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PALAVRAS INTRODUTÓRIAS 
 
 

O Portuguese Language Journal (PLJ) é uma colaboração entre a American 
Organization of Teachers of Portuguese (AOTP), o Centro de Estudos Latino-
Americanos da Universidade da Flórida, o Instituto Latino-Americano e 
Ibérico da Universidade do Novo México e o Centro Latino-Americano e 
Caribenho da Universidade Internacional da Flórida.  

Por ser um periódico de frequência anual com números não temáticos, o 
PLJ releva faces efêmeras da língua portuguesa ao expandir vozes de 
professores e pesquisadores engajados na difusão da língua portuguesa pelo 
globo. Em sua edição de número 14, o comitê editorial, composto por pares 
de universidades da Alemanha, do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal e 
do Timor Leste, acolheu 25.7% das submissões.  

No primeiro artigo, Cristina Martins (Universidade de Coimbra), valida a 
relevância do estudo das preposições para aprendentes de português com 
uma análise de estudos prévios sobre a área, intitulada pela autora como 
crítica. A análise de Martins resulta na identificação de lacunas na abordagem 
do fenômeno e no aproveitamento pedagógico para seu ensino. 

No segundo trabalho, Eduardo Viana da Silva (Universidade de 
Washington) e Justine Meyer (Universidade da Califórnia, Santa Bárbara) 
analisam o intercâmbio cultural de estudantes brasileiros e americanos em 
interações longitudinais, tanto face a face quanto pelo Facebook. O estudo 
de caso reflete sobre a complexidade do entendimento cultural pelas 
estratégias de compreensão de aceitação de cada grupo em entrevistas. 

O terceiro trabalho, de autoria de Liliana Gonçalves (Universidade de 
Macau), revela os desafios da pandemia COVID-19 com a experiência de 
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aprendizagem on-line de português em Macau. A autora debate as vantagens 
e desvantagens do ensino mediado por tecnologias. Gonçalves retrata com 
maestria as dificuldades de professores e estudantes no gerenciamento da 
nova realidade. 

Ao investigar a classe adverbial no ensino de Português como Língua 
Estrangeira (PLE), Raquel Madail Gafanha (Universidade de Coimbra) 
apresenta no quarto artigo os resultados de uma pesquisa com 
hispanofalantes para a testagem do uso de advérbios pela associação das 
posições de constituintes em contextos discursivos distintos. A autora nos 
leva a refletir sobre o quão crítico é pensar no ensino de advérbios em PLE. 

Silvia Aguinaga Echeverría (Denison University) descreve no quinto 
artigo o alcance da língua portuguesa nos Estados Unidos da América e 
desenha um modelo de análise para a seleção de materiais para professores 
que atuam em turmas mistas. A análise se pauta no formato clássico do 
Conselho Americano de Ensino de Línguas Estrangeiras (ACTFL) e na 
perspectiva do pluricentrismo. No trabalho, a autora analisa a obra Ponto de 
Encontro sob os moldes propostos. 

No sexto artigo, Alexandra Maria Fernandes Baltazar (Universidade de 
Coimbra) debate a escassez na pesquisa em Português como Língua Não 
Materna (PLNM) sobre o ensino-aprendizagem para fins específicos, 
debruçando-se especificamente sobre materiais para a área da saúde no 
contexto timorense. Na pesquisa, a autora propõe um diagnóstico das 
necessidades do contexto para delimitar diretrizes nas produções futuras da 
especialidade. 

O autor Daniel Ferreira (Universidade do Porto) fecha este volume do 
PLJ com uma resenha sobre a recém-lançada obra O Essencial sobre a Língua 
Portuguesa como Artigo Global, coordenado por Luís Neto. A leitura de Ferreira 
valida a publicação, de acesso gratuito pelo Instituto Camões, por cumprir 
com seus objetivos com uma redação acessível aos atores da lusofonia na 
contemporaneidade. 

 
As vozes representadas no PLJ 14 indicam uma experiência 

transformadora para professores, pesquisadores, estudantes e demais 
membros das comunidades falantes do português, numa perspectiva além-
fronteiras. Em nome da Direção da AOTP, desejamos-lhe(s) uma excelente 
leitura. 
 
Eugênia Fernandes 
University of Califórnia, Davis 
Luis Gonçalves 
Princeton University 
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ESTUDOS SOBRE A 
AQUISIÇÃO/APRENDIZAGEM DE 
PREPOSIÇÕES POR APRENDENTES 
DO PORTUGUÊS EUROPEU COMO 
LÍNGUA NÃO MATERNA: VALÊNCIAS 
PEDAGÓGICAS E LIMITES 
DESCRITIVOS 

 
Cristina Martins1 

Universidade de Coimbra 
 
Resumo: O uso das preposições representa uma área reconhecidamente crítica para 
aprendentes do português como língua não materna (PLNM), havendo já alguns 
estudos sobre a aquisição/aprendizagem do português europeu que o ilustram. No 
presente trabalho, estes estudos são analisados tendo em vista o potencial 
aproveitamento pedagógico dos seus resultados, bem como a identificação das 
lacunas descritivas que apresentam para este mesmo efeito. Uma análise desta 
natureza, de que atualmente se carece, torna-se particularmente relevante para 
orientar o desenho instrucional e o desenvolvimento de investigação futura que 
melhor o sustente.  
Palavras chave: preposições; ensino de português língua não materna; interlíngua; 
português europeu. 
 
Abstract: The use of prepositions is particularly challenging for learners of 
Portuguese as a non-native language (PNNL), as existing studies on the 
acquisition/learning of European Portuguese have demonstrated. In this paper, these 
studies are examined as to identify the potential pedagogical usefulness of their 
findings, and also their descritive shortcomings, given this same purpose. Such an 
analysis, although currently lacking, is of utmost importance for guiding instructional 
design and the development of further sustaining research. 
Keywords: prepositions; teaching Portuguese as a non-native language; 
interlanguage; European Portuguese. 
 
 

                                                             
1 Professora Associada do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra (FLUC), é doutorada em Linguística Aplicada pela UC. Desenvolve 
investigação nas áreas do bilinguismo e contacto de línguas, aquisição/aprendizagem do português 
como língua não materna, desenvolvimento metalinguístico, processamento psicolinguístico e avaliação 
neuropsicológica. É coordenadora dos projetos E-LENGUA@UC, XCELING@UC, Corpus de 
Produções Escritas de Aprendentes de PL2 (PEAPL2) e Manuais de Português Língua Estrangeira 
(FLUC/CELGA-ILTEC), sendo responsável pelo curso de formação, em e-learning, Aprendizagem e 
Ensino de Português Língua Não Materna (UC_D/Camões, IP). Cocoordena os cursos online Português 
Língua Estrangeira C1, B2 (em preparação) e B1, é diretora do Mestrado em Português como Língua 
Segunda e Língua Estrangeira, tendo sido, entre 2015 e 2018, codiretora dos Cursos de Português 
Língua Estrangeira da FLUC. Foi, entre 2007 e 2009, coordenadora científica do Centro de Estudos de 
Linguística Geral e Aplicada, sendo, atualmente, responsável pelo grupo de investigação Português em 
Contacto do CELGA-ILTEC. 
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1. Introdução 
Constituindo um pequeno inventário2 e integrando uma classe fechada, as 
preposições são palavras invariáveis que figuram entre as mais frequentes da 
língua portuguesa (Raposo & Xavier, 2013). Assim, e ainda que em número 
restrito, o elevado grau de ocorrência das preposições nos enunciados da 
língua alvo gera um efeito amplificador dos desvios que as atingem nas 
produções orais e escritas dos aprendentes do português como língua não 
materna (PLNM). Com efeito, e como evidenciado por Leiria (2006) num 
estudo seminal no qual, partindo da análise de estruturas lexicais, várias outras 
áreas críticas dos aprendentes de PLNM são identificadas, o uso das 
preposições corresponde a uma das mais problemáticas. Esta mesma 
tendência observou Liang (2015), ao apurar que dois terços dos desvios 
relativos a estratégias de complementação verbal de aprendentes de língua 
materna (LM) chinesa se ficam a dever a omissões e substituições de 
preposições em complementos preposicionados e a adições indevidas de 
preposições em constituintes nominais com a função de complemento direto. 

Para além dos dados apurados por Leiria (2006) e por Liang (2015), 
encontram-se ainda, em alguns outros estudos, já mais especificamente 
dedicados à análise dos usos das preposições por aprendentes do português 
europeu (PE) como língua não materna (LNM), informações de natureza 
empírica que, no presente trabalho, serão consideradas com o objetivo de 
ponderar o seu aproveitamento pedagógico. Trata-se de um exercício cujo 
resultado interessa, em particular, a quem ensina e a quem desenvolve 
atividades de desenho instrucional em PLNM, pois o conhecimento tão 
sistematizado quanto possível do conjunto dos dados disponíveis sobre os 
desvios nos usos das preposições é obviamente relevante para fundamentar 
decisões em contexto instrucional, com o objetivo da sua superação. Dito 
isto, neste trabalho não nos pronunciaremos sobre orientações pedagógicas 
específicas, de que são exemplo as diferentes abordagens comunicacionais3, 
fundadas em oportunidades de input, de output e de interação, e/ou as que 
preveem algum espaço para o ensino explícito da gramática, como a 
abordagens focus on form ou focus on forms4, antes recensaremos os resultados 
de natureza descritiva dos estudos revistos que deverão ser considerados 
aquando da conceção de atividades instrucionais inspiradas por qualquer 
orientação pedagógica. 

Proceder a este levantamento é, no entanto, um exercício que enfrenta 
desafios importantes. Na verdade, para além de serem ainda em número 
limitado os estudos existentes sobre usos de preposições por aprendentes do 
                                                             
2 Não existe absoluto consenso, entre os autores das três gramáticas de referência para o português 
europeu contemporâneo, em relação às preposições que integram este inventário. De acordo com 
Raposo & Xavier (2013), são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. 
Já Cunha e Cintra (1989) e Brito (2003) incluem, ainda, trás nesta lista. 
3 Para uma revisão, cf., por exemplo, Littlewood (2011). 
4 Para uma revisão, cf. Loewen (2011) e Long & Robinson (1998). 
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PE como LNM, estes assumem perspetivas teóricas e objetivos de 
investigação distintos e são orientados por opções metodológicas diversas. 
Considerando estas contingências, entre outras, o exercício a desenvolver no 
presente trabalho fundamentar-se-á nos dados empíricos fornecidos pelos 
estudos revistos, na medida em que estes possam evidenciar áreas específicas 
de maior dificuldade e/ou de acessibilidade para os aprendentes de PLNM, 
informações de evidente interesse numa perspetiva pedagógica. Este 
exercício contribuirá, igualmente, para a identificação das lacunas descritivas 
que, para este fim específico, teria interesse colmatar. Neste sentido, o 
presente trabalho também pretende contribuir para a construção de uma 
ponte útil, e ainda pouco consistente na investigação disponível, entre os 
estudos de aquisição/aprendizagem do PLNM e a área da intervenção 
pedagógica. 
 
2. Propriedades críticas das preposições em português 
Há, entre os proponentes das várias teorias de aquisição/aprendizagem de 
LNM atualmente existentes, quem sublinhe a particular relevância que têm, 
para a facilidade e o sucesso deste processo, propriedades como a 
consistência e univocidade das relações forma-função das estruturas 
linguísticas presentes no input, a sua transparência semântica e a sua elevada 
frequência (Ellis, 2002; 2019; Ellis & Wulff, 2015). À luz deste entendimento, 
pode afirmar-se que as preposições em português se caracterizam por 
propriedades que justificam a dificuldade da sua aquisição/aprendizagem. 
Assim, embora muito frequentes, como se referiu, as preposições estão 
envolvidas em relações forma-função múltiplas e muito diversificadas, 
ostentando, ainda, graus distintos de semanticidade ou mesmo, em alguns 
casos, semântica variável, características que funcionarão como fatores de 
perturbação na aquisição/aprendizagem do PLNM. 

Assumindo a função genérica de estabelecer uma relação sintática e 
semântica entre expressões, uma subordinante (a que rege a preposição) e 
outra subordinada (a que a complementa e que é, assim, por ela regida), a 
verdade, no entanto, é que são numerosos, quer os tipos de constituintes que 
podem reger uma preposição (verbos ou sintagmas verbais, nomes, adjetivos, 
advérbios e orações), quer os que por ela podem ser regidos (sintagmas 
nominais, adjetivais, adverbiais, preposicionais e orações5), o que 
corresponde a um quadro de distribuição sintática muito complexo, pela 
diversidade de contextos de ocorrência possíveis. Por outro lado, e enquanto 
alguns termos subordinantes podem reger apenas uma preposição (p.e., 
precisar + de), outros regem mais do que uma, em certos casos com contrastes 
semânticos associados (p.e., ir + a [-permanência] / para [+permanência]), 

                                                             
5 Raposo & Xavier (2013). Já Brito (2003) se refere, apenas, a complementos nominais e oracionais. 
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mas noutros sem consequências semânticas notórias (p.e., falar + 
de/em/sobre). 

Também o sintagma preposicional (SP), constituído pela preposição e 
pelo seu complemento obrigatório (Campos & Xavier, 1991)6, pode assumir 
diversificadas funções sintáticas, funcionando como complemento de um 
verbo7, de um adjetivo8, de um advérbio9, de uma preposição10 ou de um 
nome11, como modificador restritivo de um nome12, como predicativo, ora 
do sujeito13, ora do complemento direto14, ou, ainda, como adjunto adverbial 
(quando o termo subordinante é um sintagma verbal ou uma oração15). 

As preposições simples podem, também, integrar um leque muito variado 
de locuções prepositivas altamente lexicalizadas. As locuções prepositivas 
apresentam estruturas internas diversas, podendo ser de base adverbial, 
nominal e também preposicional (Raposo & Xavier, 2013).  Neste último 
caso, a locução apresenta duas preposições (p.e., em vez de; ao pé de; a seguir a; 
para além de; até a). 

Já do ponto de vista semântico, e nos casos em que as preposições 
carreiam um valor semântico reconhecível, a maioria assume um significado 
muito geral (tipicamente espacial, mas também temporal e nocional16), que 
se refina (muitas vezes por processos metafóricos17) em contextos 
particulares de uso, denotando grande plasticidade. Dito isto, também é certo 
que existem preposições de nula ou de limitada semanticidade, nos casos, e 
respetivamente, de gramaticalização e de semigramaticalização (como de e a 
em construções nas quais assumem valores aspetuais). Acresce ainda que uma 
dada preposição pode, em função do contexto de ocorrência, carrear, ou não, 
valores semânticos. O caso da preposição de é, deste ponto de vista, 

                                                             
6 São raras as ocorrências de preposições simples sem complemento expresso, sendo que, mesmo nesses 
casos, o complemento pode ser recuperado pelo contexto. Estas ocorrências correspondem a usos de 
preposições, como com, contra e sem, “em respostas a perguntas como vens com os teus pais ou sem eles?, que 
frequentemente consistem apenas numa preposição (cf. com! ou sem!); vejam-se também enunciados 
como eu sou contra ou eu voto contra.” (Raposo & Xavier 2013: 1502). O fenómeno afeta, igualmente, 
algumas locuções prepositivas, como ilustra Brito (2003: 392), através dos exemplos “Vá em frente” e “O 
supermercado fica mesmo ao pé”, e também evidenciam Raposo & Xavier (2013: 1506): “O trabalho ficou a 
meio”; “Estou de acordo”. 
7 Neste caso, tratar-se-á de um complemento indireto, estavelmente introduzido pela preposição a 
(marcador de caso dativo), ou de um complemento oblíquo, que pode ser introduzido por um vasto 
leque de preposições, p.e., morar + em, concordar + com, duvidar + de. 
8 P.e., O valor da pensão é equivalenteAdj [ao salário mínimo nacional]SP. 
9 P.e.,  RelativamenteAdv [a esse assunto]SP, já foi tomada uma decisão. 
10 P.e., O pássaro voou porP [entre as árvores]SP. 
11 P.e., O pedidoN [de desculpas]SP já tardava. 
12 P.e., boloN [de chocolate]SP. 
13 P.e., O tapete está [no chão]SP. 
14 P.e., Acho o Tiago [em baixo]SP. 
15 P.e., O Filipe [estuda Engenharia Informática]SV [em Coimbra]SP; [O assunto ficou resolvido]Oração [sem mais]SP. 
16 Cunha & Cintra (1989: 553) consideram que estes significados instanciam dois tipos de relações 
semânticas possíveis entre os termos ligados pela preposição: movimento e situação (i.e., “a falta de 
movimento na relação estabelecida”). 
17 Raposo & Xavier (2013). 
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paradigmático, já que pode assumir um valor semântico pleno, como, por 
exemplo (entre outros), um valor espacial direcional dinâmico, contribuindo 
para marcar o papel temático de fonte/origem (ir de x a/até y), pode ocorrer 
em contextos de semigramaticalização, contribuindo para veicular um valor 
aspetual em perífrases verbais (p.e., acabar de + infinitivo), e pode, ainda, 
ocorrer despojada de qualquer valor semântico, completamente 
gramaticalizada em situações particulares de regência (p.e., gostarVb / hipóteseN 
/ desejosoAdj / apesarAdv + de).  

Segundo Brito (2003), também o papel que a preposição assume na 
marcação temática ou casual do seu complemento permite distinguir três 
classes difenciadas de preposições: “(i) as que marcam tematicamente os seus 
argumentos juntamente com outros predicadores” (Brito, 2003: 398), como 
de, que, como se viu, marca o papel temático de fonte/origem quando ocorre 
com verbos de movimento direcionais, inerentemente preposicionados e 
corresponsáveis por essa mesma marcação temática (p.e., vir e sair)18; “(ii) as 
que são os verdadeiros itens predicativos e por si só marcam tematicamente 
os seus próprios argumentos” (Brito, 2003: 399), como as que são núcleos de 
SP predicativos do sujeito (Fiquei em casa/ Estou com febre) ou de SP adjuntos 
adverbiais (Em casa, consigo concentrar-me /Acordei hoje com febre); “(iii) as que têm 
um papel secundário na marcação temática e que são essencialmente 
marcadores de caso” (Brito, 2003: 399), como a, quando assume a função de 
marcador de caso dativo19. 

Um último fator de variabilidade e, assim sendo, de ambiguidade do input 
que integra preposições prende-se com a sua omissão frequente, no PE, nos 
casos em que introduz uma oração subordinada finita20. Esta é uma 
possibilidade que, alternando, nos mesmos contextos, com a realização plena 
da preposição, é bem tolerada e praticada por muitos falantes nativos do 
PE21, encontrando-se, por isso, atestada no input, mesmo em textos escritos 
por falantes cultos (Peres e Móia, 1995).  

Independentemente de outros fatores que possam concorrer para explicar 
as dificuldades dos aprendentes de PLNM no domínio das preposições, 
nomeadamente o efeito de transferência das línguas maternas (LM) e/ou de 

                                                             
18 A conceção de que há, nestes casos, uma marcação temática conjunta do verbo e da preposição não é 
partilhada, por exemplo, por Cançado (2009) ou Berg (2009), que, reconhecendo, embora, o contributo 
semântico das preposições nestas condições para a predicação, atribuem apenas ao verbo o papel de 
marcador temático. Cf., igualmente, a nota 33. 
19 Os papéis temáticos dos constituintes com a função de complemento indireto de verbos como dar, 
comprar e entegar são, na verdade, atribuídos por estes e não pela preposição (que é, de resto, omitida na 
prominalização) (Brito, 2003). 
20 P.e., (i) Venho lembrar-vos de/Ø que termina hoje o prazo de entrega do trabalho; (ii) Tenho a certeza de/Ø que não 
se esquecerão de entregar o trabalho; (iii) Estou convencida de/Ø que alguns estudantes não entregarão o trabalho dentro 
do prazo. 
21 “A possibilidade de ocorrência ou de omissão da preposição de antes de uma oração completiva 
justifica-se facilmente pelo facto de aquela preposição não ter informação semântica própria, nem uma 
função sintáctica importante.” (Campos & Xavier, 1991: 209). 
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outras LNM conhecidas, ou mesmo os condicionamentos de mecanismos 
previstos numa gramática universal à qual os aprendentes terão 
eventualmente acesso22, admitimos que as propriedades sintáticas e 
semânticas agora sucintamente apresentadas, patentes no input linguístico da 
língua alvo, terão igualmente, para este efeito, relevância, pela ambiguidade 
que, justamente, geram para o aprendente. 
 
3. Caracterização dos estudos sobre usos das preposições por 
aprendentes de PLNM  
Na tabela seguinte apresentam-se os estudos revistos no presente trabalho, 
caraterizados quanto ao número e perfil dos participantes, bem como o tipo 
de dados coligidos e analisados. Estes estudos cumprem os seguintes critérios 
de inclusão: (i) incidem em usos das preposições por aprendentes do PE 
como LNM; (ii) baseiam-se em dados empíricos; (iii) apresentam 
contabilizações das ocorrências das preposições nos dados recolhidos23.  

Estudo 
Participantes 

Dados 
Nr. Níveis de 

proficiência  LM  

Betti 
(2016) 43 A1-B2 italiano Corpus de produções escritas 

(Corpus PEAPL2) 

Haotian 
(2017) 40 PLE124; PLE225 chinês 

Dados elicitados por 
questionário de 
preenchimento de espaços 
relativo aos usos de a, de e 
por26. 

Leiria 
(2006) 257  

1 ou 2 semestres 
de um curso 
básico de PLE  

espanhol, 
francês, 
alemão, 

Corpus de produções escritas 
(Corpus PESTRA) 

                                                             
22 Estes últimos fatores são, por exemplo, explorados no estudo de Bonfil (2018), no quadro da Feature 
Reassembly Hypothesis (Lardiere, 2009), de matriz gerativista: “According to the theory of feature 
reassembly, learners first map lexical items from their L1 onto L2 items based on perceived similarity in 
meaning or grammatical function. This process is referred to as an initial mapping (…). With an initial 
mapping in place, learners have to gradually adjust the feature configurations carried over from their L1, 
based on evidence in the L2 input. In the process of reconfiguring feature bundles, learners may either 
select features from a UG-sanctioned universal set of features— in the case of features that are not 
productive in the L1—or reassemble features that do exist in the L1, but are bundled in different 
functional categories or across different parts of the grammar.” (Bonfil, 2018: 6). 
23 Foram, assim, excluídos os estudos que consideram os usos de preposições por aprendentes de 
variedades não nativas do português, emergentes em contextos ex-coloniais. Foram igualmente 
excluídos estudos em que foram, de modo notório, inadequadamente contabilizados, como usos 
desviantes de preposições, ocorrências reveladoras de desvios de uma outra natureza, nomeadamente de 
determinação do nome ou de concordância nominal. 
24 Estudantes chineses de licenciatura com menos de 3 anos de aprendizagem de Português Língua 
Estrangeira (PLE) e com período de imersão em Portugal menor que um ano. 
25 Estudantes chineses de mestrado com pelo menos de 4 anos de aprendizagem de PLE e com período 
de imersão em Portugal superior a dois anos. 
26 Embora tenha sido recolhido um corpus de produções escritas, os dados respetivos não são 
contabilizados no estudo, antes usados para exemplificações na discussão dos resultados do 
questionário. 
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sueco, 
chinês 

Lemos 
(2018) 61 A1/A2, B1, B2, 

C1 17 LM  

Dados elicitados através de 
4 questionários 
(preenchimento de espaços 
e escolha múltipla) com 
verbos de frequência variada 
+ de, em, a, para, por e com. 

Liang 
(2015) 60 

Iniciação, 
Intermédio, 
Avançado 

chinês 

Dados de complementação 
verbal extraídos de corpora de 
produções escritas (Corpus 
PEAPL2 e Corpus CAL2) 

Matias 
(2014) 

2027 + 
20 
PLM  

A a B1 inglês 

Corpus de produções escritas 
+ dados elicitados em 
atividades de tipologia 
variada sobre usos espaciais 
das preposições a, de, em, 
para e por. 

