem 
Correção de linguagem 
por meio de ênfase em 
pronúncia 

Alteração na pronúncia de 
uma palavra ou sílaba para 
enfatizar a forma adequada 
de uso da linguagem 

Excerto 3: 
DY: Em Bahia 
PP: NA Bahia 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

3.5.3 Categorias Multimodais 
 
 Nesta seção, é apresentado o quadro que resume a categoria que 

fundamentou a análise multimodal da Unidade Didática e o quadro que resume a 

categoria multimodal de análise dos mecanismos não verbais de interação. 
 
 

Quadro 10 - Categoria Multimodal de análise da UD 
Categoria Explicação 
Layout É a forma de apresentação de um texto, de uma imagem ou 

de qualquer outro conteúdo. Por exemplo, um texto pode ser 
inteiramente apresentado em uma página, de forma linear, ou 
pode ser distribuído em um modo mais espalhado, em mais de 
uma página. 
 
Alguns componentes fazem parte da categoria layout e são 
importantes para esta pesquisa: presença de moldura em volta 
do texto, tipografia (tamanho e tipo de fonte) e destaque por 
meio da opção de sublinhar. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

3.6 QUESTÕES DE CREDIBILIDADE 

 
 A realização desta pesquisa foi marcada por momentos de reflexão da 

professora-pesquisadora e, também, de vários participantes do Grupo LACE, 

durante os simpósios, seminários e encontros nacionais e internacionais em que a 

professora-pesquisadora participou, pelas discussões nas disciplinas cursadas no 

LAEL, pelas reuniões de orientação com a professora-orientadora e pela banca de 

qualificação realizada no dia 21 de março de 2014. 

 Esta pesquisa passou, ainda, por quatro miniqualificação, que são bancas 

semelhantes às qualificações de Mestrado e Doutorado realizadas pelos membros 
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do Grupo LACE. Uma vez por semestre, todos os mestrandos e doutorandos 

submetem a sua pesquisa, em qualquer estágio de desenvolvimento em que ela 

estiver, para a avaliação de pelo menos dois colegas do Grupo e da professora-

orientadora. As críticas colaborativas dos avaliadores funcionam como instrumentos 

que colaboram para a aprendizagem-desenvolvimento dos mestrandos e 

doutorandos e para a expansão de suas dissertações e teses. 

 A participação em todos esses eventos e momentos acadêmicos colaboraram 

para que esta dissertação fosse desenvolvida e foram fundamentais para que a 

professora-pesquisadora compreendesse as maneiras de realizar uma pesquisa 

crítica colaborativa de intervenção.  

 Com o objetivo de sustentar a credibilidade desta pesquisa, segue, abaixo, 

um quadro que resume as principais atividades acadêmicas que a professora-

pesquisadora realizou entre o segundo semestre de 2012 e o primeiro semestre de 

2014. 
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Quadro 11 - Atividades acadêmicas de credibilidade 
Evento Tipo de participação 

/apresentação 
Local e 
data 

Contribuição para o desenvolvimento desta 
pesquisa e/ou para o crescimento da 
pesquisadora  

Exame de qualificação Defesa PUC-SP 
 
1º sem/2014 

O Exame foi essencial para que PP percebesse 
a importância de aprofundar o estudo do 
contexto sócio-histórico-cultural em que o Brasil 
estava imerso quando os dados desta pesquisa 
foram coletados e, também, para que PP 
revisasse a didaticidade da construção desta 
dissertação.  

Miniqualificações do Grupo 
LACE 

Apresentação da 
pesquisa para os 
membros do grupo e 
para a orientadora. 
 
 
 

PUC-SP 
 
2º sem/2012 
1º sem/2013 
2º sem/2013 
1º sem/2014 

Ao longo dos quatro semestres, a pesquisa foi 
discutida pelos membros do grupo e 
transformada a partir das reflexões feitas 
durante as quatro miniqualificações.  

Minicurso: Creating Intimacy 
with Students, Environments, 
and Content: How to Make 
Learning Developmental47 
 

Ouvinte 1º sem/2014 O minicurso contribuiu para as noções de 
aprendizagem-desenvolvimento discutidas 
nesta dissertação. 

1º Fórum Ação Cidadã: - Comunicação: PUC-SP Contribuiu para que a pesquisadora 

                                                      
47  Tradução  da  autora:  Criando  intimidade  com  os  alunos,  ambientes  e  conteúdo:  como  tornar  o  aprendizado  desenvolvimental. 



104 
 

 
 

transformando pela agência 
interdependente 

“Promovendo  
multiculturalidade no 
ensino de Português 
como Língua 
Estrangeira” 
 
- Debatedora 

 
2º sem/2013 
 

compreendesse melhor o conceito de 
multiculturalidade e o apresentasse para os 
participantes presentes.  
A atuação como debatedora também foi 
essencial para o seu crescimento como 
pesquisadora. 

Desenvolvimento do projeto 
DIGIT-M-ED 
 
Conduzido por 
pesquisadores da 
Universidade de Creta, do 
Instituto de Educação de 
Londres, da Universidade de 
Londres, da Universidade 
Estadual de Psicologia e 
Educação de Moscou, da 
Universidade Gratuita de 
Berlin, da Universidade 
Jawaharlal Nehru e da 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

Participação das 
reuniões do grupo 
DIGIT-M-ED Brasil; 
desenvolvimento de 
workshops para a 
formação de 
professores e 
coordenadores da 
Prefeitura de São 
Paulo; investigação 
coletiva sobre as 
perspectivas globais 
de aprendizagem; e 
desenvolvimento com 
mídia de edição de 
vídeos digitais  

PUC-SP 
 
2º sem/2013 
1º sem/2014 
 

- - Importante para que a professora-
pesquisadora vivenciasse melhor a experiência 
de atuar como formadora de professores e 
refletisse sobre o seu próprio agir como 
professora. 

-  
- Essencial para a pesquisadora compreender 
os conceitos de multiculturalidade, 
multimodalidade e multímiídia, que foram 
importantes para construção e reconstruções da 
UD. 
 - Importante para que a pesquisadora 
compreendesse e vivenciasse a forma de fazer 
pesquisa dentro dos parâmetros da PCcol e 
aprendesse com o grupo como agir nos 
momentos de produção, seleção e análise dos 
dados.   

DIGIT-M-ED - Global 
Perspectives on Learning 

- Simpósio:   “Using 
multimedia at school: 

Universidad
e de Creta, 

- Relevante para que a pesquisadora 
vivenciasse a experiência de fazer parte de um 
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and Development with Digital 
Video-Editing Media: A 
Qualitative Inquiry in 
Everyday Lives of 
Marginalized Young People 
 

the view of Brazilian 
students from 
underprivileged 
communities”48 
 
- Participação das 
reuniões do grupo 
internacional 

Grécia 
 
2º sem/2013 
 
 

grupo internacional de pesquisa. 
 
- Importante para que a pesquisadora 
aprendesse os procedimentos para a redação 
de um capítulo em um livro internacional.  
 

Disciplina ministrada pela 
Profa. Dra. Fernanda 
Liberali:  
“Atividade   Sócio-Histórico-
Cultural  e  educação” 

- Participação das 
aulas  
- Apresentação do 
trabalho   escrito   “A  
teoria da Atividade 
Sócio-Histórico-
Cultural no ensino de 
língua  estrangeira” 

PUC-SP 
 
2º sem/2013 

Contribuiu para que a pesquisadora 
compreendesse os conceitos fundamentais da 
TASHC. 

Disciplina ministrada pela 
Profa. Dra. Maria Cecília 
Magalhães:   “Produção,  
coleta e análise de dados de 
colaboração em pesquisas 
desenvolvidas no contexto 
escolar”     

- Participação das 
aulas 
- Apresentação oral e 
escrita do capítulo de 
metodologia desta 
pesquisa 

PUC-SP 
 
2º sem/2013 
 

Contribuiu para que a pesquisada 
compreendesse os processos metodológicos 
das pesquisas que se enquadram nos 
parâmetros da Pccol. 

Disciplina ministrada pela - Participação das PUC-SP Relevante para que a pesquisadora estudasse 

                                                      
48  Tradução  da  autora:  O  uso  de  multimídia  na  escola:  a  visão  de  estudantes  brasileiros  de  comunidades  carentes. 
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Profa. Dra. Fernanda 
Liberali:   “Argumentação   em  
contexto  escolar” 
 
 

aulas 
- Apresentação do 
trabalho   escrito:   “O 
papel central da 
argumentação na 
educação” 
 

 
1º sem/2013 
 

as teorias da Argumentação. 

Disciplina ministrada pela 
Profa. Dra. Maria Cecília 
Magalhães:   “Panorama 
Histórico da Linguística 
Aplicada: questões teóricas e 
metodológicas” 

- Participação das 
aulas 
- Apresentação oral e 
escrita da concepção 
de linguagem da 
pesquisadora  

PUC-SP 
 
1º sem/2013 
 

- Importante para que a pesquisadora 
compreendesse os fundamentos da Linguística 
Aplicada e da Linguística Aplicada Crítica. 

6º Simpósio Ação Cidadã 
(SIAC) - Fazer escolhas, 
tomar decisões 

Comunicação:   “O  
processo de ensino-
aprendizagem de 
língua portuguesa por 
falantes nativos de 
inglês que residem 
no  Brasil” 

Colégio Rio 
Branco 
   
2º sem/2012 
 

Contribuiu para que a pesquisadora divulgasse 
a sua pesquisa, tivesse a oportunidade de ouvir 
as reflexões dos participantes presentes e 
transformasse o seu trabalho a partir disso. 

I Encontro sobre ensino-
aprendizagem do Centro de 
Línguas da FFLCH/USP: 
Plurilinguismo em contexto 
universitário 

Ouvinte FFLCH/USP 
 
2º semestre 
de 2012 
 

Relevante para que a professora-pesquisadora 
refletisse sobre o perfil dos sujeitos desta 
pesquisa. 

Grupo de Estudos de - Participante de PUC-SP Relevante para que a pesquisadora 
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Educação Bilíngue (GEEB) todas as reuniões 
- Apresentação desta 
pesquisa na forma de 
comunicação em 
uma das reuniões 

 
2º sem/2012 
1º sem/2013 
 
 

investigasse sobre os conceitos de Português 
como Língua Estrangeira, Português como 
Língua de Herança e Português como Língua 
Adicional. 

Projeto de Extensão 
Educação Multicultural 

Professora de inglês 
para crianças de 3 a 
4 anos. Todas as 
aulas foram 
elaboradas a partir da 
AS   “Fazer   um  
piquenique”   

Creche da 
Prefeitura 
de São 
Paulo 
 
2º sem/2012 
 

Contribui para que a professora-pesquisadora 
começasse a compreender os componentes 
presentes em uma Atividade Social e 
participasse da realização de um curso 
inteiramente estruturado por meio de Atividades 
Sociais. 

Disciplina ministrada pela 
Profa. Dra. Fernanda 
Liberali: Linguagem na 
formação de educadores 
para gestão escolar 

- Participação das 
aulas 
- Apresentação 
escrita do trabalho 
“Gestão  escolar” 

PUC-SP 
 
2º sem/2012 
 
 

Contribuiu para que a professora-pesquisadora 
compreendesse a importância das formas de 
argumentar e perguntar no contexto de 
formação de educadores e de planejamento de 
aula. 

Disciplina ministrada pela 
Profa. Dra. Elisabeth Brait 
“Teoria   da   Linguística   I:  
Fundamentos teóricos e 
metodológicos  da  ciência” 

- Participação das 
aulas 
- Apresentação de 
três trabalhos 
escritos sobre os 
fundamentos da 
Linguística Aplicada 

PUC-SP 
 
2º sem/2012 
 

Contribuiu para que a pesquisadora 
compreendesse os parâmetros que 
fundamentam a Linguística. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Além disso, esta pesquisa foi submetida à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUC-SP e obteve a sua aprovação em 11 de fevereiro de 2014. A 

autorização está registrada sob o parecer n. 526.834. No Anexo 2 desta dissertação, 

consta uma cópia do parecer.  

 Este Capítulo tratou da Pccol, do contexto da pesquisa e dos participantes; 

além disso, apresentou as questões de credibilidade da pesquisa e os 

procedimentos de produção, seleção, análise e interpretação dos dados. O próximo 

capítulo abordará os procedimentos de construção e reconstrução da Unidade 

Didática desenvolvida ao longo da pesquisa.  
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CAPÍTULO 4 – A CONSTRUÇÃO E A RECONSTRUÇÃO DA UD 
 

 

 A  UD  desenvolvida  para  a   realização  da  AS   “Viajar”   foi sendo constituída e 

transformada no processo de desenvolvimento da AS e ao longo das aulas, de 

acordo com as necessidades e desejos dos sujeitos participantes e levando-se em 

consideração o contexto sócio-histórico-cultural em que eles estavam inseridos. A 

Versão 1 e a Versão Final da UD se diferenciam bastante, principalmente, quanto ao 

conteúdo geral e ao layout. 
 Na primeira parte deste capítulo, serão descritos os processos que 

fundamentaram a escolha da AS para a constituição da primeira versão da UD e os 

procedimentos de reflexão crítica para a reconstrução da UD. Na segunda parte, 

será apresentado um quadro-resumo das transformações do conteúdo das Tarefas 

da UD e a ordem em que foram realizadas; na terceira parte, será discutido como a 

UD se transformou como um todo, tanto no seu conteúdo geral, quanto no seu 

layout, e serão apontadas algumas possíveis contribuições dessas transformações 

para aprendizagem-desenvolvimento de PLA. 

 
 
4.1 A ESCOLHA DA AS E OS PROCEDIMENTOS DE REFLEXÃO CRÍTICA PARA 

A RECONSTRUÇÃO DA UD 

 
 Após o primeiro ano de estudos no Programa no LAEL e depois de 

compreender mais os princípios da PCCol, estudar as teorias da Argumentação, ler 

e discutir sobre Multiculturalidade e Multimodalidade, as UDs elaboradas pela PP e 

todas as aulas ministradas por ela na Fundação passaram a ser planejadas com 

atenção para a possibilidade de promover multiculturalidade em sala de aula e, com 

isso, intervir e transformar as formas como os estudantes se relacionam e se 

posicionam em sala de aula. A intenção da PP era criar oportunidades para que eles 

pudessem se tornar mais agentes dos seus agires ao participarem de uma Atividade 

em língua portuguesa, dentro ou fora da esfera escolar.  

 Quando PP começou a construir a primeira versão da UD para a realização 

da   Atividade   Social   “Viajar”,   ela   estava   trabalhando   com   o   grupo   Intensivo   I   e  
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escolheu desenvolver essa Atividade Social, pois entendeu que, como grande parte 

dos alunos estava no Brasil para estudo e turismo, muitos planejariam viagens ao 

longo de sua estada. Além disso, todos tinham vivido a experiência de viajar dos 

seus países de origem para o Brasil e, em algum momento, viveriam a experiência 

de retorno, mesmo que a passeio.  

 Assim,  ao  escolher  a  Atividade  Social  “Viajar”,  o  objetivo  foi  desenvolver  uma  

Atividade Social relacionada à realidade dos alunos e à vida que vivem. O trabalho 

com AS no ensino de PLA tem como objetivo ensinar formas de agir no Brasil e no 

mundo, em língua portuguesa, para que assim os estudantes possam ir se 

apropriando da língua portuguesa a partir de interações em situações reais de uso, 

sempre  centralizando  os  contextos  de  ação  da  AS  “Viajar”  e  não  apenas  as  formas  

linguísticas empregadas nessas situações. 

 Apesar de a Atividade Social escolhida ter interessado bastante os estudantes 

do curso Intensivo I e ter se aproximado muito à realidade deles, a professora-

pesquisadora sentiu a necessidade de uma ferramenta que pudesse auxiliá-la a 

conhecer melhor as necessidades reais da vida dos seus estudantes e pudesse dar-

lhe mais elementos no momento de escolher as Atividades Sociais trabalhadas em 

sala de aula.  

Por esse motivo, antes de escolher as Atividades Sociais trabalhadas com a 

segunda turma analisada nesta pesquisa, a professora-pesquisadora entregou um 

questionário para os seus estudantes ao final da quarta semana do curso, o qual 

listava inúmeras Atividades Sociais e possíveis dificuldades enfrentadas no dia a dia 

no Brasil. A partir desse questionário, foi escolhida a AS desenvolvida no segundo 

curso:   “Viajar”   (o   interesse   foi   confirmado  pelo   questionário).  Esse  questionário   foi  

denominado  “A  vida  no  Brasil  e  em  língua  portuguesa  – atividades  e  dificuldades”  e  

é aqui apresentado no Anexo 1. 
 Cinco   versões   da   UD   “Viajar”   foram   desenvolvidas   pela   professora-

pesquisadora com a ajuda da professora-orientadora. A primeira e a última versões 

foram realizadas em sala de aula com a turma I e a II, respectivamente. 

 A segunda versão da UD foi desenvolvida a partir das discussões que foram 

realizadas em uma das reuniões individuais da professora-orientadora com a 

professora-pesquisadora. Elas assistiram a alguns trechos das aulas gravadas em 

que foram realizadas a UD e refletiram criticamente sobre o processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes enquanto realizavam as Tarefas propostas na UD.  
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 Depois que PP deu início ao curso II, recebeu as respostas dos estudantes ao 

questionário  “A  vida  no  Brasil  e  em  língua  portuguesa  – atividades  e  dificuldades”  e  

fez  a  escolha  de  trabalhar  novamente  com  a  AS  “Viajar”, ela começou a modificar a 

UD. Após o término das segundas versões das três Tarefas, o material foi enviado 

para a professora-orientadora por e-mail e, logo em seguida, ela encaminhou alguns 

comentários para PP. Esses comentários foram todos redigidos na forma de 

perguntas ou observações que instigaram a reflexão crítica da PP. Em momento 

algum, a professora-orientadora  escreveu  “receitas  prontas”  de  como  alterar  a  UD.   

 Algumas  observações  feitas  por  ela  foram,  por  exemplo:  “Não  deixe  de  fazer  

perguntas  para  explorar  como  chegaram  a  essas  conclusões”;;  “Qual  é  a  relação  do  

exercício  com  a  AS  Viajar?”;;  “Lembre-se da discussão na aula de ontem. É preciso 

criar  a  necessidade”;;  “Por que pedir que reescrevam frases usando a outra forma do 

Futuro? Você precisa fazer com que os alunos percebam as relações entre 

gramática  e  impacto  no  leitor.  Isso  importa  mais  do  que  a  estrutura  em  si”;;  “Por  que  

essas palavras foram usadas? Faça o seu aluno refletir. Não deixe passarem 

coisas”; e  “as  perguntas  estão  boas,  mas  pense  em  como  tornar  as  questões  mais  

próximas deles e mais próximas de um tom de conversa sobre o texto do que de 

lição  sobre  o  texto”. 

 Esses comentários estimularam a reflexão da professora-pesquisadora, mas, 

ao mesmo tempo, lhe causaram bastante angústia. Como as observações da 

professora-orientadora não lhe davam respostas precisas, PP foi colocada em uma 

zona de indeterminação, pois não sabia se as transformações que faria na UD 

alcançariam o resultado desejado para a sua realização na sala de aula e, 

posteriormente, para a utilização da UD nesta pesquisa.  

 Dessa forma, a professora-orientadora conseguiu fazer com que a professora-

pesquisadora vivenciasse exatamente o que a professora-pesquisadora queria que 

os seus estudantes vivenciassem: a consciência da falta de, a sensação de 

experimentar uma zona de incerteza – assim como vivenciamos o tempo todo na 

vida que vivemos fora da sala de aula – e, dessa forma, criar na professora-

pesquisadora e – posteriormente, nos estudantes – a necessidade de desenvolver 

estratégias para lidar com essa zona. 

 Mergulhada nessa atmosfera de dúvida, a professora-pesquisadora escolheu 

dois instrumentos para auxiliá-la na transformação e no desenvolvimento da terceira 

versão da UD. O primeiro se constituiu na releitura dos fundamentos da TASCH 
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sobre os conceitos de método como “instrumento-e-resultado” e método como 

“instrumento-para-resultado”, discutidos na Seção 2.1 deste trabalho. Além disso, a 

professora-pesquisadora se dedicou à releitura dos textos relacionados à Teoria da 

Argumentação e às formas de elaboração de perguntas, discutidos na Seção 2.2. 

Dessa maneira, PP conseguiu compreender um pouco melhor os comentários 

questionadores da professora-orientadora.  