Miletic 
(2008) 

15 
PLS28 
+ 17 
PLE29 
+ 10 
PLM 

Grupo PLE: 2 
anos letivos de 
um curso anual, 
1 ano e menos 
de 1 ano 

sérvio 

Dados elicitados através de 
questionários 
(preenchimento de espaços 
e escolha múltipla com 
juízos de gramaticalidade 
numa escala de Lickert e 
possibilidade de correção) 
para a análise dos usos das 
preposições a, de, em e 
para30. 

Tingting 
(2017) 24 Sem informação chinês 

Dados elicitados em 
exercício de preenchimento 
de espaços sobre usos de a, 
de, em e para + exercícios de 
tradução e de retroversão. 

Wu (2014) 1431 B1 chinês 

Dados elicitados em 
exercício de preenchimento 
de espaços sobre usos de a, 
em, para e de. 

Yifan 
(2018) 55 B1, B2, C1 chinês Dados elicitados em 

exercícios de preenchimento 

                                                             
27 10 informantes de 11-13 anos de idade e 10 de 14-15 anos. Os informantes do grupo de controlo 
(PLM) foram emparelhados quanto à idade. 
28 Informantes residentes em Portugal há pelo menos 5 anos, cinco dos quais com curta experiência 
instrucional inferior a 6 meses. 
29 Estudantes da Faculdade de Filologia de Belgrado com a frequência mínima de um semestre (60 
horas) de aulas de PLE. 
30 Dados de entrevistas transcritas usadas num estudo exploratório são também convocados no estudo, 
embora não tenham sido contabilizados. 
31 Estudantes da “Universidade de Macau e do 3º ano da Licenciatura em Língua Portuguesa. 3 deles 
começaram a estudar português na escola primária, 1 desde o 1.º ano e outros 2 desde o 6.º ano. Os 
restantes começaram a aprendizagem do português no ensino universitário.” (Wu, 2015: 40). Os 
participantes encontravam-se em contexto de imersão (com estadia de 6 meses) em Portugal aquando da 
recolha de dados. 
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de espaços e de tradução de 
chinês para português; + 
corpus de produções 
escritas32. Foco nos usos de 
a, de, em, para, por e com. 

Consideremos, em primeiro lugar, questões de amostragem. A primeira 
observação a este respeito prende-se com a escassez de estudos com dados 
recolhidos junto de aprendentes em níveis distintos de aprendizagem. Esta é 
uma lacuna que prejudica gravemente o conhecimento do perfil de 
desenvolvimento interlinguístico dos aprendentes de PLNM, tanto mais que 
mesmo alguns dos estudos em que participaram informantes de diferentes 
níveis de proficiência têm, por razões metodológicas, limitações relevantes 
tendo em vista uma descrição desta natureza. Na verdade, e se, por um lado, 
quer Haotian (2017) quer Matias (2015) não fazem uso desta variável na 
análise dos dados, Lemos (2018), por outro, não recorre a instrumentos 
idênticos na recolha de dados junto dos informantes de diferentes níveis de 
proficiência da sua amostra. Assim, só Betti (2016), Liang (2015) e Yifan 
(2018) apresentam dados, com grau variável de detalhe, atendendo a esta 
variável.  

Predominam, ainda, estudos relativos aos comportamentos de 
aprendentes com LM chinesa (mandarim e/ou cantonês). Apenas os estudos 
de Leiria (2006) e de Lemos (2018) se baseiam em amostras de aprendentes 
de LM diversificadas, mas só Leiria (2006) compara os comportamentos 
apurados levando esta variável em consideração. Aliás, e justamente em 
função desta limitação metodológica, não há, à exceção de Leiria (2006), 
estudos que permitam, verdadeiramente, avaliar a influência da LM e do 
demais conhecimento linguístico prévio na aquisição/aprendizagem das 
preposições, ainda que vários evoquem o papel desse fator na discussão dos 
respetivos resultados (Betti, 2016; Haotian, 2017; Matias, 2014; Miletic, 2008; 
Wu, 2015; Yifan, 2018). Contudo, na ausência de dados que permitam 
comparações entre grupos de aprendentes de diferentes LM, ressaltando 
especificidades, mas igualmente comportamentos transversais aos grupos, as 
observações sobre o efeito da transferência nestes estudos têm, na verdade, 
um valor meramente indicativo. Igualmente importante, para este efeito, se 
afigura o recurso a grupos de controlo constituídos por falantes nativos de 
PE. Apenas Matias (2015) e Miletic (2008) fazem uso de grupos desta 
natureza, recorrendo, ainda, Leiria (2006) a dados de um corpus de controlo. 

Quase todos os estudos incluem participantes com experiência 
instrucional no contexto universitário, em geral imersivo. Apenas Matias 

                                                             
32 Foram também recolhidos dados de uma entrevista de natureza metalinguística incidindo, 
essencialmente, na perceção dos aprendentes sobre o papel da LM na aprendizagem das preposições do 
português. Apenas 23 informantes participaram na entrevista, tendo uns respondido oralmente e outros 
por escrito às perguntas formuladas. Estes dados, embora tendo sido contabilizados, não dizem respeito 
aos usos das preposições, pelo que não serão considerados na presente revisão. 
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(2014) observa estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino 
secundário e um estudo, o de Miletic (2008), compara os comportamentos 
de grupos de aprendentes com distintas experiências de exposição ao input 
do PLNM, um caracterizado pela exposição naturalística imersiva (com nula 
ou escassa experiência de ensino formal) (PL2) e outro pela exposição em 
contexto instrucional e exógeno (PLE).  

Já no que concerne às preposições propriamente ditas e às propriedades 
destas que são consideradas nos estudos, registam-se os trabalhos que 
incidem em contextos sintáticos específicos e circunscritos (normalmente 
regência verbal, como nos casos de Betti (2016)33, Lemos (2018) e Liang 
(2015)), a par dos demais em que as preposições analisadas ocorrem em 
variados contextos, ou porque os dados analisados foram extraídos de um 
corpus de produções escritas em que todas as ocorrências efetivas são 
consideradas (Leiria, 2006), ou porque a análise de usos está sobretudo 
centrada nos valores semânticos das preposições (Haotian, 2017; Matias, 
2014; Miletic, 2008; Tingting, 2017; Wu, 2015; Yifan, 2018). Estes últimos 
estudos incidem sobre a semântica de preposições particulares, com destaque 
para a, de, em, para e por, levando em consideração os respetivos valores 
espaciais, temporais e nocionais34. 

A natureza dos dados recolhidos e analisados é igualmente diversa. Neste 
conjunto de estudos sobressaem três tipos de dados: (i) de produção, 
extraídos de corpora escritos; (ii) elicitados, maioritariamente através de 
questionários com itens de preenchimento de espaços, por escrito35; (iii) de 
juízos de gramaticalidade. 

Apesar desta heterogeneidade, que muito condiciona a extração de 
generalizações do conjunto dos estudos revistos, aconselhando, ainda, 
orientações para futuras pesquisas, vislumbram-se, neles, alguns resultados 
recorrentes com relevância pedagógica, que cumpre, desde já, assinalar. 
 
4. Resultados descritivos com relevância pedagógica  

                                                             
33 São também analisadas as ocorrências convergentes e desviantes de preposições em perífrases verbais 
com verbos auxiliares e semiauxiliares. 
34 Wu (2015) e Yifan (2018) também consideram o estatuto predicador ou funcional das preposições, 
seguindo a tipologia adotada por Cançado (2009). Segundo Berg (2009: 104), “as do primeiro tipo, 
predicadoras, são aquelas que atribuem papel temático a seu complemento. As do segundo tipo, 
funcionais, são aquelas que não atribuem papel temático ao seu complemento”. Para além destas 
categorias, Cançado (2009: 55-56) prevê, ainda, a das preposições inerentes (como de, em gostar de), que 
se distinguem das predicadoras e das funcionais porque, “nesses casos, (…), não se pode mudar a 
preposição, como ocorre com as outras sentenças envolvendo preposições predicadoras. Tampouco se 
pode mudar por outra preposição de mesmo sentido, como ocorre com as preposições funcionais; 
ainda, essas preposições não são especificadoras de sentido e nem são marcas de alternância de diátese”.  
35 Nos estudos de Haotian (2017), Miletic (2008), Tingting (2017), Wu (2014) e Yifan (2018), os itens 
obrigavam, em vários casos, ao preenchimento não apenas da preposição, mas também de um 
determinante, geralmente um artigo. Esta é uma opção questionável, já que acrescenta um nível 
suplementar de exigência à tarefa e insere, nos estudos, uma variável parasita, que se prende com a 
ponderação de opções relativas à determinação do nome.  
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Tal como tem vindo a ser observado em vários estudos incidindo sobre 
outras áreas críticas da aquisição/aprendizagem de PLNM36, também em 
todos os agora revistos se constata que, globalmente e salvaguardadas as 
especificidades de algumas preposições em contextos particulares, é maior o 
número de ocorrências convergentes com a língua alvo do que o das 
ocorrências desviantes. Trata-se de um comportamento digno de registo, 
pois, quer neste caso, quer no de outras estruturas linguísticas, e pese embora 
os índices assinaláveis de desvios, é sinal de que o grau de sucesso dos 
aprendentes é, regra geral, superior ao do seu insucesso. Assim sendo, e numa 
perspetiva pedagógica, tão relevante quanto o registo dos casos desviantes se 
afigura o dos casos de ocorrências convergentes com o alvo. 

Neste sentido, cumpre sublinhar que particularmente acessíveis para os 
aprendentes parecem ser as preposições mais lexicalizadas, que assumem um 
valor semântico reconhecível e prototípico, o que não surpreende. Neste 
sentido, preposições como até, desde e sem (Leiria, 2006) não levantam 
problemas dignos de registo e mesmo com se apresenta, entre alguns dos 
estudos que a consideram (Leiria, 2006; Lemos, 2018; Liang, 2015; Yifan, 
2018), como uma das menos problemáticas. Mas o mesmo se pode 
igualmente dizer das preposições plurifuncionais, no que concerne aos seus 
usos mais lexicalizados. São disto exemplo as preposições mais frequentes 
nos corpora estudados por Leiria (2006), de e em. Assim, não oferecem 
dificuldades os usos de em, em contextos em que a preposição ocorre com 
valor estativo, espacial ou temporal (Haotian, 2017; Matias, 2014; Tingting, 
2017; Wu, 2015; Yifan, 2018), ou os de de, com valor de posse (Miletic, 2008; 
Tingting, 2017; Wu, 2015), com valor direcional, marcando o papel temático 
de fonte/origem (Haotian, 2017; Matias, 2014; Tingting, 2017; Wu, 2015) ou 
em contextos de qualificação nominal, marcando o tema, objeto ou assunto, 
introduzindo, tipicamente, complementos e modificadores nominais 
(Haotian, 2017; Tingting, 2017; Wu, 2015).  

Dito isto, há preposições que, assumindo-se como prototípicas de valores 
semânticos específicos, são, e por isso mesmo, em muitos casos, usadas, por 
defeito, para substituir outras de modo desviante. A preposição em com valor 
espacial ou temporal é, justamente, um bom exemplo deste fenómeno, já que 
é frequentemente usada para substituir quer a ou de em contextos desta 
natureza (Betti, 2016; Haotian, 2017; Miletic, 2008; Tingting, 2017; Wu, 2015; 
Yifan, 2018), quer por com valor temporal (Haotian 2017; Wu, 2015; Yifan, 
2018). Sendo assim, é relevante, no desenho instrucional, a previsão de 
atividades e de input que realcem contextos de uso de preposições espaciais e 
temporais alternativas a em, com o intuito de cancelar o recurso a esta última 
por defeito. 

                                                             
36 Cf. a enumeração de alguns estudos sobre PLNM que o evidenciam em Lopes & Martins (2017: 172, 
n.7). 
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Já os usos das preposições plurifuncionais com um valor puramente 
gramatical levantam maiores dificuldades aos aprendentes, o que pode sugerir 
que são de aquisição mais tardia (Miletic, 2008). Ilustração disto mesmo são 
os casos em que as preposições de ou a se caracterizam por elevado grau de 
gramaticalização (Haotian, 2017; Miletic, 2008; Tingting, 2017; Wu, 2015). 
Assim, e por exemplo, a supressão de de é elevada com verbos como gostar e 
precisar nos dados de Betti (2016), Lemos (2018), Leiria (2006), Liang (2015) 
e Miletic (2008). Já a preposição a, como marcador de caso dativo, 
introduzindo o complemento indireto, é mais frequentemente substituída por 
de (Haotian, 2017; Wu, 2014) ou, então, omitida, como é frequente nos dados 
de Miletic (2008) (facto que o autor atribui à influência do sérvio, LM dos 
aprendentes). Este último investigador assinala, ainda, o índice superior de 
supressão de a marcador de caso dativo no grupo de aprendentes sujeitos a 
uma exposição naturalística à língua alvo, quando comparado com o do 
grupo com experiência instrucional, o que sugere, a seu ver, que a 
escolarização tende a contrariar tais omissões desviantes. Já Leiria (2006: 308) 
assinala o papel desempenhado pela quantidade de exposição e pela robustez 
do input da língua alvo na reestruturação da interlíngua dos aprendentes, 
tendo em vista a superação das dificuldades apresentadas pelas preposições, 
como de e a, “semanticamente menos robustas e mais polissémicas.”  

A preposição a, alvo de omissões, substituições e adições indevidas, é a 
que maiores desafios oferece aos aprendentes, segundo vários estudos (Betti, 
2016; Haotian, 2017; Leiria, 2006; Lemos, 2018; Miletic, 2008; Wu, 2015), 
sendo a que, por isso, mais cuidados exigirá em intervenções pedagógicas. 
Este é um resultado que reflete bem o facto de a ser “uma das preposições 
do português que ocorre num número mais variado de contextos e que está 
associada a mais valores semânticos” (Raposo & Xavier, 2013: 155037). Em 
contextos em que assume valores espaciais e temporais é, como se viu, 
frequentemente substituída por em. Contextos de regência verbal em que a 
preposição a carreia valores semânticos em alternativa, como no caso de 
[±permanência] em ir + a/para também levantam muitos problemas aos 
aprendentes de PLNM (Betti, 2016; Lemos, 2018; Liang, 2015; Matias, 2014; 
Miletic, 2008)38. Contudo, e a este respeito é relevante assinalar a variação 
que Matias (2014) apurou nas respostas dos sujeitos do grupo de controlo 
quanto a ir a/para, indiciando que as condições de uso das preposições em 
oposição neste contexto não estarão, sequer, completamente 
consensualizadas entre os falantes nativos do PE, um fator que contribuirá 

                                                             
37 Sobre as propriedades sintático-semânticas da preposição a, cf. Xavier (1991). 
38 Com verbos de movimento, Leiria (2006: 286) postula mesmo uma ordem de aquisição com quatro 
estádios: Ø > em > a > a ≠ para. 
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para a ambiguidade do input ao qual os aprendentes de PLNM estão 
expostos39.  

Para além de a, os estudos revistos indicam igualmente para (Wu, 2015) e, 
sobretudo, por como fontes de problemas recorrentes, nos vários contextos 
de uso (Betti, 2016; Haotian, 2017; Leiria, 2006; Lemos, 2018). Por oferece 
dificuldades mesmo regida por verbos de movimento, com valor espacial 
(Haotian, 2017; Lemos, 2018; Matias, 2014; Yifan, 2018). A estas acresce de, 
a preposição mais recorrente nos corpora estudados por Leiria (2006) e Liang 
(2015). Aliás, segundo Leiria (2006), de é a preposição que, em números 
absolutos, mais substitui, indevidamente, outras, tendência confirmada por 
Lemos (2018), Miletic (2008) e Wu (2015). De é também a preposição que 
mais vezes é substituída por outras, segundo Leiria (2006), e mais vezes 
omitida em complementos verbais oracionais não finitos, de acordo com 
Liang (2015).  

As omissões são, de resto, o comportamento desviante mais registado por 
Leiria (2006) e Liang (2015) em produções escritas, sendo igualmente 
expressivas nos dados elicitados por Lemos (2018) e por Miletic (2008). 
Ainda assim, os demais estudos que recorreram a dados elicitados por 
questionário e que incluíam, sobretudo, itens de preenchimento de espaços 
registaram, antes, o largo predomínio de substituições indevidas, como o 
desenho metodológico em questão permitiria prever. É, pois, necessário 
estudar os padrões de omissão de preposição com maior detalhe, já que Liang 
(2015: 64) evidencia que não só “a supressão de preposições é um tipo de 
desvio muito resistente, pois mesmo os aprendentes mais avançados ainda o 
revelam com índices relevantes”, como “a supressão de preposições de 
complemento oblíquo é o problema mais recorrente na estratégia de 
complementação verbal dos aprendentes chineses.” (Liang, 2015: 42). Para 
além das omissões, é igualmente necessário avaliar com maior pormenor os 
padrões de adição indevida de preposições. Betti (2016), Leiria (2006) e Liang 
(2015) revelam que adições indevidas afetam, sobretudo, complementos 
diretos e a construção perifrástica ir + infinitivo com valor de futuro, um 
padrão que a análise de corpora permite observar, mas que tarefas de 
preenchimento de espaços, e porque induzem a produção de uma preposição 
(e frequentemente também a do determinante), não permitem, com igual 
probabilidade, determinar. 

No sentido de informar o desenho instrucional que tenha por alvo a 
superação das dificuldades que os estudos revistos permitem perceber, 
igualmente necessário é complementar a informação disponível com dados 
robustos relativos à progressão (ou não) das aprendizagens por níveis de 

                                                             
39 Matias apurou igualmente variação, entre o grupo de controlo, na seleção da preposição em estruturas 
com ir + de/em + SN meio de transporte, que se refletiu, igualmente, nos desempenhos dos aprendentes de 
PLNM que estudou. A dificuldade dos aprendentes de PLNM neste mesmo contexto é, ainda, 
corroborada por Tingting (2017). 
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proficiência. Como atrás se referiu, apenas os estudos de Betti (2016), Liang 
(2015) e Yifan (2018) fornecem alguns elementos a este propósito, sendo que 
o de Lemos (2018) os apresenta com limitações decorrentes do desenho 
metodológico do estudo empírico conduzido. Assim, e para já, os dados 
relativos a esta relevante variável são, face ao seu interesse pedagógico, pouco 
esclarecedores. Se Liang (2015) observa melhoria nas substituições, nas 
adições indevidas e sobretudo nas omissões com a progressão dos 
aprendentes pelos diferentes níveis de proficiência, já Yifan (2018) não 
observa, no seu estudo, um padrão claro de melhoria em função desta 
variável. Aliás, neste estudo, os aprendentes do nível B2 chegam, nos 
exercícios de tradução, preenchimento de espaços e de redação, a suplantar, 
em número de acertos, os do nível C1 (que têm um desempenho semelhante 
aos do B1). Também Betti (2016) observa melhoria, do nível A1 ao B2, no 
caso das supressões de de em gostar de, no da substituição em ir a/para/de/em 
e no da adição indevida de a na construção perifrástica ir + infinitivo com valor 
de futuro, mas nos demais contextos estudados pela autora o padrão de 
progressão não é percetível. Estes dados, por lacunares que sejam, sugerem 
a persistência de desvios de usos das preposições, mesmo em níveis 
avançados de aprendizagem, o que aconselha um trabalho pedagógico que as 
tenha por foco ao longo de todo o período de desenvolvimento 
interlinguístico dos aprendentes. 
 
5. Considerações finais 
Pese embora a observação de que, também no caso das preposições, os 
aprendentes de PLNM têm mais tendência para acertar do que para errar, os 
estudos revistos não deixam de evidenciar a necessidade de, em contexto 
instrucional, se prestar particular atenção aos usos de algumas preposições, 
nomeadamente a, de, em, para e por, tanto mais que, tratando-se das 
preposições mais frequentes no PE (Nascimento, 2003), os desvios que as 
afetam têm um impacto notório nos enunciados produzidos.  

Para além de mais frequentes, estas são, igualmente, preposições 
plurifuncionais, que se repartem entre usos mais lexicalizados, por um lado, 
e mais gramaticalizados, por outro. Atendendo a este critério, os resultados 
dos estudos revistos sugerem, em primeiro lugar, a pertinência de tratar as 
preposições, em contexto instrucional, e sempre que possível, como itens 
lexicais (Leiria, 2006), já que são os usos lexicalizados os que mais acessíveis 
parecem ser para os aprendentes.  

Em segundo lugar, e uma vez que a preposição é um constituinte 
relacional, também será enquanto tal que ganhará em ser apresentada. Quer 
isto dizer que é avisado convocar os contextos de uso no ensino das 
preposições (Betti, 2016; Leiria, 2006), nomeadamente os casos de regência 
envolvendo constituintes de natureza diversa. Esta é uma estratégia que tanto 



Portuguese Language Journal #14 

24 

mais relevante se tornará quanto maior for o grau de gramaticalização da 
preposição na construção em causa.  

Deste modo, associando o enfoque lexical e relacional, e apenas a título 
de exemplo, ganhar-se-ia em abordar não apenas a estrutura gostar + de como 
unidade lexicalizada (ainda que com uma estrutura composicional), que 
necessariamente estabelece uma relação com uma expressão que lhe servirá 
de complemento, como também ir + a ou ir + para, carreando, cada uma 
destas estruturas compósitas, e concomitantemente, valores semânticos de 
movimento, de direccionalidade e de [± permanência] no local referenciado 
pela expressão nominal que ocorre como complemento.  

O enfoque apresentado fundamenta-se na maior facilidade, assinalada em 
vários estudos, de aquisição/aprendizagem das preposições de elevada 
semanticidade e na sugestão de que a estabilização dos usos gramaticais é 
mais tardia. Sendo esta uma tendência apontada em alguns dos estudos 
revistos, a informação atualmente disponível não permite, no entanto, traçar 
um perfil do desenvolvimento interlinguístico dos aprendentes de PLNM no 
que a estas estruturas diz respeito. Como se referiu, sem dados relativos aos 
desempenhos de aprendentes com diferentes níveis de proficiência, 
dificilmente se conseguirá observar este desenvolvimento interlinguístico e, 
assim sendo, dificilmente se poderá esboçar o perfil do built in syllabus 
(Corder, 1967) dos aprendentes neste domínio, exercício que teria óbvio 
interesse para orientar o desenho instrucional.  

Para além desta importante lacuna descritiva, escasseiam, ainda, estudos 
cujos participantes tenham LM diversificadas e nos quais essa variável seja 
utilizada na análise dos dados. É, pois, importante compreender até que 
ponto há comportamentos transversais aos aprendentes com diferentes LM 
e em que medida outros podem ser mais especificamente atribuídos a esta 
variável, empreendimento que exige um trabalho comparativo de segmentos 
de uma amostra de participantes diversificada quanto a esta variável, ainda 
por realizar a uma escala aceitável.  

Também a quase inexistência de estudos empíricos com grupos de 
controlo constituídos por falantes nativos do PE se apresenta como uma 
limitação relevante neste âmbito, atendendo a que se reconhece a existência 
de usos variáveis de preposições entre os falantes do PE como LM, facto 
atestado por Peres & Móia (1995) e também realçado no estudo de Matias 
(2015), como se viu. Assim, é importante, numa perspetiva pedagógica, 
identificar contextos de usos de preposições que podem suscitar dificuldades 
aos aprendentes de PLNM pela simples razão de que também apresentam, 
no input nativo, variação. 

Seria igualmente oportuno o desenvolvimento de mais estudos em que 
fossem comparados aprendentes cuja exposição ao PLNM tenha ocorrido 
em contexto naturalístico vs. contexto instrucional. Os dados de Miletic 
(2008) são, a este respeito, encorajadores, pois, à exceção do uso de a, 
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marcador de caso dativo, o grupo de participantes caracterizado por uma 
longa exposição naturalística tendeu a ter melhores resultados do que o grupo 
cuja exposição ao PLNM ocorreu em contexto instrucional, o que sugere a 
relevância do tempo de exposição ao input e das oportunidades de output e de 
interação no sucesso de aquisição/aprendizagem das preposições, um 
resultado que, a ser confirmado por outras investigações, grande impacto 
teria na conceção de atividades pedagógicas que as tivessem na mira. 