 O segundo instrumento foi a realização de um relato-desenvolvimental a 

partir da proposta de realização de um peer deebriefing com uma colega de 

mestrado e membro do grupo LACE, também mestranda em Linguística Aplicada na 

PUC-SP. A colega já conhecia todos os momentos desta dissertação, devido às 

apresentações pelas quais esta pesquisa passou durante as disciplinas que PP 

cursou na universidade e, também, às discussões realizadas nas miniqualificações 

dos orientados da Profa. Dra. Fernanda Liberali.   
 Segundo Lincoln e Guba (1985), peer debriefing é a revisão por meio de 

pares de pesquisadores, ou seja, um pesquisador conhecedor do tema lê e discute a 

investigação realizada. Dessa forma, a colega fez a leitura daquela versão da UD e, 

também, dos comentários da professora-orientadora e fez, oralmente e por escrito, 

alguns comentários sobre a terceira versão que havia sido feita. Alguns dos 

comentários foram:  “Então,  por  que  você  não  coloca  essa  Tarefa antes da conversa 

com o colega? Assim, o vocabulário pode dar suporte para a conversa. Nesse 

momento acho que tudo bem, uma vez que eles já passaram pela performance 

diagnóstica,  certo?”.   

 Depois da reunião com a colega, a professora-pesquisadora se sentiu mais 

confiante para fazer algumas alterações na UD, pois percebeu que algumas de suas 

dúvidas e/ou ideias eram também as da colega e, assim, se sentiu mais estimulada 

para fazer a quarta versão e enviá-la por e-mail à professora-orientadora.  

 A colega de mestrado e a PP tinham como objetivo fazer um peer debrifing, 
entretanto o que foi realizado foi muito além, pois a colaboração e a criticidade da 

colega possibilitaram o desenvolvimento da PP. A externalização da voz da colega 

possibilitou a criação de novos caminhos para PP, possibilitando que ela fosse além 

de si mesma. Esse processo de colaboração crítica realizado nesta pesquisa foi 

denominado, conforme apresentado anteriormente, relato-desenvolvimental, pois 

criou bases para o desenvolvimento da PP.  

 Depois da realização desse processo com a colega de mestrado, PP 
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encaminhou uma nova versão para a professora-orientadora, que, da mesma forma 

como havia feito anteriormente, fez a leitura e redigiu comentários na forma de 

perguntas para PP. Ao receber a mensagem de resposta, a professora-

pesquisadora não se sentiu angustiada como da primeira vez, mas, sim, desafiada 

e, dessa vez, muito mais estimulada para alterar novamente a UD a partir das 

reflexões da professora-orientadora e, também, a partir das anotações que tinha 

feito   em   sala   de   aula   durante   a   disciplina   “Linguística   Aplicada:   Atividade   Sócio-

Histórico-Cultural  e  Educação”, ministrada pela professora-orientadora no Programa 

de Pós-Graduação da PUC-SP. 

 A quinta versão das primeiras Tarefas foi, então, finalizada e realizada em 

sala de aula com a Turma II. Logo após o término da aula, a professora-

pesquisadora redigiu um novo e-mail para a professora-orientadora intitulado: 

“Sucesso  na  aula!!  +  Tarefa  3_Versão  5”, com a seguinte mensagem:  

 

Fê, boa tarde! 
 
A aula foi show de bola!! Acho que produzimos dados preciosíssimos!! Estou mais 
empolgada do que nunca!! Muito obrigada por toda ajuda, sei que você está 
ocupadíssima! 
 
Não deu tempo de fazer em aula a Tarefa 3, então ficará para a próxima semana, na 
quinta-feira. Se você conseguir dar uma olhada na nova versão até quarta à noite... 
ou para miniquali mesmo... 
 
Eu mudei bastante, pois tirei o vídeo do Mr. Bean e coloquei um jornal do SBT, acho 
que ficou melhor. Segue, em anexo, a Tarefa 3.  
 
Muito obrigada!! 
 
Beijos,  
 
Bru 
 

 

  A professor-pesquisadora ficou muito entusiasmada com as discussões 

realizadas em sala de aula pelos estudantes a partir da realização das Tarefas da 

UD e por isso se sentiu ainda mais estimulada para dar continuidade ao movimento 

de transformação das Tarefas da UD. Semanas depois, PP encaminhou um novo e-

mail para a professora-orientadora intitulado: “Sucesso  (2),  você  não  vai  acreditar!!  +  

Parecer   de   mérito   acadêmico”, sobre os novos resultados obtidos nas aulas 
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seguintes. Dessa forma, a UD foi sendo reconstruída ao longo do processo. 

 

 

4.2 O CONTEÚDO E A ORDEM DAS TAREFAS DA UD   

 
 A UD foi realizada nas duas turmas que esta investigação centraliza e foi 

composta por três Tarefas: a) Viagem a Porto Seguro; b) Roteiro de viagem; c) 

Viagens e vídeos. O quadro abaixo resume de maneira geral o conteúdo 

apresentado em cada Tarefa e a ordem em que elas foram realizadas em cada 

turma. Os motivos e efeitos das alterações de conteúdo e ordem serão discutidos 

posteriormente, ainda neste Capítulo. 

 
Quadro 12 - A Versão 1 da UD 
TAREFA  DESCRIÇÃO GERAL 
Tarefa A Leitura de um texto sobre a cidade de Porto Seguro e discussão 

fundamentada no roteiro de perguntas. 
Tarefa B  Escolha de uma cidade brasileira e elaboração de um roteiro de 

viagem para esse local. 
Tarefa C Apresentação de vocabulário relacionado à Atividade   “Viajar”;;  

apresentação de um trecho do seriado inglês Mr. Bean e de um trecho 
de um filme brasileiro A grande família para a discussão dos vídeos; 
expressão de opiniões sobre o Brasil. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Quadro 13 - A Versão 2 da UD 
TAREFA  DESCRIÇÃO GERAL 
Tarefa B Escolha de uma cidade brasileira e elaboração de um roteiro de 

viagem para esse local. 
Tarefa A  Leitura de um texto sobre a cidade de Porto Seguro e discussão 

fundamentada em um novo roteiro de perguntas. 
Tarefa C Apresentação de um trecho de um jornal brasileiro; apresentação de 

um trecho do filme brasileiro A grande Família também apresentado na 
Versão 1; apresentação do vocabulário relacionado à UD; discussão 
fundamentada nos vídeos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.3 AS TRANSFORMAÇÕES DA UNIDADE DIDÁTICA 

  
 As duas versões da UD são apresentadas na íntegra nos Apêndices 1 e 2 

desta dissertação. A decisão de colocar essa parte dos dados na seção de Apêndice 

foi fruto de muita discussão entre a professora-pesquisadora, a professora-

orientadora, alguns membros do Grupo LACE e os professores doutores que fizeram 

parte da banca de qualificação desta pesquisa.  

 Da mesma forma como a UD analisada nesta investigação sofreu grande 

transformação quanto ao seu conteúdo geral e layout ao longo do processo de 

desenvolvimento das suas duas versões, esta dissertação também passou por um 

processo semelhante.  

 Inicialmente, as duas versões da UD foram colocadas na íntegra no quarto 

capítulo do trabalho. No semestre seguinte, após algumas releituras, PP chegou à 

conclusão de que as UDs eram muito longas para serem apresentadas naquela 

parte da dissertação, elas pareciam dificultar uma leitura fluida do texto. Então, PP 

alterou a disposição dos conteúdos e colocou as duas versões das UDs nos Anexos. 

Contudo, quando a pesquisa passou pela quarta banca de miniqualificação, os 

colegas do Grupo LACE avaliadores defenderam que a colocação dos dados nos 

Anexos dificultava a compreensão da leitura, pois muitas vezes os leitores não se 

atentam para essa parte da dissertação e não a leem, o que impediria a 

compreensão da análise feita neste capítulo sobre as transformações das duas 

versões da UD. Após essa discussão, PP alterou novamente a posição desses 

dados e colocou as duas versões da UD na íntegra no quarto capítulo da 

dissertação. 

 No entanto, quando a pesquisa passou pela banca de qualificação, os 

avaliadores apontaram que PP precisaria melhorar a didaticidade do trabalho e 

defenderam que a colocação das duas versões da UD na íntegra no corpo do texto 

parecia não colaborar para uma leitura fluida da dissertação. 

 Diante de tantas posições divergentes, PP e a professora-orientadora 

refletiram criticamente sobre o assunto e perceberam que o desafio de tomar uma 

decisão quanto à melhor disposição dos dados ao longo da dissertação refletia 

também o que estava sendo discutido no conteúdo da pesquisa. Elas se viram 

diante de um conflito que parecia que só seria resolvido se optassem pelo uso de 

multimodalidade na construção do texto.  
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 No entanto, PP percebeu que não poderia realizar o seu texto de dissertação 

de uma forma multimodal, pois esse gênero ainda não permite essa pluralidade. O 

gênero dissertação ainda é limitado por algumas regularidades que não permitem, 

por exemplo, a inserção de hiperlinks nos textos, uma vez que as dissertações 

precisam ser apresentadas do modo impresso. Se fosse possível colocar hiperlinks, 

provavelmente PP conseguiria solucionar bem o desafio da escolha da melhor 

posição de apresentar as duas versões da UD, pois poderia usá-los para direcionar 

o seu leitor para os trechos de leitura desejados em cada momento de sua análise 

sobre as transformações das duas versões das Tarefas.  

 Da mesma forma, o gênero dissertação também é limitado ainda pela 

necessidade de ser um material encadernado, o que propõe uma leitura linear. Se o 

material não precisasse ser totalmente encadernado, PP poderia colocar as duas 

versões da UD de maneira avulsa e, assim, provavelmente conseguiria mostrar para 

os seus leitores exatamente como as UDs foram entregues para os estudantes 

durante  as  aulas  em  que  a  AS  “Viajar”  foi  realizada  em  sala  de  aula.   

 PP percebeu, então, que esses modos não poderiam ser utilizados no gênero 

dissertação e que isso dificultaria o desenvolvimento do significado que ela desejava 

criar, podendo não colaborar para a compreensão da sua análise por parte dos 

leitores. Ela precisava, contudo, fazer uma escolha e tomar uma decisão a partir dos 

recursos que tinha disponíveis. Assim, PP escolheu colocar as duas versões da UD 

na íntegra no Apêndice, pois entendeu que os textos eram longos e poderiam 

prejudicar a fluidez da leitura da pesquisa; decidiu alterar o layout da parte em que o 

início das duas versões da UD são apresentadas, colocando uma moldura em torno 

da primeira versão da Tarefa A; alterou a tipografia dos títulos das Tarefas (Tarefa A, 

Tarefa B, Tarefa C): modificando a fonte, o tamanho da letra e sublinhando os títulos, 

para que assim pudesse direcionar melhor a leitura daquelas partes da dissertação. 

Ao decidir colocar as UDs no Apêndice, PP teve o intuito de desenvolver um texto 

um pouco modular, não propondo uma leitura linear da dissertação, mas sugerindo a 

possibilidade de cada leitor traçar o seu trajeto e fazer a sua escolha de leitura.  

 Na seção seguinte, serão discutidas, de maneira geral, as transformações das 

três Tarefas da primeira e da última versões da UD e, de forma detalhada, as 

transformações da Tarefa A. PP sugere que antes de seguir para a próxima seção, o 

leitor se dirija aos Apêndices 1 e 2 e veja as duas versões da UD na íntegra; 
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entretanto, se o leitor desejar tentar traçar um caminho diferente de leitura, ele 

poderá sentir-se livre para fazer a sua escolha e criar a sua significação a partir do 

seu modo de leitura. 

  

 

4.3.1 Um olhar panorâmico para as transformações do conteúdo e do layout da 
UD  
 

  Conforme mencionando anteriormente, o conteúdo da UD se transformou 

significativamente ao longo do seu desenvolvimento. Na Tarefa A, houve muitas 

modificações no conteúdo da maior parte das perguntas do roteiro de discussão, 

além disso, algumas perguntas foram acrescentadas. A Tarefa A também se 

transformou bastante quanto ao seu layout, conforme será ilustrado nesta seção, a 

forma como o texto sobre Porto Seguro foi apresentado na Versão 1 foi muito 

diferente da maneira como o mesmo texto foi apresentado na Versão Final. 

 O conteúdo da Tarefa B também foi transformado, pois, na Versão Final, PP 

iniciou a AS com essa Tarefa e fez uma discussão detalhada sobre a relação dos 

estudantes   com   o   tema   “viajar”. Eles conversaram sobre os locais para onde já 

tinham viajado, as pessoas que escolhiam para acompanhá-los em suas viagens, as 

formas como eles organizavam as suas viagens, entre outros tópicos.  

 Esse momento de discussão que foi acrescentado à Tarefa possibilitou que 

os estudantes fizessem uma reflexão crítica a respeito da experiência deles de 

viagem ao Rio de Janeiro, que tinha sido realizada no final de semana anterior à 

aula. Durante a viagem, muitos deles ficaram surpresos com a forma como o turismo 

estava sendo organizado na cidade e em algumas favelas do Rio. Muitos deles se 

imaginaram na posição dos brasileiros moradores das favelas que eram observados 

pelos turistas durante tours feitos ali e se sentiram incomodados com a situação. 

Alguns deles disseram que também cresceram em locais com condições 

econômicas desprivilegiadas e por isso não concordavam com aquele tipo de 

turismo. Essa discussão a respeito da viagem deles ao Rio de Janeiro possibilitou 

que falassem um pouco sobre si, sobre as suas experiências de vida, suas histórias 

e, assim, puderam visualizar  a  Tarefa  como  algo  bem  próximo  da  “vida  que  vivem”.  

Além disso, ao externalizarem e compartilharem seus contextos históricos, os 
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estudantes com vivências semelhantes puderam somar suas visões de mundo e 

estudantes com vivências diferentes tiveram a oportunidade de lançar um olhar 

distinto para aquela situação. Por exemplo: enquanto a maioria dos estudantes de 

Porto Rico se sentiu extremamente ofendida e incomodada quando foi colocada na 

situação do tour da favela, o estudante AZ, da Palestina, disse que achou aquela 

uma experiência interessante, pois era totalmente distante da vida que ele vivia no 

seu país.  

 Assim, quando visões de mundo são expostas pelos sujeitos e combinadas 

por eles nas suas interações, podem ser despertadas outras possibilidades de 

compreensão que talvez não poderiam ser despertadas pelo sujeito isoladamente. 

Nessa concepção, aprender é um processo plural e coletivo, que pode levar ao 
desenvolvimento dos sujeitos e, possivelmente, à transformação de 
totalidades. 

 A Tarefa C também se transformou significativamente, pois o vídeo do Mr. 

Bean foi excluído, sendo acrescentado o vídeo de um jornal brasileiro. Essa 

alteração foi feita principalmente pelo fato de que PP percebeu que ao trabalhar com 

um vídeo estrangeiro ela estava deixando de criar uma oportunidade de discussão 

sobre a cultura brasileira. Ao trazer um jornal produzido por uma emissora do Brasil, 

os estudantes tiveram a oportunidade de ver como algumas notícias são veiculadas 

no país e puderam discutir um pouco sobre a mídia jornalística do Brasil. Ao fazer 

essa substituição, o objetivo também foi trazer para a sala de aula mais uma mídia; 

enquanto na Versão 1 da Tarefa C eles tiveram acesso apenas a duas mídias – 

vídeo  narrativo  (“Mr.  Bean”  e  “A  grande  família”) e imagens impressas –, na segunda 

versão, eles tiveram acesso a três: vídeo narrativo; imagens impressas e mídia 

jornalística. 

 Ao trazer para a sala de aula diferentes mídias e modos, são criadas 

oportunidades mais variadas de aprendizagem, pois diferentes pessoas criam 

significados a partir de diferentes maneiras. Da mesma forma, diferentes culturas 

criam diferentes entendimentos sobre conteúdos verbais e não verbais, pois os 

interpretam diferentemente a partir de suas diversidades sócio-histórico-culturais. 

Em uma sala de aula de PLA, trabalhar apenas com um tipo de mídia, com um único 

modo ou com uma visão monocultural de mundo seria apagar a diversidade 

constituinte do mundo e tão peculiar em uma sala de aula composta por estrangeiros 

vindos de diversos países. As múltiplas perspectivas e possibilidades de 
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abordagens colaboram para a criação de múltiplas possibilidades de 
compreensão.   

 Esse tipo de abordagem leva a pensar que aprender é perceber a 
possibilidade de buscar informações em diversas mídias e de diversos modos, 

é compreender que as diversas combinações podem levar a diferentes 
interpretações das maneiras de ver o mundo.  
 Para ilustrar melhor as transformações da UD, na próxima seção, serão 

discutidas detalhadamente as transformações do conteúdo e do layout da Tarefa A.  

 

 

4.3.2 As transformações da Tarefa “A” da UD 
 
 O conteúdo do roteiro de perguntas da Tarefa A se transformou 

significativamente, principalmente com relação à forma como o estudo da língua 

portuguesa foi abordado nas duas versões. A primeira versão da Tarefa A é 

bastante centralizada na estrutura rígida da língua portuguesa. A Versão 1 do 

exercício 10 ilustra essa característica: 

 

VERSÃO 1 
10. Leia novamente o texto.  
a) Copie no seu caderno todos verbos que indicam futuro. 
b) Reescreva 5 frases do texto utilizando a outra forma de futuro:  
“IR  +  VERBO” 
 

 Esse exercício mostra que, ao desenvolver a UD, a professora-pesquisadora 

estava muito preocupada em transmitir o conhecimento das formas das conjugações 

verbais do Futuro do Indicativo e em criar maneiras para que os estudantes as 

praticassem e, assim, pudessem memorizá-las mais facilmente.  

 Essa postura da PP remete a uma visão de ensino de PLA que enfatiza a 

reprodução, e não a criação, pressupondo que aprendizagem seja fruto de técnicas 

de reforço e repetição. Nessa perspectiva, o sujeito é passivo e deve ser ensinado e 

preparado para agir conforme as intervenções de uma sociedade vista como pronta 

e acabada.  

 O mesmo tipo de ideia fundamenta a Versão 1 do exercício 7: 
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VERSÃO 1 
7. Circule todas as palavras ou frases que tem o objetivo de persuadir o leitor a fazer 
a viagem: 
a) melhor b) visitantes c) saboroso d) delicioso e) turista f) divertido g) brasileira h) 
maravilhosa i) bela j) danças k) festa f) uma das maiores riquezas do Brasil  
 

 O exercício se foca no vocabulário e seus possíveis significados, mas não cria 

muita oportunidade para que os alunos reflitam sobre outros possíveis sentidos que 

poderiam ser construídos a partir dessas palavras. O exercício tem apenas o 

objetivo de que os alunos identifiquem as palavras e, assim, ele possa funcionar 

como um recurso para a memorização. Isso leva a pensar que aprender seja 

reproduzir ideias e atuar na transmissão cultural de conhecimentos e 

comportamentos sociais, compreendendo sociedade como algo pré-construído e 

único e não como algo plural e em constante transformação. 

 Ambos os exercícios foram modificados na Versão Final da UD: 

 

Exercício 10 

VERSÃO FINAL 
Leia novamente o texto.  
a) Anote no seu caderno todos os verbos que indicam futuro. 
b) Por que você acha que os verbos foram usados desta forma? Você acha que o 
uso desses verbos dessa forma impacta o leitor? Como? 
 

Exercício 7: 

VERSÃO FINAL 
Por que você acha que as palavras abaixo foram usadas neste texto? Qual foi o 
objetivo do redator ao escolher estas palavras? 
a) melhor  b) saboroso  c) delicioso  d) divertido  e) maravilhosa  f) bela  g) uma das 
maiores riquezas do Brasil  
 

 Na Versão Final, as perguntas desses exercícios foram transformadas a partir 

da utilização dos pronomes interrogativos  “por  que”;;  “como”  e “qual”, que funcionam 

como um recurso de expansão dialógica que potencializa o desenvolvimento do 

pensar (NININ, 2013). Perguntas abertas, normalmente, convidam os sujeitos a 
refletir e não apenas a reproduzir as ideias explicitadas no enunciado.  

 Na última versão do exercício sobre os verbos no futuro, o objetivo da 

professora-pesquisadora foi criar oportunidade para que os estudantes 

conseguissem refletir e estabelecer relações entre as estruturas da língua e os 
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efeitos que elas podem produzir no leitor, não apenas identificar as formas verbais e 

memorizá-las, como ocorreu na primeira versão.  

 Da   mesma   forma,   a   Versão   Final   do   exercício   sobre   os   adjetivos   “melhor,  

saboroso, delicioso, divertido, maravilhosa, bela, riqueza” teve como objetivo 

convidar os alunos a refletir sobre os efeitos de sentido que uma palavra pode 

produzir no leitor, não impor ao aluno o sentido dado pela professora-pesquisadora – 

como foi feito na Versão 1 – e nem ser apenas um recurso para que o aluno 

identificasse as palavras e as memorizasse. Ao fazer essas perguntas abertas na 

Versão Final, o intuito foi de que os alunos refletissem sobre as intenções de um 

enunciador ao escolher determinadas palavras e não outras; compreender, por 

exemplo,   de   que   maneira   adjetivos   como   “saboroso”,   “delicioso”,   “divertido”   – 

utilizados no texto da Tarefa A – podem ser empregados em um texto com o objetivo 

de persuadir o leitor e fazê-lo agir de acordo com a intenção do enunciador.  

 Esse tipo de pergunta leva a pensar que aprendizagem seja um 
processo fundamentado na criação de ideias e posturas que possibilitem 
transformação de sujeitos e de totalidades. Ao elaborar perguntas que estimulem 

a reflexão crítica dos estudantes sobre a relação entre palavras e seus efeitos de 

sentido, são criadas oportunidades para que os estudantes exponham suas ideias e 

visões de mundo e, na relação sujeito-sujeito, possam ir além do que conseguiriam 

se estivessem apenas reproduzindo as ideias já trazidas no texto da UD ou no 

roteiro de discussão. Ao possibilitar a criação dessa zona de expansão, 
aprender passa a ser visto como um processo que leva ao desenvolvimento.  
 A partir dessa visão, é possível entender que o foco desse exercício na 

Versão Final foi criar a oportunidade de os alunos refletirem criticamente não apenas 

sobre a língua alvo, mas também sobre as suas línguas maternas ou qualquer outra 

língua e as formas como as estruturas das línguas podem relacionar-se às formas 

de agir no mundo. Nesse sentido, compreender a relação entre as estruturas da 

língua e seus possíveis sentidos é mais importante do que compreender a estrutura 

em si. 

 Em outras palavras, na primeira versão da UD, os exercícios centralizam a 

estrutura rígida da língua e não a Atividade  “Viajar”.  Há  uma  inversão  do  movimento  

de aprendizagem por meio de AS, pois a língua está sendo colocada no centro e as 

situações estão sendo usadas apenas como prática. Na última versão, houve uma 

tentativa de promover a inversão do foco, ou seja, centralizar a Atividade e usar a 
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língua como instrumento que dê base para a participação do sujeito na 
Atividade. Após a realização dessa versão da UD nas aulas de português e após a 

observação dos vídeos das aulas gravadas, as discussões com a professora-

orientadora e as leituras sobre Atividade Social no ensino de línguas, a professora-

pesquisadora tentou promover essa inversão de foco. Assim, ao desenvolver a 

Versão Final, ela tentou centralizar a Atividade e usar a língua como instrumento que 

desse base para a participação do sujeito na Atividade. 

 Com essa inversão, as aulas puderam se aproximar mais à vida que os 

estudantes viviam no Brasil. Como os estudantes estrangeiros participantes desta 

pesquisa estavam acostumados a viajar em seus países e estavam começando a 

realizar essa Atividade no Brasil, eles tinham interesse em aprender o vocabulário e 

as estruturas linguísticas que marcam essa Atividade.  

 Dessa maneira, solicitar que o estudante refletisse sobre o uso dos verbos 

que foram empregados no texto no tempo futuro foi uma Tarefa que pôde ser vista 

pelos alunos como possível de acontecer na vida fora da sala de aula, uma vez que 

o texto utilizado foi retirado de uma publicação autêntica – não era um texto didático 

– e tratava de uma temática próxima do interesse deles. A Versão Final do exercício 

gerou um maior engajamento do que a primeira versão, que apenas solicitava que 

eles reescrevessem cinco  frases  utilizando  a  outra  forma  do  futuro:  “ir  +  verbo”.   

 Além disso, na última versão, o exercício b (Por que você acha que os verbos 
foram usados desta forma? Você acha que o uso desses verbos dessa forma 
impacta o leitor? Como?) tornou-se mais coeso em relação ao restante da Tarefa, 

pois estimulou o estudante a ler o texto e refletir sobre ele com relação às suas 

ideias e aos exercícios anteriores, enquanto a primeira versão solicitava 

simplesmente uma ação de reprodução para a prática e a memorização da estrutura 

verbal que forma o Futuro do Indicativo.  

 Outra transformação da UD que ilustra essa inversão do foco da Tarefa é que 

na primeira versão vê-se a presença de uma lista de vocabulário para a leitura do 

texto, a qual foi excluída da Versão Final: 
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VERSÃO 1 
Vocabulário: 
Saboroso = delicioso = gostoso 
(degustação) Degustar = experimentar uma comida ou bebida 
Jenipapo = uma fruta muito comum na Amazônia 
Complexo de Lazer = espaço para dançar e se divertir 
Passarela do álcool = rua com muitas bebidas alcoólicas 
Maravilhoso = belo = muito bonito 
 

 Quando a professora-pesquisadora realizou a Tarefa A com a segunda turma, 

ela escolheu não mais responder as perguntas de vocabulário dos alunos durante a 

Tarefa e nem colocar a lista de vocabulário em português referente ao texto. Dessa 

forma, o objetivo não foi centralizar na língua, mas nas formas como os 
sujeitos podem agir com – ou sem – o vocabulário específico para viver 
situações em contexto em que a língua seja utilizada. Quando indagada sobre o 

significado de uma palavra, a professora-pesquisadora dizia que queria que eles 

tentassem descobri-lo a partir da leitura do texto e do conhecimento que tinham, 

que, só depois, lhes daria um exemplo de significado da palavra desconhecida. 

Dessa maneira, a ideia foi fazê-los pensar em estratégias de compreensão de 
um texto e de ação quando não se tem o significado de todas as palavras ou a 
resposta para todas as perguntas. 

 Além disso, ao não colocar a lista nem dar-lhes as respostas para as 

perguntas de vocabulário, a professora-pesquisadora teve o objetivo de tentar 

desenvolver nos alunos estratégias de lidar com a zona de indefinição. Assim 

como na “vida que se vive” (MARX; ENGELS, 2006, p. 26), em vários momentos, os 

sujeitos estão imersos em zonas de indeterminação e situações de incertezas, as 

quais precisam ser resolvidas sem o auxílio de um professor ou de uma ferramenta 

externa – como o dicionário. Apesar de não terem certeza dos significados de 

algumas palavras ou de não o saberem completamente, os alunos precisariam criar 

formas de tentar compreender as ideias expressas no texto sem que dependessem 

do conhecimento da professora. 

 Na Seção 5.1, serão apresentadas análises de excertos das aulas em que a 

AS foi realizada na primeira e na segunda turmas e que mostram como a 

professora-pesquisadora lidou com esses momentos em que os estudantes viviam 

uma zona de indefinição com relação ao significado de uma palavra.  
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 A tentativa de aproximar-se mais da “vida que se vive” (MARX; ENGELS, 

2006, p. 26) pôde ser observada, também, no acréscimo das questões 4, 5 e 6 e na 

inversão da ordem das Tarefas quando a UD foi realizada na segunda turma.  

 

VERSÃO FINAL 
Discussão oral: 
4. Você acha este tipo de texto útil quando você viaja? Você usa esses textos? Por 
quê? 
5. Qual passeio mais te atrai neste texto? Por quê? 
6. Você já ouviu falar sobre Porto Seguro? O quê? O que você acha das praias 
brasileiras? Elas são muito diferentes das praias do seu país? 
 

 Ao fazer as perguntas 4, 5 e 6, o objetivo foi aproximar mais o texto à 

realidade dos alunos e, ao mesmo tempo, tentar deixar a Tarefa mais com o tom de 

uma conversa com o texto do que uma conversa sobre o texto guiada pela dinâmica 

pergunta/verificação de resposta.  

 Ao realizar a Tarefa B (escolha de uma cidade brasileira e elaboração de um 

roteiro de viagem para esse local) antes da Tarefa A (leitura de um texto sobre a 

cidade de Porto seguro e discussão fundamentada no roteiro de perguntas), o intuito 

foi de aproximar  mais   os   sujeitos   da  Atividade   “Viajar”   e   da   vida  que   vivem,  mas,  

também, dar a eles a oportunidade de sentirem a dificuldade e a consequente 

necessidade de aprendizagem. 

 Conforme mencionado anteriormente, quando PP realizou a UD pela segunda 

vez, ela iniciou a aula com a Tarefa B, mas realizou uma discussão antes. Ela 

começou a AS conversando com os estudantes sobre as formas como eles 

organizavam as suas viagens – os meios de transporte utilizados, a participação (ou 

não) de agências de turismo durante o processo de planejamento etc. – e só depois 

pediu que eles desenvolvessem um roteiro de viagem em dupla (Tarefa B). 

 O objetivo de realizar a Tarefa B antes da Tarefa A (leitura do texto sobre a 

cidade de Porto seguro e discussão fundamentada no roteiro de perguntas) foi fazer 

uma performance diagnóstica, para que os estudantes tivessem a oportunidade de 

sentir a ausência de algumas palavras e estruturas da língua necessárias para que 

participassem   da   Atividade   “Viajar”   e,   assim,   sentissem   o   desejo   de   aprender   a  

língua para poderem agir na Atividade e interagir com os sujeitos participantes. 

 Na primeira versão da UD, a professora tentou desenvolver a Tarefa B para 

que fosse um “instrumento-e-resultado” que   realizasse   a   Atividade   Social   “Viajar”,  
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entretanto essa Tarefa se constituiu em um “instrumento-para-resultado”, pois, ao 

iniciar a AS com o texto extraído do site, ele foi visto como um modelo a ser seguido 

para a realização da Tarefa B (escolha de uma cidade brasileira e elaboração de um 

roteiro de viagem para esse local). Na Versão Final, a professora-pesquisadora se 

aproximou um pouco mais da ideia de “instrumento-e-resultado”, pois a Tarefa B 

deixou de ser um quadro para ser preenchido a partir de prática oral e escrita 

impulsionada pelo texto de Porto Seguro, passou a ser um instrumento que foi se 

transformando ao longo do processo e se constituindo durante o desenvolvimento da 

Atividade Social. 

 Além disso, na Versão Final, também foram acrescentadas três perguntas 

sobre o texto e o seu conteúdo:  

 
VERSÃO FINAL 
Leia o texto acima e responda: 
1. Qual é o principal assunto do texto? 
2. Como os visitantes irão para o hotel? Com qual meio de transporte? 
3. O que os turistas beberão na tarde do segundo dia? 
  

 O acréscimo dessas perguntas foi feito porque a professora-pesquisadora 

percebeu que na primeira versão os estrangeiros não precisariam ter entendido 

muito do texto para realizar a Tarefa A, pois quase todas as questões eram 

referentes apenas à ideia central do texto, ao seu gênero ou a algumas palavras 

específicas.  

 Ao fazer essa alteração, o objetivo foi que as perguntas se tornassem uma 

estratégia para que os estudantes refletissem sobre a sua própria compreensão a 

respeito do que leram e não fossem apenas um instrumento para estimular a 

discussão de ideias relacionada ao texto, como aconteceu na Versão 1. Ao serem 

indagados sobre trechos específicos do texto, os estudantes tiveram que refletir 

sobre a língua e puderam identificar suas dificuldades e seus momentos de ausência 

de compreensão e, assim, expandirem seus conhecimentos sobre a língua e irem 

além dos seus limites. 

 Por esse motivo, a professora-pesquisadora iniciou a Versão Final da Tarefa 

A com perguntas de identificação das informações apresentadas no texto; em 

seguida, acrescentou as perguntas de expansão, 4, 5 e 6, para que criassem a 

possibilidade de os estudantes relacionarem o texto à vida deles, perguntas que 
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tendem a fazer as pessoas falarem sobre as suas experiências e, assim, permitem 

expandir a discussão e propiciar interações que podem impulsionar reflexões críticas 

e multiculturais. Só depois é que ela colocou as perguntas sobre o gênero do texto – 

já presentes na Versão 1:  

 

VERSÃO 1 
Leia o texto acima e responda: 
1. Que tipo de texto é esse? Circule a resposta correta. 
a) Uma carta  b) Uma notícia de jornal  c) Um panfleto  d) Um e-mail   
 
2. Qual é o assunto principal do texto? 
______________________________________________________________ 
 
3. Qual é o objetivo do texto? 
______________________________________________________________ 
 
4. Onde você encontra textos parecidos com esse?  
a) Em escolas  b) Em agências de turismo  c) Em revistas  d) Em restaurantes   
 
5. Quem você acha que escreveu esse texto? Por quê?  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
6. Quem normalmente lê esses textos? Por quê?  
______________________________________________________________ 
 

VERSÃO FINAL 
Leia o texto acima e responda: 
1. Qual é o principal assunto do texto? 
2. Como os visitantes irão para o hotel? Com qual meio de transporte? 
3. O que os turistas beberão na tarde do segundo dia? 
 
Discussão oral: 
4. Você acha este tipo de texto útil quando você viaja? Você lê estes textos quando 
vai viajar? Por quê? 
5. Qual passeio mais te atrai neste texto? Por quê? 
6. Você já ouviu falar sobre Porto Seguro? O quê? O que você acha das praias 
brasileiras? Elas são muito diferentes das praias do seu país? 
 
Compreensão do texto 
7. Qual é o objetivo do texto? 
8. Que tipo de texto é esse? O que você viu no texto que justifica a sua resposta? 
a) Uma carta  b) Uma notícia de jornal  c) Um panfleto  d) Um e-mail  e) Um roteiro 
on-line  f) um guia 
9. Onde você encontra textos parecidos com esse?  
a) Em escolas b) Em agências de turismo c) Em revistas d) Em restaurantes   
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 Ao trabalhar com a ideia de gênero textual na primeira versão da UD e assistir 

à aula gravada referente a esses momentos da aula realizada, a professora-

pesquisadora percebeu que o formato do texto sobre Porto Seguro apresentado na 

primeira versão da UD não favoreceu a compreensão do gênero por parte dos 

estudantes. Quando PP perguntou para os estudantes  “Que  tipo  de  texto  é  esse?”,  

foi desencadeado um conflito, pois os estudantes apontaram características do 

formato do texto incompatíveis com as quatro opções de resposta apresentadas na 

UD: a) carta b) notícia de jornal c) panfleto d) e-mail. Segundo a maioria dos 

estudantes, o texto apresentado não pertencia a nenhum desses gêneros.  

 Esta pesquisa entende que os gêneros que organizam as línguas funcionam 

como megainstrumentos (SCHNEUWLY, 1994). Dessa forma, o intuito ao ensinar 

uma língua estrangeira a partir dos conceitos da TASCH é de “ensinar  formas  para  

produzir, compreender, interpretar, memorizar um conjunto de gêneros necessários 

à  efetiva  participação  em  atividades  da  vida  que  se  vive”  (LIBERALI,  2011,  p. 24) 

 Por esse motivo, a professora-pesquisadora escolheu basear a Tarefa A da 

Unidade   Didática   “Viajar”   no   gênero   roteiro de viagem on-line. Entretanto, após 

trabalhar essa UD com a primeira turma e depois de discutir com a professora-

orientadora sobre esses trechos gravados da aula em que ela foi realizada, a 

professora-pesquisadora percebeu que a forma como o texto do gênero roteiro de 
viagem on-line foi tratado na primeira versão da UD dificultou a compreensão dos 

estudantes com relação às suas características e não permitiu que produzissem, 

compreendessem, interpretassem e memorizassem esse gênero, para que ele 

pudesse ser utilizado efetivamente na participação em atividades da vida que vivem. 

 Isso aconteceu, principalmente, porque as características tipográficas do 

gênero não foram mantidas quando o texto foi colocado na UD; da forma como o 

texto foi adaptado na UD, ele perdeu as suas características fundamentais do 

gênero e se tornou um simples texto didático. Junto com o texto sobre Porto Seguro, 

não havia, por exemplo, o espaço que se encontra na parte superior de qualquer 

navegador de Internet para o usuário digitar o endereço eletrônico do site desejado, 

o que poderia fazer o leitor pensar que aquele era um texto avulso veiculado em 

qualquer suporte, não necessariamente no suporte on-line; também não havia 

nenhum modo que representasse que aquelas imagens e aquele texto sobre Porto 

Seguro estavam espalhados em mais de uma tela de computador; na Versão 1, tudo 

parecia um único texto, entretanto, no site, a Tela 2 (texto sobre Porto Seguro) só 
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poderia ser aberta a partir de um clique do usuário nessa seção.  

  Diferentemente, na última versão, foram acrescentadas várias imagens das 

telas/partes do site de onde o texto foi retirado – e, posteriormente, adaptado –, além 

de terem sido colocadas setas indicando a ligação entre as telas/partes do site e os 

trechos do texto. Além disso, foi mantido o espaço que se encontra na parte superior 

dos navegadores de internet para o usuário digitar o endereço do site, colaborando 

para a compreensão do leitor de que aquele material havia sido produzido a partir 

das possibilidades dos modos de suportes on-line. Em outras palavras, o mesmo 
conteúdo do texto da Versão 1 foi apresentado na Versão Final, mas 
organizado de uma maneira multimodal diferente, que remete ao que se vê 
normalmente nos sites, ao seu real uso no dia a dia.  
 As imagens apresentadas na próxima página ilustram essa transformação. 
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VERSÃO 1 

                                          
 
 

VERSÃO 2 
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 Essa nova configuração do layout do texto explorou mais as relações 

possíveis entre elementos e proporções e originou a criação de um texto mais 

modular, com mais de um caminho de leitura. PP modelou a apresentação do 

conteúdo de uma forma que facilitou a compreensão dos alunos quanto ao gênero 

do texto. Assim, foi criada maior oportunidade para que os estudantes expusessem 

as suas culturas e visões de mundo a respeito do tema proposto e maximizou o 

engajamento deles na Atividade, criando mais oportunidades para aprendizagem-

desenvolvimento.  

 A partir dessa transformação do formato de apresentação do texto, a 

professora-pesquisadora percebeu que o desenvolvimento e/ou a utilização de 
multimodalidade na construção das perguntas e textos da Tarefa colaboraram 
para a dinâmica pergunta-resposta da Atividade e constituíram-se em um 
modo de criar oportunidades para aprendizagem-desenvolvimento.  
 Depois de discutir com a professora-orientadora sobre a gravação da aula em 

que os estudantes discutem o gênero do texto apresentado na Versão 1 da Tarefa A 

e vivem uma situação de conflito por não conseguirem defini-lo a partir das opções 

apresentadas na UD, PP compreendeu que para trabalhar com gêneros em sala de 

aula é preciso trazer mais de um exemplo para os estudantes, pois um texto apenas 

não é suficiente para que os estudantes possam reconhecer as características do 

gênero em estudo.  

 Entretanto, diante do tempo que a professora-pesquisadora dispunha para 

realizar  a  Atividade  Social  “Viajar”  e  depois  de  uma  reflexão  acerca  do  foco  do  seu  

trabalho – desenvolver  a  AS  a  partir  de  um  texto  do  gênero  “roteiro  de  viagem”  e  não  

se focar no estudo do gênero a partir do desenvolvimento da UD –, a professora-

pesquisadora   escolheu   e   decidiu   que   não   traria   outros   exemplos   de   “roteiro   de  

viagem on-line”   e que utilizaria as questões 1, 3, 4, 5 e 6 não com o objetivo de 

discutir o gênero em si – como foi feito na primeira versão e ilustrado no excerto 

acima –, mas para discutir quais efeitos de sentido aquele tipo de texto pode 

produzir, como isso é feito e que tipos de palavras e formas verbais normalmente 

são empregados nesses textos.  

 Este capítulo tratou das transformações da primeira e da última versões da 

Unidade Didática centralizada nesta pesquisa. O próximo capítulo apresentará a 

análise de quatro excertos de aulas gravadas durante a realização da UD, com o 

objetivo de responder à pergunta central desta investigação. 
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CAPÍTULO 5 – APRENDIZAGEM-DESENVOLVIMENTO EM 
ATIVIDADES SOCIAIS MEDIADAS POR PERGUNTAS 
 

 

 O objetivo deste capítulo é responder à pergunta central desta pesquisa: “A 

Unidade Didática elaborada para o trabalho com Atividade Social permitiu 

aprendizagem-desenvolvimento em aulas de PLA? Como? Por quê?”.  Para   isso, o 

capítulo se dividirá em duas seções onde que serão analisados dois excertos de 

aulas gravadas na Turma 1 e dois excertos de aulas gravadas na Turma 2. Na 

primeira seção, será feita uma discussão sobre perguntas relacionadas a dúvidas de 

vocabulário que mediaram a realização da Atividade Social nos dois grupos e uma 

reflexão crítica sobre a presença de perguntas controversas nos excertos transcritos.  