Por fim, predominam, e como se registou, os estudos que incidem nos 
valores semânticos de um conjunto específico de preposições, justamente as 
mais problemáticas, como se compreende. São, no entanto, ainda necessários 
estudos que abordem contextos sintáticos específicos de ocorrência destas 
preposições, controlando as condições de recolha de dados para este efeito 
específico, nomeadamente as que permitam apurar não só a substituição, mas 
também a omissão e a adição indevidas de preposições. Embora existam 
alguns estudos relativos à regência verbal, para a esmagadora maioria dos 
demais contextos de uso destas preposições, sobre os quais existem apenas 
alguns dados avulsos e não sistematizados, é necessário produzir 
conhecimento estruturado e passível de aproveitamento pedagógico. 
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Abstract: This study analyzes the intercultural communication of 19 Brazilian 
students with 18 American students during face-to-face and Facebook interactions 
over a six-week cultural exchange. Following primarily Byram’s (1997) model of 
Intercultural Communicative Competence (ICC), the study seeks to understand the 
attitudes of openness in each group by analyzing the students’ reactions and by 
interviewing ten participants: five American and five Brazilian students. Results point 
to the importance of providing a combination of in-class and outside class 
opportunities for cultural exchanges and also to an agreement among most 
participants that a deep intercultural understanding is a slow and complex process. 
Key words: intercultural communicative competence, culture, attitudes of openness 
 
Resumo: Este estudo analisa a comunicação intercultural entre 18 estudantes 
americanos e 19 estudantes brasileiros em interações em pessoa e por meio do 
Facebook durante um intercâmbio cultural de seis semanas. Seguindo o modelo de 
Competência Comunicativa Intercultural de Byram (1997), o presente estudo almeja 
compreender as atitudes de aceitação de cada grupo através de uma análise das 
reações dos estudantes e de uma entrevista com dez participantes: cinco estudantes 
americanos e cinco estudantes brasileiros. Os resultados apontam para a importância 
de se oferecer uma combinação de oportunidades de intercâmbio cultural em sala de 
aula e também fora do ambiente escolar. Os participantes desse estudo demonstram 
que um entendimento cultural mais aprofundado é um processo lento e complexo.  
Palavras-chaves: competência comunicativa intercultural, cultura, atitudes de 
abertura 

 
1. Introduction 
As globalization, migration and multi-citizenship flourish in the 21st century, 
the discussion of how to prepare students for cross-cultural and intercultural 
competences, not only in the workplace, but also in their homes and schools, 
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is at the forefront of educational research (Kramsch, 2011). Disciplines 
including counseling psychology, the pedagogy of literature and ethnography 
have all enriched the discussion of interculturality. The concept of 
interculturality, however, was developed mainly from the tradition of world 
language education (Alfred, Byram, & Fleming, 2006). The use of the term 
intercultural reflects the view that students need to gain insight both into their 
own and the target culture and be aware of the meeting of cultures that often 
takes place in communications in the additional language (Byram & Morgan, 
1994; Kramsch, 1993). Ideally, language learners should become intercultural 
speakers or mediators who are able to engage with complex and multiple 
identities (Byram, Gribkova, & Starkey, 2002). 

The assumption that contact between cultures automatically leads to 
intercultural competence and to the development of positive attitudes 
towards the target culture has already been rejected by many authors (Allport, 
1979; Coleman, 1998; Fischer, 1998). While several studies have shown that 
language use in intercultural communicative settings becomes collaborative 
and interactive (Cassel & Tversky, 2005), other studies have found that 
discussions do not become collective or compatible simply because 
participants were put in touch in the classroom or in an online environment 
(Pawan, Paulus, Yalcin, & Chang, 2003). Many contextual factors, such as 
attitudes in social exchanges and interaction patterns play important roles in 
the process and remain to be examined to give insight into the complexity 
involved.  

This paper reports on an intercultural exchange which took part between 
19 Brazilian students enrolled in an American Cultural class and 18 American 
students enrolled in a beginning Portuguese class for Spanish speakers. The 
exchange took place over the course of a six-week summer session at the 
University of California, Santa Barbara in 2015. Since this was a summer 
course, both classes met for an extensive amount of time: 2 hours and 50 
minutes per day from Monday to Friday. These types of courses are intensive 
and have a packed curriculum. In particular, this research proposes to gain 
insight into how a short-term face-to-face exchange can affect learners’ 
attitudes towards both the home and target cultures. 

 
2. Review of Literature 
Intercultural Communicative Competence – ICC 
At the heart of intercultural communicative competence (ICC) is the 
preparation of individuals to interact appropriately with those from other 
cultural backgrounds (Sinicrope, Norris, & Watanabe, 2007). Consequently, 
understanding culture becomes an integral component of intercultural 
competence. Agar (2006) compares culture to “a rich point” that is “not just 
characteristic of those particular persons in that situation” but “patterns 
across certain kinds of persons and/or certain kinds of situations” (p. 6). In 
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this sense, culture is relational in that there is no culture of X, only a culture 
of X for Y (Agar, 2006). Agar states that how much and what needs to go 
into that cultural description depends on which X and which Y defines the 
boundary. Kramsch (1993) calls this a third space “a place which grows in the 
interstices between the cultures the learner grew up with and the new cultures 
he or she is being introduced to” (p. 236). This description highlights two 
important aspects of intercultural learning: it underlines the learner’s newly 
achieved distance from both the home and target cultures, as well as the 
multiplicity of cultural identities, which belong to all of us. 

An additional complicated dimension of intercultural competence relates 
to the goal of educators preparing individuals for communicating in 
intercultural relationships. One goal of education is that students develop 
cultural awareness, which involves uncovering and understanding one’s own 
culturally conditioned behavior and thinking, as well as the patterns of others. 
Thus, the process comprises of not only perceiving the similarities and 
differences in other cultures but also recognizing the givens of the native 
culture or our own hidden culture (Hall, 1959). It includes the rejection of 
the fallacy of “one nation = one culture” (O’Dowd, 2003, p. 120). 

Byram (1997) describes someone who gains these skills of intercultural 
communicative competence (ICC) as an individual who is successful in: 
building relationships while speaking the language of the other participant; 
negotiating how to effectively communicate so that both individuals’ 
communicative needs are addressed; mediating conversations between those 
of diverse cultural backgrounds; and continuing to acquire communicative 
skills in languages not yet studied. Thus, gaining intercultural communicative 
competence is about more than simple exchanges, but rather in building 
relationships and engaging in communication even when the participants 
involved do not share the same worldview (Byram, 1997). In order to do this, 
teachers must lead students through activities that allow learners to acquire 
competencies in attitudes, knowledge, critical awareness, and skills related to 
ICC.  

Byram’s ICC model has been put into use extensively in the world 
language classroom (Byram, 1999; Duffy & Mayes, 2001; Müller-Hartmann, 
1999; O’Dowd, 2003; Chun & Wade, 2004) as it facilitates the teacher and 
researcher’s task of operationalizing ICC (Wallace, 1998). For instance, in the 
language classroom instructors might use the ICC model to help students to 
become more aware of national symbols and how their significance varies 
within the nation and among different people and/or parts of the country, 
and also in comparison to other countries.  

Byram’s model (1997) contains the following elements: 
• "Attitudes: Curiosity and openness, readiness to suspend disbelief 

about other cultures and belief about one's own" (p. 50).  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• "Knowledge: of social groups and their products and practices in 
one's own and in one's interlocutor's country, and of the general 
processes of societal and individual interaction" (p. 58).  

• "Skills of interpreting and relating: ability to interpret a document 
or event from another culture, to explain it and relate it to 
documents from one's own" (p. 61).   

• "Skills of discovery and interaction: ability to acquire new 
knowledge of a culture and cultural practices and the ability to 
operate knowledge, attitudes and skills under the constraints of 
real-time communication and interaction" (p. 61).   

• "Critical cultural awareness/political education: an ability to 
evaluate, critically and on the basis of explicit criteria, 
perspectives, practices and products in one's own and other 
cultures and countries" (p. 63).  

The process of becoming interculturally competent varies in types of self-
awareness and can be described as a person’s worldview shifting from 
avoiding cultural difference to seeking cultural difference (Bennett, 2004). 
Anxiety about interacting in intercultural situations must be managed to 
effectively communicate with those from other cultures (Gudykunst, 1998). 
Byram’s (1997) Intercultural Communicative Competence model finds the 
first factor an individual must address is attitude. Byram uses such words as 
openness and curiosity to explain his conviction that an individual must 
remain open to learning about new beliefs, values, and worldviews in order 
to participate in relationships of equality. In this way, following Byram’s ICC 
model, this study analyzed the attitudes of openness in a cultural exchange. 
Specifically, the research addressed the following questions: 

1. What characteristics of the exchange led to self-reflection, attitudes 
of openness and curiosity about the other culture?  

2. Did the students express a separation of individuals from the masses 
in constructing cultural knowledge, avoiding generalizations and 
stereotypes? 

The questions above also reflect the hypothesis from the authors of this 
study that since the cohorts of students were submitted to the ICC model, 
self-reflection and the separation of individuals from masses would be 
present in the results to some extent.  

Furthermore, the understanding of the term ‘attitudes of openness’ for 
the scope of this study refers to the degree of which attitudes held by people 
may lead them to certain behaviors. Research in phycology has shown a 
connection between attitudes and the prediction of behavior. There are also 
several elements that influence one’s attitude in relation to behavior, such as 
motivation, direct behavioral experiences, access to information (one sided 



Portuguese Language Journal #14 

32 

and/or new two-sided information), and the amount of thought dedicated to 
an issue (Glasman & Albarracín, 2006).  

Finally, the constraint of ‘stereotypes’ is seen in this study under the 
definitions from social science, in which stereotypes are made based on social 
groups (ethnic minorities, for example) or can result from internal 
motivations. In other words, stereotypes are an oversimplification of a 
particular person based on her/his race, gender orientation, gender 
identification, demographic groups, and situations (Bordalo, Coffman, 
Gennaioli, and Shleifer, 2016). It is also the case that stereotypes may 
underline prejudices about a certain group of people based on flawed 
generalizations.  

 
3. Methods 
Research Site and Participants 
The exchange took place over the course of a six-week summer session at 
the University of California, Santa Barbara (UCSB). Students met face-to-
face inside and outside of class time; they also posted comments on a private 
Facebook group for the class. The students’ level of proficiency in their 
respective additional languages varied greatly. 

The participants were 19 Brazilian university students learning English as 
a second language enrolled in an exchange program in the U.S. and 18 
American university students learning Portuguese as an additional language 
in the U.S. All participants were attending the University of California, Santa 
Barbara. The Brazilian students were completing a pre-university TOEFL 
course aiming to obtain the required level of English proficiency before the 
beginning of the academic year. They came from multiple areas of Brazil and 
received a government scholarship to study a year abroad. Most of them had 
been studying English for several years and were intermediate and advanced 
level students who had arrived in the U.S a few days before the course started.  

The American students were enrolled in an elementary Portuguese course 
for Spanish speakers; 14 were heritage Spanish speakers and four spoke 
Spanish as an additional language (two of them were raised in monolingual 
English-speaking households and the other two were of Asian descent). All 
American students were pursuing a Bachelor of Arts degree in which 
Portuguese fulfilled the language prerequisites. They had no previous 
knowledge of Portuguese. 

The researchers were the classroom instructor of Brazilian Portuguese 
native to Brazil and a doctoral candidate native to the United States with an 
extensive experience in Spanish-speaking cultures and Latin America. The 
doctoral candidate was introduced towards the beginning of the class as a 
fellow teacher who would be learning Portuguese along with the other 
American students and facilitating social activities with the Brazilian students. 
Both cohorts of students were aware that a research about their cultural 
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exchange was being conducted. In addition, this research received Human 
Subjects approval from the University of California, Santa Barbara.  

 
Project Tasks 
Taking into account Byram’s (1997) model of intercultural communicative 

competence, the researchers established a series of tasks intended to foster 
community and interaction between the students. In-class interactions were 
adapted from the M.I.T. intercultural project Cultura (Furstenberg, Levet, 
English, & Maillet, 2001), while out of class assignments were arranged 
around free social activities and establishing informal relationships. Facebook 
was used as a medium to recap and revisit what was discussed during the in-
class interactions.  

 
Table 1 
Overview of Tasks 

Task Title Description Aim 

1 Google 
Forms 

Students post to Google 
Forms their initial cultural 
knowledge of the U.S. or 
Brazil, following the 
M.I.T. Cultura project 

Students become aware of 
their preconceived 
stereotypes. 

2 In-class 
introduction 

Students meet face-to-face 
and practice their 
Portuguese and English 

Students get to know their 
partners and become 
comfortable speaking the 
target language. 

3 Face-to-face 
meetings 

Students compare ideas, 
complete word 
associations and discuss 
cultural differences. 

Students self-reflect on 
aspects of their own 
culture and language, and 
explain them to their 
partners.  

4 Out of class 
social 
activities 

Students arrange to meet 
out of class time to 
socialize in an informal 
environment. 

Students create 
community and bonds of 
trust. 

5 Facebook 
posts 

Students compare and 
reflect on in-class and out 
of class discussions.  
Students organize out of 
class meetups and share 
pictures. 

Allow for a place of 
reflection, community 
building and share ideas. 
Give students the 
opportunity to become 
Facebook friends. 
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The different tasks, as outlined above, reflected aspects of Byram’s (1997) 
model. The tasks involved interacting with members of the target culture to 
acquire language and to become aware of the different interpretations of their 
own cultural practices, while explaining them to students from another 
culture. In task 3, students worked in groups of 3 or 4 and explained their 
cultural views to the other students regarding current issues, such as the 
environment and immigration. In task 4, American students introduced 
Brazilian students to different cultural aspects in the community and 
informally talked about personal matters and the Brazilian students’ 
adjustment to the U.S. In task 5, students reflected on these exchanges and 
shared them among themselves as a private group in an online platform, 
Facebook. 

 
Research Design 
To assess the exchange, this study identifies the learning outcomes of 

attitudes and openness (Byram 1997), while also taking into account the 
learning process and progress. A variety of ethnographic techniques were 
used in this research (Agar, 1980; Nunan, 1992; Spradley, 1979; Walford, 
2008) aiming to identify the learners’ personal process to obtain and express 
attitudes of openness, rather than considering the exchange’s level of success 
from the teacher and researchers’ view point (Erickson, 1986).  

 
Participants Observation 
The teacher created activities and led the class while the doctoral student 

was able to observe and facilitate organically the building of trust and 
community. In this way, some of the traditional biased interpretations of the 
data, which come from a solitary teacher/researcher (Davis, 1995), were 
minimized and results were triangulated, facilitated by the cooperation of the 
researchers originating from the two cultures.  In addition to this, member 
checks (Lincoln & Guba, 1985), a reflexive journal, and conversation 
between the researchers were employed. 

 
Facebook Data 
The Brazilian and American students were asked to participate weekly in 

a private Facebook (FB) group in which they reflected upon what they had 
learned in-class. This FB group was created and mediated by the class 
instructor. Postings consisted of a question to contemplate from the previous 
in-class discussions and voluntary posts from students. Participants also used 
the site to share music, organize social events and post pictures.  

 
Questionnaires 
All students were asked to fill out a Google survey and questionnaire at 

the beginning of the exchange. This questionnaire established preconceived 
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notions of the cultures following the M.I.T. Cultura model of word-
association, sentence completion, and reaction to a situation. This model was 
created in 1997 as an intercultural project and it provides a framework to 
operationalize the cultural exchange between two groups of students from 
different cultures and languages. The model was originally created for online 
interactions, synchronous and/or asynchronous (https://cultura.mit.edu/).  

 
Interviews 
Since the doctoral student had already established peer rapport with the 

participants, she conducted interviews about the students’ experiences at the 
end of the exchange (Murphy, 1980). The interviews were semi-structured 
and with open-ended questions. The questions were descriptive in nature, to 
help discover information about the participant’s domain and what that 
information means to the interviewee (Spradley, 1979).  These interviews 
were recorded and later transcribed for content. All interviews were reviewed 
by the course teacher as well and used multiple informants, five Brazilian 
students and five American students, in order to overcome potential 
reliability and validity issues (Creswell, 1998). The interviewees were selected 
based on their availability. 

Throughout the exchange, the researchers let themes and social contact 
emerge organically from the material, meetups and discussions. The data was 
triangulated with the Facebook reflections, recording of discussion groups 
and participant observation, as it provides a deeper understanding of the 
subjects in question (Müller-Hartmann, 2001). 

  
4. Results 
Students Self-Reflection and Attitudes of Openness 
Research Question 1: What characteristics of the exchange led to self-reflection, attitudes of 
openness and curiosity about the other cultures? 
The combination of in-class and outside-class activities was an important 
factor in the exchange. During the in-class interactions in Portuguese, 
students followed semi-controlled activities with a question-guide based on 
the textbook content for both classes (Beginning Portuguese and American 
Culture class). Since the content of the Portuguese activities focused on 
topics of daily routine, food, and family, students talked in some length about 
their life styles. These topics, common in language textbooks, helped students 
to know each other and to create a curiosity about their cultural practices. 
Nonetheless, given the limited Portuguese fluency of the American students 
and the nature of some of the in-class activities (focusing on language 
production), students did not seem to engage in self-reflection or in a deep 
cultural understanding when speaking in Portuguese. In the recordings of 
some of the in-class interactions, there is not much material for reflection 
since a good part of the communication focused on the topics at hand only 
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(e.g. Como é a sua casa? [What is your house like?]/ Onde você mora? [Where do 
you live?]) and in linguistic aspects, such as vocabulary and verbs conjugation. 
While the in-class activities did not take a step further in exploring in depth 
the students’ cultural richness and diversity, the activities did have a positive 
impact in terms of laying a foundation of trust and approachability due to the 
perceived friendliness and body language of the students. The in-class 
interactions also reflected the positive attitude from students towards each 
other. 

The Brazilians were so friendly. I remember the first day of class Marcus 
just got up and talked to me. I’m not used to that. In Latin culture it is more 
like that, but not in U.S. culture. It is more independent and I don’t know, 
you don’t talk to people that much. (Pedro, American student, interview) 

  
I think we are a little more close now. If I call up Mira or Vania we will 

hang out… we have to show them that we are receptive people. Because 
some people think that we don't want to be friends. We have to show this to 
them. (Sérgio, Brazilian student, interview) 

  
If the in-class interactions were less effective in evoking self-reflection and 

a deeper cultural exchange as registered in the voice recordings of students 
talking to each other, the outside class interactions were more effective in 
that regard. Students repeatedly mentioned that during the outside 
interactions they felt free to expand their conversations, without the 
restrictions of a questionnaire. In fact, most of the self-reflection comments 
came from these outside-class interactions, which allowed for informal 
communication and an unlayering of culture. An American student, Carmina, 
articulated how her interaction with the Brazilian students had an impact on 
their views of Americans: “maybe they were surprised by my Latin side. 
When I said goodbye, I gave them a hug and they were shocked like oh we 
are not used to Americans being so open with this kind of stuff. That’s my 
Hispanic side. They [Brazilians in the U.S.] are used to firm handshakes 
instead of hugs” (American Student, interview). Students spent a 
considerable amount of time together outside class, on an average of 
meetings that lasted a couple of hours each time. During these meetings, 
comparisons between the U.S. and Brazil were part of the conversation. This 
experience highlights the importance of providing students with 
opportunities for interactions with speakers of other cultures on their own 
leisure time. It was also during their outside class activities that students had 
an opportunity to contrast and compare each other’s behavior in public 
spaces, in an attempt to understand points of commonality and differences 
in their cultural practices. The comment below from an American student 
reflects this attempt: 
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We are from different cultures. So everything that I find strange is normal 
to them. I found it interesting when Felipe was grabbing stuff at Starbucks. 
Usually when you grab stuff you are going to buy it. He was grabbing it like 
he was intrigued. You know, what is it? He kept grabbing it like there is no 
tomorrow. And the bartender was looking at him like, are you going to buy 
that? It is not something you see every day. In Brazil maybe after you touch 
everything you buy it. (Pedro, American student, interview) 

 
The American student in the comment above tries to understand what he 

considers a “strange” behavior as a common cultural practice of the Brazilian 
student. Although there is arguably not a definite answer in this particular 
case, the American student displays an attitude of openness and a genuine 
effort in understanding his colleague from Brazil. His self-reflection is also 
an indication that he recognizes his limited understanding of Brazilian culture 
while trying to draw his conclusions.  

  
Attitudes of Openness and Students Constructing Cultural Knowledge  
Research Question 2: Did the students express a separation of individuals from the 

masses in constructing cultural knowledge, avoiding generalizations and stereotypes? 
During the out of class activities, students broke some stereotypes about 

each other’s cultures and seemed to make a separation of individual identities 
and generalizations to some extent. The perceptions of ‘the other’ shaped by 
the mass media is put into check during the interpersonal interactions. For 
instance, American students realized that being “Brazilian” comes with a 
variety of meanings. Many American students mentioned during the 
interviews that their limited understanding of Brazil was opening up because 
of this exchange, something they would not experience if relying only on the 
textbook material and its cultural notes. An example was given by the 
Brazilian student Sérgio, in his description of the difference in tuition 
between Brazil and the U.S. He explained that he is in favor of “Bolsa 
Família,” a Brazilian welfare program, while some of his other Brazilian 
classmates are not: “among the Brazilians, with Danilo and Jussara, they have 
different points of views; they are not all the same” (Brazilian student, 
interview). 

In addition, some Brazilian students had a preconceived idea of 
Americans, based on the media, films, and their limited understanding of the 
United States while living in Brazil. When Sérgio was asked, at the end of the 
exchange, if his preconceived notions or stereotypes about Americans had 
changed, he said “I don’t find California very different from Brazil. I thought 
Americans were more cold. I had a stereotype, but not in California” 
(interview). Another Brazilian student, Bruno, stated, “California is like Brazil 
speaking English” (interview). Most of the Brazilians in this group have never 
left Brazil before and the majority did not have an American 
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friend/colleague. The stereotype that Brazilian students had of a “cold 
American” was dissembled by the receptiveness of the American students. 
California and Santa Barbara were described by many of the Brazilian 
students as a resembled piece of Brazil, where people spoke English instead 
of Portuguese and the urban space was more organized. 

During the interviews, it was particularly difficult to get a sense of what 
an “American is.” Students on both sides were reluctant in describing a 
“typical” American. The same was true when asking for a description of a 
“typical Brazilian.” In questions as “Do you believe you are a standard 
Brazilian?/ American?,” students would in general refute the idea of a 
“standard” national or describe that there is not such a person as a “normal” 
Brazilian/ and or American. 

I wouldn't say yes, that I consider myself a standard American because 
there are so many different kinds of cultures here. There is no real one 
standard to live by. There is not a norm. The Brazilians seemed to understand 
that I came from a different background.” (Carmina, American student, 
interview) 

  
They would also refer to the diversity of peoples in their countries and to 

their own heritages: “I wouldn't be your typical American. Like I said, I am 
both Latin and American. I have both personalities” (Pedro, American 
student, interview). In most cases, the American students were first-
generation of Spanish speaking immigrants from various parts of South and 
Central America. In the other group, the Brazilian students came from several 
parts of Brazil and their heritage constituted, in general, the third and fourth 
generation of European immigrants mixed with native and Afro-Brazilians. 
The American students in particular, did not represent a “traditional 
university class” since all of them spoke Spanish, which was a requirement to 
take the Portuguese class (Portuguese for Spanish Speakers) and many grew 
up in a Spanish-speaking household. The Hispanic heritage background of 
students added to the interactions, as they also identified themselves as Latinx 
and saw in the Brazilians, at times, a reflection of their own heritage. 

When I was in my hometown I didn’t really think about it as there were 
so many Mexican-Americans around me. But when I came here, I really felt 
the difference. That’s why I was so interested in the Brazilians. I saw some 
similarities and it made me want to learn more. (Pedro, American student, 
interview) 

  
Given the family background of the students described above, it was not 

a surprise to learn during the interviews that most of them had attitudes of 
openness towards each other’s cultures. The students were not judgmental 
and were open to hear each other’s points of view, even when not agreeing 
with everything. “I think Brazil is different from the U.S. In Brazil people are 
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more helpful. Sérgio thought it is kind of rude when people don’t take the 
time to help. I understand as the Brazilians here have been so friendly” (Mira, 
American student, interview). In fact, many of the disagreements happened 
among students from the same country. For instance, when talking about 
political views on the role of welfare, Brazilian students had different 
opinions, depending on their social-economical background. 

The interviews also showed a lack of insight from students on key aspects 
of each other’s countries. After all, students had been interacting for less than 
two months and lacked a deep understanding of the other students’ countries, 
being it the history, politics, or socioeconomics. Throughout the interactions, 
students would ask basic questions about how the Brazilian Government was 
organized, for example, and vice-versa. In other instances, some of the U.S. 
students were surprised by the diversity of accents from Brazil too. Brazilian 
students often mentioned that they needed to travel more, visit other parts 
of the United States and interact with Americans in other social realities. “I 
just know this state, probably if I go to another state it will be different” 
(Sérgio, Brazilian student, interview). They recognized that the university and 
area where they were living was not representative of the United States as a 
whole. Similarly, the American students mentioned that having never 
travelled to Brazil limited their cultural understanding of the country: “I 
probably have a more accurate understanding now [of Brazilians], but 
probably not the best” (Mira, American student, interview). It was during the 
moments of silence in the interviews or in the “I don’t know” statements that 
it was made clear that more time and exposure to the each other’s culture was 
required in order to provide thoughtful responses to some of the questions. 

It became clear from the in-class interactions and the Facebook posts that 
students were obtaining information, constructing cultural assumptions and 
having those assumptions confirmed or denied. In this way, the students 
constructed a new perspective towards the other culture. When asked in a 
Facebook post to reflect on the in-class cultural discussions of that week, one 
of the American students posted: 

Brazilians don't pay for University and have a good public health care 
system. You know, basic things a developed country should have (Robert, 
American student, July 20 FB posting) 

 
The public health care is not too good Robert, some people die waiting 

for surgeries and other treatments. But it works in the most of the simples 
cases. But still better for the population than pay for everything. (Sara, 
Brazilian student, July 20 FB posting) 

 
Robert, the most of Brazilian pay for study in a University, is really 

difficult you be a student in a public university, you need study a lot to apply 
for the test. (Samir, Brazilian student, July 21 FB posting) 
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Good clarifications! Yes I know the public health system is not that great 

and that public university is competitive, but it is at least something. That's 
why I do find those things impressive about Brazil. Although they might not 
be ideal, at least they exist. (Robert, American student, July 21 FB posting) 

  
During the course of six weeks, both groups came to the conclusion that 

they had more similarities than differences. Nonetheless, students recognized 
that a six-week program is not nearly enough time to have a deep 
understanding of each other’s cultures. They described cultural 
understanding as a complex and slow acquiring process. Most of the 
American students expressed the desire to visit Brazil and their perception 
that although their experience with the Brazilian students was rewarding, a 
deep cultural understanding would only happen after spending some time in 
Brazil. Similarly, the Brazilian students, who had been in the U.S. for only 
two months, also believed that more time in the United States would be 
necessary in order for them to start drawing deeper conclusions. The 
interviews showed that students were careful when formulating statements 
about each other’s countries. For instance, when asked about U.S. students, 
some of the Brazilian students would mention that there is more diversity in 
the U.S. than they expected and that they were surprised by how many of the 
students taking Portuguese in the U.S. were heritage speakers of Spanish, so 
it was difficult for them to point out how a U.S. person would look like or 
which heritage languages they might know. In fact, students avoided making 
generalizations, and most of them recognized that becoming acquainted to 
other culture(s) is a long process and they just knew pieces of it, but not the 
whole picture. 

 
5. Conclusion 
Both groups in this research, Brazilians enrolled in an American culture class 
and Americans enrolled in a Portuguese class for Spanish speakers, showed 
attitudes of openness towards each other. Throughout the research 
interviews and pedagogical activities, the qualitative data shows that most 
students engaged in self-reflection and cultivated an attitude of openness and 
curiosity about the target cultures. Some of the self-reflections indicate that 
the initial in-class interactions were important to connect students; however, 
it was during the extra-curricular activities, outside class, that students learned 
more about several aspects of the target cultures, as they spoke more freely 
about their life experiences, without following the prompts from their 
language textbooks. It was also through observation of body language and 
interactions in public spaces, that students started analyzing each other’s 
behavior and tried to draw conclusions about their colleagues.  
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The interviews with students highlighted moments in which the 
participants negotiated their pre-conceived notions of the target culture, thus 
breaking down stereotypes. Some of the Brazilian students were pleased and 
surprised with the friendliness of the American students. The Brazilian 
students also compared California and the city of Santa Barbara with a more 
organized version of Brazil, but they recognized their shortcomings as they 
have not visited other parts of the United States and have only spent 2 
months in the U.S. by the time this research was concluded. On the other 
side, American students recognized that their experience with Brazilians was 
limited to their class interactions with the instructor and the cultural exchange 
at University of California, Santa Barbara. They agreed that travelling and 
visiting Brazil in person would be an important step in having a better 
understanding of Brazilian culture(s). In addition, the fact that most U.S. 
students in this study come from families of immigrants, specifically Latinx 
families, has also contributed to the bonding with Brazilian students, as most 
of them identified with the Latinx community as well. 

 In spite of the positive results of this study, it was clear to students and 
researchers that the six-week cultural exchange was not enough time to 
develop a deep cultural understanding of the target cultures. This was evident 
in the lack of elaborated reflections during some of the questions in the 
interviews and was recognized by most students, who repeatedly pointed out 
the need of more exposure to each other’s cultures. A longitudinal study 
would be needed in order to demonstrate the impact of cultural exchange 
programs when dealing with pre-conceived notions of the target cultures and 
also with the perceptions and attitudes of participants toward those cultures.  
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Appendix 1 
  
  

Google Form 
  

INTERCULTURAL EXCHANGE – USA-BRAZIL - Intercâmbio 
Cultural- EUA-BRASIL 
FEEL FREE TO ANSWER THE QUESTIONS IN ENGLISH OR 
PORTUGUESE! You can switch languages if you prefer. 
WORD ASSOCIATION - Please write three or four words (or phrases) 
that you associate with the following words: 
  
Sinta-se à vontade em responder ao questionário em inglês ou português! 
Você pode utilizar as duas línguas se preferir. 
ASSOCIAÇÃO DE PALAVRAS - Escreva três ou quatro palavras (ou 
frases) que você associa com as seguintes palavras: 
  
First write your Last and First Name for Participation Points. 
  
Escreva o seu Nome e Sobrenome para Pontos de Participação. 
  
Brazil: 
United States: 
Rio de Janeiro: 
Los Angeles: 
Volunteer work: 
Spending time in public places: 
  
Please finish the following sentences. 
Brazilian culture is very diverse because... 
American culture is very diverse because... 
One aspect of Brazilian culture that I like is... 
One aspect of American culture that I like is... 
  
My favorite leisure activity is ... 
The most important thing in my life is... 
If I had to do four hours of volunteer work once a week, I would... 
If I could be born again in any country, I would choose... 
If I am in a park and someone throws a plastic bottle on the ground, I ... 
If someone cuts in line in front of me, I would... 
If a homeless person asks me for money on the street, I would... 
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Appendix 2 
 
INTERVIEW QUESTIONS: 
 
1. Did you meet up with students outside class? Where and how many 
times? What was it like?  Was it difficult to arrange a meeting time? Who 
contacted who? Did you feel uncomfortable asking the 
Brazilians/Americans to do something outside of class? Did you have any 
time constraints? Did you become Facebook friends or other social media 
friends with the person? 
 
2. Did you attend all the Wednesday classes with the other class? What was 
your experience like speaking in Portuguese with the Brazilians? In English? 
Were the topics interesting? Did you have any differences in opinion or 
difficulties communicating? 
 
3. Did you participate actively on the Facebook group? What did you do? 
Did you ever post anything? Why or why not? 
 
4. From the interactions before mentioned, in which one did you feel more 
comfortable and why? In the outside class interactions, class interactions, or 
Facebook entries? 
 
5. Did you tend to interact with the same people or different people?  
 
6. Is there a reason you participated more in some activities than in others? 
 
7. If you compare your cultural awareness about Brazil/US before this 6 
week-interaction period to now, how would you grade your progress? 
(example, significant, reasonable, not very significant). And why? How 
comfortable do you feel when interacting with Brazilians/Americans from 
this group, compared to week 1? Any point at which you became more 
interested or comfortable with your peers? 
 
8. Were you able to negotiate meaning (example clarify words, slangs, etc.) 
in your interactions in either Portuguese or English? Can you think of one 
example? 
 
9. What was the most challenging linguistic aspect of your interactions in 
the second language? 
 
10. Did you have moments when you were surprised about some cultural 
aspect of Brazil or the US? Can you think of an example? 
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11.  After these 6 weeks of interactions, were you left with questions about 
cultural aspects of Brazil/US? 
 
12. In your interactions, did you feel the need to think about aspects of 
your own culture? Can you think of an example? 
 
13. Do you believe that you have an accurate understanding 
Brazilian/American culture? Why?  Is there anything that you think is just a 
stereotype? Were there any notable differences between the Brazilians you 
talked to? Do you think Brazil is a lot different than the U.S.? Why? 
 
14. Were there any times that you found the Brazilians to be acting very 
different or strange to you? Can you think of an example? Did it bother 
you? 
 
15. How do you compare learning about culture from the cultural notes in 
the textbook with the cultural comments from the native speakers?   
 
16. If you had to describe culture, how would you describe it? How would 
you describe your own culture?  Do you consider it standard 
American/Brazilian culture? Why or why not? Did this exchange cause you 
to think more about your own culture and identity? 
 
17. Do you feel that you are shaping a new identity when speaking in 
English/Portuguese? How does it differ from your identity in 
English/Spanish/Portuguese? 
 
18. Do you have any suggestions about how to improve this intercultural 
exchange? What else would you have liked to learn?   
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ENSINO E APRENDIZAGEM ONLINE 
EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS: um 
testemunho de Macau 
 

Liliana Gonçalves1 
Universidade de Macau 

 
Resumo: No início deste ano de 2020, inesperada e repentinamente, docentes e 
alunos de Macau, à semelhança do resto da China, foram obrigados a passar de aulas 
presenciais para aulas online com o intuito de se fazer face à pandemia provocada 
por um novo tipo de coronavírus. Este trabalho surge sobretudo da necessidade de 
refletir sobre o segundo semestre do ano académico 2019/2020. Para isso, 
abordamos algumas vantagens e inconvenientes do ensino/aprendizagem online 
(Kozlova & Zundel 2013; Meskill & Anthony 2010) e falamos sobre como 
procurámos gerir a nova realidade. Na parte prática deste estudo, a partir de uma 
pergunta de resposta aberta feita a estudantes universitários chineses a frequentar um 
programa de intercâmbio, e recorrendo à “análise de conteúdo”, confirmámos a 
dificuldade que a maioria dos estudantes enfrentou durante este semestre atípico: o 
mau funcionamento da rede que dificultava o estudo a partir de casa. Para além disso, 
ficamos a saber que os nossos participantes preferem a interação face a face com os 
colegas e professores. Em termos de benefícios deste processo online, os 
respondentes destacam a poupança de tempo, a flexibilidade, a conveniência dos 
aparelhos móveis e da internet e ainda a continuação dos estudos em segurança. 
Palavras-chave: Ensino/aprendizagem pela internet; Covid-19; estudantes 
universitários chineses; dificuldades; vantagens. 
 
Abstract: At the beginning of this year, unexpectedly and suddenly, teachers and 
students from Macao, like the rest of China, were forced to switch from face-to-face 
to online classes in order to face the pandemic caused by a new type of coronavirus. 
This study arises from the need to reflect on the second semester of the academic 
year 2019/2020. With this purpose in mind, we address some advantages and 
disadvantages of online teaching/learning (Kozlova & Zundel 2013; Meskill & 
Anthony 2010), and share how we tried to manage our new situation. In the second 
part of this study, from an open-ended question and using “content analysis”, we 
confirmed the difficulty that most students faced during this atypical semester: 
malfunction of the network connection, that made the learning process hard. In 
addition, we learned that our participants prefer face-to-face interaction with 
colleagues and teachers. In terms of the benefits of this online teaching and learning 
process, respondents highlight time saving, flexibility, convenience of mobile devices 
and internet, as well as the possibility of continuing their studies while feeling safe. 
Keywords: Teaching/learning through internet; Covid-19; Chinese university 
                                                             
1 Liliana Gonçalves possui Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira e 
Doutoramento em Didática de Línguas, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal), 
trabalhando com estudantes de Português Língua Estrangeira, sobretudo chineses, desde 2003. Entre 
outros interesses, dedica-se ao feedback para tarefas de escrita, ao ensino de culturas, ao uso de novas 
tecnologias no ensino/aprendizagem (presencial) e à elaboração de materiais didáticos, tendo publicado, 
por exemplo, o manual didático “Cozinhar em português”, em 2011 (Lidel). 
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students; difficulties; benefits. 
 

1. Introdução 
A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) registou o primeiro 
caso de infeção pelo novo coronavírus no dia 22 de janeiro de 2020 quando 
a grande maioria dos estudantes já se encontrava nas suas terras de origem 
ou nas suas casas para festejar em família o Ano Novo Chinês (ANC). Logo 
a seguir, as instituições de ensino, inclusivamente as universidades, fecharam 
e as comemorações públicas do ANC foram canceladas. Dias mais tarde, no 
dia 8 de fevereiro, encerraram também os estabelecimentos de 
entretenimento, incluindo os casinos. A pandemia espalhava-se velozmente 
e a sociedade em geral era forçada a adaptar-se à situação, também 
rapidamente. 

Sob uma grande pressão (pela incerteza e angústia que toda a situação 
provocava), estudantes e professores ajustaram-se a uma nova forma de 
aprendizagem e ensino. No caso específico da nossa universidade, no dia 11 
de fevereiro, já havia aulas a funcionar a partir de casa, tendo-se dado 
preferência à ferramenta digital americana Zoom. Foi assim que demos 
continuidade às nossas aulas de Português Língua-Cultura, mas em espaços 
virtuais, nomeadamente no Zoom e utilizando também o Moodle da 
universidade.  

Neste trabalho, exploramos brevemente as vantagens e inconvenientes do 
ensino/aprendizagem online, apresentamos as estratégias que decidimos 
transpor do ensino presencial para as aulas pela internet, falamos um pouco 
sobre algumas mudanças que fomos notando à medida que o semestre 
avançava online e, por fim, damos a conhecer as opiniões de um grupo de 
estudantes acerca dos benefícios e das desvantagens do 
ensino/aprendizagem pela internet. 

 
2. Prós e contras do ensino/aprendizagem a distância 
A tecnologia faz parte da nossa vida. Como Major (2015: 9) nos lembra, 
“technology is simply part of the world, part of our surroundings, and we are 
as aware of it as we are aware of anything else. […] but we may not think 
much about it. Like it or not, even when we teach onsite, we are never truly 
“teaching naked”, or teaching sans machines.” Hoje em dia, no nosso 
contexto de sala de aula (presencial), temos um projetor ao qual podemos 
ligar o nosso computador, temos microfones, podemos usar áudios e vídeos 
em qualquer espaço de aula. 

Assim sendo, não nos surpreende que, nos últimos tempos, o 
ensino/aprendizagem online tenha conquistado mais adeptos. Meskill e 
Anthony (2010: 2) confirmam isso mesmo a nível da aprendizagem de 
línguas: “There is no question that teaching and learning languages online is 
growing in popularity.” A principal razão, segundo estas autoras, prende-se 



Portuguese Language Journal #14 

50 

com a conveniência. Kozlova e Zundel (2013: 99) apontam essa e outras 
razões para a mencionada popularidade: (i) para muitos estudantes, 
aumentam as possibilidades de ter acesso a determinadas aulas que não fazem 
parte dos curricula das instituições que frequentam; (ii) há mais flexibilidade, 
uma vez que os estudantes podem participar nessas aulas estejam onde 
estiverem e, em alguns casos, à hora que mais lhes convier; (iii) algumas 
aplicações permitem que muitos alunos participem, ao mesmo tempo, nas 
atividades da aula ou do curso online; (iv) os estudantes podem comunicar 
com os colegas e com o professor simultaneamente através das aplicações de 
videoconferência, que possuem canais não só de comunicação oral, mas 
também de escrita. Major (2015: 14) defende que a tecnologia pode ser usada 
para “abrir o processo educativo” e acrescenta que visa “libertar os 
indivíduos”, distribuindo recursos informativos mais equitativamente. 

 
Para os mais céticos acerca da aprendizagem online, perde-se a “interação 

estimulante” que, geralmente, se experiencia numa sala de aula presencial. As 
dinâmicas da interação são radicalmente diferentes (Meskill & Anthony 2010: 
2). A curto prazo, ainda de acordo com Meskill e Anthony (2010: 3), planear 
e preparar os elementos necessários para as aulas online requer bastante 
tempo. Para além disso, fica-se por vezes com a sensação que o contacto com 
os estudantes acaba por ser diário e não duas ou quatro vezes por semana, 
como seria no horário de aulas presenciais. Contudo, Meskill e Anthony 
(2010: 3) acabam por contestar estes inconvenientes, afirmando que tanto 
professores como estudantes, a longo prazo, admitem poupar muito tempo, 
ou seja, não precisam de fazer as viagens de casa para a escola/universidade 
e podem trabalhar/estudar no horário e no lugar que mais lhes convier 
(vantagem também apontada por Kozlova e Zundel). Para além disso, 
Meskill e Anthony (2010: 2-3) afirmam que aqueles estudantes menos 
(ativamente) participativos, tendencialmente, contribuem mais e com mais 
frequência no contexto de aprendizagem online. 

 
O ensino/aprendizagem online tem obviamente as suas vantagens e tem-

se tornado cada vez mais importante. No caso concreto deste ano de 2020, o 
ensino/aprendizagem a distância, para nós, não era uma opção, mas sim uma 
imposição no sentido em que muitos estudantes, que se encontravam na 
China continental, não poderiam voltar a Macau e, perante um vírus 
altamente contagioso, não existiam condições para reunir turmas de 20 ou 
mais estudantes nas salas de aula ou ter a comunidade académica a trabalhar 
normalmente em espaços comuns da universidade. Assim, o pessoal docente 
recebeu instruções para que retomasse o seu trabalho online.  

 
3. A nossa realidade 
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1. Como usar a tecnologia para promover a aprendizagem a 
distância? 
Esta foi a pergunta fundamental que nos colocámos quando não tínhamos 

outra alternativa senão dar aulas a distância. Já estávamos habituados a usar 
a tecnologia e diversas ferramentas digitais nas sessões presenciais. Para além 
de vídeos e áudios, também já fazíamos uso do Moodle e de aplicações como 
o Learningapps, o Kahoot ou Quizizz, H5P, entre outras. Estas ferramentas 
permitiam-nos não só tornar os exercícios das aulas mais apelativos e 
motivadores, como também dar mais flexibilidade aos estudantes no sentido 
em que podiam repetir os exercícios quando e onde quisessem bastando para 
tal disporem de uma ligação à internet. Contudo, de repente, o que estava em 
causa era ensinar “a distância”. 

Devemos lembrar que os nossos programas não tinham sido desenhados 
para o ensino online e, por isso, usando as palavras de Reis (2020), nós 
passámos a dar “aulas pela Internet” e não exatamente “aulas à distância” que 
requerem diversos conhecimentos, capacidades e uma série de adaptações. 
Ainda assim, quando o trabalho começou a ser feito online, já tínhamos tido 
oportunidade de trabalhar com a maioria dos estudantes no semestre 
anterior. Por esta razão, já existia um conhecimento mútuo relativamente à 
forma de ser/estar (na sala de aula) e de trabalhar. Além disso, os estudantes 
já conheciam o programa da disciplina e os respetivos objetivos. Pensamos 
que isso foi crucial para o funcionamento do segundo semestre. Decidimos, 
então, transpor das aulas presenciais para as aulas pela internet algumas 
estratégias que consideramos fundamentais. Tendo em vista evitar, ao 
máximo, a procrastinação de tarefas e o desperdício de tempo por parte dos 
alunos, continuámos a dar prazos de entrega para cada tarefa e as instruções 
eram não só dadas oralmente, como também por escrito para que os 
estudantes as pudessem ler, caso tivessem alguma dúvida. Embora a nossa 
universidade tivesse pedido para não considerarmos a assiduidade na 
avaliação final (o que nós respeitámos), achámos útil registar as ausências nas 
sessões do Zoom apenas para podermos, mais tarde, contactar os estudantes 
em questão e verificar se estavam a enfrentar algum tipo de problema ou 
dificuldade. Outra estratégia que decidimos continuar a utilizar foi a avaliação 
frequente de tarefas de aula. Desta forma, os estudantes tinham mais 
oportunidades para alcançarem sucesso (ver Miller 2014: 36) e o docente 
podia, por um lado, confirmar se as matérias tinham sido bem compreendidas 
ou se, por outro lado, era necessário rever, fazer algum ajuste ou, 
eventualmente, dar apoio a alguns estudantes em particular. Podemos pensar 
que estamos perante estudantes universitários e que esse tipo de apoio não 
se justificaria. Contudo, como anteriormente dizíamos, estávamos perante 
uma situação completamente nova e angustiante para todos. Para além disso, 
no sistema presencial de aulas, na nossa faculdade, já estavam previstas, pelo 
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menos, duas horas semanais de atendimento aos estudantes que 
necessitassem de uma ajuda extra.  

Durante as sessões online, tentámos também (tal como em aulas 
presenciais) manter os estudantes ocupados (ver Miller 2014: 75), sem 
“tempos mortos” entre as atividades, para que não se distraíssem nas redes 
sociais ou com outras coisas que, eventualmente, estivessem a acontecer nas 
suas casas (imaginámos que a maioria estivesse em casa…). No que diz 
respeito à interação entre os estudantes, sempre que oportuno, utilizámos a 
função “breakout rooms” do Zoom. No entanto, alguns alunos, cuja ligação à 
internet era instável, confessaram que não conseguiam comunicar entre si e 
que acabavam por fazer a tarefa sozinhos ou, como alternativa, usando a rede 
social Wechat.  

De uma maneira geral, como Miller (2014: 29) explica, ficava-nos a faltar 
a “parte emocional”. Era difícil ver e compreender as expressões faciais de 
cerca de 20-25 alunos (por turma). Tivemos de interpretar tons de voz, 
mensagens escritas, sorrisos, através da tecnologia (ver Major 2015: 11). Além 
disso, como já mencionámos, não tivemos muito tempo para alterar a forma 
como tínhamos planeado o nosso trabalho (para a modalidade presencial). 
De acordo com Major (2015: 1), ensinar online implica repensarmos a nossa 
visão e as nossas capacidades, desenvolver novo conhecimento sobre o 
ensino, a pedagogia e novos padrões de comunicação. Major (2015: 13-14) 
também reconhece que o professor que trabalha online, ainda que usando os 
mesmos objetivos e conteúdos que um docente a ensinar presencialmente, 
obterá “um produto” diferente. É sobre tudo isto que ainda estamos a 
aprender e a refletir. 

2. Como usar a tecnologia para desenvolver a distância o meu nível 
de língua? 
Colocando-nos na pele dos estudantes, a questão e talvez a dúvida que se 

lhes colocava era como desenvolver o nível de proficiência no Português 
Língua-Cultura nas condições que lhes estavam a ser propostas. 