 Na segunda seção, serão analisadas interações entre professor-aluno e 

aluno-aluno quando a Tarefa A foi realizada nas turmas 1 e 2, ou seja, antes e 

depois da reestruturação de layout do texto sobre Porto Seguro. Nessa seção, será 

aprofundada a reflexão crítica sobre a presença de perguntas controversas na 

interação, serão ainda discutidos os efeitos da leitura de um texto multimodal em 

oposição aos efeitos da leitura de um texto sem a presença de multimodalidade e, 

por fim, começarão a ser esboçados alguns comentários sobre a transformação da 

postura da PP em sala de aula, os quais serão retomados e aprofundados nas 

Considerações Finais.  

 

 

5.1 AS DÚVIDAS DE VOCABULÁRIO E AS ZONAS DE INDEFINIÇÃO 

 

 Esta seção se divide em duas subseções. Na Subseção 5.1.1, tem-se a 

descrição do início da aula em que a Tarefa A foi realizada na Turma 1 e, em 

seguida, a transcrição do início da realização da Tarefa (momento de leitura do texto 

sobre Porto Seguro). A Subseção 5.1.2 centraliza a Turma 2. Primeiramente, tem-se 

a descrição do início da aula em que a Tarefa B (escolha de uma cidade brasileira e 

elaboração de um roteiro de viagem) foi realizada e, em seguida, a transcrição do 

início da realização da Tarefa A (momento de leitura do texto sobre Porto Seguro e 

início da discussão do roteiro de perguntas).  
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5.1.1 Descrição, transcrição e discussão do primeiro momento da Aula 1 da UD 
(realização da Tarefa A) – Turma 1  
 
 PP começou a aula entregando as lições de casa corrigidas da aula anterior e 

pedindo que lessem os comentários e vissem se tinham alguma dúvida. Depois de 

um momento de silêncio, PP introduziu  o   tema  da  aula  dizendo:   “Pessoal,  hoje  eu  

queria falar com vocês sobre viajar. Vocês gostam? Todos gostam  de  viajar?”.  CH 

ouviu  PP  e   repetiu   bem  baixo   “vi-a-jar”,  DY virou para AY e perguntou bem baixo 

“viajar?”.   Ficou   um   breve   silêncio   na   sala   e   PP   completou:   “aqui   no   Brasil,   vocês  

viajaram  bastante?”.  Os  estudantes,  então,   listaram   locais  para  os  quais   já   tinham  

ido; GR falou sobre a sua viagem a Boituva, PP pediu detalhes sobre o seu salto de 

paraquedas e ele contou um pouco. Depois, PP disse:  

 
PP: Pessoal, então, na primeira parte, eu queria fazer uma atividade de leitura, para 
praticarmos  também  para  o  teste.  E  depois  de  conversação.  Mas,  tudo  sobre  “viajar”,  pode  
ser?   
PP distribuiu os textos.  
PP: Pessoal, esse texto é sobre Porto Seguro. É uma cidade. Alguém já ouviu falar?  
... 
PP: Have you heard of Porto Seguro?  
DY procurou algo no dicionário.  
PP: Olhando nesse mapa, onde fica Porto Seguro?... 
Aluno ?: Bahia  
PP: Bahia 
PP: Em qual região? Norte, Sul, Leste, Oeste?  
Alunos: Norte  
PP: Não   
... 
PP: Nordeste  
 
 Neste momento, PP desenhou uma rosa dos ventos na lousa e explicou os 

nomes das regiões brasileiras. PP e os estudantes conversaram um pouco sobre o 

Nordeste  do  Brasil.  Depois,  PP  fez  um  pedido  para  eles:  “então,  pessoal,  eu  queria  

que vocês lessem o texto e aqui nessa outra folha tem um vocabulário para ajudar. 

“Since   you’ve   been   here   for   a   long   time,   the   vocab   is   in   Portuguese. Yay!”49. Os 

estudantes sorriram e, em seguida, começaram a ler o texto em silêncio. Depois de 

um minuto, MA chamou PP.  

                                                      
49  Como  vocês  já  estão  aqui  há  algum  tempo,  o  vocabulário  está  em  português.  Eba! 
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 O trecho descrito acima durou dez minutos. Depois disso, os estudantes 

começaram a fazer a leitura do texto (Tarefa A). Veja, abaixo, a transcrição 

multimodal dessa parte da aula. 

 

 
Estudantes começam a 
ler  o  texto.  (10’25’’) 
 
11’23’’ 
MA chama PP, aponta 
algo no texto e pergunta 
o significado da palavra 
“isso”.     
PP: This  
MA: this  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
11’36’ 

 
 
 
 
CL lê o texto, checa o significado de uma palavra 
no celular e faz uma anotação. 
 

 
 
 
CL retoma a leitura do texto e coloca a mão 
esquerda na testa. 
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12’28’’   
AL digita rapidamente uma palavra no celular, 
checa o seu significado e retoma a leitura do 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13’10’’ 
CL checa o significado de uma palavra no texto e 
depois retoma a leitura. Em seguida, faz mais uma 
checagem, faz uma anotação e retoma a leitura.   
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50  Você  já  ouviu  falar  algo  sobre  isso? 

 
 
 
 
 
 
DY (apontando para a 
imagem do Centro de 
Lazer Tôa a Tôa, 
localizada na parte 
inferior esquerda do 
texto sobre Porto 
Seguro): Que coisa é 
“Dja  Dja”   
PP: O quê?  
DY aponta para o texto 
novamente: isso  
PP: Tôa Tôa  
DY: Tôa Tôa?  
PP: É a melhor festa de 
Porto Seguro  
DY: Fest?  
PP: Festa, party  
PP: Muito, muito 
famoso, Tôa Tôa  
Dy: Ah 
(14’13’’) 
 
AY: (  ) 
PP: Não, este eu peguei 
no site de uma agência 
de viagens 
DY: o que é?  
PP: Ahn tour ahn: 
agênica, have you 
heard of it50?  
AY mexe a cabeça 
negativamente 
PP: É uma agência que 
vende viagens   
PP: Tentem responder 
do 1 até o 6, tá bom? 
... 
PP: Res-pon-der do 1 
até o 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PP movimenta as mãos para frente e para trás 
tentando  indicar  a  ação  de  “vender”. 
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Na transcrição acima, é possível perceber que apenas um minuto após o 

início da leitura silenciosa dos estudantes, MA chamou PP para perguntar sobre o 

significado  da  palavra  “isso”.  PP  respondeu  à  pergunta de esclarecimento de MA 

apresentando o esclarecimento por meio de tradução. Os estudantes continuaram 

lendo e, em seguida, foi possível observar que CL interrompeu a sua leitura, 

procurou o significado de uma palavra no seu celular e fez uma anotação em seu 

texto. Logo após, ele retomou a leitura, colocou a sua mão direita na sua testa e 

abaixou a sua cabeça novamente. A postura e orientação do corpo de CL são um 

mecanismo não verbal que parece representar que o estudante estava enfrentando 

dificuldades com a leitura do texto, o seu gesto de colocar a mão na testa parece 

indicar que ele havia encontrado uma nova dificuldade de leitura, talvez uma outra 

palavra desconhecida, que parece ter trazido um certo desânimo no 

desenvolvimento do seu processo de leitura.  

 Logo depois, a transcrição mostra uma cena semelhante, mas, dessa vez, é 

AL que procura o significado de uma palavra no celular, entretanto quando ela digita 

a palavra, ela o faz muito rapidamente, retomando, bem em seguida, a leitura. A 

pressa da estudante parece mostrar que a dificuldade com o vocabulário não lhe 

traz desânimo – como parece ter acontecido com CL – mas, sim, ansiedade. Após a 

atitude de AL, CL repetiu a sua ação mais duas vezes, procurando pelo significado 

de palavras no seu celular e retomando a leitura em seguida.  

 Alguns instantes depois, DY chamou PP e lhe fez um pedido de 
esclarecimento com relação ao significado de uma palavra:   “que   coisa   é   Dja  
Dja?”.  PP  não  entendeu  a  sua  pergunta  e  lhe  fez  um  pedido de esclarecimento “o  

quê?”.  Então,  DY apontou a palavra no texto e PP fez o espelhamento de sua fala 

dizendo com uma pronúncia mais adequada:  “Tôa  Tôa”. DY fez um espelhamento 

da   fala   de   PP   para   retomar   a   sua   pergunta   controversa:   “Tôa   Tôa”?.   Então,   PP  

apresentou o seu ponto de vista: “É   a  melhor   festa   de   Porto  Seguro”.   E  DY fez 

novamente um pedido de esclarecimento com relação ao significado de uma 
palavra: “Fest?”, e PP apresentou esclarecimento mais uma vez por meio de 
tradução:  “festa,  party”, e  completou  dizendo:  “Muito,  muito  famoso,  Tôa  a  Tôa”.   
 Depois, DY chamou PP e fez mais um pedido de esclarecimento com 
relação ao significado de uma palavra e, novamente, PP apresentou 
esclarecimento por meio de tradução. Em seguida, ela fez um espelhamento em 
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português, retomou a Tarefa e pediu que tentassem responder do exercício 1 até o 

6.  
 Ao observar esse trecho transcrito, é possível perceber que os estudantes 

estavam bastante focados nas palavras desconhecidas. AL, por exemplo, parecia 

estar muito determinada a encontrar as palavras desconhecidas no dicionário e 

conseguir compreender o texto dentro do tempo que PP disponibilizaria para leitura; 

a sua rapidez e ansiedade em procurar as palavras pareceram demonstrar que, para 

ela, ser rápida nas buscas de significados representaria ser rápida na compreensão 

de um texto em língua portuguesa e, portanto, ser rápida no dicionário significaria 

ser uma boa leitora em língua portuguesa.  

 Tanto AL quanto DY, GR e MA tiveram as suas dúvidas de vocabulário 

aparentemente resolvidas por um instrumento externo. No caso de AL e GR, o 

dicionário funcionou como instrumento para a compreensão do significado de 

algumas palavras; no caso de DY e MA, a professora-pesquisadora funcionou como 

instrumento. Quando indagada sobre o significado de alguma palavra, PP respondeu 

prontamente a todas por meio da tradução do termo em língua inglesa.  

 No trecho analisado, há um predomínio de pedidos de esclarecimento por 

parte dos estudantes e de apresentações de esclarecimento por parte de PP. 

Como PP apresentou a tradução de todos os termos que os estudantes encontraram 

dificuldade, não foi aberto espaço para uma possível expansão de ideias com 

relação aos diversos sentidos que uma palavra pode assumir, nem para um possível 

entrelaçamento de ideias ou vozes, pois, ao dar uma tradução, o conflito é resolvido 

imediatamente, a dúvida é encerrada e o estudante é retirado da zona de 

indefinição. Diferentemente, se PP tivesse interpretado as perguntas dos estudantes 

como perguntas controversas, ela poderia ter lhes apresentado seu ponto de 
vista ou ter lhes desafiado a tentar descobrir a resposta de suas próprias perguntas; 
além disso, poderia ter sido criado um espaço para discussão, para que os 

estudantes trouxessem as suas visões de mundo, experiências e culturas para a 

sala de aula.  
 Para os estudantes do excerto destacado, os significados cristalizados nos 

dicionários eletrônicos pareciam ser vistos como verdades únicas e absolutas, não 

havendo preocupação com a possibilidade de uma palavra assumir diversos 

sentidos de acordo com o contexto no qual se insere. Da mesma forma, as 

traduções apresentadas pela professora-pesquisadora também pareciam ser 



138 
 

 
 

interpretadas como verdades únicas e absolutas. A dinâmica pergunta-resposta do 

trecho de aula observado mostrou que PP se preocupou muito em transmitir o 

significado das palavras questionadas, para que os estudantes pudessem entender 

o texto, repeti-las e reproduzi-las ao longo do desenvolvimento da AS. 

 Apesar de a professora-pesquisadora já ter iniciado o seu mestrado quando 

realizou essa aula e saber da importância de não fundamentar as suas aulas na 

transmissão e reprodução de conhecimentos e sim na criação e reflexão de 

conhecimentos, ainda assim, ela sentiu bastante dificuldade em realizar esse 

movimento inverso. Uma das razões que motivou essa postura da professora-

pesquisadora foi a sua preocupação com o fato de os estudantes ainda serem muito 

iniciantes, estarem no Brasil há poucas semanas, terem chegado sem nenhum 

conhecimento prévio da língua e estarem em contato com um texto autêntico de 

língua portuguesa, não com um texto elaborado para fins didáticos. Nesse contexto, 

a professora-pesquisadora ficou muito angustiada com a total falta de conhecimento 

de vocabulário dos seus estudantes e por isso achou que, ao lhes dar as traduções, 

poderia ajudá-los. 

 Outro motivo talvez tenha sido o fato dessa versão da UD ter sido muito 

centralizada na estrutura rígida da língua, não na Atividade. As Tarefas preparadas 

para a UD e a dinâmica de aula instaurada pela PP eram voltadas para a criação de 

situações direcionadas para a prática das estruturas da língua. Conforme já 

mostrado anteriormente, ao desenvolver a segunda versão da UD, a professora-

pesquisadora teve o objetivo de inverter a direção desse processo, centralizando a 

Atividade e usando a língua como instrumento para dar base para a participação do 

sujeito na Atividade. 

  Após analisar a Versão 1 da UD e assistir às gravações das aulas 

ministradas com a Turma 1, PP percebeu que, ao se apoiarem nos conhecimentos 

da professora-pesquisadora e no dicionário do celular, os estudantes não 

precisavam desenvolver nenhuma estratégia para conseguir lidar com as zonas de 

indefinição. Diferentemente, quando a AS foi realizada com a segunda turma, a 

professora-pesquisadora já havia discutido com a professora-orientadora sobre a 

relação de dependência que os estudantes da Turma 1 estabeleceram com a 

ferramenta de tradução do celular e com a presença da PP os auxiliando durante o 

desenvolvimento das Atividades. 
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 PP percebeu, então, que as estratégias que os estudantes da Turma 1 

utilizaram para compreender o texto estavam muito distantes da vida que viviam, 

pois nem sempre poderiam ter em mãos um dicionário e nem sempre a professora-

pesquisadora estaria presente para ajudá-los na compreensão dos textos que teriam 

que ler durante o período que vivessem no Brasil. Assim, PP compreendeu que era 

preciso criar oportunidades em sala de aula para que os estudantes sentissem 

dificuldades de leitura e tivessem que resolvê-las sem a ajuda desses instrumentos, 

fato que poderia ocorrer na vida fora da sala de aula. A professora-pesquisadora 
preocupou-se, então, em criar oportunidades para que os estudantes 
pudessem desenvolver estratégias para lidar com a zona de indeterminação, a 
qual  é  parte  da  “vida  que  se  vive” (MARX; ENGELS, 2006, p. 26).  
 Tendo isso em mente, ao realizar a Tarefa A com a segunda turma, PP agiu 

diferentemente. Sempre que questionada sobre o significado de uma palavra, a 

professora-pesquisadora pedia que os alunos tentassem descobri-lo sozinhos, a 

partir da leitura e do contexto do texto e que no final lhes daria um exemplo de 

significado da palavra desconhecida.  

 Veja, abaixo, a descrição do primeiro momento da Aula 1, quando foi 

realizada a Tarefa B, e a transcrição do excerto em que a leitura do texto da Tarefa 

A foi realizada na segunda turma. 

 

 

5.1.2 Descrição, transcrição e discussão do primeiro momento da Aula 1 da UD 
(realização das Tarefas C e A) – Turma 2 
 
 PP começou a aula perguntando se os estudantes estavam animados para a 

viagem que fariam ao Rio de Janeiro e à Paraty naquela semana. Depois, ela disse 

que como eles iam fazer aquela viagem, ela tinha escolhido como tema para aquela 

aula  a  Atividade  “Viajar”.  Então,  PP  começou  a  conversar  um  pouco  com  eles sobre 

o assunto e fez perguntas como: “Vocês  viajam  sempre?”;;  “Quando  vocês  estão  no  

país  de  vocês,  viajam  muito,  viajam  menos?”;;  Como  vocês  viajam  normalmente?”;;  

“Com  quem?”;;  “Como  vocês  planejam  a  viagem?”.   

 Os estudantes contaram um pouco sobre as suas experiências e falaram 

bastante sobre as pesquisas on-line que fazem antes de viajar e sobre as agências 
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on-line que utilizam para planejar suas viagens. A introdução da PP e toda 

discussão sobre a Atividade de viajar durou nove minutos.   

 Em  seguida,  PP  disse:  “pessoal,  eu  queria  que  a  gente  pensasse  hoje  numa  

viagem. Eu vou mostrar dois vídeos para vocês. Eu vou mostrar um do Rio, para 

onde vocês estão indo. E vou mostrar também um de Salvador, para onde vocês 

vão  no  final  do  semestre.  E  aí  depois  vamos  fazer  uma  atividade  com  isso,  tá  bom?”. 

 Enquanto os estudantes viam os vídeos no telão, PP perguntava se eles 

conheciam algumas daquelas imagens. Apenas DL conhecia algumas delas, pois 

ele já tinha estado no Brasil anteriormente. Os vídeos apresentavam imagens de 

pontos turísticos das duas cidades e tinham uma trilha sonora muito estimulante, 

intercalada com sons marcadamente brasileiros. Ambos os vídeos foram produzidos 

pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) para a promoção das cidades-sede 

da Copa do Mundo de 2014 e estão disponíveis no site www.braziltour360.com. Os 

dois vídeos foram filmados em 360o e a professora-pesquisadora pôde explorar esse 

modo em sala de aula, movimentando as imagens de maneira circular e mostrando 

os locais a partir de diversos ângulos.  

 Ao término  dos  dois  vídeos,  PP  propôs  a  Tarefa  B:  “Pessoal,  eu  queria  então  

que vocês imaginassem agora, em duplas, que vocês ganharam 15 mil reais cada 

um da Fundação para vocês fazerem uma super viagem. Pode ser Rio ou Salvador 

ou, não sei, se já estiver tudo muito planejado da viagem de vocês, está tudo 

certinho o que farão em cada dia? Podem pensar em outro lugar. A minha sugestão 

seria Rio e Salvador. E essa aqui (apontando para os slides) é uma agência que não 

existe, a TurisFundação, que vai levar vocês para o local que vocês quiserem. 

Então, em duplas, vocês vão discutir qual o melhor roteiro para 3 dias de viagem, 

sexta, sábado, domingo (mostrando os slides). Então, vocês vão pensar em todos os 

detalhes. Como vocês irão para lá? Né? Vocês vão, no futuro. Com qual meio de 

transporte? O que vocês farão de manhã? O que vocês farão à tarde? O que farão à 

noite? O que vocês comerão? Onde vocês comerão? Onde vocês irão dormir? 

(lendo os slides). Eu imprimi para vocês aqui um roteiro, então, aí, vocês 

preencham. Mas, o mais importante, é tentar discutir com o colega onde ir, onde não 

ir. No final, a gente vai votar no melhor roteiro. Sim? Pensando em três itens: 1- 

custo; 2- diversão; 3- se está bem organizado e planejado. Tá bom? E aí pensar 

então, por exemplo, como vocês vão discutir com o colega”. Em seguida, PP 

completa dizendo: “Pessoal,  ó,  dez  minutos  no  máximo?  Rapidinho”. 

http://www.braziltour360.com/
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 As duplas começaram a conversar e planejar suas viagens. Após quinze 

minutos, PP disse: “pessoal,  ó,  cada  dupla  agora  vai  escolher  só  dois  dias,  2  dias,  

para ler para a sala. Os dois melhores dias. E todas as duplas vão ter que prestar 

atenção e cada uma vota em duas. Vocês vão ouvir o planejamento de todos, cada 

dupla vai votar em dois, pensando nesses 3 itens: custo, diversão, planejamento e 

diversão.  Entenderam?”. 

 TA ficou surpresa que teria que escolher apenas dois dias e disse que 

gostaria de ler os três. Ela demonstrou estar bastante animada com a Tarefa e 

desejando mostrar para os colegas o que faria em uma viagem se ganhasse aquele 

dinheiro da Fundação. PP explicou que por uma questão de tempo, gostaria que 

escolhessem apenas dois dias, então, os estudantes começaram a apresentar seus 

roteiros de viagem. Enquanto a primeira dupla lia, muitos não prestaram atenção, 

pois ainda estavam concentrados em elaborar os seus próprios roteiros. Enquanto a 

primeira dupla apresentava, PP foi escrevendo no computador um resumo do roteiro 

deles e, ao final, discutiu alguns pontos de vocabulário.  

 Depois, as outras duplas começaram a apresentar seus roteiros. PP solicitou, 

então, que a dupla anterior a que estivesse se apresentando fosse para o 

computador e ficasse responsável por fazer o resumo do roteiro da dupla que 

estivesse se apresentando.  

 Ao final, PP revisou algumas questões de vocabulário e abriu para votação. 

Como o desenvolvimento da Tarefa estava se estendendo um pouco, a PP não 

estimulou muito que os estudantes justificassem as suas escolhas de votação. No 

final, houve um empate na votação.  

 Finalizada a Tarefa B, PP introduziu a Tarefa A. 

 PP:   “Tá   bom,   gente?   O   que   eu   queria   mostrar   para   vocês   então,   vocês  

fizeram o roteiro de vocês, sim? Eu queria mostrar para vocês um texto que eu 

imprimi de um site (PP mostra o roteiro colorido impresso nos dois versos da folha). 

Então, é um site que é uma agência de viagens. Aqui (apontando para a primeira 

página do texto) é a página geral e atrás vocês conseguem ler, porque aqui na frente 

é  muito  pequenininho.  Então  cada  um  recebe  um  mesmo”.  

 PP distribuiu os textos e os estudantes olharam a frente e o verso. Depois, 

distribuiu o roteiro de discussão. Em seguida, PP disse:  “Pessoal,  então,  ó,  eu  queria  

que primeiro vocês lessem aqui, tá (apontando para o texto sobre Porto Seguro)? E 

respondessem  para  mim  esses  três  primeiros”.   
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 Os estudantes começaram a ler o texto. Logo depois, NA chamou PP e lhe 

fez uma pergunta.  

 Veja, abaixo, a transcrição multimodal desse excerto da aula.  

 
NA chama PP e pergunta: 
Translado?  
PP: Aham  
NA: Pegarão o translado para 
o hotel?  
PP: Então, olhe ((faz gestos 
com as mãos indicando todo o 
texto)) e tente me responder. 
Leia e tente me dizer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TA para PP: O que é:: 
translado?  
PP: Então::  
TA continua com o rosto 
interrogativo 
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PP: leia o texto e tente 
descobrir. No final, eu falo.  
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ML levanta a mão e pergunta 
para PP: Você vai coletar? 
Escrevo em outra folha?  
PP: Sim. Ahh não, não 
precisa.  
... 
TA morde uma maçã e sorri 
para PP.  
PP também sorri.  
AZ chama PP e aponta para a 
questão 1  
PP: Sobre o que é o texto? O 
que o texto fala?  
AZ: Assunto?  
PP: Subject 
...  
AB aponta uma parte do texto 
e faz uma pergunta para PP:  
(  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
TA continua com o rosto interrogativo 
 

 
 
TA abaixa a cabeça e volta a ler o 
texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AB coça a cabeça e faz uma 
expressão facial que parece indicar 
que está com uma dúvida. Ela levanta 
a mão e chama PP. 
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PP: Então, leia o texto e tente 
descobrir ((faz gesto circular 
com a mão em cima do 
texto)). Pelo contexto, o que 
você acha que é? 
 
AB: (  ) 
 
PP:  Isso.  (1’2’’43’’’)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
PP faz gesto circular com a mão em 
cima do texto. 
AB sorri quando PP diz para ela ler o 
texto e tentar descobrir sozinha. 
 

 
AB fica pensativa quando PP pede 
para ela refletir sobre o contexto. Em 
seguida, retoma a leitura, chega a 
uma conclusão e a conta para a PP 
que  responde  “isso”. 
 
 
 

 
 
 
AB sorri e redige a resposta na folha.  
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... 
PP: Pessoal, então, tudo 
bem?  
... 
JU chama PP, aponta para 
uma das questões e diz: Eu 
não vejo no texto  
PP: Não? Tente dar uma 
olhada.  
... 
MH aponta algo no texto de 
JU (1’4’’) 
 
ML levanta a mão e pergunta 
para PP apontando para o 
texto: Que é translado?  
 
PP: Então, leia o texto e tente 
me dizer.  
 
ML sorri.  
 
PP sorri também.  
 
PP: No final, eu digo, mas, 
tente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JU aponta para o texto de MH 
e faz um comentário sobre o 
tema. 
 
MH abaixa cabeça e retoma a 
leitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ML chama PP 
 
 

 
 
ML pergunta o significado da palavra 
para PP. 
 

 
ML sorri quando PP não responde e 
pede para que ela leia o texto e tente 
lhe dizer.  
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PP: Pessoal vamo lá, como 
vocês acham que ficam os 
primeiros. Qual que é a 
primeira pergunta? 
 
NA leu a pergunta: Qual é o 
principal assunto do texto?  
 
PP: Isso, o que vocês acham 
que é? Qual é o principal 
assunto?  
 
NA e JU falam ao mesmo 
tempo: um viagem, Bahia  
 
PP: Uma viagem::  
 
NA: Como um guia turístico 
para:: para pacote 
 
PP: Um pacote:: o que mais?   
 
PP aponta para o outro lado 
da sala 
 
JU: é um tipo:: descrever um 
pacote de viagem a Porto 
Seguro por quatro dias  
 
PP: isso, por quatro dias, 
certo? E o segundo? O que 
que ele pergunta?  
 
NA lê o enunciado: Como os 
visitantes irão para o hotel? 
Com qual meio de transporte?  
 
PP: Isso. E o que que vocês 
acham?  
 
TA: Translado  
 
PP: Como que fica então? 
Eles::  
 
DL: pegarão um translado.  
 
PP: pegarão um translado. 
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51  É  como  um  serviço  de  transporte/translado. 

Que que é isso?  
 
ML: like a shuttle?  
 
DL: uma van provavelmente  
 
(silêncio) 
 
DL: ônibus do hotel?  
 
PP escreve no computador 
“translado”   
 
PP: pelo texto, o que vocês 
acham que é?  
 
(silêncio) 
 
PP: Quando leem o texto  
 
TA: ahnn ônibus  
 
PP: Mas se é ônibus, por que 
é que não chama ônibus?  
 
TA: ahn 
 
ML:  It’s  like  a  shuttle  51 
 
ML faz gestos com os braços 
indicando o movimento de um 
automóvel 
 
AB: (  ) 
 
PP: Isso, então é uma van, ou 
um ônibus, ou um carro 
mesmo, que leva você direto 
do aeroporto para o hotel (PP 
fala fazendo gesto indicativo 
do movimento do translado de 
um local para o outro).  
 
Certo? E a terceira? Como 
que tá? (1:06:48) 
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Ao observar o excerto transcrito acima, é possível perceber que, logo que os 

estudantes iniciaram a leitura, começaram a chamar PP e lhe fazer, individualmente, 

a mesma pergunta controversa com relação ao significado da palavra 

“translado”.   Essa   pergunta   foi   feita   inicialmente   por   NA e repetida de forma 

semelhante por TA e ML. Nas três vezes, PP optou por não dar uma resposta direta 

e objetiva, mas, sim, encorajá-las a retomar a leitura e tentar descobrir o significado 

da palavra por meio da compreensão do contexto. Assim, na primeira vez em que foi 

questionada, PP respondeu com um pedido de ação:   “Então,   olhe   e   tente   me  
responder.  Leia  e  tente  me  dizer”;;  na  segunda  vez,  respondeu:  “Então::  leia  o  texto  e  

tente   descobrir.   No   final,   eu   falo”, e,   na   terceira   vez,   disse:   “Então,   leia   o   texto   e  

tente   me   dizer”.   Perguntas   semelhantes   com   relação   ao   significado   de   alguma  

palavra ou ao conteúdo de uma questão da UD foram feitas por AB e JU, em ambas 

as situações PP também  respondeu  de  forma  parecida:  “Então,   leia  o  texto  e  tente  

descobrir.  Pelo  contexto,  o  que  você  acha  que  é?”  e  “Não?  Tente  dar  uma  olhada”. 

 Todos os pedidos de ação repetidos pela PP foram marcados pela forma 

imperativa do verbo tentar. De acordo com Halliday (1985), os verbos e seus 

determinantes na organização dos textos podem exprimir diferentes tipos de 

processos: relacionais, materiais, mentais, existenciais e verbais. Os processos 

materiais estão ligados ao fazer e relacionam-se ao agir das pessoas. O verbo tentar 
– repetido no excerto destacado – parece expressar um processo material. Ao longo 

da realização da AS, esse verbo foi retomado diversas vezes pela PP como uma 

forma de responder às perguntas dos alunos, não com um conteúdo explícito, mas 

com uma sugestão de ação que possa direcioná-los para chegar à resposta. O 

modo imperativo do verbo tentar empregado pela PP parece intensificar ainda mais 

esse pedido de ação da PP, motivando-os a ler o texto novamente para tentar 

compreender o significado da palavra desconhecida a partir do contexto em que ela 

se insere.  

 Diante desse pedido de ação da PP, a conduta da maioria dos estudantes foi 

a de retomar a leitura do texto e da palavra desconhecida. Apenas MH agiu 

diferentemente: diante da pergunta da colega JU, MH decidiu ajudá-la e apontou 

algo em seu texto que parece ter ajudado JU a esclarecer a sua dúvida.   

 No final da interação transcrita, PP começou a discutir as primeiras perguntas 

da Tarefa A e fez a pergunta controversa: “E   o   segundo? O que que ele 

pergunta?”.  NA leu o enunciado da pergunta controversa:  “Como  os  visitantes  irão  
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para  o  hotel?  Com  qual  meio  de  transporte?”.  Então,  TA apresentou o seu ponto de 
vista:   “Translado”   e   PP   pediu   que   ela   expandisse a sua resposta: “Como   fica 

então?  Eles::”, e DL apresentou o seu ponto de vista:   “pegarão  o  translado”.  Em  
seguida, PP fez um espelhamento e uma pergunta controversa:   “pegarão   um  
translado.  Que  que  é  isso?”.  Então,  ML apresentou o seu ponto de vista por meio 
de tradução:   “like  a  shuttle”  e  DL apresentou o seu ponto de vista em português 

“uma  van  provavelmente”.  Em  seguida,  ele  mesmo  apresentou  outro  ponto de vista 
de forma interrogativa: “ônibus  do  hotel?”. PP escreveu “traslado” no computador e 

fez uma pergunta controversa:   “pelo texto, o que vocês acham que é? Quando 

leem  o   texto”.   Então,  TA apresentou o seu ponto de vista: “ahn   ônibus”,   que   foi  

seguido por um pedido de sustentação da  PP:   “mas  se  é  ônibus,  por  que  é  que  

não  chama  ônibus?”.  TA refletiu um pouco e ML apresentou o seu ponto de vista 
por meio de tradução e gestos:   “it’s   like   a   shuttle”. Então, PP apresentou uma 

réplica de concordância e de síntese das  falas  entrelaçadas  na  discussão:  “Isso,  

então é uma van, ou um ônibus, ou um carro mesmo, que leva você direto do 

aeroporto  para  o  hotel”. Em seguida, PP introduziu a discussão da questão seguinte 

da UD.  

 O trecho analisado no parágrafo acima mostra que alguns estudantes 

conseguiram  entender  o  significado  da  palavra  desconhecida  “translado”.  ML e TA, 

que haviam solicitado a ajuda da PP durante a leitura para a compreensão da 

palavra, foram as estudantes que mais se engajaram na discussão sobre a palavra 

no final do excerto. O pedido da PP para que os estudantes retomassem a leitura e 

tentassem compreender o significado das palavras desconhecidas por meio do 

contexto parece ter ajudado os estudantes a entender o sentido da palavra.  

 As respostas da PP na forma de pedido de ação e não com a apresentação 

da tradução da palavra desconhecida – como foi feito quando PP realizou a Versão 

1 da UD – parecem ter ajudado os estudantes a começar a desenvolver a 

capacidade de lidar com a zona de indefinição. Esse mecanismo parece ter 
contribuído para a aprendizagem do PLA, pois alguns estudantes continuaram 
a   leitura  do   texto  mesmo  sem  entender  a  palavra  “translado”  e  conseguiram  
entender a sua ideia central – o significado da palavra foi esclarecido no final da 

discussão pelos colegas e pela PP. Outros estudantes conseguiram até 
compreender o significado da palavra desconhecida a partir da releitura, 
reflexão e compreensão do contexto em que ela estava inserida.   
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 A aprendizagem de lidar com esses momentos de contato com zonas de 
indefinição parece ter levado ao desenvolvimento de alguns alunos, pois 
despertou neles possibilidades que ainda pareciam não existir: compreender 
um texto mesmo sem entender o significado de algumas palavras ou 
compreender o significado de algumas palavras desconhecidas, sem um 
instrumento externo de tradução. Provavelmente, alguns estudantes se 
apropriaram dessas novas possibilidades e fizeram com que elas se 
tornassem parte deles.  
 Essa forma de lidar com as zonas de indefinição durante a realização de 
Atividades Sociais também é um traço que parece indicar o desenvolvimento 
da PP. Ao analisar a sua postura diante das perguntas de vocabulário das 
turmas 1 e 2, é possível perceber que PP aprendeu uma nova forma de lidar 
com essas situações, a qual pode criar bases para a transformação do seu agir 
como um todo em sala de aula, ou seja, pode constituir a sua forma de ser 
professora não apenas naquele momento, mas também em muitas situações 
futuras.  
 No trecho apresentado acima, também é possível perceber que há uma 

predominância de perguntas controversas. Diferentemente do que ocorreu quando 

a UD foi realizada na primeira turma, as perguntas controversas colaboraram para 

que, na maior parte dos momentos, houvesse o entrelaçamento de vozes. Talvez, se 

PP tivesse continuado com a sua estratégia de lhes apresentar esclarecimentos 
por meio da tradução das palavras desconhecidas, os desenvolvimentos das 

discussões tivessem sido interrompidos novamente e a verdade da PP teria sido 

aceita como única e absolta, da mesma forma que aconteceu com a primeira turma.  

 A estratégia de apresentar a tradução se manteve apenas quando PP foi 

questionada por AZ, devido à falta total de conhecimento prévio da língua 

portuguesa do aluno e aos outros fatores mencionados na Subseção 3.3.2. O 

contexto de aprendizagem de AZ fez com que PP, em alguns momentos do curso, 

optasse por lhe apresentar algumas traduções. No trecho destacado, a professora-

pesquisadora tomou essa decisão, pois a palavra que lhe era desconhecida era 

muito importante para a compreensão da pergunta e, caso não a compreendesse, 

nem conseguiria começar a realizar a Tarefa. Como todos os estudantes já tinham 

um nível básico da língua e a Tarefa havia sido desenvolvida de acordo com o 

contexto e a velocidade deles, se AZ não compreendesse as palavras mais 
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fundamentais das questões, ele não teria tempo hábil para realizar nem ao menos a 

primeira parte da Tarefa. 

 

 

5.2 A PRESENÇA DE MULTIMODALIDADE E DE PERGUNTAS ABERTAS NA 

UNIDADE DIDÁTICA E NAS AULAS 

 

Esta Seção também se divide em duas Subseções. Na Subseção 5.2.1, tem-

se, em primeiro lugar, a descrição e a transcrição de um trecho da primeira aula em 

que a UD foi realizada com a Turma 1, referente ao momento em que os estudantes 

fizeram uma discussão acerca do gênero do texto sobre Porto Seguro. Na Subseção 

5.2.2, tem-se a descrição e a transcrição do momento corresponde a essa discussão 

na Turma 2, que também ocorreu na primeira aula em que a UD foi realizada com o 

segundo grupo e também foi fundamentada no roteiro de perguntas da Tarefa A. 

 

 

5.2.1 Descrição, transcrição e discussão do segundo momento da Aula 1 da 
UD (realização da Tarefa A) – Turma 1 
 
 O segundo momento da Aula 1 começa quando os estudantes finalizam a 

leitura do texto sobre Porto Seguro (momento descrito e transcrito na Subseção 

5.1.2) e a professora-pesquisadora inicia as discussões fundamentadas no roteiro de 

perguntas da Tarefa A.  
 
PP:  Pessoal,  vamo/  lá  então,  vamo/  fazer  junto  aqui.  “Que  tipo  de  texto  é  esse?”.  Vamo/  ver  
o primeiro. ((GR levanta a mão)). DA, lê pra mim a QUEStão.  
DA: Ahn 
PP: Pessoal, oh, ((estala os dedos)) 
DA: Que tipo de texto é esse? Circule a resposta correta. 
PP: Isso, circule, certo, ((faz um gesto circular com as mãos)) circule a resposta correta. É 
uma carta? 
GR: Não. 
Aluno?: Não. 
PP: Por que não é uma carta? 
AN: Por que? it’s  not  a  letter 
PP: Por que não? 
AN: It  doesn’t  (  ) 
AL: ( ) 
PP: O que não tem?  
... 
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Antoin:  Porque  no  “formete”  de   texto  é  ((tosse))  no  carta  ((faz  gesto  com  a  mão   indicando  
que é diferente)) 
PP: What’s  missing...  to  be  a  letter?    
AN: Dear ((faz gesto com a mão para cima)) 
?: o nome 
PP: O nome, em cima, que mais? 
... 
AL: Signature 
PP: assinatura...  
AY: Assinatura 
PP: é uma notícia de jornal?...  
?: Não 
PP: é um panfleto? 
AY: Sim (balança a cabeça positivamente) 
PP: Sim? o que que é um panfleto, gente? 
((MA levanta a mão)) 
Antoin: ((fala baixo e balança a cabeça positivamente)) um panfleto, sim 
MA: Por que um panfleto ter... como se diz details? 
PP: detalhes 
MA:  detalhes  de  “fieras”  de  pessoas? 
PP: Isso, exatamente.  
MA:  Why  does  a  panfleto  have  personal  details  to  somebody’s  trip?   
PP:  Ah  It’s  like  the  schedule  of  a  trip. 
AY: Itinerary 
PP: Isso, itinerário.  
MA:  It’s  general.  Is  it  general  ((faz  gesto  circular  com  a  mão)  or  is  it  for a specific trip? 
PP: ...Para essa viagem específica. 
MA:  ((faz  gesto  com  as  mãos  e  muda  a  expressão  do  rosto  que  refletem  algo  como  “como  
assim?”)) 
PP: Por exemplo, you buy the package, o pacote de viagem... então no dia 1, você vai para 
o centro, no dia 2, você vai para a praia. Certo? 
((MA faz uma expressão de que não concorda, depois faz um joia com o dedo e apaga algo 
na sua resposta))  
DYs: If this is a panfleto ( ) ahn more contact information ( ) sinopse 
PP: Hm::: muito bom. DY repita o que você falou 
MA: ((fala baixo para Antoin)) Where do you normally get itinerary? 
PP: Pode ser itinerário também ((Fala baixo)). Pessoal, olha que interessante, mas em 
português::: 
AL: Em português 
DY: Normalmente, os... ahn... pan:: 
PP: panfletos 
DY: los panfletos ahn são ahn mais informaçãoo para la business 
((AY, AL e GR riem do DY)) 
PP: para o negócio 
( ) 
PP:  O  que  está  faltando  para  ser  um  panfleto?  What’s  missing? 
DY: Contact information 
PP: Informação de contato ((faz gesto de número um com o dedo)), muito bom. Que mais? 
MA? 
MA:  Ahn...  I  don’t  know...  it’s  not  missing  anything;;  it  just  has  more  details  than  it  should 
DY: Yeh ( ) 
PP: E por quê? E o e-mail? O que vocês acham de ser um e-mail? 
MA:  It’s  not  a  big  deal 
GR: É um panfleto ((mexe a mão enfatizando)). 
PP: Não, eu quero ouvir vocês falando, eu quero que vocês falem. 
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AN: Um panfleto 
DY: (  ) 
AL: Em português 
((DY sorri e faz gesto com a boca de que não consegue falar))  
PP: Meninos, aqui ((se dirige para o lado direito da sala que ainda não tinha se 
manifestado)), o que vocês acham que é? Um panfleto? Um e-mail? 
BR:  Como  se  diz  “it  seems”? 
PP: Parece... 
BR: Eh... este... 
PP: Isso 
BR: Isso parece que é um e-mail, mas não tem ahn... (( faz gesto com as mãos)) 
PP. Um começo e um fim. Só o roteiro, apenas o planejamento, the schedule, itinerário 
BR: Sim 
PP: Sim? Tá bom? Gostei, muito bom, gostei.  
PP: Pessoal, e qual é o assunto principal do texto?... Qual é o assunto? 
... 
PP: Sobre o que é o texto? 
MA: Planos para férias 
PP: Que férias? 
AY: Quatro dias em Porto Seguro. 
PP: Quatro dias em Porto Seguro, certo? Então é um roteiro de viagem  
DY: ( ) Em Bahia ((fala baixo)) 
PP: NA Bahia 
DY: Na 
PP: Oh pessoal, é um roteiro de viagem ou um planejamento ((escreve na lousa)), certo? 
PP: Pessoal, e onde encontra/ textos parecidos com esse? CL? 
CL: ((sorri)) o (exercício) dois? 
PP: O quatro 
CL: ((coloca a mão na cabeça e faz gesto de que não sabia que estava no exercício errado)) 
Onde... 
PP: Ah não desculpa, o três, né... Qual é o objetivo? 
CL: ...  
PP: Qual é o objetivo?  
CL:   ...   I’ll   do   number   four   ((todos   sorriem)).   “Onde   você   encontra   textos   parecidos   com  
esse?” 
PP: BR, olha lá, parecido 
CL:  em  uma  “agência”  de  turismo 
PP: Em uma aGÊNcia de turismo. Todo mundo, aGÊNcia. 
Todos: aGÊNcia 
PP: Só? Apenas? 
... 
PP: Apenas... na agência de turismo? 
PP: É a única resposta? 
DY: Que isso... apenas? 
GR: Just 
PP: Apenas numa agência de turismo, MA? 
... 
PP: Is this the only answer? 
AN: ((fala para MA)) Is this the only answer? 
PP: Onde mais 
BR: Todos.  
PP: Todos? 
BR: Todos lugares. 
PP: Daqui das letras, BR, leia para mim a:: 
BR: na escola 
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PP: Em escolas? 
((BR mexe a cabeça positivamente)) 
PP: Sim? Por quê? 
BR: ahn na minha escola temos ahn um lugar pra ahn... study abroad  
PP: Ah::::: 
BR: E tem esses panfletos 
PP: Muito bom, um escritório, a office, dentro da escola 
BR: Sim 
PP: Muito bom. E BR, e em revistas? 
BR: ... what ( )? 
PP: REVISTAS, também?... também encontramos textos como esse em revistas? 
GR: Possível 
PP: Possível, né? 
PP: E restaurantes? 
... 
?: sim 
DY: ahn... I’m  sure  (    )  serves  food  but... 
((PP ri )) 
AY: Não usualmente 
PP: Não usualmente 
(40’06’’) 
 