Segundo o que fomos apurando, alguns estudantes estavam nas suas casas 
a usar aparelhos móveis para acompanharem as aulas e aprenderem. Isto fez-
nos recordar o m-learning. Neste tipo de aprendizagem, os aparelhos móveis 
estão na base do processo, tendo diversas vantagens, nomeadamente a 
portabilidade, a interação, a colaboração (mesmo que as pessoas se 
encontrem em espaços diferentes), o maior empenho e motivação dos 
aprendentes, a melhoria da autonomia, a acessibilidade a qualquer hora e em 
qualquer lugar (ver Moura 2010: 357 e 411), a mobilidade (não só da 
tecnologia e das pessoas, mas também da aprendizagem e da informação). Os 
aparelhos móveis (como telemóveis, tablets, computadores portáteis) levam-
se para todo o lado, são relativamente fáceis de usar, são atrativos e começam 
também a ser mais acessíveis em termos monetários (ver Moura 2010: 315). 
Atualmente, tendemos a pensar (e a afirmar) que as crianças e os jovens dos 
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nossos dias já não sabem viver sem a tecnologia móvel. Assim, relativamente 
a este segundo semestre dominado pela Covid-19, tudo parecia indicar que o 
ensino/aprendizagem a distância poderia funcionar bem. 

Após algum tempo a dar aulas pela internet, começámos a ter a sensação 
que os estudantes mais independentes e, de uma maneira geral, mais 
motivados ou com melhores resultados no semestre anterior continuavam a 
ter bom desempenho nas aulas online enquanto os outros (geralmente mais 
desmotivados) denotavam a mesma atitude (mais) desinteressada e indolente. 
Ao contrário de outros colegas professores, que revelavam que alguns dos 
seus alunos se tinham tornado mais participativos, especialmente no chat 
escrito (do Zoom), e dos estudos de Meskill e Anthony (2010), nós não 
notámos grandes diferenças a nível da participação, exceto quando havia 
problemas na rede e a interação se tornava difícil. Por outras palavras, os 
estudantes, cuja motivação em aulas presenciais já nos parecia fraca, de uma 
maneira geral, continuaram a demonstrar alguma leviandade. Além disso, 
verificámos que a “desonestidade” aumentou um pouco, especialmente no 
uso do Google Tradutor que, nas nossas aulas presenciais, era limitado ou, 
conforme as tarefas, desencorajado. Queremos com isto dizer que, embora 
tivesse havido uma mudança substancial no meio de comunicação, com a 
utilização de aparelhos móveis e ferramentas digitais, normalmente vistos 
como atrativos para os jovens, não notámos mudanças significativas na 
forma como estudantes mais desmotivados enfrentavam a aprendizagem, ou 
seja, em termos de comportamento perante a aprendizagem, o uso constante 
de aparelhos móveis, de aplicações ou ferramentas digitais não parece ter 
estimulado aqueles estudantes e gerado uma mudança significativa de atitude. 

No entanto, como devem imaginar, também verificámos alguns aspetos 
positivos, por exemplo, os estudantes rapidamente se adaptaram às novas 
ferramentas propostas pelo professor (Zoom e Skype) e, inconscientemente, 
alguns aprendentes estavam, aos poucos, a tornar-se mais independentes na 
organização do estudo. 
 
4. Estudo prático: A real perspetiva dos estudantes 

1. Objetivos 
A meio do semestre, na avaliação intermédia da disciplina, com o intuito 

de percebermos melhor se as aulas online estavam a criar problemas aos 
estudantes ou se estariam a influenciar comportamentos perante a 
aprendizagem, decidimos acrescentar uma pergunta ao questionário que 
habitualmente se aplica nesse período do processo de ensino/aprendizagem. 
A pergunta era simples: “Qual é a sua opinião acerca das aulas no Zoom?” Nas 
respostas, os estudantes denunciavam, por um lado, problemas com a 
internet que os impedia de ouvir/ver bem o que estava a ser partilhado e, por 
outro lado, saudades da interação presencial com os colegas e professores. 
Com o intuito de confirmarmos se estes aspetos se mantiveram ao longo de 
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todo o semestre, se outras dificuldades surgiram e ainda de percebermos se, 
na perspetiva dos estudantes, existem vantagens neste tipo de aprendizagem 
pela internet, decidimos pôr em prática este pequeno estudo. 

2. Participantes 
Nesta pesquisa, participou uma turma de 22 estudantes do 3° ano da 

Licenciatura em Estudos Portugueses. Uma grande parte, oriunda da China 
continental, encontrava-se a meio de um programa de intercâmbio do 
Departamento de Português da Universidade de Macau, intercâmbio esse 
que, em circunstâncias normais e sem o surto da Covid-19, duraria um ano 
académico. Estes participantes eram todos de nacionalidade chinesa, tinham 
entre 19 e 21 anos e encontravam-se no nível B2 de proficiência de língua, 
tendo na altura já concluído cerca de cinco semestres de estudo (sempre 
presencial). 

3. Instrumento de trabalho 
Como dizíamos, no final do semestre online, pedimos aos participantes 

que, de forma anónima, e através do Survey Monkey, numa pergunta de 
resposta aberta, explicassem quais tinham sido os maiores benefícios e as 
principais desvantagens da experiência de aprendizagem pela internet. 

4. Resultados 
De seguida, expomos os resultados das 19 respostas que obtivemos. Para 

a sua análise, recorremos ao “procedimento aberto” (Esteves 2006: 110), isto 
é, as categorias em que dividimos as respostas dos participantes emergiram 
fundamentalmente dessas mesmas respostas. A categorização dos dados que 
propomos foi elaborada depois de termos feito “leituras flutuantes” (Esteves 
2006: 113) de todas as respostas. 
 
Tabela 1 – Benefícios e desvantagens da experiência de aprendizagem 
pela internet 

Indicadores Unidade de registo 
Benefícios 

Razões que 
envolvem 
tempo e 
recursos  

Sobre as vantagens, primeiro, não tenho de perder duas horas por dia na 
viagem de autocarro. A segunda é trabalhar no computador deixe-me 
fazer uma anotação mais completa e clara do que notas manuscritas. 
Não tenho de imprimir os materiais. 
Na minha opinião, há bastante tempo para composição, especialmente 
para os alunos que são mais lentos na escrita… 
Os maiores benefícios são: podemos ter aulas a distância, o lugar e o 
tempo de aulas ficam mais flexíveis. Pelas aulas on-line, a professora 
pode dar mais exercícios on-line para nós a fazer. 
Na minha opinião, aprendizagem “online” permite que os estudantes 
possam estudar em qualquer lugar seguro durante o surto de covid-19. 
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… a professora sempre coloca tarefas e materiais no moodle com 
antecedência e escrevemos por word, então podemos prever e rever estes 
textos depois e é mais fácil para reservar. 
Aprendizagem pela internet oferece a maior flexibilidade. 
No moodle, conseguimos encontrar todos os documentos e orientações, isso 
é importante para nós revermos. 
O benefício é que a nossa aula não suspendeu. 
Podemos estudar em casa, sem desperdiçar o tempo. 
Estudar online deixa-nos mais tempo para fazer as coisas que queremos, 
e podemos procurar as informações mais rapidamente na Internet. 

Desvantagens 

 …há muitas situações inesperadas nas aulas online, por exemplo: 
problemas na internet. 

Razões que 
envolvem o 
funcionamento 
da internet 

Sobre as desvantagens, a qualidade de internet afeta o resultado de 
aprendizagem… 
…não gosto de ter aulas online, porque a internet funciona devagar, 
sempre tem barulho. 
Sobre as desvantagens, primeiro é o problema da Internet. Como ela não 
funcionava bem muitas vezes, não podia ouvir ou entender bem o que a 
professora ensinava. 
… mas a Internet faz-se o maior obstáculo de comunicação simultânea e 
eficiente. Sempre tenho problemas de frame-drop, tela preta ou atraso, 
entre outros. O ambiente de Internet de zoom não é muito estável. 
… aulas pela internet também têm muitos problemas, tais como 
instabilidade da internet. 
A Internet não funciona bem às vezes, não posso ouvir bem e responder 
as perguntas da professora… 
Desvantagens: a internet é tão chataaaa. Não podemos ouvir bem e falar 
bem, nem comunicar imediatamente e assim às vezes tenho dúvidas mas 
já passamos para outro questão. 
A internet não é sempre [e]stável, que pode criar muitos problemas. 
… internet não tá bem as vezes, por isso não é tão eficiente. Como [a] 
internet ou microfone não funcionavam sempre muito bem nas aulas, é 
difícil para nós responder as perguntas imediatamente. 
… a Internet não funciona bem às vezes. 
A internet não funcionava bem, causando atraso e desentendimento. 
Por causa da internet, muitas vezes os alunos não conseguem ouvir 
claramente a professora, e às vezes professora também não nos ouvir bem. 
… e por causa da situação da Internet ou do microfone, a experiência 
não é tal bom. 
A Internet geralmente não é bom, resultando em menor eficiência. 
… acho que é mais difícil explicar claramente as minhas dúvidas através 
de internet. 
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Razões que 
envolvem a 
interação 

Além disso, faltamos a parte de comunicar com os colegas quando nós 
acabamos de escrever. Acho que isso é importante para melhorar as 
nossas ideias. Se calhar temos as perguntas iguais. Com as explicações 
dos amigos, talvez seja mais fácil reescrever as frases. 
A resposta da professora ou dos estudantes não pode ser tão rápida 
quanto as aulas normais. 
Não posso comunicar com a professora cara a cara quando tenho 
dúvidas. Falta o processo de [correção] entre colegas. Acho que isso é 
uma maneira muito útil. 
…tenho saudade da professora e colegas! 
As interações com os professores são menos eficientes em comparação com 
as de aulas presenciais. Os estudantes falam menos nas aulas online, 
aprender uma língua desta forma não ajuda a nossa produção oral. 
Falta as interações com a professora e os outros colegas é uma grande 
pena para mim neste semestre. 
As aulas online diminuem a vontade de falar dos colegas. 
Não era possível as interações simultâneas. A comunicação verbal entre 
os alunos melhora a compreensão dos conhecimentos e anima as aulas 
enquanto as discussões escritas no chat não. 
… os alunos não participam como no passado. 
… estudar online não tem a mesma atmosfera como na universidade. 

 
5. Análise dos resultados 
Como se pode verificar na tabela 1, os estudantes acabaram por encontrar 
algumas vantagens nas aulas pela internet e algumas vão ao encontro das 
razões apresentadas por Meskill e Anthony (2010), Kazlova e Zundel (2013). 
Na opinião dos participantes, um dos benefícios da aprendizagem online tem 
a ver com o tempo, ou seja, poupam tempo porque não fazem deslocações à 
universidade, sentem ter mais tempo para realizar as tarefas da aula e para 
outras atividades de que gostam. A flexibilidade foi também apontada por 
alguns estudantes, não só em relação ao período das aulas e a dedicar ao 
estudo, mas também ao lugar onde podiam estudar. Alguns participantes 
manifestaram preferência pelo uso da tecnologia (do computador) em 
detrimento do papel, havendo também quem goste de estar online para 
pesquisar de forma rápida alguma informação. Uma outra vantagem 
apresentada tem a ver com a possibilidade de continuar os estudos em 
segurança, sem haver interrupções ou adiamentos das atividades letivas. 

Relativamente às desvantagens, os participantes apresentaram 
essencialmente duas: a interação com o docente/os colegas e o mau 
funcionamento da internet.  

No que diz respeito à interação, os participantes consideram que é menos 
eficiente online, que é mais difícil expor as dúvidas e obter respostas no 
momento. Os estudantes também notaram que a participação diminuiu 
(“falam menos”, “[as aulas online] diminuem a vontade de falar”, “não 
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participam como antes”). Há até quem confirme que os estudantes preferem 
a interação oral à escrita (no chat do Zoom), contrariando dados de Meskill e 
Anthony (2010) e ainda, de certa forma, Kozlova e Zundel (2013). Alguns 
participantes revelam que sentem falta da interação face a face com os colegas 
que, em algumas aulas presenciais, lhes permitia tirar dúvidas e ajudar a 
corrigir tarefas, antes de as submeter à professora. Não deixa de ser um dado 
surpreendente porque temos tendência para pensar que estes jovens 
interagem mais nas redes sociais do que presencialmente. Relembramos que 
o grupo de participantes neste estudo tinha estudantes do programa de 
intercâmbio, programa esse que, presencialmente, ficou reduzido a meio ano 
académico. Supomos que para estes alunos, cujo principal objetivo seria 
contactar com novas pessoas e diversas realidades enquanto estudavam em 
Macau, ficarem restringidos ao espaço das suas casas durante praticamente 
todo o segundo semestre (e não poderem regressar à RAEM) terá sido 
especialmente difícil de aceitar. 

No tocante ao funcionamento da internet, pelas respostas de quase todos 
os participantes, é óbvio que a instabilidade na ligação à rede tornou as aulas 
online num teste à paciência dos estudantes. Entretanto, este problema era 
colmatado com a publicação dos materiais e de exercícios de 
aperfeiçoamento numa outra plataforma que também usámos muito, o 
Moodle. Alguns participantes, confirmam isso mesmo: “Podemos ver […] no 
moodle, conseguimos encontrar todos os documentos e orientações, isso é 
importante para nós revermos.” Ou “a professora sempre coloca tarefas e 
materiais no moodle com antecedência e escrevemos por word, então 
podemos prever e rever estes textos depois”.  
 
6. Conclusão 
O ensino/aprendizagem a distância, quer seja de línguas, quer seja de outras 
áreas de conhecimento, tem as suas vantagens e inconvenientes, como quase 
tudo na nossa existência, e necessita de preparação específica.  

Neste pequeno estudo, considerámos as perspetivas acerca do 
ensino/aprendizagem pela internet de uma turma de estudantes 
universitários de Português Língua-Cultura, a maioria da e na China 
continental. Quando a pandemia foi noticiada, esses alunos encontravam-se 
a meio de um programa de intercâmbio. Surpreendentemente, o problema 
mais referido pelos respondentes diz respeito ao funcionamento instável da 
internet, denotando que diversas pessoas se encontravam desprovidas de 
uma das condições básicas para aprender online: boa ligação à rede. 
Relativamente a este obstáculo, não há muito que um professor possa fazer, 
a não ser gravar as aulas (ou partes) para que os estudantes possam assistir a 
essas sessões assincronicamente, disponibilizar o material, por exemplo, no 
Moodle e criar sessões para esclarecimento de dúvidas. Relativamente à 
comunicação oral e escrita através do Zoom com colegas e professor 
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simultaneamente, uma vantagem para Kozlova e Zundel (2013), não foi 
assim entendida pelos nossos respondentes que revelaram maiores 
dificuldades em formular as suas dúvidas e também alguma impaciência por 
não conseguirem obter respostas mais imediatas. 

No tocante à interação entre alunos e alunos-professores, caso houvesse 
necessidade de continuar com o ensino/aprendizagem pela internet, teríamos 
de encontrar outras soluções, por exemplo dar mais tempo aos estudantes 
para que pudessem trocar as suas tarefas escritas, por email, com um colega 
e deste receber feedback, por exemplo, através do Wechat, rede social 
amplamente usada na China, antes de submeter essas mesmas tarefas ao 
professor. Posteriormente, o próprio professor poderia gravar em vídeo o 
seu feedback para determinadas tarefas de modo a que os estudantes, com 
internet mais instável, pudessem sentir melhor/mais a “presença” do 
professor. A criação de diversos fóruns no Moodle, onde os estudantes 
pudessem trocar ideias antes e depois de determinadas aulas, também poderia 
constituir uma boa solução já que as mensagens tanto podem ser escritas 
como podem ser partilhadas em áudio. 

Num estudo futuro, com o intuito de obtermos mais dados e mais 
concretos, por exemplo acerca da organização, da motivação e da autonomia 
no âmbito do processo de aprendizagem pela internet, para além da questão 
de resposta aberta, pensamos que seria útil criar um questionário com a escala 
de Likert. 

Embora este trabalho tenha nascido da necessidade de “organizar ideias”, 
de tentar clarificar alguns aspetos deste nosso semestre atípico, esperamos 
que possa ajudar docentes que ainda estejam num processo de 
ensino/aprendizagem de línguas pela internet e que dê azo a outros estudos 
e reflexões neste âmbito. 
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Resumo: Este estudo tem como objetivo aferir o grau de proficiência nos usos dos 
advérbios em PLE (Português Língua Estrangeira), nos níveis B1, B2 e C1 do 
QECRL (Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas). Foi aplicado um 
inquérito de compreensão a aprendentes hispanofalantes para testar o uso proficiente 
dos advérbios através da associação de diferentes posições do constituinte adverbial 
na frase a diferentes valores discursivos. A análise dos dados permite perceber que, 
de uma maneira geral, não existe uma proficiente aquisição/aprendizagem dos usos 
dos advérbios pelos informantes, bem como não existe uma evolução expressiva em 
função do nível QECRL. Conclui-se, pois, que o uso dos advérbios em PLE é uma 
área crítica e que estender este estudo a aprendentes de PLE com outras línguas 
maternas permitirá aduzir informação que corrobore as conclusões deste estudo. 
Também a análise da abordagem da classe adverbial nas gramáticas e manuais de 
PLE e uma análise empírica de produções orais e escritas de aprendentes de PLE se 
afiguram como importantes contributos. 
Palavras-Chave: advérbio, sintaxe, semântica, Português Língua Estrangeira (PLE) 
 
Abstract: This study aims to assess the degree of proficiency in the use of adverbs 
in PLE (Portuguese as a foreign language), at the CEFRL (Common European 
Framework of Reference for Languages) levels B1, B2 and C1. A comprehension 
survey was applied to Spanish-speaking learners to test the proficient use of adverbs 
by associating different positions of the adverbial constituent in the sentence to 
different discursive values. The analysis of the data makes it possible to perceive that, 
in general, there is no proficient acquisition / learning of the adverbs' uses by the 
informants, as well as there is no expressive evolution according to the CEFR level. 
It is concluded, therefore, that the use of adverbs in PLE is a critical area and that 
extending this study to PLE learners with other mother tongues will allow to add 
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information that corroborates the conclusions of this study. Also the analysis of the 
approach of this subject in PLE classes and in the PLE grammars and  manuals as 
well as an empirical analysis of both written and oral productions of PLE learners 
appear to be important contributions to this knowledge field. 
Keywords: adverb, syntax, semantics, portuguese foreign language (ple) 
 
1. Introdução 
Esta investigação centra-se na classe adverbial em português europeu. 
Considera-se que a heterogeneidade e a complexidade dos advérbios são 
características consensuais. Estudam-se 5 advérbios polifuncionais que 
tradicionalmente são classificados como temporais. A polifuncionalidade 
destes itens lexicais está condicionada, entre outros fatores, pela posição do 
advérbio na frase. O valor discursivo destas palavras resulta, portanto, da 
concatenação de diferentes mecanismos linguísticos e, por este motivo, 
considera-se que a sua correta interpretação pode não ser imediata nem 
transparente para um falante não nativo. 

Tanto quanto nos é dado a conhecer, a investigação dos advérbios no 
âmbito de PLE é mínima e apresenta-se um estudo que pretende contribuir 
para o conhecimento da proficiência de diferentes usos dos advérbios em 
PLE.  

Preside a investigação a assunção de que a coesão frásica se materializa 
linguisticamente através da ordem dos constituintes na frase, reconhecendo 
que a alteração dessa ordem pode implicar alterações significativas no 
conteúdo proposicional da frase. Por esta razão, a aquisição destas estruturas 
por aprendentes de PLE pode constituir um desafio de dificuldade acrescida 
porque pressupõe um domínio das estruturas sintática e semântica para 
posteriormente reconhecer valores discursivos diferentes em correlação com 
a alteração da ordem dos constituintes na frase. A complexidade 
interpretativa do advérbio é registada em Costa (2004). O autor advoga que 
para perceber o seu comportamento e a sua distribuição “one must take into 
account lexical factors, categorical information, semantic factors, syntactic 
factors, and information structure factors. All these components will either 
converge or impose conflicting requirements on determining the position of 
each adverb.” (Costa 2004:712) 

 Assim, é objetivo deste trabalho aferir, em função dos níveis linguísticos 
QECRL, o grau de proficiência dos aprendentes em relação à colocação dos 
advérbios AINDA, ANTES, JÁ, LOGO e SEMPRE em português europeu, 
e desta feita, o reconhecimento da polifuncionalidade destes adjuntos 
adverbiais. 

Constituem hipóteses orientadoras as seguintes premissas: os aprendentes 
não reconhecem as posições preferenciais dos advérbios que 
propiciam/condicionam diferentes interpretações do advérbio; os 
aprendentes não têm consciência da aparente mobilidade dos advérbios em 
apreço porque não reconhecem alteração do sentido da frase associada a 
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diferentes posições do constituinte na frase; o uso proficiente dos advérbios 
é uma área crítica para os aprendentes hispanofalantes. 

Por último, importa conhecer a estrutura deste estudo. Após a introdução 
de que agora nos ocupamos, procede-se ao enquadramento teórico. Dá-se 
conta do status quo, através da recolha dos principais contributos nesta área e 
apresenta-se a descrição dos usos em análise. O ponto (3) descreve a 
metodologia de base deste trabalho: caracterização do instrumento de análise 
e do universo da amostra. Posteriormente, realiza-se a apresentação e 
discussão dos dados. Neste ponto, dá-se a conhecer os resultados da 
aplicação do inquérito que servem a análise e os comentários críticos. A 
última parte do estudo é dedicada à formulação das principais conclusões e 
possíveis futuras linhas de investigação.  

 
2. Enquadramento teórico 
Neste estudo investigar-se-ão os diferentes valores discursivos dos advérbios 
associados à posição em que estes ocorrem na frase. As frequentes assunções 
sobre a mobilidade desta categoria, entendida como a capacidade do advérbio 
para se movimentar livremente na frase sem implicações semânticas, não se 
aplicam aos advérbios analisados.  

Ilari et al (1996) apontam precisamente a necessidade de desmontar esta 
perceção de mobilidade ao referir que quando aplicada “à classe dos 
advérbios como um todo”  é erróneo considerar “o advérbio como 
usufruindo, no interior da oração, de relativa mobilidade”  (Ilari et al 1996: 
65). Também em Costa & Costa (2001: 35-38) se defende que a flexibilidade 
sintática dos advérbios não se apresenta como uma característica inerente a 
todos os elementos desta classe. Na mesma linha, Costa (2008:39) refere que 
“é possível observar-se que um mesmo advérbio pode ter significados 
diferentes, consoante a posição que ocupa na frase” e, em vários momentos, 
o autor procede à explicitação de diferenças de interpretação associadas à 
distribuição do advérbio na frase. O autor apresenta também um conjunto 
de advérbios, entre os quais os advérbios aqui em estudo, cujo significado 
varia com a posição na frase (Costa 2008: 40). 

Neste estudo adota-se a noção de frase de Raposo et al (2013), de acordo 
com a qual uma frase representa uma situação em que participam várias 
entidades em determinadas circunstâncias. O enquadramento circunstancial 
da predicação é garantido pelos adjuntos adverbiais que, não sendo essenciais 
para assegurar o conteúdo proposicional, dado que não são selecionados pelo 
predicador, podem ser tão ou mais importantes que os argumentos para a 
correta interpretação da frase. 

Os adjuntos adverbiais, nomeadamente os advérbios, constituem o cerne 
desta investigação. Na tradição gramatical, os advérbios estabelecem-se como 
uma categoria controversa, já que é bastante heterogénea não só do ponto de 
vista morfológico, mas também sintático e semântico. Esta heterogeneidade, 
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bem como a complexidade, é também uma característica consensual 
plasmada em estudos de referência assim como nas gramáticas de referência 
para o português europeu contemporâneo. Estas últimas contemplam 
maioritariamente o uso prototípico de adjunto enquanto circunstancial de 
tempo, espaço, modo...  A revisão da literatura evidencia contribuições 
relativas a esta classe na língua portuguesa e em particular sobre os advérbios 
de tempo (Gonzaga 1997; Móia 2000; Matos 1999; Ilari 1994, 1996; Ilari et al 
1996; Neves 1996; Campos 1997; Costa & Costa 2001; Costa 2008; Lopes 
1998, 1999, 2000, 2003, 2006).  