 
 Na Turma 1, a discussão é iniciada com a leitura da professora de uma 

pergunta controversa:  “que  tipo  de  texto  é  esse?”. Como a classe estava dispersa 

e muitos estudantes não prestaram atenção na pergunta da professora-

pesquisadora, ela fez um pedido hierárquico para que DA relesse o enunciado da 

questão controversa. Em seguida, com uma réplica simples, GR afirmou que o texto 

não era uma carta, PP pediu, então, que ele sustentasse a sua resposta, 

indagando  “por  que  não?”.  Esse  pedido  de  sustentação,  que   também  se  constituiu  

em uma pergunta controversa, entrelaçou a voz de AN, que tentou apresentar o seu 

ponto  de  vista  dizendo:  “It  doesn’t  (    )”,  mas  não  conseguiu  concluí-lo. PP fez, então, 

uma  nova  pergunta  controversa:  “o  que  não  tem?”, que instigou AN e outros alunos 

a citarem as partes que faltavam no texto para que ele pudesse parecer uma carta. 

Os  estudantes,  então,  citaram:  “dear”52; assinatura; nome do destinatário.  

 Quando a professora-pesquisadora fez a pergunta controversa, “é   um  

panfleto?”, e pediu que sustentassem a sua resposta, “o  que  que  é  um  panfleto,  

gente?”,   MA e AN discordaram. AN apresentou seu ponto de vista com uma 

réplica simples: “um  panfleto,  sim”,  mas  MA contestou o ponto de vista com uma 
pergunta controversa:  “por  que  um  panfleto  ter  detalhes  de  ‘fieras´  de  pessoas?” A 

professora-pesquisadora não compreendeu bem a contestação de MA e apresentou 

                                                      
52  Caro,  prezado,  querido. 
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uma réplica simples não pertinente. “Isso,  exatamente”.  MA, então, reforçou a sua 

pergunta controversa fazendo um espelhamento em língua inglesa, o que 

desencadeou o entrelaçamento da voz de AY, que até então não estava engajada 

na   discussão:   “Itinerary”53. A professora-pesquisadora apresentou uma réplica 
simples de concordância:   “Isso,   itinerário”,   o   que   estimulou   uma   nova   pergunta  
controversa de MA:   “It’s   general.   Is   it   general   or   is   it   for   a   specific   trip?”. PP 

apresentou então um ponto de vista sem sustentação:   “para   essa   viagem  
específica”.   MA ficou quieto, mas fez um gesto com a as mãos que pareceu 

representar que ele ainda estava inconformado. PP sustentou o seu ponto de 
vista com um exemplo. Diante da resposta da PP, MA abaixou a cabeça e apagou 

a sua resposta no texto, mas a expressão do seu rosto pareceu demonstrar que ele 

continuava sem concordar com o que tinha sido exposto pela PP. Entretanto, a 

discussão não parou nesse momento, pois DY apresentou uma contestação do 
ponto de vista com uma pergunta controversa e, assim, a discussão continuou 

por mais turnos.  

  Ao observar o entrelaçamento das vozes desse trecho, é possível perceber 

que as formas como as perguntas foram elaboradas possibilitaram o 

desenvolvimento da argumentação e a expansão das ideias dos estudantes. Todos 

os turnos que foram marcados por perguntas controversas contribuíram para que a 

discussão se expandisse e, assim, os estudantes puderam apresentar as suas 

múltiplas formas de ver o mundo e nele se posicionar. As perguntas controversas 

favoreceram o entrelaçamento de diferentes vozes no discurso e possibilitaram que 

fosse instaurada uma dinâmica de pergunta-resposta centrada nos alunos (por 

exemplo: aluno-aluno-professor) e não apenas uma dinâmica de diálogo (professor-

aluno-professor-aluno). 

 Essa dinâmica colabora para o que Santos (2006, p. 159) defende como luta 

contra uma   “monocultura   do   saber”.   Ao instaurar um diálogo em que há a 

predominância de entrelaçamento de vozes e a abertura de espaço para que 

diversas visões de mundo sejam trazidas para a discussão, é possível criar mais 

oportunidades para a valorização de diversos saberes em detrimento a um único 

saber. Uma sala de aula marcada apenas pela voz do professor e fechada para a 

discussão de conceitos não científicos dificulta que saberes plurais sejam 

                                                      
53  Itinerário,  roteiro. 
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compartilhados e não colabora para que novos caminhos sejam trilhados pelos 

estudantes e pelo professor, pois a ênfase da aula acaba recaindo apenas na 

reprodução das mesmas ideias já cristalizadas pela ciência e na transmissão de 

valores e saberes legitimados pela sociedade do momento. 

 A apresentação de diversas perguntas controversas na tentativa de definir o 

gênero do texto analisado mostrou, também, que o formato em que o texto foi 

apresentado na primeira versão da UD não colaborou para que os estudantes 

compreendessem que tipo de texto era aquele e, portanto, não contribuiu para que 

pudessem refletir sobre os objetivos e intenções nele cristalizados. Apesar desta 

pesquisa enquadrar-se em uma perspectiva que valoriza os saberes não científicos, 

ela defende que os conhecimentos científicos também não devem ser ignorados 

nem desvalorizados. A discussão com os estudantes sobre gênero textual originada 

a partir da pergunta do roteiro da Tarefa não poderia ser ignorada pela PP, e os 

fatores que colaboraram para que surgisse essa contradição durante a discussão 

também não poderiam deixar de ser discutidos.  

 Dessa forma, ao analisar o formato do texto na Versão 1, PP percebeu que 

ele estava organizado de uma forma que contrariava o seu conteúdo, por isso a 

discussão dos estudantes se limitou muito à sua estrutura e não pôde expandir e 

avançar para outros aspectos, como, por exemplo, as intenções do enunciador ao 

redigir o texto.  

 Ao analisar esse trecho, é possível perceber o discurso autoritário 

materializado na voz da professora-pesquisadora em alguns momentos. Durante a 

interação, diante das diversas perguntas controversas dos estudantes, ela percebeu 

que o formato para o qual ela tinha adaptado o texto estava impedindo que os 

alunos pudessem identificar as características básicas do seu gênero. Com receio 

de prejudicar a sua imagem de professora detentora do saber, ela tentou impor uma 

resposta única para   a   pergunta   controversa:   “que   tipo   de   texto   é   esse?”.   Mesmo  

tendo percebido que o texto naquele formato não tinha mantido as suas 

características  de  “roteiro  on-line”,  ela  insistiu  em  afirmar  que  aquela era a resposta 

correta. Assim, PP complementou a sustentação de BR dizendo:   “Um  começo  e  

um  fim.  Só  o  roteiro,  apenas  o  planejamento,  the  schedule,   itinerário”.  Em  seguida,  

BR apresentou uma réplica simples de concordância, “sim”, e PP tentou concluir a 

discussão com a apresentação de um espelhamento para pedido de confirmação 

e um feedback positivo: “Sim?  Tá  bom?  Gostei...  muito  bom...  gostei”.  Em  seguida,  
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PP mudou o foco da discussão, com o intuito de não se constranger, não prejudicar 

a sua imagem e também com a intenção de dar continuidade à Tarefa, uma vez que 

aquela ainda era a primeira pergunta do roteiro de discussão. A professora-

pesquisadora leu a segunda pergunta controversa do  roteiro:  “Pessoal  e  qual  é  o  

assunto   principal   do   texto?...   Qual   é   o   assunto?”, e fez um espelhamento da 

mesma  pergunta:  “Sobre  o  que  é  o  texto?”.  MA apresentou o seu ponto de vista 
com uma réplica simples, “planos  para   férias”, e AY completou o ponto de vista 

dele   com   “quatro   dias   em   Porto   Seguro”.   Nesse   momento,   PP   fez   um  

espelhamento da fala dela para reafirmar a sua posição quanto ao gênero do texto, 

apresentando uma síntese sem sustentação:  “quatro  dias  em  Porto  Seguro,  certo?  
Então   é   um   roteiro   de   viagem”.  DY apresentou uma complementação da síntese: 

“Em   Bahia”, e após a correção por meio de ênfase na pronúncia da PP   “NA  

Bahia”,   ela   retomou  mais   uma   vez   o   seu   discurso   de   autoridade   fazendo uso da 

lousa  para  enfatizar  a  sua  verdade,   falando  e  escrevendo:   “Pessoal...  é  um  roteiro  

de  viagem  ou  um  planejamento...  certo?”. 

 Essa postura da PP leva a pensar que a visão dela de ensino-aprendizagem 

naquele momento era marcada por uma ideia de que as Atividades são direcionadas 

para um fim específico, constituindo-se em instrumentos-para-resultado. O objetivo 

dela parecia ser utilizar a UD como instrumento para o fim particular daquela aula 

específica, não algo mais abrangente que visse a Atividade como parte da vida dos 

estudantes. Ela parecia estar preocupada em ter tempo de discutir todos os 

exercícios do roteiro de perguntas da Tarefa e transmitir aos alunos as respostas 

consideradas certas por ela, para que eles não fossem embora para casa com 

dúvidas e sentissem que haviam compreendido o texto lido e a Tarefa realizada em 

sala de aula. 

 Essa postura da PP, entretanto, parece ter limitado o desenvolvimento dos 

estudantes, pois, ao impor a sua verdade, ela deixou de colaborar para que a 

contradição criada em sala fosse superada de forma colaborativa. Os estudantes 

estavam em interação e estavam externalizando os seus pensamentos por meio da 

linguagem, eles estavam tentando construir um sentido para aquele conceito que 

estava indefinido, contudo PP interrompeu o processo de reflexão crítica dos alunos 

e impôs a sua verdade, impedindo que a contradição fosse superada de maneira 

crítica colaborativa, que poderia ter se constituído em uma oportunidade de 

aprendizagem-desenvolvimento.  
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5.2.2 Descrição, transcrição e discussão do segundo momento da Aula 1 da 
UD (realização da Tarefa A) – Turma 2 
 
 O segundo momento da primeira aula começa depois que estudantes e PP 

finalizaram a  discussão  sobre  o  termo  “translado”,  descrita e transcrita na Subseção 

5.1.2  

 PP começou esse momento da aula centralizando o tema da questão 3 do 

roteiro de perguntas, que foi lida por JU:   “o   que   os   turistas   beberão   na   tarde   do  

segundo   dia?”.   A   leitura   dessa   pergunta   controversa   impulsionou   uma   discussão  

sobre a fruta jenipapo e a diferença de sentido entre a palavra licor em português e a 

palavra   “liquor”  em   língua   inglesa.  Em  seguida,  o  planejado seria dar continuidade 

ao roteiro de discussão, entretanto PP percebeu que as ideias centrais das questões 

4, 5 e 6 (4. Você acha este tipo de texto útil quando você viaja? Você usa esses 

textos? Por quê?; 5. Qual passeio mais te atrai neste texto? Por quê?; 6. Você já 

ouviu falar sobre Porto Seguro? O quê? O que você acha das praias brasileiras? 

Elas são muito diferentes das praias do seu país?) já tinham sido discutidas no início 

da aula, quando eles conversaram um pouco sobre como faziam para planejar as 

suas viagens. Então, PP decidiu pular essas questões e pedir que lessem e 

tentassem refletir um pouco sobre as questões 7, 8, 9 e 10 (7. Qual é o objetivo do 

texto?; 8. Que tipo de texto é esse? O que você viu no texto que justifica a sua 

resposta? a) Uma carta b) Uma notícia de jornal c) Um panfleto d) Um e-mail e) Um 

roteiro on-line f) um guia; 9. Onde você encontra textos parecidos com esse? a) Em 

escolas b) Em agências de turismo c) Em revistas d) Em restaurantes; 10. Quem 

você acha que escreveu esse texto e quem você acha que, normalmente, lê esses 

textos?). Veja, abaixo, a transcrição do excerto referente a esse momento da aula. 

 
PP: Sim? Tá bom pessoal? Essa parte ((apontando para as questões 4, 5 e 6)) era mais 
oral, vamos pular essa pois já fizemos. Eu vou dar uns minutinhos para aqui, o 7 e o 8, tá? 
7, 8, 9 e 10. 
... 
DL chama a PP e aponta para os exercícios 4, 5, 6. 
PP: Esses aqui a gente já fez no início da aula. Vamos para o 7, 8, 9, 10.  
TA para a PP: Como se escreve “provide”?  
... 
TA: Dar? 
PP: Ou oferecer 
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DL: oferecer 
... 
MH chama PP: O 7 não é igual o 1?  
PP: Parecido. Tem o assunto, mas qual é o objetivo do texto?  
MH: descrever  
PP: apenas descrever? Ou:: vender? Convidar?  
NA chama PP e pergunta algo incompreensível  
PP: O que é um roteiro?  
NA: Não sei, estou perguntando  
PP e NA riem 
PP: O que a gente fez no começo da aula?  
NA: (  ) 
PP: Hoje. 
NA: Não sei.  
NA e TA conversam entre si.  
PP aponta para o papel do roteiro de viagem que eles fizeram no início da aula e diz: esse  
TA: ah:: 
... 
PP: O que vocês acharam do 7? Lê para mim.  
NA: Qual é o objetivo do texto?  
PP: O que vocês acharam? Qual o objeTIvo desse texto?  
NA lê a sua resposta: o objetivo do texto é oferecer um horário ou um guia para os visitantes 
e tratar de planear um viagem mais gostoso para as pessoas  
PP: E o que?  
NA: tratar de planear  
PP: Planejar  
NA: Planejar um viagem  
PP: uma viagem sem estresse para as pessoas   
PP: O que vocês acham? Vocês concordam?  
Estudantes balançam a cabeça afirmativamente  
PP: Por que o texto foi escrito? Qual o objetivo dele?  
JU: Convidar  
PP: Convidar?   
JU: Convidar as pessoas para ir na viagem  
PP: na viagem? O que que vocês acham? ((vira-se para o outro lado da turma)) O que que 
vocês acham? Vocês acham que é um convite?  
((TA pega o texto novamente e vira para ler o outro lado)) 
... 
PP: É para convidar? Quero ouvir. ML levanta a mão.  
ML: Sim, mas  não  com  descontes,  promoção.  É  como  para  o  cliente  se  “sienta”  ((faz  gesto  
de dúvida))  
PP: se sinta  
ML: “sinta más confortable” com este lugar  
PP: Mas então qual é o objetivo? ((PP se vira para o outro lado da sala)). De onde vem esse 
texto? 
TA: internet  
PP: Internet. Mas que tipo de site?  
TA: Turístico  
PP: Turístico. Então qual será que é o objetivo do texto 
NA: vender  
AB: ah 
PP aponta para AB 
AB: Informar os lugares  
PP: O que você viu no texto que você acha que eles querem informar?  
PP: O que é isso, que tipo de texto é esse?  
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?: Informações  
PP: Informações:: mas olha lá, é uma carta? é um panfleto? É um e-mail? É um roteiro on-
line? É um guia?  
ML: É um roteiro.   
PP: Por que você acha que é um roteiro?  
... 
PP: O que você viu que te fez achar que é um roteiro?  
ML: Um plano para viagem   
PP: Mas qual é o formato do texto? Parece um roteiro? Será que não poderia ser um:: 
panfleto?  
MH: Um programa  
PP: O que você acha C? É um panfleto? É um guia?  
CO: Um panfleto  
PP: Por que você acha que é um panfleto?  
CO: (  ) 
PP: O que você acha JU? É um roteiro, é um guia, é um e-mail?  
JU: Roteiro  
PP: O que que é um roteiro?  
MH: Um tipo de viagem organizado. Um plano de viagem  
PP: Isso, um planejamento  
... 
PP: Alguém acha diferente?   
... 
PP: Pessoal, onde vocês encontram esses textos?  
TA: Agências de turismo  
PP: Apenas?  
AB: Pode ser entrevistas  
PP: Onde?  
AB: Entrevistas  
PP: entrevistas? ((faz gestos com a mão esquerda direcionando para si e para a aluna, 
tentando imitar um diálogo))  
ML: ( ) 
PP: Ah em revistas  
AB: revistas  
ML: Mas depende do qual revista  
PP: Depende do quê?  
ML: O tipo de revista, em revista de casa, mas não em revista de ( )  
PP: Isso. Pessoal e essas outras opções aqui então por exemplo escolas, restaurantes, será 
que pode encontrar? 
TA e NA: Sim 
NA: Nós estamos em uma escola (rindo) 
PP: Apenas numa aula? 
TA: Sim 
PP: E restaurantes, não? 
NA: Depende onde fica o restaurante. Se é um lugar superturístico como a cidade de São 
Paulo, você pode encontrar. 
PP: Sim? Vocês concordam, meninas ((virando para o outro lado da sala)) 
Meninas balançam a cabeça afirmativamente 
AB: Um pouco. Eu acho que deveria ser, estar um panfleto 
PP: Um panfleto 
 

 Na Turma 2, a discussão que é centralizada nesse momento da Tarefa 

também é iniciada com a leitura de uma pergunta controversa, a qual também foi 
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feita depois que os estudantes leram o texto e discutiram um pouco sobre ele com a 

professora. Nessa turma, a discussão inicial girou em torno das questões 1, 2 e 3 

que foram feitas oralmente. Assim, a discussão se iniciou quando PP fez a pergunta 
controversa e o pedido hierárquico de leitura para NA:  “O  que  vocês  acharam  do  

7?   Lê   para   mim”.   NA leu   a   pergunta:   “Qual   é   o   objetivo   do   texto?”, e PP fez o 

espelhamento da leitura. NA, então, apresentou o seu ponto de vista lendo a 

sua resposta: “o   objetivo   do   texto   é   oferecer   um   horário   ou   um   guia   para   os  

visitantes e tratar de planear um viagem mais gostoso para as pessoas”.  PP não 

compreendeu a segunda parte do ponto de vista de NA e fez um pedido de 
esclarecimento, que foi atendido pela aluna. Em seguida, PP fez um pedido de 
concordância:   “O   que   vocês   acham?   Vocês   concordam?”, o que levou à 

externalização da voz de alguns alunos que apresentaram o seu ponto de vista de 
concordância dizendo   “sim”   e   movimentando a cabeça afirmativamente. A 

professora-pesquisadora retomou a pergunta controversa e a expandiu:  “Por  que  
o texto foi escrito? Qual o objetivo dele?”.  JU apresentou o seu ponto de vista, 

“Convidar”, e, após o espelhamento da PP, ela o expandiu: “Convidar  as  pessoas  

para  ir  na  viagem”.  Então,  PP  fez  um  espelhamento e virou-se para o outro lado da 

turma e apresentou um pedido de concordância: “O  que  que  vocês acham? Vocês 

acham que é um convite?”,  os estudantes pararam e pensaram um pouco, TA pegou 

o texto e retomou a leitura. PP fez uma nova pergunta controversa: “É   para  

convidar?  Quero  ouvir”,  pergunta que encorajou o entrelaçamento de vozes. ML, que 

ainda não tinha se engajado nessa parte da discussão, apresentou e sustentou o 
seu ponto de vista: “Sim,   mas   não   com descontes, promoção. É como para o 

cliente  se  “sienta”  ((faz  gesto  de  dúvida))”, e, após o espelhamento alterado da PP 
para a correção da pronúncia, ML retomou seu ponto de vista e o expandiu:  “se  
sinta  más  confortable  com  este  lugar”.  Então,  PP  retomou  mais  uma  vez  a  pergunta 
controversa e encorajou o entrelaçamento de vozes:   “Mas   então   qual   é   o  
objetivo? ((PP se vira para  o  outro  lado  da  sala)).  De  onde  vem  esse  texto?”,  o  que  

motivou TA a  se  recolocar  na  discussão  e  apresentar  o  seu  ponto  de  vista  “internet”. 