Vejamos três gramáticas de referência para o português europeu 
contemporâneo. Cunha & Cintra (1992) dedica um capítulo ao advérbio, que 
segue de perto a Nomenclatura Gramatical Portuguesa de 1967 para, 
posteriormente, apresentar uma descrição sumária da colocação dos 
advérbios na frase que, tal como sugere Silva (2009: 130-132), deixa em 
aberto, no caso concreto dos advérbios de tempo, a motivação dos contextos 
de distribuição sintática na frase. Em Mateus et al (2004), plasmam-se alguns 
apontamentos sobre determinadas especificidades da semântica dos 
advérbios de tempo (localização temporal, frequência e duração), bem como 
uma proposta de critérios sintáticos complementares à tradicional 
classificação nocional dos advérbios, e que, na nossa opinião, contribui para 
uma abordagem integrada dos advérbios. Por sua vez, Raposo (2013) 
desenvolve um estudo mais completo da classe adverbial: atenta na questão 
morfológica e descreve funcionalmente os advérbios sem esquecer a 
classificação semântica. Este autor destaca, ainda, a sintaxe do advérbio em 
casos em que a sua colocação implica alteração de sentido da frase (SEMPRE, 
AINDA, JÁ, LOGO, entre outros), deixando, portanto, um conjunto 
importante de reflexões sobre a difícil sintaxe dos advérbios em diálogo com 
a informação semântica veiculada pelos diferentes constituintes frásicos.  

Este estudo centra-se nos diferentes valores discursivos dos advérbios 
decorrentes da posição em que estes ocorrem na frase em português europeu, 
muito embora se reconheça que a distribuição típica (posição não marcada) 
dos advérbios de localização temporal seja pós-verbal: imediatamente a seguir 
ao verbo pleno da frase ou no final do sintagma verbal ou oração. Convoca-
se o conceito de ‘ordem sintática’, considerando que existe em português um 
padrão dominante de ordem de palavras (ordem não marcada) e, por esse 
motivo, não é irrelevante para o conteúdo proposicional a alteração da 
ordenação linear das palavras (Duarte & Brito 1996: 247, 261). Ilari (1994) 
assinala a importância da posição do advérbio na medida em que a posição 
na frase depende da função que o advérbio exerce e, simultaneamente, 
contribui para a identificação dessa mesma função. 

Ora, os advérbios AINDA, ANTES, JÁ, LOGO e SEMPRE nem sempre 
surgem em posição não marcada na frase com valor temporal, isto é, ocupam 
várias posições na frase que, por vezes, estão associadas a diferentes valores 
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discursivos. A posição inicial, pré-verbal ou pós-verbal define o escopo dos 
advérbios em estudo, ou seja, os constituintes que modificam, havendo, 
assim, uma correlação entre a distribuição do advérbio na frase e a 
codificação da informação semântica. Importante é ainda a relação que o 
advérbio estabelece com os demais constituintes da frase e que computam 
para a alteração de sentido.  

Por outro lado, recolhem-se contributos teóricos que dizem respeito ao 
conceito de polifuncionalidade e às categorias semânticas ‘tempos’ e ‘aspeto’. 
O primeiro permite dar conta dos distintos valores dos advérbios que se 
atualizam no discurso, ou seja, reconhece-se a existência de diferentes usos 
de um mesmo item lexical (Llopis Cardona 2015: 406). Recorde-se, por 
exemplo, que a subcategorização semântica dos advérbios na mais recente 
gramática de referência para o português europeu (Raposo et al 2013) acolhe 
diferentes traços semânticos destas palavras, nomeadamente informação 
temporal, iterativa, deítica ou aspetual. Em função dos usos descritos, Raposo 
et al (2013) dá conta da polivalência semântica destes itens lexicais bem como 
dos contextos de uso mais produtivos em português europeu. Por fim, a 
informação temporal é veiculada através do ‘tempo’ e do ‘aspeto’ e, portanto, 
revela-se imperioso considerar estas categorias. O tempo, enquanto categoria 
deítica “exprime a localização temporal da situação expressa numa oração” 
(Raposo et al 2013: 503) por referência ao momento da enunciação, e é, 
tipicamente, atualizado no discurso através dos morfemas flexionais dos 
tempos verbais (tempo verbal), mas também através de adverbiais (tempo 
adjunto) que especificam a informação temporal em relação à situação sobre 
a qual se predica. A este estudo interessa particularmente a informação 
temporal expressa pelos tempos verbais e pelos adverbiais em estreita 
articulação com a estrutura aspetual da frase. 

De facto, todas as predicações representadas numa proposição 
caracterizam-se por possuir uma estrutura temporal interna que, 
linguisticamente, se designa “aspeto”. Ou seja, uma predicação denota 
sempre um conjunto de propriedades que descreve a forma como uma 
situação é perspetivada – dinamicidade, duratividade, telicidade e 
homogeneidade (Raposo et al 2013). A predicação depende, em grande 
medida, da natureza semântica (aspeto lexical) do predicado, mas também da 
dimensão aspetual intrínseca de determinados adverbiais que podem atuar 
sobre a sua classe aspetual básica (aspeto gramatical) e funcionarem como 
operadores de transição aspetual (Matos 1999: 235) – de que são exemplo os 
valores de duração, quantificação ou frequência.  

Por conseguinte, para reconhecer a semântica do conteúdo proposicional 
revela-se, portanto, fundamental concatenar os diferentes mecanismos 
linguísticos que servem a interpretação no seu todo.  

 
3. Usos dos advérbios 
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AINDA é um advérbio tipicamente de localização temporal. O valor 
prototípico temporo-aspetual associado à posição pré-verbal – distribuição 
canónica – é consensual em Costa & Costa (2001), Costa (2008), Raposo et 
al (2013) e Lopes (2000). Em frases simples e complexas como O António 
ainda viu o filme ontem, Ainda tenho 20 minutos para terminar o exame e A Marta 
ainda estava a jantar quando telefonei, a sobreposição dos valores temporal e 
aspetual que este item lexical comporta no seu núcleo significativo é unânime. 
Por um lado, a identificação de AINDA enquanto localizador da ação no 
eixo temporal e, por outro, como operador aspetual na medida em que 
veicula um valor de persistência da situação descrita em relação a um ponto 
de referência, deítico ou anafórico (Beker 1991 citado por Lopes 2000). 
Interessa-nos também o valor aditivo de AINDA descrito em Lopes (2000) 
em proposições coordenadas – A professora deu-lhe todas as informações possíveis, 
e ainda teve 10 minutos para completar o exercício. Neste uso não temporal é 
possível identificar o valor nuclear de persistência transposto para um plano 
que não o temporal.   

ANTES é um advérbio identificado na gramática tradicional como 
localizador temporal. Raposo et al (2013) acrescentam a esta classificação a 
de advérbio relacional, isto é, um advérbio que se combina com uma 
preposição para introduzir uma expressão que lhe complete o sentido. 
ANTES, tal como outros advérbios relacionais, pode ocorrer sem 
complemento. Neste estudo, é precisamente este tipo de ocorrência que é 
observada; em posição inicial, como advérbio de frase, a veicular uma leitura 
temporal (Antes, a minha filha queria um gelado depois das aulas), e, em posição 
pré e pós-verbal, como marcador de grau numa construção de natureza 
comparativa não canónica (Antes queria um bolo de bacalhau). 

JÁ é um advérbio de localização temporal que integra a série semântica 
ancorada por agora, ou seja, “um conjunto de advérbios que localiza a situação 
ou evento num intervalo de tempo coincidente com a enunciação ou 
sobrepondo-se a ela” (Raposo et al 2013: 1628). A leitura temporal de JÁ é 
sumariamente notada por Raposo et al (2013) em nota de rodapé e 
apresentada em Matos (1999: 460,461). Esta interpretação é determinada pela 
distribuição pós-verbal que atualiza um valor de posterioridade parafraseável 
por ‘imediatamente, daqui a muito pouco tempo’ e que assinala que a ação é 
posterior à enunciação, mas se situa num momento próximo (Eu vou já para 
o trabalho). Lopes (2000) destaca a pouca produtividade do valor temporal 
nos sub-corpora oral e escrito do Corpus de Referência do Português 
Contemporâneo (CRPC). Já a posição pré-verbal codifica a leitura temporo-
aspetual. Esta será a leitura prototípica deste advérbio, na medida em que JÁ 
especifica a estrutura interna de uma situação (Campos 1997), nomeadamente 
as fronteiras do intervalo de tempo, marcando, dessa forma, uma transição 
(Já tinha lido o livro quando vi o filme). Por outro lado, interessa-nos o valor não 
temporal destacado em Raposo et al (2013) e Lopes (2000). Trata-se do valor 
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contrastivo em predicações semanticamente opostas como em Eu adoro café, 
já a Maria detesta. 

LOGO é um advérbio ancorado na mesma série semântica de JÁ, e 
prototipicamente admite uma leitura temporal (Logo falamos) em que se refere 
um tempo posterior ao momento da enunciação quer na posição pré-verbal 
quer na pós-verbal. Esta última posição admite ainda um uso anafórico de 
LOGO, ou seja, “a localização temporal da situação descrita pela frase em que 
logo ocorre é interpretada em função de um intervalo previamente 
introduzido, que funciona como termo-origem do processamento da 
informação” (Lopes 1999: 435) como em A Joana percebe logo tudo. 

SEMPRE tradicionalmente classificado como advérbio de tempo pode 
ocorrer em várias posições na frase. A esta pesquisa interessam os usos que 
servem os seguintes usos discursivos: modalidade confirmativa (posição pré-
verbal - que pode coincidir com o início absoluto da frase) como na frase 
Sempre vou ao cinema no fim de semana que pode ser parafraseada por Afinal vou 
ao cinema no fim de semana; e valor temporal de frequência em Tomo sempre café 
de manhã (posição canónica pós-verbal) e em A minha sobrinha sempre quis fazer 
esta viagem (posição pré-verbal). Consideramos ainda pertinente salientar 
Matos (2004) a propósito da leitura modal confirmativa, quando refere a 
necessidade de “intervenção constante de dados contextuais” (Matos, 2004: 
478) que computam para legitimar esta interpretação. 

Pelo exposto até agora, é necessário destacar que, além da posição na 
frase, existe um outro fator que concorre para a diferença no conteúdo 
proposicional: a relação dos advérbios com os restantes itens linguísticos. Por 
exemplo, a semântica dos itens lexicais e os tempos verbais condicionam, em 
alguns casos, a informação semântica da proposição. 

 
4. Metodologia 
Em termos metodológicos optou-se pela aplicação de um inquérito de 
compreensão constituído por duas componentes: uma sociolinguística e 
outra puramente linguística.  

A componente sociolinguística obteve dados sobre o percurso de 
aquisição/aprendizagem da LA, conhecimento de outras línguas, origem, 
idade e sexo dos informantes.   

A amostra é constituída por um grupo de 96 adultos de nacionalidade 
espanhola, cuja língua materna é o espanhol. Os informantes eram 
aprendentes de PLE e frequentavam formalmente os níveis B1, B2 e C1 na 
Comunidade Autónoma da Extremadura, em Espanha. O universo dos 
informantes é constituído por 33 indivíduos de nível B1, 32 do nível B2 e 31 
do nível C1. O nível B1 reúne 21% de informantes do sexo masculino e 79% 
do sexo feminino. Já em relação à idade, 24% têm menos de 36 anos e 76% 
dos aprendentes têm mais. O nível B2 é o mais equitativo quer em termos de 
representação de género quer de idade. É constituído por 44% de 
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informantes de sexo masculino e 56% de sexo feminino. Em termos etários, 
47% dos aprendentes têm idades abaixo dos 36 anos enquanto 53% 
apresentam idades superiores. As percentagens de representação no nível C1 
são semelhantes às do nível B1. 39% de informantes do sexo masculino e 
19% do sexo feminino e, em termos etários, 23% de informantes com idades 
inferiores a 36 anos e 77%  com idade superior. 

Foi aplicado um inquérito de natureza adverbial composto por 20 
perguntas de escolha múltipla, incluindo 5 perguntas distratoras. As 
perguntas foram formuladas com base na leitura de uma frase, para a qual se 
solicitou a indicação da alínea que continha a respetiva paráfrase ou correta 
interpretação. Para cada frase, havia sempre uma alínea com uma 
interpretação temporal do advérbio. 

Na conceção do inquérito foram tidos em conta três aspetos: a minha 
experiência de lecionação de PLE a hispanofalantes, a existência dos 
advérbios siempre, ya e luego em espanhol, e, por último, o facto de os falantes 
nativos espanhóis terem para a sua língua a perceção generalizada de que a 
diferente posição do advérbio na frase não influencia o significado da frase. 

A totalidade das perguntas contempla 11 usos distribuídos pelos 
advérbios AINDA, ANTES, JÁ, LOGO e SEMPRE, e tem como objetivo 
o reconhecimento da interpretação adequada em função da posição do 
advérbio na frase e da relação que este estabelece com os demais 
constituintes.  

AINDA ocorre em posição pré-verbal com 2 valores diferentes: valor 
temporal e valor  aditivo. 

O advérbio ANTES surge com valor temporal e de marcador de grau em 
3 frases simples. Em posição pré-verbal, com valor temporal e como 
marcador de grau em correlação com o verbo no imperfeito do indicativo. 
Testa-se ainda o uso como marcador de grau em posição pós-verbal com o 
verbo no presente do indicativo. 

Em relação ao advérbio JÁ, este ocorre com 2 leituras na posição pré-
verbal: valor contrastivo na frase complexa e valor temporo-aspetual na frase 
interrogativa.  Em posição pós-verbal, JÁ tem leitura temporal.  É testado 
também o uso em frase complexa de JÁ pré-verbal com valor temporo-
aspetual, combinado com o advérbio sempre - Já estou cansado deste emprego, são 
sempre os mesmos problemas. 

O advérbio LOGO ocorre, em frases simples, com valor temporal 
anafórico na posição pós-verbal e com interpretação temporal em posição 
pré-verbal. 

No que respeita o advérbio SEMPRE o inquérito prevê a sua ocorrência 
em três frases simples: com valor modal confirmativo, em posição pré-verbal 
e com valor temporal, em posição pós-verbal e pré-verbal. Também se 
contemplam os mesmos usos em frase complexa: SEMPRE temporal em 
posição pós-verbal combinada com o advérbio já, como anteriormente 
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referido e SEMPRE modal confirmativo pré-verbal combinado com a 
locução já que - Já que insistes, sempre como outra fatia de bolo. 

 
5. Apresentação e discussão dos dados 
O gráfico 1 apresenta uma leitura geral dos dados por níveis QECRL, 
independentemente do valor discursivo. O tratamento dos dados de nível B1 
revela uma percentagem de 61% de usos corretamente interpretados, 
enquanto o nível B2 apresenta 56% de usos acertados e o nível C1 tem o 
número mais elevado da amostra: 64%.  
 

 
Gráfico 1 

 
Globalmente, é possível afirmar que os informantes acertam mais do que 

erram durante o processo de aquisição/aprendizagem. Porém, os dados não 
são compatíveis com um quadro evolutivo de proficiência de uso. 

O gráfico 2 diz respeito aos resultados no nível B1. A leitura deste gráfico 
revela que o advérbio SEMPRE apresenta simultaneamente o maior e o 
menor número de acertos.  O valor de modalidade confirmativa de SEMPRE 
em frase simples apresenta 3% de acertos, ao passo que o prototípico valor 
temporal em frase simples apresenta 96%.  
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Gráfico 2 
 

Da leitura do gráfico 2 é possível perceber quais os usos menos 
problemáticos em B1. Além do uso temporal de SEMPRE supra referido, 
também merece destaque SEMPRE com valor modal confirmativo em frase 
complexa que apresenta 82% de acertos. Saliente-se a diferença percentual 
em relação a SEMPRE modal confirmativo em frase simples (3%) que aponta 
no sentido de os aprendentes considerarem  mais o contexto que a posição 
do advérbio. Destaca-se ainda o uso do advérbio LOGO por exibir um valor 
percentual congruente com proficiência de uso para o valor temporal (82%). 

O gráfico 3 reflete os dados de nível B2. Em termos de maior e menor 
proficiência de uso, os dados pouco divergem do nível B1.  

 

 
Gráfico 3 
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O advérbio SEMPRE volta a surgir com valores percentuais opostos.  Em 

frase simples, o valor modal confirmativo com 3% e o valor temporal com 
97%.  

No nível B2, surgem outros valores dicursivos cuja percentagem de 
acertos é pouco significativa: JÁ evidencia apenas 38% de acertos no uso 
contrastivo e os valores temporal e temporo-aspetual apresentam 48%;  
AINDA com valor aditivo exibe 41% a par do advérbio LOGO com valor 
temporal anafórico. 

Face a quanto antecede, a leitura comparativa dos resultados nos níveis 
B1 e B2 não é compatível com uma evolução relevante na proficiência dos 
usos, podendo inclusivamente afirmar-se que existe um decréscimo no grau 
de proficiência, nomeadamente os usos de JÁ contrastivo e LOGO temporal. 
Esta situação não apresenta contornos de excecionalidade no processo de 
aquisição/aprendizagem de uma língua estrangeira.  

O gráfico 4 expõe os resultados do nível C1. Da mancha gráfica é possível 
perceber que não há registo de percentagens residuais, como acontece nos 
níveis B1 e B2, o que confere menor assimetria aos dados em termos de 
proficiência de uso e corresponderá a uma maior uniformidade dos 
conhecimentos linguísticos, porém distante de uma completa proficiência de 
uso. 

 

 
Gráfico 4 

 
Deste modo, o cenário em C1 é diferente do dos níveis B1 e B2. Agora, 

o uso temporal de SEMPRE em frase complexa e frase simples evidenciam 
menos resistência, ambos os valores com percentagens acima dos 80%.   
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Já os valores que apresentam mais atrito continuam a estar relacionados 
com os advérbios SEMPRE e AINDA. SEMPRE com valor modal 
confirmativo em frase simples apresenta 35% e ambos os valores discursivos 
de AINDA contam com 48% de acertos. 

 

 
Gráfico 5 
 

Uma análise transversal dos 3 níveis QECRL, como a que o gráfico 5 
reflete, permite comparar as respostas dos níveis B1 e C1. Constata-se que, 
na esmagadora maioria dos usos, não existe um intervalo percentual 
significativo entre estes níveis, o que dificulta a afirmação categórica de que 
existe evolução no uso proficiente dos advérbios durante a 
aquisição/aprendizagem. 

É pertinente, pois, assinalar que se valida a hipótese de que os aprendentes 
têm dificuldade em identificar determinadas posições preferenciais dos 
advérbios e em reconhecer que a posição do advérbio condiciona o valor 
discursivo. A este propósito, merce especial destaque o advérbio SEMPRE.  

O advérbio SEMPRE é aquele que evidencia nos 3 níveis QECRL um 
uso mais e menos proficiente por parte dos informantes. O uso temporal de 
SEMPRE em frase simples exibe a maior percentagem de proficiência de uso 
em todos os níveis – 96% no nível B1, 97% no nível B2 e 81% no nível C1. 
Os elevados valores percentuais sugerem que a aquisição/aprendizagem 
deste valor e a respetiva consolidação se desenvolvem nos níveis mais baixos 
de proficiência linguística.   

 O valor modal confirmativo em frase simples é aquele que apresenta 
menor proficiência em qualquer um dos 3 níveis linguísticos da amostra. O 
valor de 3%, nos níveis B1 e B2, sugere o não reconhecimento da alteração 
de sentido associada à posição pré-verbal de SEMPRE com verbo no 
presente do indicativo. 
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O aumento da percentagem de acertos de 3% (nos níveis B1 e B2) para 
35% (no nível C1) não é significativo para validar a proficiência neste uso, 
muito embora se reconheça o aumento percentual em C1.  Saliente-se que os 
dados deste nível exibem uma redução da proficiência no valor temporal em 
frase simples e um aumento do uso modal confirmativo em frase simples, o 
que sugere oscilação e pode apontar no sentido de uma maior consciência da 
importância da posição do advérbio na frase para o reconhecimento da 
interpretação modal confirmativa.  

Cabe ainda destacar que as respostas desviantes dos informantes revelam 
uma tendência para a sobreposição do valor temporal em detrimento do valor 
modal confirmativo, independentemente da posição do advérbio na frase e 
do nível QECRL. 

Note-se também que há um desempenho distinto por parte dos 
informantes nos 3 níveis QECRL em relação a SEMPRE em frase simples 
(FS) e complexa (FC). A interpretação temporal de SEMPRE em frase 
simples não apresenta dificuldades e em frase complexa só se verifica 
expressividade percentual em C1. O valor modal confirmativo em frase 
simples dificilmente é identificado, conforme se pode perceber pela 
exiguidade percentual nos níveis B1 e B2 (3%) ou mesmo pelos 35% de 
acertos em C1. Em frase complexa, os resultados são bastante diferentes: 
82% em B1, 53% em B2 e 65% em C1. Em face destes resultados, parece-
nos que o contexto desempenhará um papel importante no êxito da 
interpretação, não obstante se registar um decréscimo na proficiência de 
SEMPRE modal confirmativo em frase complexa.  

Ainda a propósito do valor modal confirmativo é importante destacar o 
resultado de uma análise individualizada dos inquéritos de C1 em que o uso 
modal confirmativo de SEMPRE pré-verbal em frase simples é corretamente 
identificado.  Verifica-se que 55% dos informantes que assinalam o uso 
modal confirmativo de SEMPRE pré-verbal em frase simples, com verbo no 
presente do indicativo, também o fazem, mas, desta vez incorretamente, na 
frase em que SEMPRE pré-verbal, com verbo no pretérito perfeito do 
indicativo, tem valor temporal. Estes dados apontam no sentido da oscilação 
de interpretações, o que é característico de uma fase prévia à consolidação da 
aquisição/aprendizagem. 

Veja-se, agora, o desempenho dos informantes em relação ao advérbio 
LOGO. Merece destaque o valor temporal anafórico pelo facto de revelar 
alguma resistência nos níveis B1 (55%) e B2 (41%). De assinalar a evolução 
significativa dos níveis B1/B2 para o nível C1 (74%). O desempenho na 
interpretação temporal anafórica exibe uma evolução com uma oscilação 
importante em B2, mas com sinais de consolidação em C1: 55% em B1, 41% 
em B2 e 74% em C1.  

A contrastar com este quadro, regista-se LOGO temporal que apresenta 
um retrocesso expressivo do nível B1 – 82% – para o C1 – 65%. Assinalamos 
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que, no nível C1, a interpretação canónica regista inclusivamente valores 
percentuais inferiores ao uso temporal anafórico. Esta situação pode dever-
se à falta de correspondência de usos entre o advérbio luego em espanhol que 
significa “depois, a seguir” e o advérbio LOGO em português. Estaremos 
perante um caso de transferência negativa da língua materna. 

O desempenho dos informantes em relação ao advérbio ANTES logra 
referência pela grande disparidade na percentagem de informantes que 
identificou ANTES como marcador de grau com verbo no presente do 
indicativo e com verbo no pretérito imperfeito do indicativo.  

 
Gráfico 6 
 

A leitura do gráfico 6 realça dificuldades significativas nos 3 níveis 
QECRL em relação ao valor de ANTES como marcador de grau em 
posição pré-verbal em correlação com o verbo no imperfeito do indicativo 
evidencia. A diferença percentual entre ANTES + Verbo [PretImpInd] e 
ANTES + Verbo [PresInd] dever-se-á à necessidade de ter em conta o 
contexto frásico e, por conseguinte, correlacionar os diferentes constituintes 
da frase, e neste caso concreto a posição do advérbio e o tempo verbal.  
Analogamente a SEMPRE modal confirmativo, também se verifica uma 
tendência para a sobreposição do valor temporal de ANTES. Nesta 
situação acreditamos que a dificuldade não é apenas de natureza adverbial 
mas também de não domínio dos vários valores do imperfeito do 
indicativo, nomeadamente o imperfeito de cortesia.  

Relativamente ao advérbio JÁ, os resultados descritos no gráfico 5 
demonstram que os 3 valores discursivos testados estão em consonância com 
um débil padrão de evolução em termos de proficiência de uso.  

É interessante notar que o valor contrastivo apresenta valores muito 
semelhantes nos níveis B1 (58%) e C1 (61%), sendo mesmo o uso que 
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apresenta maior percentagem de acerto naqueles níveis. Repare-se que este 
valor só surge em frase complexa, facto que aponta no sentido de o contexto 
desempenhar um importante papel na interpretação do valor discursivo do 
advérbio, como anteriormente referido para SEMPRE. 

No que diz respeito aos usos estudados de AINDA, a análise revela que 
nenhum dos valores se coaduna com um cenário evolutivo ao longo dos 
níveis. Muito pelo contrário, a tendência percentual registada (valores acima 
dos 50% em B1 e valores abaixo dos 50% em C1) aponta no sentido de 
potencial fossilização do desvio. Estes resultados contrariam as nossas 
expectativas, dado que os correspondentes advérbios em espanhol - aun e 
todavía - admitem usos semelhantes. 

Face a quanto antecede, concluímos que, em termos de proficiência de 
uso, apenas podemos afirmar a existência de padrões de evolução inequívoca 
e respetiva consolidação dos usos de SEMPRE com valor temporal em frase 
complexa e de LOGO com valor temporal anafórico em frase simples.  O 
uso temporal de SEMPRE em frase simples está já consolidado nos níveis 
que constituem a amostra. 

Por último, importa ensaiar possíveis justificações para as principais 
resistências expostas no inquérito. O uso modal confirmativo de SEMPRE 
em frase simples afigura-se como uma importante dificuldade e decorrerá de 
2 fatores: não consciência da importância da posição do advérbio na frase e 
resultado de um processo de transferência negativa da língua materna no que 
se refere à flexibilidade distribucional do constituinte advérbio. Por outro 
lado, dificuldades com os advérbios JÁ e LOGO advirão, maioritariamente, 
da diferente informação semântica dos correspondentes advérbios em 
espanhol, e por isso tratar-se-á também de influência da língua materna 
(transferência negativa).  

No que se refere à generalidade das dificuldades no uso proficiente dos 
advérbios, acreditamos que estas poderão estar associadas ao próprio 
processo de aquisição/aprendizagem em contexto formal que não tratará, de 
modo explícito, a polifuncionalidade desta classe de palavras. 
 
6. Conclusão  
O estudo realizado permite concluir que a identificação das posições 
preferenciais do constituinte adverbial na frase, bem como as diferenças de 
sentido que daí decorrem para um eficaz desempenho comunicativo, não é 
dominada por aprendentes hispanofalantes de PLE. A ampla flexibilidade 
distribucional e distinta plasticidade semântica de alguns advérbios em 
espanhol condicionam a proficiência do uso do advérbio em português 
europeu. Entre os advérbios analisados, SEMPRE destaca-se quer por 
apresentar o valor percentual mais elevado compatível com a ampla 
proficiência do valor temporal, quer por exibir valores que se coadunam com 
uma reduzida proficiência do uso modal confirmativo.  
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O valor temporal prototípico tende a sobrepor-se aos usos não temporais, 
independentemente da posição do constituinte adverbial e da relação que este 
estabelece com os demais constituintes frásicos, pelo que se confirma a 
hipótese de que o uso proficiente dos advérbios é uma área crítica para os 
aprendentes hispanofalantes de PLE.   

A análise dos dados permite perceber que, de uma maneira geral, não 
existe uma proficiente aquisição dos usos dos advérbios pelos informantes, 
bem como não existe uma evolução expressiva em função do nível QECRL.  

Conclui-se que uma análise empírica com base numa amostra mais 
diversificada em relação à variável ‘língua materna’ dos aprendentes e o 
estudo da abordagem desta classe nas gramáticas e manuais de PLE seriam 
importantes contributos para a compreensão do uso do advérbio em PLE 
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Anexo 1 
Questões de escolha múltipla analisadas no âmbito do presente trabalho 
1. Sempre vou ao cinema no fim de semana. 
 a) A frase significa “Vou ao cinema com muita frequência ao fim de 

semana”. 
 b) A frase significa “Afinal vou ao cinema este fim de semana”. 
 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 

alínea b). 
 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
2. Eu adoro café, já a Maria detesta. 

a) A frase significa “Eu adoro café, mas a Maria detesta”. 
 b) A frase significa “Eu adoro café, e agora a Maria detesta”. 
 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 

alínea b). 
 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
3. Antes, a minha filha queria um gelado depois das aulas. 

a) A frase significa “A minha filha preferia comer um gelado depois das 
aulas”. 

 b) A frase significa “Antigamente, a minha filha pedia um gelado depois 
das aulas”. 

 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 
alínea b). 

 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
4. Eu vou já para o trabalho. 
 a) A frase significa “Eu vou imediatamente para o trabalho”. 
 b) A frase significa “Eu vou em breve para o trabalho”. 
 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 

alínea b). 
 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
5. A professora deu-lhe todas as informações possíveis, e ainda teve 10 minutos para 

completar o exercício. 
a) A frase significa “Ele teve todas as informações e mais 10 minutos 
para terminar o exercício. 
b) A frase significa “Ele teve todas as informações quando faltavam 10 
minutos para terminar o exercício.  

 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 
alínea b). 

 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
6. Tomo sempre um café de manhã. 

a) A frase significa “Tomo um café todos os dias de manhã”. 
 b) A frase significa “Afinal tomo um café de manhã”. 
 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 

alínea b). 
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 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
7. Logo falamos. 

a) A frase significa “Falamos imediatamente”. 
 b) A frase significa “Falamos dentro de pouco tempo”. 
 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 

alínea b). 
 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b).  
8. Antes queria um bolo de bacalhau. 

a) A frase significa “Eu prefiro um bolo de bacalhau”. 
 b) A frase significa “Eu comi anteriormente um bolo de bacalhau”. 
 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 

alínea b). 
 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
9. Ainda tenho 20 minutos para terminar o exame. 

a) A frase significa “Faltam 20 minutos para terminar o exame”. 
 b) A frase significa “Tenho mais 20 minutos para terminar o exame”. 
 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 

alínea b). 
 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
10. A minha sobrinha sempre quis fazer esta viagem. 

a) A frase significa “A minha sobrinha teve sempre vontade de fazer 
esta viagem”. 

 b) A frase significa “A minha sobrinha afinal quis fazer esta viagem”. 
 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 

alínea b). 
 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
11. Já que insistes, sempre como outra fatia de bolo.   

a) A frase significa “Porque insistes, acabo por comer outra fatia de 
bolo”. 

 b) A frase significa “Insistes muitas vezes para eu comer outra fatia de 
bolo”. 

 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 
alínea b). 

 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
12. Compro antes este casaco.   

a) A frase significa “Comprei anteriormente este casaco”. 
 b) A frase significa “Prefiro comprar este casaco”. 
 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 

alínea b). 
 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
13. A Joana percebe logo tudo. 

a) A frase significa “A Joana percebe tudo rapidamente”. 
 b) A frase significa “A Joana percebe tudo mais tarde”. 
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 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 
alínea b). 

 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
14. Já estou cansado deste emprego, são sempre os mesmos problemas. 

a) A frase significa “Neste momento estou cansado deste emprego 
porque os problemas nunca mudam”. 
b) A frase significa “Porque estou cansado deste emprego acabo por 
pensar que os problemas nunca mudam”. 

 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 
alínea b). 

 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
15. Já foste a Sintra? 

a) A frase significa “Alguma vez foste a Sintra?”. 
b) A frase significa “Foste a Sintra?”. 

 c) A frase tanto pode corresponder ao sentido da alínea a) como ao da 
alínea b). 

 d) A frase não corresponde nem à alínea a) nem à alínea b). 
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O ENSINO DE PORTUGUÊS COMO 
LÍNGUA DE HERANÇA NOS ESTADOS 
UNIDOS: para um ensino integrado 
 

Silvia Aguinaga Echeverría1 
Denison University 

 
Resumo: O português é a décima segunda língua não inglesa mais falada nos Estados 
Unidos (EUA). Além disso, a Fundação Luso-Americana de Desenvolvimento 
(FLAD) e a Associação de Línguas Modernas (MLA) apontam um crescimento do 
número de alunos nas aulas de português do ensino primário, secundário e superior. 
À luz do número significativo de falantes de português nos EUA e do aumento de 
conferências e pesquisas relacionadas ao campo emergente do português como 
língua de herança (PLH), Fernandes (2019) afirma que ainda existem desafios 
importantes, a exemplo do treinamento de professores e da criação de materiais 
adequados às necessidades dos estudantes. Este artigo apresenta um modelo de 
análise de materiais para auxiliar o professor com turmas mistas a saber quais 
atividades podem complementar o livro principal. Essa análise integra o clássico 
formato de materiais de português como língua estrangeira (PLE) baseado no 
Conselho Americano de Ensino de Línguas Estrangeiras (ACTFL), e incorpora 
vários dos padrões propostos pelo Conselho Nacional de Professores de Inglês 
(NCTE). Foram também incluídos critérios de análise baseados na ideia de 
pluricentrismo da língua portuguesa, uma vez que tais critérios se ajustam aos 
objetivos dos cursos. O livro Ponto de Encontro é analisado como um exemplo do uso 
de tal proposta.  
Palavras-chave: Português como língua de herança, análise de materiais 
pedagógicos, pluricentrismo da língua portuguesa, o papel do livro na sala de aula. 
 
Abstract: Portuguese is the twelfth most spoken non-English language in the United 
States (USA). The Luso-American Development Foundation (FLAD) and the 
Modern Language Association (MLA) attest to the increase in the number of 
students in Portuguese classes in primary, secondary, and higher education. In light 
of the significant number of Portuguese speakers in the USA, the increase in 
conferences and research related to the emerging field of Portuguese as a heritage 
language (PLH), Fernandes (2019) states that there are still significant challenges, 
such as the training of teachers or creating the appropriate materials to address the 
needs of the students. This article presents a model of material analysis to help the 
teacher with mixed classes to identify which activities can complement the class-
book. This analysis integrates the classic format for Portuguese as foreign language 
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(PFL) materials based on the American Council for Teaching Foreign Languages 
(ACTFL) and incorporates several of the standards proposed by the National 
Council of Teachers of English (NCTE). We also included analysis criteria based on 
the pluricentric concept of the Portuguese language, as we believe that they fit into 
the objectives of the classes. The book Ponto de Encontro is analyzed as an example of 
the use of such a proposal. 
Keywords: Portuguese as a heritage language, class material analysis, Portuguese as 
a pluricentric language, the role of the book in class.  
 
1. Introdução 
Na última década, a língua portuguesa experimentou um aumento expressivo 
de falantes nos Estados Unidos (EUA), tornando-se a décima segunda língua 
não inglesa mais falada no país. A título de ilustração, a Pesquisa da 
Comunidade Americana2 realizada no ano de 2007 no país apontava que 
687.126 pessoas falavam o português em suas casas; já em 2018, a pesquisa 
apontou que este número havia saltado para 816.474. Estes dados, coletados 
pelo Departamento do Censo dos Estados Unidos, representam apenas uma 
pequena parte dos falantes de português no país, uma vez que o Ministério 
das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) estima que, no ano de 2020, 
cerca de um milhão e quatrocentos mil brasileiros residam nos EUA. Esse 
aumento de falantes de português se reflete no crescimento do número de 
alunos frequentando aulas de língua portuguesa no país. De acordo com a 
Fundação Luso-Americana de Desenvolvimento (FLAD), em 2008 haviam 
mais de 143 escolas públicas americanas oferecendo cursos de português em 
suas grades em apenas 8 estados (Vicente & Pimenta, 2008). Da mesma 
forma, Milleret (2012) e a Associação de Línguas Modernas (MLA)3 vem 
relatando um aumento do número de alunos matriculados nas aulas de 
português nas universidades dos EUA. De acordo com Carvalho (2010, p. 
231), entretanto, apesar da crescente demanda, os estudos relacionados aos 
falantes de português como língua estrangeira (PLE) ou como língua de 
herança (PLH) são escassos. 

Quase dez anos após a publicação de Ana Maria Carvalho, Fernandes 
(2019, p. 311) alega que o PLH nos EUA apresenta desafios importantes e 
que ainda há um longo caminho a ser percorrido, sendo o treinamento de 
professores e a construção de manuais que incluam as necessidades da 
totalidade dos alunos dois dos principais desafios. Seguindo a mesma linha 
de pensamento, McGrath (2013) afirma que a importância do material como 
conteúdo dentro da sala de aula não deve ser subestimada, dado que o livro 
(1) tende a ser usado como base dos cursos, (2) oferece uma gama de 
estímulos para interações comunicativas, (3) brinda informações sobre o 
idioma de destino, além de apresentar exemplos de uso do mesmo 
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cuidadosamente selecionados. No entanto, o uso do livro parece não ser o 
mesmo para estudantes de PLE em relação aos alunos de PLH. Silva (2011) 
descobriu que, em aulas de português com turma mista, os alunos não 
procuravam explicações metalingüísticas no livro, apenas o grupo de alunos 
de PLE examinava o livro para pesquisar vocabulário nos glossários, e o 
grupo de alunos de PLH usava o livro apenas quando precisava concluir uma 
atividade. A autora propõe, como método para incrementar a interação do 
aluno com o livro, a modificação de certas atividades e a inclusão de 
instruções específicas para que os alunos passassem a procurar, no livro, 
explicações, regras e vocabulário. 

Assim, com base na ideia de que as modificações nos livros didáticos são 
um recurso para os professores adaptarem os manuais às suas necessidades 
específicas (McGrath, 2013), foi introduzido neste artigo um modelo de 
análise de materiais para auxiliar o professor com turmas mistas. Essa análise 
integra o clássico formato de materiais de PLE baseado no Conselho 
Americano de Ensino de Línguas Estrangeiras (ACTFL)4 também conhecido 
como os "5 Cs" e também incorpora vários padrões propostos pelo Conselho 
Nacional de Professores de Inglês (NCTE)5 para programas de Língua 
Inglesa e Artes (ELA)6. Esses padrões estão incluídos porque principalmente 
os falante de língua de herança (FLH) não estudam uma língua estrangeira, 
mas tentam desenvolver sua língua materna. Portanto, os padrões propostos 
pelo NCTE ajudam a compreender e incorporar as necessidades de uma sala 
de aula de língua materna que se sobrepõem às necessidades dos alunos de 
língua de herança, por exemplo, Potowski e Carreira (2004, p. 433) 
mencionam como os padrões da ACTFL não tratam a insegurança linguística, 
nem abordam diretamente as variações linguísticas desses alunos.  

Foram incluídos, também, critérios de análise baseados na ideia de 
pluricentrismo da língua portuguesa, já que acreditamos que se ajustam bem 
aos objetivos dos cursos. Portanto, a ficha de análise proposta visa orientar 
o professor sobre como analisar o livro em geral e especificamente quais 
atividades ou materiais devem ser levados para a sala de aula com turmas 
mistas como complemento ao livro principal, uma vez que consideramos que 
uma abordagem apropriada do material utilizado na aula ajudará 
consideravelmente a melhorar o ensino do PLH.  

 
2. Perspectivas para análise: Características do aluno, ACTFL e ELA 
O livro é usado como o principal recurso na sala de aula e ajuda tanto o aluno 
quanto o professor a terem uma base e um guia (McGrath, 2013). Contudo, 
se o professor quiser modificá-lo ou complementá-lo, precisará conhecer o 
tipo de aluno e suas necessidades, o que não é uma tarefa fácil. A definição 
                                                             
4 ACTFL: American Council on the Teaching of Foreign Languages 
5 NCTE: National Council of Teachers of English 
6 ELA: English Language Arts 
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de FLH passou por diversos debates e se modificou ao longo dos anos, mas 
uma definição geral e acordada que trazem Sanz e Torres (2018) é 
apresentada a seguir: 

(…) [falantes de língua de herança são] alunos de uma língua de herança, 
geralmente uma língua minoritária, que é uma das línguas dos alunos 
juntamente com a língua da maioria social. Como tal, os FLH se distinguem 
dos alunos de segunda língua, pois chegam ao ambiente de instrução com 
experiência prévia na língua que está sendo ensinada (p. 179)7.  

 
Quanto à experiência anterior que os alunos levam à sala de aula, muitos 

fatores se entrelaçam. Um fator amplamente estudado nas comunidades de 
língua de herança é a atitude linguística e sua influência sobre a manutenção 
ou a perda da língua falada em casa (Kasstan, Auer e Salmons, 2018). A língua 
de herança pode refletir a classe social do grupo familiar e, portanto, se esses 
falantes não tiveram acesso a uma educação ou a um contexto em que uma 
língua formal ou acadêmica era falada, sua fala será caracterizada pelo uso de 
elementos estigmatizados e por uma quantidade de léxico ou variedade 
sintática limitada (Schmid, 2011). Além disso, também é comum o uso de 
expressões provenientes da língua de contato (Carvalho, 2012), nesse caso o 
inglês. No caso do português, muitos dos materiais didáticos abordam “uma 
visão cindida entre Portugal e Brasil, ignorando o pluricentrismo da língua, 
sua oficialidade nos Estados-membros da CPLP e o interesse por parte de 
regiões administrativas e estados na língua, como em Macau, Goa e 
Casamansa.” (Fernandes, 2019, p. 311). O pluricentrismo da língua 
portuguesa é um ponto essencial na tabela de análise de materiais apresentada 
nesta pesquisa porque percebemos que as atitudes linguísticas desempenham 
um papel importante no desenvolvimento da linguagem e, portanto, na 
escolha dos objetivos do curso.  

Seguindo a teoria dos sistemas ecológicos no desenvolvimento do 
contexto de Bronfenbrenner (1979), entendemos que a atitude linguística do 
aprendiz é o reflexo do ambiente no qual pode-se identificar cinco sistemas 
ambientais com os quais o indivíduo interage. Esses cinco sistemas são: 

1. Microssistema: refere-se às instituições e grupos que, mais imediata 
e diretamente, impactam o desenvolvimento da criança. Por 
exemplo, a família, a escola, o bairro ou as instituições religiosas. 

2. Mesossistema: refere-se às interconexões entre microssistemas. 
Interações entre a família e os professores, ou o relacionamento 
entre os colegas da criança e a família, são exemplos dessas 
interações. 

                                                             
7 Texto original: “[heritage speakers are] classroom learners of a heritage language, usually a minority 
language, that is one of the learners’ languages along with the societal majority language. As such, HLLs 
distinguish themselves from second language learners in that they arrive at an instructed setting with 
prior experience of the language being taught.” 
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3. Exossistema: reflete os vínculos entre o ambiente social em que o 
indivíduo não tem papel ativo e seu contexto imediato, como as 
relações entre o governo e a escola. 

4. Macrossistema: esse sistema se refere ao ambiente cultural. A cultura, 
o status socioeconômico ou a etnia do país representam algumas 
dessas categorias. 

5. Cronossistema: refere-se a eventos e transições ambientais ao longo 
da vida da criança, bem como a circunstâncias sócio-históricas. Por 
exemplo, emigrar para outro país é um fato que influencia muito a 
vida desses estudantes. 

Com isso, queremos enfatizar que o relacionamento entre crianças e pais 
ou familiares, colegas da escola e professores, incluindo a percepção geral da 
população em relação ao idioma de origem, influenciará bastante em suas 
atitudes linguísticas. Fernandes (2019) assinala que o esquecimento da 
administração pública em relação ao português e seus falantes nos EUA 
desempenha um papel importante na autoestima do falante. Isso também é 
observado na sala de aula e no material, e deve ser analisado com cuidado. É 
importante, ainda, destacar que esse ponto tem características transversais, 
visto que a atitude em relação à linguagem pode refletir-se de diferentes 
maneiras. Ferreira (2005), ao estudar diferentes gerações de falantes de 
português em Massachusetts em contexto escolar, observa um preconceito 
contra as variedades linguísticas dos alunos de PLH, o que leva à insegurança 
desses falantes, ponto este que enfatiza a importância de abordar questões 
sociolinguísticas ao ensinar tais populações. Assim, portanto, é crucial 
examinar como as variedades linguísticas são apresentadas em um dado 
contexto, e se estas são consideradas e associadas a um grupo étnico ou 
socioeconômico específico. Em relação às variedades linguísticas, também é 
necessário analisar o tratamento dado ao uso da mudança de código, uma 
prática amplamente utilizada em comunidades bilíngues (Carvalho, 2012). O 
gráfico apresentado abaixo reflete essas interações sociais entre a criança e 
seu contexto (Figura 3, extraído de Parra, 2015). 

 
Figura 3: Modelo Ecológico de Bronfenbrenner 
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Polinsky e Kagan (2007, p. 377) comentam que uma atitude linguística 

negativa pode levar à insegurança linguística, o que pode significar que alguns 
falantes não desejam interagir na língua falada em suas casas. Já Ferreira 
(2007) compara o nível linguístico de vários falantes de português, de 
primeira, segunda e terceira geração, além de falantes de PLE, concluindo 
que a terceira geração de PLH apresenta o nível mais baixo de todos, o que 
mostra que a terceira geração apresenta uma mudança de idioma na qual o 
idioma familiar é perdido. Nesse sentido, as informações culturais que 
apresenta o livro utilizado na aula também mostram a atitude em relação ao 
idioma, como que tipo de cultura aparece no material e se é apresentada como 
uma cultura de alto ou de baixo nível. Para tal, é necessário analisar se os 
materiais, além do que é considerado alta cultura ou cultura standard, como 
literatura ou arte canônica, história geral ou menção a instituições formais, 
também geram diálogo com outros tipos de manifestações culturais, como 
tradições gastronômicas, humor, família, superstições ou diferentes modos 
de vida, religiões ou modos de lidar com a morte, a entrega de um presente 
ou o ato de se desculpar (Beaudrie, Ducar e Potowski, 2014).  

Como apresenta a figura 3, o papel da escola também é essencial na 
maneira como o aluno usa e se relaciona com a língua. García (2009) afirma 
que as escolas monolíngues nos EUA tendem a suprimir o idioma de origem 
da criança, o que é exemplificado pelo caso das comunidades indígenas dos 
Estados Unidos. Nestas, a escolarização de crianças em escolas monolíngues 
de inglês significou uma fissura entre o idioma falado em casa e o idioma do 
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ambiente social, tendo como resultado a perda do bilinguismo e, em muitos 
casos, até o desaparecimento das línguas indígenas. A educação bilíngue 
tornou-se, assim, uma maneira de resgatar o bilinguismo, especialmente para 
aqueles grupos que sofreram mudança de idioma e perda de idioma como 
resultado da escolaridade monolíngue. No entanto, surgiu um tipo diferente 
de bilinguismo, que nem sempre respeita os limites sociopolíticos 
estabelecidos entre as línguas, e é esse tipo de bilinguismo que García (2009, 
p. 47) nomeou de bilinguismo dinâmico ou translanguaging, a respeito do qual 
comenta: “o que temos é um continuum idiomático ao qual acessamos”8. 
Portanto, a relação entre a língua inglesa e língua de herança deve ser 
incentivada na sala de aula para facilitar a transferência de habilidades 
(Beaudrie, Ducar e Potowski, 2014). Assim, é fundamental incluir na ficha de 
análise apresentada ao final as informações da ACTFL e dá ELA pois ambas, 
cada qual à sua maneira, ajudam a criar uma relação entre os contextos 
cultural e situacional e as estruturas gramaticais que os usuários produzem. 