Na sequência, PP fez um pedido de expansão, “Mas  que  tipo  de  site”,  seguido  da  

apresentação do ponto de vista de TA, “turístico”, e, então, PP fez um 

espelhamento e retomou a pergunta controversa central da discussão, “Turístico.  

Então   qual   será   o   objetivo   desse   texto?”,   que   foi   seguida pela apresentação do 
ponto de vista de TA, “vender”, e, depois, contestado por AB, que apresentou 
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outro ponto de vista, “informar   os   lugares”.   Em   seguida,   PP   fez   um   pedido de 
sustentação: “o  que  você  viu  no  texto  que  você  acha  que  eles  querem  informar?”. 

 Neste momento, ocorreu uma falha técnica na gravação que impediu a 

transcrição deste trecho da aula. O áudio e o vídeo foram retomados no momento 

em que PP fez a pergunta controversa referente  à  questão  8:  “O  que  é   isso,  que  

tipo  de  texto  é  esse?”.  Um  aluno  apresentou  o  seu  ponto de vista, “informações”, e 

PP fez um espelhamento seguido de uma pergunta controversa: “informações::  

mas olha lá, é uma carta? É um panfleto? É um e-mail? É um roteiro on-line? É um 

guia?”.  Então,  ML apresentou o seu ponto de vista, “é  um  roteiro”, e PP pediu que 

ela o sustentasse: “Por   que   você  acha  que  é  um   roteiro?”. A estudante ficou em 

silêncio e PP expandiu o seu pedido de sustentação: “O  que  você  viu  que  te  fez  

achar  que  é  um  roteiro?”; então, ML disse  “uma  plano  para  viagem”  e  PP  fez  uma  

nova pergunta controversa:   “Mas  qual  é o formato do texto? Parece um roteiro? 

Será   que   não   poderia   ser   um::   panfleto?”. Assa pergunta colaborou para o 

entrelaçamento da voz de MH, que ainda não tinha se engajado na discussão e 

decidiu apresentar o seu ponto de vista:  “um  programa”.  Então,  PP  incentivou CO a 

externalizar a sua voz,  perguntando  “O  que  você  acha,  CO? É um panfleto? É um 

guia?”, e CO apresentou o seu ponto de vista, “uma  panfleto”,  que  foi  seguido  por  

um pedido da PP de sustentação dos seu ponto de vista: “Por  que  você  acha  que  é  

um panfleto?” Com isso, CO apresentou uma réplica, mas o fez em um tom de voz 

muito baixo, fator que não permitiu a transcrição da sua fala.  

 A professora-pesquisadora incentivou JU a externalizar a sua voz:   “O  que  
você acha JU? É um roteiro, é um guia, é um e-mail?”, e JU apresentou o seu ponto 

de vista: “roteiro”.  Então,  PP  fez  uma  nova  pergunta controversa, “o  que  que  é  um  

roteiro?”, e MH inseriu-se novamente na discussão para apresentar o seu ponto de 
vista: “um  tipo  de  viagem organizado.  Um  plano  de  viagem”.  PP  apresentou,  então,  

um feedback positivo, “isso,   um   planejamento”, e tentou o entrelaçamento de 

novas vozes, mas os estudantes ficaram em silêncio, parecendo indicar, então, 

concordância. Depois disso, PP passou para o outro tópico do roteiro de discussão. 

 Ao observar o excerto acima, é possível perceber que houve grande presença 

de  “perguntas  controversas”  que  contribuíram  para  que  a  discussão  se  expandisse  e  

os estudantes apresentassem os seus pontos de vista e as suas formas de ver o 

mundo. Isso aconteceu nos dois excertos transcritos nesta seção. Também houve a 

presença  de  “pedidos  de  sustentação”,  que leva à expansão dos pontos de vista dos 
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participantes e a uma maior compreensão do que eles querem dizer, ampliando a 

possibilidade de entrelaçamento de ideias e de construção de novas possibilidades 

de compreender e se posicionar e, talvez, até de mudar de posicionamento.  

 A criação desse espaço da sala de aula como local para discussão de 
ideias e culturas colabora para aprendizagem-desenvolvimento dos 
estudantes, pois cria a possibilidade de eles irem além do que provavelmente 
poderiam ir se não houvesse a interação com os colegas e a oportunidade 
para a expansão de suas ideias.  
 Apesar disso ter sido observado nas duas turmas, na Turma 2, é possível 

perceber que  há  uma  maior  quantidade  de   “encorajamento  para  o  entrelaçamento  

das  vozes”. Isso aconteceu pelo fato de que quando a AS foi realizada na Turma 2, 

a professora-pesquisadora estava no mestrado há mais tempo e, portanto, havia se 

atentado um pouco mais para a possibilidade de ela colaborar para o 

entrelaçamento de vozes, chamando alunos para a discussão e encorajando a 

apresentação de seus pontos de vista.  

 A  presença  de  “encorajamento  para  o  entrelaçamento  das  vozes”  e  “pedidos  

de   sustentação”   na Turma 2 reforçaram a ideia de que esses mecanismos 

contribuem para que os estudantes expandam as suas ideias e desenvolvam ainda 

mais a sua capacidade de produção oral. Por exemplo, se PP não tivesse feito o 

pedido de sustentação para ML, “Por  que  você  acha  que  é  um  roteiro”,  seguido  da  

expansão do pedido de sustentação, “O  que  você  viu  que  te  fez  achar  que  é  um  

roteiro?”,  ML não teria tido a oportunidade de argumentar e expandir a sua ideia, a 

discussão teria sido, provavelmente, encerrada no momento em que ML expôs o seu 

ponto de vista. Da mesma forma, se PP não tivesse feito a pergunta controversa 

seguida do pedido de encorajamento, “É  para  convidar?  Quero  ouvir”,  ML  poderia  

não ter se inserido na discussão e a conversa poderia ter se restringido apenas à 

JU, não colaborando para que, em seguida, TA apresentasse o seu ponto de vista 

sobre as revistas turísticas, o que favoreceu para que os estudantes refletissem 

sobre a intenção de venda, presente no texto analisado e que era um dos focos da 

discussão do roteiro de perguntas. 

 Ao observar o excerto acima, é possível perceber que a discussão não se 

limitou apenas ao gênero do texto. Na Versão Final da UD, o texto foi apresentado 

de uma maneira multimodal, as imagens das diversas telas do site foram 

apresentadas e a presença de várias setas também pareceu direcionar um pouco 
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mais a leitura dos alunos. A multimodalidade presente no texto parece ter 

colaborado para que os estudantes identificassem rapidamente o gênero do texto 

analisado.  

 Quando PP fez o pedido de sustentação para ML “O  que  você  viu  que  te  fez  

achar   que   é   um   roteiro?”,   a   estudante   respondeu   sem   conflito: “Um   plano   para  

viagem”, e, mais tarde, MH completou  com  “um  programa”.  Quando  PP  insistiu  e  fez  

uma nova pergunta controversa, “O  que  que  é  um  roteiro?”,  MH respondeu mais 

uma vez sem hesitar: “um  tipo  de  viagem  organizado,  um  plano  de  viagem”.  Dessa  

forma, a apresentação do texto em um formato multimodal, com um layout mais 

compatível com o tipo de texto centralizado, colaborou para que os estudantes 

compreendessem o seu gênero e, consequentemente, um pouco mais o texto e as 

suas intenções. 

 Com relação à voz da professora-pesquisadora, pôde-se perceber que, no 

excerto analisado, ela não materializou discursos autoritários como aconteceu 

quando realizou essa Tarefa com a primeira turma. Diferentemente da primeira vez, 

a professora-pesquisadora não se colocou em uma posição de imobilidade, 

insistindo em uma resposta única e verdadeira, ela deu abertura para a possibilidade 

do diferente. Por exemplo: quando ML disse que o texto era um roteiro e explicou 

que tinha aquele ponto de vista porque percebia que aquilo era um plano de viagem, 

PP perguntou: “mas  qual   é   o   formato  do   texto?  Parece  um   roteiro?  Será  que  não  

poderia ser um:: panfleto?”.  Essa  pergunta controversa mostra que PP não estava 
preocupada em insistir em uma única resposta, validar uma autoimagem de 
professora detentora do saber, de indivíduo com autoridade, mas, sim, em 
despertar a reflexão e a palavra autônoma dos estudantes. 

Essa postura parece se constituir em um traço de aprendizagem da 

professora-pesquisadora que pode ter criado bases para o seu desenvolvimento. 

Essa maneira de agir da PP parece indicar uma transformação dela com relação à 

sua forma de gestão da dinâmica pergunta-resposta em sala de aula, principalmente 

nos momentos de contato com as zonas de indefinição. 

 Essa forma de agir da PP também reflete a inversão da PP na forma de 

trabalhar com Atividades Sociais. Conforme mencionado anteriormente, quando ela 

realizou a AS com a primeira turma, ela centralizou muito a língua e utilizou a 

Atividade para criar situações para a prática das estruturas da língua. PP estava 

preocupada em conseguir fazer a discussão de todos as perguntas da Tarefa A e 
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queria que os estudantes compreendessem as respostas, de acordo com o que ela 

considerava  como  “certo”.  Ao fazer a pergunta controversa destacada acima: “mas  

qual é o formato do texto? Parece um roteiro? Será que não poderia ser um:: 

panfleto?”, é possível perceber que, quando PP realizou a UD na Turma 2, ela não 

estava preocupada em dar respostas certas para os estudantes, mas em criar 
possibilidades de aprendizagem-desenvolvimento durante a realização da 
Atividade Social, por meio de uma gestão crítica colaborativa da dinâmica 
pergunta-resposta em sala de aula.  
 A partir das discussões feitas acima e ao longo de toda dissertação, é 

possível retomar as perguntas específicas desta pesquisa – a) Como foram a 

construção e a reconstrução da Unidade Didática elaborada nesta pesquisa?; b) 

Como se constituíram as aulas que tiveram por base esse material? – e perceber 

que a construção e a reconstrução da UD se fundamentaram nos processos de 

reflexão crítica colaborativa e de relato-desenvolvimental, que possibilitaram as 

transformações da UD e da PP. As aulas que tiveram como base a UD constituíram-

se com ênfase em multiculturalidade e multimodalidade e se realizaram a partir de 

uma dinâmica crítica e colaborativa de pergunta-resposta. A combinação desses três 

elementos na realização das aulas de PLA fundamentou as análises dos excertos e 

das duas versões da UD e possibilitou a conclusão de que a Unidade Didática 
elaborada para o trabalho com Atividade Social permitiu aprendizagem-
desenvolvimento tanto dos estudantes quanto da PP. 

 Este capítulo apresentou a análise dos quatro excertos de aulas que 

compõem a segunda parte do corpus desta investigação e consolidou as respostas 

para as perguntas desta pesquisa. Na sequência, serão apresentadas as 

Considerações Finais desta dissertação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
 Quando esta pesquisa começou a ser desenvolvida, a professora-

pesquisadora ainda não tinha muita experiência em sala de aula de PLA e 

procurava, na teoria, respostas para as perguntas que fazia para si quando estava 

nesse exercício do ensino.  

 Naquele momento, multiculturalidade era visto por ela apenas como a junção 

de estudantes de diversos países em uma mesma sala. Ela se perguntava como 

deveria agir diante de tanta diversidade, como deveria ensinar uma mesma língua 

para pessoas tão diferentes dela e também tão diferentes entre si. Ela ingressou no 

mestrado certa de que aqueles dois anos lhe trariam respostas para os seus 

desafios na Tarefa de ensinar português para os estrangeiros e lhe trariam 

ferramentas úteis para serem aplicadas em sala de aula. Ela queria aprender a 

trabalhar com Atividades Sociais no ensino de PLA para poder planejar mais 

rapidamente as suas aulas e alcançar melhores resultados de aprendizagem. 

 Ao chegar ao término desta pesquisa, PP percebeu que o mestrado não havia 

se constituído em um “instrumento-para-resultado” – um curso com a finalidade de 

adquirir ferramentas úteis para serem aplicados em aula nem de encontrar respostas 

para perguntas específicas –, mas, sim, em um “instrumento-e-resultado”, que foi se 

constituindo ao longo do processo, que foi se transformando e transformando 

também as perguntas que ela havia feito para si no início do processo.  

 Novas perguntas começaram a lhe inquietar: “será   que   planejar   aulas  

rapidamente é, realmente, a meta mais importante de um professor preocupado com 

o processo de aprendizagem-desenvolvimento   de   seus   alunos?”;;   “será   que   o 

objetivo de ler diversos autores do universo educacional é fazer com que eles se 

constituam em um instrumento útil para a tarefa de ensinar?” 
 Mais do que respostas, ao final da pesquisa, PP encontrou mais perguntas. 

Ela percebeu que, ao planejar as suas aulas, era importante criar espaços para a 

realização de Atividades Sociais por meio da linguagem e não criar situações para a 

prática de estruturas rígidas da língua. Ela percebeu que o planejamento de uma 

aula deveria levar em consideração os contextos sócio-histórico-culturais dos 

estudantes e não poderia ser um instrumento-para-aula, mas um instrumento que 

realizasse a aula. Ela percebeu ainda que a ideia de multiculturalidade poderia ir 
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muito mais além do que ela pensava e englobar as noções de conhecimento 

científico e não científico, tradicional e moderno, local e global; além disso, notou 

que ela poderia tentar criar, em sala de aula, relações horizontais entre os saberes.  

 Quando PP começou a fazer a análise dos dados da pesquisa, ela insistia em 

olhar para as duas versões da UD como algo separado e isolado da sua vida, como 

um material que havia sido desenvolvido por ela, mas que tinha apenas a finalidade 

de ser utilizado em sala de aula para colaborar para a aprendizagem dos estudantes 

e, ao mesmo tempo, produzir dados para a pesquisa.  

 Ao logo do processo, entretanto, PP percebeu que havia se transformado 

muito mais do que a própria Unidade Didática e que as transformações da UD foram 

impulsionadas, principalmente, pela sua própria transformação. 

 Ao fazer uma autoanálise, PP reconheceu que, ao longo dos dois anos do 

mestrado, ela foi aprendendo a dialogar mais com os conceitos da TASHC; começou 

a refletir sobre a importância da argumentação no planejamento das UDs e nas 

discussões em sala de aula; conseguiu refletir mais criticamente sobre o seu agir em 

sala de aula a partir das suas autoanálises e das análises da professora-orientadora 

feitas com base nos vídeos das aulas ministradas e gravadas; compreendeu de 

maneira mais ampla o conceito de multiculturalidade e, assim, começou a se 

preocupar em desenvolver estratégias que pudessem promover multiculturalidade 

nas suas aula. 

 Mais do que uma dissertação sobre as transformações de uma UD para 
o ensino de PLA por meio de AS, essa dissertação parece ter se constituído 
em um trabalho sobre as transformações de uma professora-pesquisadora em 
(trans)formação.   
 A visão simplista que PP tinha da função da escola em que trabalhava como 

local para o ensino-aprendizagem de PLA e da cultura brasileira, foi transformada 

por uma noção mais complexa, pois ela pôde vivenciar a importância da função 

política da escola; a importância de ver a escola como um espaço para a formação 

de cidadãos que tenham compromisso colaborativo com o mundo e com o outro; 

que saibam expor suas ideias e ouvir as ideias dos demais de maneira crítica-

colaborativa; que mesmo sem terem necessariamente um conhecimento científico 

enciclopédico, saibam como procurar os conceitos que lhes são necessários em 

diversas mídias e de diversos modos; que possam atuar em diferentes contextos 

sociais e que tenham o desejo de transformar o meio e a si próprio.  
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 Durante os dois anos de mestrado, PP aprendeu a importância da escola 

como um espaço para o repensar e o se posicionar. Ela compreendeu que para 
que uma aprendizagem possa levar ao desenvolvimento, é preciso que ela crie 
bases para possíveis transformações de totalidades e não de particularidades. 

Ela começou a olhar para a sala de aula como parte do todo da  “vida  que  se  vive” 
(MARX; ENGELS, 2006, p. 26). 

 Com relação aos resultados alcançados a partir da análise dos dados 

selecionados para este trabalho, PP considera que a pesquisa contribuiu para a 

discussão sobre a importância das formas de lidar com as zonas de indefinição 

presentes nas salas de aula e fora delas; contribuiu também para a reflexão crítica a 

respeito da importância da presença de multimodalidade nas aulas e nas Unidades 

Didáticas construídas para o ensino de PLA e para a interlocução que há sobre os 

tipos de perguntas e sua possível colaboração para os processos de aprendizagem-

desenvolvimento. 

 É possível afirmar, entretanto, que, ao refletir sobre as três contribuições 

apontadas acima, ainda há alguns desafios a serem superados. PP considera que 

são bastante importantes e que ainda existe muito espaço para o desenvolvimento 

de pesquisas que aprofundem e relacionem esses três temas às questões políticas 

de implementação de ensino do PLA.  

 Tendo em vista a necessidade da criação de mecanismos e estratégias 

públicas que deem suporte para as políticas afirmativas do PLA – questão discutida 

no Capítulo 1 desta dissertação –, PP considera muito relevante o desenvolvimento 

de uma pesquisa que expanda este trabalho de mestrado e investigue a presença 

desses três temas no ensino público brasileiro, com a possibilidade de propor uma 

política pública de ensino de PLA nas escolas públicas do país fundamentando-se 

nesses conceitos. 
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APÊNDICE 1 – A VERSÃO 1 DA UNIDADE DIDÁTICA 
Tarefa A 
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Vocabulário: 
Saboroso = delicioso = gostoso 
(degustação) Degustar = experimentar uma comida ou bebida 
Jenipapo = uma fruta muito comum na Amazônia 
Complexo de Lazer = espaço para dançar e se divertir 
Passarela do álcool = rua com muitas bebidas alcoólicas 
Maravilhoso = belo = muito bonito 
 
Leia o texto acima e responda: 
2. Que tipo de texto é esse? Circule a resposta correta. 
a) Uma carta b) Uma notícia de jornal d) Um panfleto c) Um e-mail   
 
2. Qual é o assunto principal do texto? 
___________________________________________________________________ 
 
3. Qual é o objetivo do texto? 
___________________________________________________________________ 
 
4. Onde você encontra textos parecidos com esse?  
a) Em escolas b) Em agências de turismo c) Em revistas d) Em restaurantes   
 
5. Quem você acha que escreveu esse texto? Por quê?  
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
6. Quem normalmente lê esses textos? Por quê?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
7. Circule todas as palavras ou frases que tem o objetivo de persuadir o leitor a fazer 
a viagem: 
a) melhor  b) visitantes c) saboroso  d) delicioso  e) turista  f) divertido  g) brasileira 
h) maravilhosa  i) bela  j) danças  k) festa  f) uma das maiores riquezas do Brasil  
 
8. Você acha que as imagens impactam os leitores? Como? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
9. Observe o mapa.  
a) Onde fica Porto Seguro?  
___________________________________________________________________ 
 
b)  Por  que  você  acha  que  está  escrito  “Costa  do  Descobrimento”  no  mapa? 
___________________________________________________________________ 
 
10. Leia novamente o texto.  
a) Copie no seu caderno todos verbos que indicam futuro. 
 
b) Reescreva 5 frases do texto utilizando a outra forma de futuro:  
“IR  +  VERBO” 
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TAREFA B 

1. Agora é sua vez! Imagine que você ganhou R$10.000 para fazer uma viagem com 

a TurisFundação. Assista ao vídeo com várias imagens de cidades do Brasil 

(http://www.youtube.com/watch?v=emBzLbgfoq0) e discuta com o seu colega qual é 

o melhor lugar para viajar no seu último final de semana no Brasil!  

 

a) Qual a melhor cidade para viajar no Brasil? Por quê? 

b) O que você verá nessa cidade? 

c) Você já foi para essa cidade? Quando? 

 

Exemplos: 

Eu acho que a melhor cidade é... porque... 

Na minha opinião, a melhor cidade é... porque... 

 
 

2. Veja o exemplo e faça o roteiro para a sua viagem. Depois, apresente o roteiro 

para a sala. A sala votará no melhor roteiro (preço, diversão, etc). 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=emBzLbgfoq0
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ROTEIRO DA VIAGEM 
 
          SEXTA         SÁBADO       DOMINGO   
  
MANHÃ 
1. Onde chegarão? Aeroporto? 
Rodoviária? Como irão para o local da 
hospedagem? 
2. Ex: Tomarão café da manhã no 
hotel? Na pousada? O que o hotel 
oferecerá de café da manhã? Comerão 
na padaria? 
3. 
 
 
 

 
 

 

TARDE   

NOITE   

- O que eles terão que levar na mala?  
- Quanto custarão as atividades?     

           VALOR TOTAL DA VIAGEM: R$ 
__________________________ 
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TAREFA C  
 
Parte I: Ligue as palavras abaixo às imagens  
 
a) aeromoça b) comissário de bordo c) cinto de segurança d) poltrona e) mala f) 
casa de câmbio f) passagem g) fone de ouvido h) colete salva vidas i) máscaras de 
oxigênio 
 

                     
  

                             
 

                 
 
 
Parte II 

1. Metade da sala assistirá ao início do vídeo do Mr. Bean 
(http://www.youtube.com/watch?v=GDgjeObZ7qg) e a outra metade assistirá 
ao início do vídeo da Grande Família 
(http://www.youtube.com/watch?v=iWtr7QnsBvg) . 

2. Conte para os seus colegas o que aconteceu no vídeo que você assistiu. 
 
Parte III 
Assista ao vídeo do Mr. Bean e responda as questões abaixo.  
 
1.  O que os personagens estão fazendo no geral? 
a) correndo  b) vendendo  c) passeando  d) viajando  e)telefonando 
 
2. O que eles estão fazendo especificamente? 
a) pegando o avião  b) saindo do avião  c) voando  d) decolando  
 
3. Complete o quadro abaixo de acordo com o vídeo: 
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Quem são as 3 pessoas envolvidas 
nesta atividade? 

 
 
 

Onde eles estão?  
O que aconteceu na primeira parte do 
vídeo 

 
 
 
 

O que aconteceu no meio do vídeo?  
 
 
 

O que aconteceu no final do vídeo?  
 
 
 

 
3. Lembre-se de quando você era criança e das viagens que você fazia. 
 
Qual foi a melhor viagem que você 
fez na infância? 

 
 

Qual era a sua idade? 
 

 

Quem eram as pessoas envolvidas 
na viagem? 

 

Qual é o momento que você mais se 
lembra dessa viagem? 
 
 

 
 

Qual meio de transporte você 
utilizou? 

 

 
4. Converse com o seu amigo! 
a) Conte para o seu amigo como foi a sua melhor viagem na infância. 
 
b) Alguma vez na sua vida, você já viajou ao lado de alguém como o menino do 
vídeo? Como foi? Ou ao lado de alguém engraçado como o Mr. Bean? 

 
6. Complete as frases abaixo com a preposição adequada 

Eu vou viajar _____ avião 
Eu vou para a Fundação _____ ônibus 
Eu vou viajar _____ carro 
Eu vou para o jogo _____ metrô 
Eu vou para a Fundaçã _____ pé 
Eu vou viajar _____ trem 
 

7. Assista ao vídeo da Grande Família 
a) O que aconteceu na cena que você assistiu? Faça um breve resumo. 

Use as palavras abaixo: Agostinho e Bebel / depois / em seguida / no final / de 
repente 
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
b) Veja o vídeo novamente e descreva fisicamente as personagens. 
 

Agostinho Bebel 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Converse com o seu colega! 
a) Você tem medo de avião? Você tem algum outro medo? 
b) Alguma vez na sua vida, você já passou por uma turbulência? Como foi? 
c) Você já sonhou que o seu avião estava caindo? Como foi o seu sonho? 
 
10. Você já está aqui no Brasil (viajando ou morando) há pelo menos 1 mês! 
Escreva um texto sobre as suas impressões sobre o país:   
 
5 Você aprendeu algo novo com os brasileiros?  
6 Você tinha uma imagem diferente do Brasil antes de chegar aqui? Qual? 

Compare. 
7 O que você não gostou no Brasil e não quer levar para o seu país? Você se 

decepcionou com alguma coisa? 
8 Qual é o ponto mais positivo do Brasil e qual é o ponto mais negativo? 
9 Resuma a sua experiência no Brasil em 1 frase! 
 
Parte IV: Expressando opiniões   
 
Escolha as perguntas para as respostas abaixo. 
O que você pensa? 
Na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos do Brasil? 
Você concorda? 
O que você acha? 
 
 
a) 
__________________________________________________________________? 
Na minha opinião, a corrupção é o principal ponto negativo do Brasil. 
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b) 
__________________________________________________________________? 
Eu entendo o que você diz, mas   eu   acho   que   o   “jeitinho   brasileiro”   é   o   principal  
ponto negativo do Brasil.  
 
c) 
__________________________________________________________________? 
É  verdade,  o  “jeitinho  brasileiro”  é  um  grande  problema,  eu  acho  que  você  está  com  
a razão. 
 
 
2. Releia as perguntas do exercício acima e grife as expressões que utilizamos para 
expressar opiniões 
 
 
 
Parte V: Bate-papo   
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APÊNDICE 2 – A VERSÃO FINAL DA UNIDADE DIDÁTICA   
 

TAREFA A 
Observe o texto abaixo (adaptado de www.cvc.com.br):   

TELA 1 

 
 

 
           TELA 2 
 
DIAS 1 e 2       DIAS 3 e 4 
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Dias 1 e 2          Dias 3 e 4 

                                                  
 

PACOTE Porto Seguro - 4 dias 
 

1º Dia - Porto Seguro 
Às 17h00: Os visitantes chegarão ao 
aeroporto de Porto Seguro e pegarão o 
translado para o hotel. 
Às 20h00: Os visitantes terão um 
saboroso jantar no restaurante do hotel (o 
jantar está incluso no pacote). 
 
2º Dia - Visita aos principais pontos 
turísticos. Duração 2 horas.  
Das 8h00 às 10h00: Os visitantes 
tomarão café da manhã no hotel. 
Às 10h30: Os visitantes sairão em 
direção à Cidade Histórica de Porto 
Seguro. Pontos turísticos: Igreja de Nossa 
Senhora da Penha, Igreja de São 
Sebastião e Museu de Porto Seguro.  
 

 
 
À tarde: Haverá apresentação de Show 
de Capoeira, degustação do delicioso 
licor de jenipapo e outros produtos 
típicos. Em seguida, os turistas 
conhecerão o divertido Complexo de 
Lazer Tôa Tôa, na Praia de Taperapuã 
(almoço opcional no Tôa Tôa).  
 

   
 
O retorno ao hotel poderá ser feito em 3 
horários diferentes: 15h, 16h e 17h. 
 
À noite: Os visitantes irão à Passarela do 
Álcool e haverá uma festa no Complexo 

de Lazer Tôa Tôa. A festa terá duração 
de 4 horas, com apresentação de shows 
folclóricos e danças. 
 
3° Dia - Passeio à maravilhosa Praia do 
Taípe  
Duração: Aproximadamente 8 horas.  
Às 8h00: Os visitantes tomarão o ônibus 
com o guia. No caminho, o turista verá 
uma das grandes riquezas brasileiras: a 
Mata Atlântica. 
  

 
 
Às 14h00: Almoço 
 
À tarde: Os visitantes terão a tarde livre 
para compras e para se divertir na bela  
praia.  
 
4º Dia - Partida de Porto Seguro 
7h00: O visitante terá o traslado para o 
aeroporto. 
 

 Jenipapo 
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Leia o texto acima e responda: 
1. Qual é o principal assunto do texto? 
2. Como os visitantes irão para o hotel? Com qual meio de transporte? 
3. O que os turistas beberão na tarde do segundo dia? 
 
Discussão oral: 
4. Você acha este tipo de texto útil quando você viaja? Você usa esses textos? Por 
quê? 
5. Qual passeio mais te atrai neste texto? Por quê? 
6. Você já ouviu falar sobre Porto Seguro? O quê? O que você acha das praias 
brasileiras? Elas são muito diferentes das praias do seu país? 
 
Compreensão do texto 
7. Qual é o objetivo do texto? 
 
8. Que tipo de texto é esse? O que você viu no texto que justifica a sua resposta? 
a) Uma carta  b) Uma notícia de jornal  c) Um panfleto  d) Um e-mail  e) Um roteiro 
on-line  f) um guia  
 
9. Onde você encontra textos parecidos com esse?  
a) Em escolas  b) Em agências de turismo  c) Em revistas  d) Em restaurantes   
 
10. Quem você acha que escreveu esse texto e quem você acha que, normalmente, 
lê esses textos? 
 
11. Por que você acha que as palavras abaixo foram usadas neste texto? Qual foi o 
objetivo do redator ao escolher estas palavras? 
a) melhor  b) saboroso  c) delicioso  d) divertido  e) maravilhosa  f) bela  g) uma das 
maiores riquezas do Brasil  
 
12. Você acha que as imagens impactam os leitores? Como? 
 
13. Observe o mapa.  
a) Depois de ler o texto, como você acha que é a cidade de Porto Seguro? Onde ela 
fica? 
 
b)  Por  que  você  acha  que  está  escrito  “Costa  do  Descobrimento”  no  mapa? 
 
14. O  nome  do  Complexo  de  Lazer  “Tôa  Tôa”  é  um  trocadilho. Qual trocadilho você 
acha que é? 
 
15. Leia novamente o texto.  
a) Anote no seu caderno todos os verbos que indicam futuro. 
 
b) Por que você acha que os verbos foram usados desta forma? Você acha que o 
uso desses verbos dessa forma impacta o leitor? Como? 
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TAREFA B 

 
1. Agora é sua vez! Imagine que você ganhou R$10.000 para fazer uma viagem com 

a TurisFundação. Assista ao vídeo com várias imagens de cidades do Brasil 

(http://www.youtube.com/watch?v=emBzLbgfoq0) e discuta com o seu colega qual é 

o melhor lugar para viajar no seu último final de semana no Brasil!  

 

a) Qual a melhor cidade para viajar no Brasil? Por quê? 

b) O que você verá nessa cidade? 

c) Você já foi para essa cidade? Quando? 

 

Exemplos: 

Eu acho que a melhor cidade é... porque... 

Na minha opinião, a melhor cidade é... porque... 

 
 

2. Veja o exemplo e faça o roteiro para a sua viagem. Depois, apresente o roteiro 

para a sala. A sala votará no melhor roteiro (preço, diversão, etc). 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=emBzLbgfoq0


187 
 

 
 

ROTEIRO DA VIAGEM 
 
          SEXTA        SÁBADO       DOMINGO 
    
MANHÃ 
1. Onde chegarão? Aeroporto? 
Rodoviária? Como irão para o local da 
hospedagem? 
2. Ex: Tomarão café da manhã no 
hotel? Na pousada? O que o hotel 
oferecerá de café da manhã? Comerão 
na padaria? 
3. 
 
 
 

 
 

 

TARDE   

NOITE   

- O que eles terão que levar na mala?  
- Quanto custarão as atividades?     

           VALOR TOTAL DA VIAGEM: R$ 
__________________________ 
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TAREFA C  
 
 
Parte I  
1. Assista ao vídeo da Grande Família 
(http://www.youtube.com/watch?v=iWtr7QnsBvg) 
a) Por que eles estavam indo viajar?  
b) Para onde eles estavam indo viajar?  
c) Que tipo de programa você acha que é este? Como você chegou a esta 
conclusão? 
d) novela   b) seriado  c) notícia de jornal sensacionalista  d) notícia de jornal não 
sensacionalista   e) entrevista   f) filme 
e) Você acha que parece ser um programa de TV bem produzido? O que você viu 
que fez você pensar assim? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. A Grande Família  
O que aconteceu na cena que você assistiu? Faça um breve resumo. 
Use as palavras abaixo: Agostinho e Bebel / depois / em seguida / no final / de 
repente 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. Converse com o seu colega: 
a) Você tem medo de avião? Você tem algum outro medo? 
b) Alguma vez na sua vida, você já passou por uma turbulência? Como foi? 
c) Você já sonhou que o seu avião estava caindo? Como foi o seu sonho? 
d) Qual foi a viagem mais esquisita que você já fez? Qual meio de transporte você 
usou para ir para lá? 
 
4. Ligue as palavras abaixo às imagens  
a) aeromoça b) comissário de bordo c) cinto de segurança d) poltrona e) mala f) 

casa de câmbio f) passagem g) fone de ouvido h) colete salva vidas i) máscaras 
de oxigênio 
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Parte II 
5. Assista ao vídeo do Canal SBT 
a) Qual é o assunto principal do vídeo? _______________________________ 
b) Quantos usuários participam deste programa? 
_______________________________________________________________ 
c) O que o entrevistado quer dizer quando fala que o quarto  é   “coração  de  mãe”?  
_______________________________________________________________ 
c) Para onde eles irão no Rio de Janeiro? 
_______________________________________________________________ 
d) Que tipo de vídeo é este? Justifique a sua resposta. 
a) novela   b) seriado  c) notícia de jornal sensacionalista  d) notícia de jornal não 
sensacionalista   e) entrevista   f) filme 
e) O   que   significa   “compartilhar”   para   eles?   Você   concorda?   Justifique   a   sua  
resposta. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2) Converse com o seu colega:  
a) O que você sabe sobre esta forma de viajar? Você já conhecia? 
b) Você já experimentou? Você conhece alguém que pratica?  
c) O que você pensa sobre isso? Você toparia viajar assim? Por quê? 
d)  O  que  você  pensa  sobre  a  frase  do  jornalista  “Essa  troca  de  culturas  é  um  bom  
negócio  para  os  dois  lados”?  Você  concorda?  Por  quê? 
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ANEXOS



 

 
 

ANEXO 1 – Questionário  “A  vida  no  Brasil  e  em  língua  portuguesa  – atividades 
e  dificuldades” 
  
 
A VIDA NO BRASIL E EM LÍNGUA PORTUGUESA – ATIVIDADES E 
DIFICULDADES 
 
1. Quais das atividades abaixo você participa no Brasil? Em quais você tem 
dificuldade?  
Numere as atividades por ordem de dificuldade. 
 
Exemplo:  
Viajar (1) - atividade que tinha mais dificuldade 
Ir ao museu (    ) – não tinha dificuldade 
Ir ao supermercado (2) - segunda atividade que tinha mais dificuldade 
Ir ao médico (3)   Fazer amigos (4) 
 
a) Viajar (   )  
b) Ir ao Museu  (   ) 
c) Ir ao supermercado  (   ) 
d) Fazer amigos (   ) 
e) Participar de um churrasco (   ) 
f) Paquerar / flertar (   ) 

g) Ir ao cinema  (   ) 
h) Ir ao estádio ver um jogo de futebol  
(   ) 
i) Ir ao médico  (   ) 
j) Ir a um restaurante (   ) 

 
2. Quais são as suas dificuldades em cada atividade? Coloque um (X). 
 
a) VIAJAR 
Ler um roteiro de viagem de uma agência de turismo (  ) Fazer o roteiro da sua 
viagem (   ) 
Ler sites sobre a cidade (   ) Convidar amigos para viajar com você (   )  
Comprar passagens on-line (   )  Comprar passagens presencialmente (   ) 
Conversar com a aeromoça e outras pessoas no aeroporto (   ) 
Pegar táxi para ir até o aeroporto ou até a rodoviária e conversar com o taxista (   ) 
Reservar o hotel (   )  Conversar com o agente de viagem (   )  
Outras dificuldades: 
 
b) FAZER AMIGOS 
Apresentar-se (   )  Conversar em um bar ou em uma balada (   )? 
Outras dificuldades:  
 
c) IR AO MUSEU 
Ler o site do museu antes da visita (   ) Comprar o ticket (   ) Entender o que o guia 
falava (   ) 
Outras dificuldades: 
 
d) IR AO SUPERMERCADO  
Quais dificuldades? 
___________________________________________________________________ 
 
 



 

 
 

f) PARTICIPAR DE UM CHURRASCO 
Fazer novos amigos (   ) Comprar carnes, bebidas (   )  
Outras dificuldades: 
 
g) PAQUERAR/FLERTAR 
Em um bar  (   ) Em uma festa (   )  Convidar para jantar  (   ) Convidar para ir ao 
cinema (   ) 
Outros exemplos::  
 
h) IR AO CINEMA 
Falar com o vendedor e comprar o ingresso presencialmente (   )  Ler a sinopse dos 
filmes (    ) 
Convidar amigos para ir ao cinema com você (   )  Ler o site para comprar o ingresso 
on-line (   ) 
Convidar  “paqueras”  para  ir  ao  cinema  com  você  (      )     
Outras dificuldades:  
 
 
i) IR AO ESTÁDIO VER UM JOGO DE FUTEBOL  
Falar com o vendedor e comprar o ingresso presencialmente (   )  
Comprar o ingresso on-line (   ) 
Convidar amigos para ir ao jogo com você (    )  
Outras dificuldades:  
 
j) IR AO MÉDICO 
Marcar uma consulta (   ) Falar com o médico (   ) Comprar remédios (   )  
Outras dificuldades:    
 
k) IR A UM RESTAURANTE 
Ler e entender o cardápio (   )    Falar com o garçom ou a garçonete (   )   
Pedir a comida (   ) Convidar um amigo ou paquera para ir jantar com você (   )                                                  
 
3. Quais outras atividades você tem dificuldade de participar por causa da língua 
portuguesa?  
Dê exemplos de dificuldades. 
Exemplo:  
Entrevista de emprego.  

- Fazer o meu Curriculum;  
- Falar com o entrevistador  

 
a) Atividade:  
Dificuldades: 
 
b) Atividade: 
Dificuldades: 
 
c)Atividade:  
Dificuldades: 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
ANEXO 2: Quadro-resumo da divisão das aulas do Curso I 
segunda-
feira 
13h30 – 
17h30 

terça-feira 
13h30 – 
17h30 

quarta-
feira 
13h30 – 
17h30 
 
Aulas 
denomina
das 
Culturais 

quinta-feira 
13h30 – 
17h30 

sexta-feira 
13h30 – 
17h30 

 
AULA 1 
(PP) 

 
AULA 2 
(Profa. KK) 

 
AULA 3 
FESTA 
JUNINA 
Local: 
quadra 
coberta 
(PP) 

 
AULA 4 
(Profa. KK) 

 
AULA 5 
(Profa. KK) 
 

 
AULA 6 
(PP) 

 
AULA 7 
(PP) 

 
AULA 8 
Ritmos 
brasileiros 
SAMBA  
 

 
AULA 9 
(Profa. KK) 

 
AULA 10 
Profa. KK 
Aula e  
Prova 
Semanal 1 

 
AULA 11 
(PP) 

 
AULA 12 
(PP) 

 
AULA 13 
Visita ao 
Museu do 
Futebol 
 

 
AULA 14 
(Profa. KK) 

 
AULA 15 
Profa. KK 
Aula e  
Prova 
Semanal 2 

 
 
Não houve 
aula. 
 

 
FERIADO 
Não houve 
aula 
 

 
AULA 16 
Culinária 
Paulista 

 
AULA 17 
(Profa. KK) 

 
AULA 18 
 Profa. KK 
Aula e  
Prova 
Semanal 3 

 
AULA 19 
(PP) 

 
AULA 20 
(PP) 

 
AULA 21 
Pátio do 
Colégio e 
Mercado 
Municipal 

 
AULA 22 
(Profa. KK) 

 
AULA 23 
Profa. KK 
Prova Final 

 
AULA 24 
(PP) 

 
AULA 25 
(PP) 
Entrega das 
notas 
Encerramento  

   



 

 
 

 
 
ANEXO 3: Quadro-resumo do planejamento do Programa da Turma II no Brasil 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 4: Comitê de Ética 
 



 

 



 

 



 

 

 