Em resumo, a experiência prévia dos alunos varia, e muito, mas conforme 
Silva e Boruchowski (2017, p. 161) afirmam, os falantes da PLH podem 
entender o idioma falado mas tendem a sentir-se mais confortáveis com suas 
habilidades de escuta do que de fala, e às vezes podem não saber ler e/ou 
escrever. Uma vez que a maioria não estudou a língua de herança em um 
contexto formal, esta tende a sentir-se mais à vontade com a informalidade. 
Por tal motivo, e mais de 30 anos de pesquisa e implementação de programas 
de espanhol como língua de herança nos EUA deixaram claro que o 
desenvolvimento das habilidades linguísticas dos falantes de herança deve 
enfatizar a expansão dos registros de fala, principalmente a aquisição da 
variedade acadêmica, além de desenvolver os diferentes gêneros linguísticos, 
como o ensaio, a história, o romance, o lírico e o dramático (Beaudrie, Ducar 
e Potowski, 2014; Potowski, 2018). Assim, portanto, a análise de materiais 
pedagógicos deve se atentar ao tratamento não apenas da língua, mas também 
da cultura, visando estimular sua continuação. Certamente deve-se aqui 
mencionar que considerar o português como primeira ou segunda língua 
depende do próprio falante. O falante que percebe seu português como 
pouco fluente e com erros gramaticais geralmente pensa que o inglês é sua 
primeira língua ou língua dominante e o português, portanto, sua segunda 
língua. No entanto, o nível de competência necessário para definir o aluno 
FLH não deve ser um fator significativo. Dessa forma, a tarefa principal dos 
programas deve ser entender a complexidade do aluno de um ponto de vista 
mais amplo do que o da própria linguagem, ou seja, o professor deve 
entender o aluno como pessoa para assim tornar-se capaz de estabelecer quais 
são os fatores que explicam tais níveis, além de suas conexões culturais. 

 

                                                             
8 Texto iriginal: what we have is a language continuum that is accessed. 
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Os padrões para o aprendizado de línguas estrangeiras no século XXI (ACTFL, 
1999), também conhecidos como os “5 Cs”, descrevem as diferentes 
habilidades que um aluno deve desenvolver durante o processo de 
aprendizagem, a saber, comunicação, culturas, conexões, comunidades e, 
finalmente, comparação entre as culturas estrangeiras com a própria. A 
orientação comunicativa e funcional desses padrões reflete a idéia de que a 
aprendizagem de uma língua e sua cultura são inseparáveis, o que é, em parte, 
uma reação às práticas pedagógicas anteriores que limitavam-se apenas aos 
aspectos gramaticais da língua. O novo enfoque comunicativo (ACTFL, 
2012) vai além da tradicional maneira de entender comunicação através do 
uso das quatro habilidades—falar, ler, ouvir, escrever—e consiste em três 
modos que enfatizam o contexto e o objetivo da comunicação e descrevem 
como um aluno de idiomas se desenvolve para alcançar cada objetivo de 
comunicação: interpessoal, interpretativo e relativo à apresentação. Embora 
os padrões da ACTFL incluam algumas referências às habilidades e 
necessidades dos FLH, eles não são totalmente adequados para o ensino 
destes alunos. Como mencionado anteriormente, os falantes do FLH não 
estudam uma língua estrangeira, mas tentam desenvolver sua língua materna. 
A ELA estabelece as diretrizes para os currículos de inglês como primeira 
língua, história, ciências sociais, ciências e outras disciplinas técnicas, além de 
promover a integração das habilidades de comunicação com os conceitos 
exigidos para a preparação profissional e universitária em várias disciplinas. 
Dessa forma, tem por objetivo que os alunos aprendam não apenas o 
conteúdo específico de cada disciplina, mas também desenvolvam as 
capacidades de leitura, escrita, dialética e compreensão auditiva. Valdés (1997, 
2001), Webb e Miller (2000) e Potowski e Carreira (2004) observaram que 
existem muitas semelhanças entre os objetivos gerais buscados nas aulas de 
línguas de herança e nas aulas de língua materna de ELA nos EUA. Em 
ambas as disciplinas, os alunos estudam o idioma para desenvolver as 
habilidades necessárias para comunicar-se em um campo acadêmico ou 
profissional, e precisam instruir-se nas convenções de escrita (por exemplo, 
ortografia, prosódia, gramática) e sobre as etapas necessárias para escrever 
uma composição formal. 

Devido a essas semelhanças, recomenda-se que os cursos de língua de 
herança também adotem os padrões existentes nas aulas de língua materna, 
inglês, nos EUA. Esses padrões, criados pelo Conselho Nacional de 
Professores de Inglês (NCTE), consistem em doze pontos que descrevem o 
que os alunos “devem aprender nas aulas de idiomas: leitura, escrita, audição, 
fala e representação visual (1996, p. 1).” É importante lembrar que os padrões 
do NCTE pressupõem que os alunos já tenham a capacidade de se comunicar 
no idioma de instrução. Na proposta de análise aqui apresentada, entende-se 
que muitos dos estudantes de herança que frequentam os cursos de português 
possuem um conhecimento básico da língua portuguesa (Silva & Destro 
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Boruchowski, 2017) e, por isso, consideramos que essa filosofia pedagógica 
é apropriada para os objetivos da nossa análise de materiais. Além disso, foi 
adicionada a filosofia do currículo integrado, na qual as estratégias adquiridas 
através do idioma podem estimular o desenvolvimento acadêmico de outras 
disciplinas (padrão número 10, p. 3). Esses padrões também enfatizam a 
importância do uso de tarefas significativas (em oposição às práticas 
gramaticais descontextualizadas) e a necessidade de diferenciar as instruções 
de cada aluno (Carreira e Potowski, 2004, p. 433; Silva, 211; Fernandes, 2019). 
 
3. Análise de materiais 
A análise de materiais a ser apresentada baseia-se na ideia de que o 
aprendizado de idiomas é um processo no qual as experiências servem como 
ponto de partida para a criação de textos relacionados a diferentes questões. 
A relação entre a língua inglesa e a portuguesa deve ser incentivada na sala de 
aula para facilitar a transferência de habilidades já que, através da prática, os 
alunos tornam-se capazes de descobrir o continuum idiomático da língua alvo 
e de transitar da produção informal para a formal, do inglês ao português, 
absorvendo novas habilidades e conhecimentos linguísticos. No anexo A é 
apresentada a proposta para uma tabela de análise de material, ao passo que 
o anexo B expõe um exemplo de aplicação da tabela através da análise do 
livro Ponto de Encontro. A escolha desse material de análise se justifica, 
primeiramente, por sua edição ser recente e, portanto, por estar ele alinhado 
às mais recentes metodologias. Além disso, o livro possui um certo status na 
área de ensino de PLE e é utilizado em muitas das universidades dos EUA. 
Nesse sentido, nesta seção explicamos com mais detalhes a implementação 
da análise e oferecemos exemplos específicos. 

 
A análise aqui proposta abrange cinco passos: 

1. Descrição externa, visando realizar uma classificação e 
localização do material que inclui título, autor(es), dados 
bibliográficos, aspectos do formato e presença ou não de material 
auditivo ou visual extra; 

2. Descrição interna, objetivando compreender a metodologia 
apresentada através de categorias como destinatário/nível, 
objetivos gerais, organização do material e organização das 
unidades; 

3. Análise da metodologia, buscando compreender o procedimento 
utilizado para desenvolver as habilidades linguísticas (produção 
oral e escrita, compreensão auditiva e de leitura), com especial 
interesse em desenvolvimento de gênero, desenvolvimento de 
registros e no reforço do português como língua pluricêntrica; 
essa análise se liga à descrição do programa de ensino; 
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4. Análise do material, em particular do conteúdo referente à o quê 
ensinar, por via do estudo da programação dos conteúdos 
linguísticos e culturais; em relação a esses, pretende-se que o 
professor enfatize os conteúdos fonéticos e orológicos - 
demonstrando especial interesse pela variedade do português 
apresentada (diatópica, diastrática e/ou diafásica) -, além dos 
conteúdos gramaticais e lexicais, a respeito dos quais deve-se 
observar a incorporação ou não de elementos culturais formais e 
informais, seus graus de diversidade e os materiais imagéticos de 
apoio; 

5. Finalmente, observação a respeito da conformidade e 
consistência entre o que pretende o manual e como de fato o 
conteúdo é apresentado. 

Alguns fatores importantes devem ser levados em consideração durante o 
preenchimento da ficha de análise, em especial das seções de análise de 
gênero, de registros e de visão pluricêntrica, fatores esses que são destacados 
pela ACTFL (que dedica especial atenção aos modos interpessoal, 
interpretativo e relativo à apresentação) e completados pelo NCTE. Em 
primeiro lugar, é importante que os alunos trabalhem um amplo repertório 
de estratégias buscando entender, interpretar, avaliar e apreciar os textos, 
processos durante os quais eles podem, e devem, tirar proveito de suas 
experiências anteriores (NCTE, 1996, p. 22). Essa ideia se conecta 
perfeitamente ao modo interpretativo apresentado pela ACTFL, e lida com a 
comunicação unidirecional sem recorrer à negociação ativa de significado 
com o escritor, orador ou produtor. Ademais, implica que a interpretação e a 
avaliação de textos vai muito além da mera compreensão literal e simples 
transferência de informações, consistindo em um processo ativo e, 
fundamentalmente, social, que compreende uma interação bidirecional entre 
as experiências anteriores do leitor e os motivos do autor. Assim, fica 
estabelecido que os estudantes de idiomas devem compreender que os textos 
têm gêneros diferentes, indicando a finalidade e os motivos do escritor e, 
como cada texto tem um objetivo distinto (convencer o leitor a apoiar um 
candidato político, explicar como preparar um prato, divertir etc.), o leitor 
deve usar estratégias de leitura diferentes ao interagir com diferentes 
gêneros9. 

Outro elemento central no ensino de PLH é o foco nas experiências 
anteriores dos alunos, que devem relacionar e conectar os conhecimentos que 

                                                             
9 Para analisar a apresentação do gênero no material, recomenda-se a utilização das perspectivas de 
abordagem de gênero (Martin, 1999) e de abordagem de processo, que permitem inferir se o gênero é 
apresentado como uma coleção de textos que cumprem funções sociais e que compartilham certas 
características estruturais e se a referida estrutura e suas regras são apresentadas explicitamente ou não. 
Outras questões a observar são o léxico utilizado para cada gênero e seu grau de especialização e, 
finalmente, o registro do texto - ou seja, se o texto se utiliza de um registro mais formal ou mais 
informal. 



Portuguese Language Journal #14 

90 

já possuem ao interpretar os novos textos. Para os falantes de herança de 
português, essa ideia é especialmente importante pois, como Silva e Destro 
Boruchowski (2017) comentam, muitos deles iniciam os cursos com 
conhecimento linguístico e cultural prévio, e o uso desse conhecimento pré-
existente no campo acadêmico impulsiona um processo de transformação do 
conhecimento implícito (o que foi aprendido em casa) em conhecimento 
explícito. Em relação ao livro que aqui nos interessa, Ponto de Encontro, é 
importante indicar que ensina o aluno a ler, explicita a importância do uso do 
conhecimento prévio trazido à sala de aula, discorre a respeito do formato 
do texto e de seu material de apoio e, nesse quesito, vai além da menção ao 
trabalhar o reconhecimento de cognatos logo na “lição 1”. Por outro lado, 
em outras lições, as atividades se concentram em um entendimento fechado 
do texto, não voltando a tratar de questões relacionadas ao formato ou aos 
recursos de auxílio disponibilizados aos alunos, o que faz com que o 
professor com turmas mistas deva se atentar a esse ponto e criar atividades 
complementares que preencham essa lacuna. Da mesma forma, o 
profissional deve focar no modo interpessoal e na apresentação, uma vez que 
os alunos modificam sua linguagem oral, escrita e visual (suas convenções, 
seu estilo, seu vocabulário) para comunicarem-se efetivamente diante de 
diferentes públicos e visando distintos objetivos: “para garantir que o público 
interprete a mensagem corretamente, o interlocutor precisa conhecer o 
idioma e a cultura desse público”10 (NTCE, p. 24). A aplicação desse conceito 
é, portanto, fundamental na sala de aula com alunos de língua de herança, 
uma vez que nesse ambiente o objetivo central é a aquisição da variedade 
formal ou acadêmica, tanto na forma escrita quanto na oral. Além disso, 
espera-se que os alunos saibam em quais contextos comunicativos deve ser 
usada a variedade formal e em quais contextos a coloquial. Por exemplo, o 
uso da linguagem coloquial é permitido no diálogo em uma obra de ficção, 
podendo até tornar tal diálogo mais autêntico, entretanto o uso de jargões em 
um ensaio argumentativo ou em uma carta formal não é apropriado. 
Tomando o texto como principal objeto de trabalho e concebendo-o 
enquanto produto revelador das atividades interacionais cotidianas, 
possibilita seu uso na aula como material para mostrar registros e diferentes 
usos da língua. Embora o livro aqui analisado apresente textos de diferentes 
gêneros, não se encontra nele atividades ou informações específicas sobre 
esse tema, o que também implica que sua menção e trabalho em sala de aula 
seja de responsabilidade do professor. 

No que tange ao escrever, defende-se aqui um método bem conhecido e 
estabelecido nos cursos de composição, o processo de escrita, em 
consonância à ACTFL e seu modo de comunicação relacionado à 
apresentação. Essa metodologia enfatiza as etapas prototípicas da 

                                                             
10 Tradução extraída de: ACTFL Descritores de Desempenho Aprendizes de Idiomas. 

https://www.actfl.org/sites/default/files/CAEP/AppendixN-ACTFLPerformanceDescriptorsLanguageLearners.pdf)


AOTP – American Organization of Teachers of Portuguese FALL 2020 

91 

composição de um ensaio formal, a saber, pesquisa, esboço, redação, revisão 
e publicação e, dessa maneira, permite que os alunos aprendam que escrever 
exige várias etapas de planejamento e revisão e que uma composição não 
pode ser finalizada em uma única sessão de estudo. Esse modelo pedagógico 
encontra notória capilaridade em salas com turma mista, dado que parte dos 
alunos, em geral, apresenta algum tipo de experiência prévia com o mesmo, 
ainda que nem todos dominem o processo de transferência das habilidades 
de escrita da língua dominante para o português (Silva & Destro 
Boruchowski, 2017, p. 166). Com base em nossa tabela de análise, Ponto de 
Encontro trabalha efusivamente o processo de produção de textos escritos, 
chegando a tratar da tonalidade da escrita, e impele o aluno a apropriar-se, na 
língua estrangeira, dos conhecimentos apreendidos nas aulas em L1. Conclui-
se, assim, que Ponto de Encontro trabalha muito bem a mistura entre abordagem 
de gênero e abordagem de processo, porém peca ao não enfatizar as partes 
que cada texto deve apresentar, abandonando a responsabilidade da 
transmissão da tarefa exclusivamente ao professor.  

Uma área problemática do ensino de línguas em turmas mistas é a 
instrução gramatical11. Segundo Flores (2015, p.253), ao invés de explicar a 
competência linguística dos falantes de herança (FH) como uma “aquisição 
incompleta” ou uma limitação biológica que inibe a aquisição de linguagem 
bilíngue, a atenção do professor deve estar na natureza do input que o FH 
recebe em sua casa e os fatores sociais que o acompanham. A autora dá como 
exemplo o uso do infinitivo flexionado em português brasileiro (PB), que não 
existe mais em variedades coloquiais, mas que está presente na variante por 
ela considerada como padrão, ensinada nas escolas12. Com base nessa 
observação, Rothman (2007) e Pires e Rothman (2009) mostram que os 
falantes de herança do PB que crescem nos EUA, entretanto, não têm o 
conhecimento de infinitivos flexionados, já que são exclusivamente expostos 
a variedades da língua coloquial o que torna imperativo que professores e 
livros utilizem-se de métodos eficazes que deem foco especial ao ensino da 
gramática. Nesse sentido, Bowles (2011) e Montrul (2011) afirmam que, para 
os aprendizes de herança, as atividades que ativam o conhecimento implícito 
são as mais eficazes, tornando importante que a abordagem gramatical esteja 
relacionada à escrita, já que as atividades que ensinam aspectos gramaticais 
de maneira descontextualizada não contribuem para o desenvolvimento de 
tais habilidades a longo prazo (NCTE, 1996, p. 27). Por todos esses motivos, 
os livros didáticos precisam ensinar gramática de forma contextualizada, ideia 
alinhada aos princípios de ensino baseados no discurso e associados aos 
métodos apresentados por Celce-Murcia e Olshtain (2000, p. 195), nos quais 

                                                             
11 Ver Bowles, Toth e Adams (2014) para mais informações sobre instrução gramatical e turmas mistas. 
12 Ver Bagno (1999) para mais informações sobre língua padrão, língua coloquial e preconceito 
linguístico. 
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a contextualização da linguagem é enfatizada para refletir seu uso natural, a 
autenticidade do material e a integração de conhecimentos e habilidades. 

Em relação às ênfases em gramática e ortografia dadas pelo livro Ponto de 
Encontro, serão analisadas aqui as lições 4 e 1013. Os dois capítulos dão 
enfoque ao ensino explícito de gramática, porém não se concentram na 
ortografia: não há, nas duas lições, atividades específicas sobre ortografia ou 
entonação, o que ocorre habitualmente nos livros que têm como destinatários 
alunos de língua estrangeira. Ademais, em relação à tipologia das atividades, 
a abordagem é eclética, uma vez que apresenta atividades típicas de um 
método tradicional (como o preenchimento de espaços em branco) 
combinadas a apresentações dedutivas e indutivas de gramática e exercícios 
de interação oral controlada. Aqui se faz importante revisitar a conceituação 
de gramática contextualizada de Antunes (2014), para quem o conhecimento 
da língua apresenta quatro grandes sistemas: 

1. Conhecimento linguístico (incluindo o lexical e o gramatical14); 
2. Conhecimento enciclopédico, semântico ou “conhecimento de 

mundo” (que inclui frames, scripts, cenários, modelos episódicos); 
3. Conhecimento sociointeracional (que abrange as ações verbais e 

suas rotinas de praxe); 
4. Conhecimento referente a modelos textuais globais. 

Assim, a gramática explícita se mostra necessária, mas insuficiente para 
atingir a plena produção e compreensão comunicativa, dada sua desconexão 
com os contextos sociais e em relação à diversidade textual em que se 
realizam as interações, o que, por outro lado, é plenamente atingido por uma 
gramática específica ao contexto sócio-cultural em questão, que expõe os 
usos reais da língua e não se prende a generalidades. Nesse sentido, atividades 
que visem complementar o livro nesse aspecto devem objetivar a ampliação 
do repertório cultural e linguístico dos alunos, além de promover a iniciação 
dos mesmos em pesquisas sobre a língua por meio de textos reais, observados 
na vida cotidiana, e inteiros, no sentido de não apresentarem frases soltas, 
inventadas, descontextualizadas, vazias de sentido e de função, dado que o 
uso de textos reais mostra o habitual da língua aplicado aos diferentes 
contextos sociais. Ainda nesse sentido, Antunes (2014) defende a utilização 
de atividades que incluem a exploração: 

1. dos processos de criação de palavras; 
2. da entrada de palavras estrangeiras no repertório vocabular da 

língua; 
3. da polissemia ou multissignificação das palavras; 

                                                             
13 Ver Anexado B para mais informação. 
14 Sublinhado da autora do artigo para enfatizar a informação. 
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4. das relações de significado entre diferentes palavras (como 
sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, parônimos, 
homônimos); 

5. dos recursos de significação a que se prestam as palavras 
(metáforas, metonímias, ironias etc.). 

O objetivo aqui é enfatizar que o professor jamais pode deixar de valorizar 
a linguagem que o aluno traz para a sala de aula ou desconsiderar a 
possibilidade do falante de interferir na gramática e no léxico do seu idioma. 
A linguagem coloquial não pode ser estigmatizada, e o contexto social deve 
determinar a língua utilizada. Visando analisar como a gramática e o léxico 
são apresentados nos livros, deve-se considerar se esses abordam o conteúdo 
dos textos e exploram as estruturas gramaticais, linguísticas e formais que 
definem cada gênero, compreendendo a linguagem a partir de um ponto de 
vista predominantemente linguístico e enfatizando aspectos sociais e 
abordagem do produto. 

Por fim, mas não menos importante, os alunos devem ser levados a 
adquirir conhecimento e respeito pela diversidade do uso da língua e das 
normas linguísticas entre culturas, grupos étnicos, regiões geográficas e 
papéis sociais distintos (NTCE, p. 29), o que é essencialmente caro aos FH, 
tipicamente alunos biculturais. Assim, diferentemente das pedagogias que 
advogam pela correção dos “arcaísmos” e “barbarismos”, é premente 
valorizar e incluir a diversidade, tanto cultural quanto linguística, já que uma 
metodologia que enfatiza a integração de conhecimentos e habilidades 
linguísticas promove o uso estratégico de conhecimentos prévios, tanto 
culturais quanto linguísticos, dos alunos. É importante que a metodologia e 
os materiais das aulas avaliem as variedades de fala que os alunos levam para 
a aula, principalmente pelo fato de muitos sofrerem de “insegurança 
linguística” (Carreira, 2011, p. 230) ou de uma atitude negativa em relação ao 
idioma, questões sobre as quais Fernandes (2019) enfatiza a importância de 
uma metodologia eclética que integre as diferentes necessidades dos alunos, 
promovendo a autoestima linguística. Por fim, essa perspectiva também se 
relaciona diretamente com o propósito de reforço de uma visão do português 
como língua pluricêntrica, compartilhada por diferentes países e 
comunidades, com regras específicas para cada contexto. 

As autoras de Ponto de Encontro realizam um trabalho excepcional, 
incluindo e comparando as variedades brasileira e portuguesa da língua. Isso 
não apenas ajuda o desenvolvimento e a compreensão do aluno sobre a 
natureza global do mundo lusófono, mas, do ponto de vista prático, facilita 
consideravelmente a instrução do professor. Contudo, o livro não apresenta 
traços específicos de outras variantes da língua. Seguindo o princípio da 
contextualização cultural, seria importante que a seção “Horizontes”, que lida 
especificamente com outros países que não Brasil e Portugal, estivesse escrita 
na variante linguística do país apresentado, o que desconsidera a importância 
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de se destacar todas as variedades da língua como forma de reforçar a 
autoestima estudantil e de apresentar uma visão completa e aberta da 
realidade linguística. Como Müller de Oliveira (2015, pp. 36-37) argumenta, 
o papel da língua padrão dificultou a escolarização no Brasil e, portanto, criou 
barreiras para a inclusão das classes sociais mais baixas no campo da 
cidadania. Nesse sentido, portanto, o uso e a presença de todas as variações 
seria a expressão de um uso expandido e inconclusivo de uma linguagem que 
pode levar a uma padronização convergente que, para o benefício dos 
falantes, faz o uso máximo das línguas como meio de expressão. Moreira Reis 
(2017) propõe o Portal do Professor de Português Língua Estrangeira / Língua Não 
Materna (PPPLE)15 como ferramenta que oferece contato com unidades de 
ensino de países de língua portuguesa: Angola, Brasil, Timor Leste, 
Moçambique e Portugal, reforçando a visão do português como língua 
pluricêntrica. Atividades em sala de aula que agem nesse sentido incluem 
textos, tanto escritos quanto orais (canções, áudios, etc.) das regiões de 
origem dos alunos do PFH. 

Em relação à teoria dos sistemas ecológicos, apresentada na seção dois 
deste artigo, o livro apresenta textos que abordam questões relacionadas ao 
microssistema - o aluno trabalha textos que tratam da família, do bairro 
(tendas, mercados) ou das instituições religiosas -, mas outros campos são 
deixados de lado. É uma tarefa árdua para o professor incluir textos e 
atividades onde os alunos trabalhem o mesossistema (escolas), o exossistema 
(áreas nas quais vivem), o macrossistema (status socioeconômico ou etnia), e 
o cronossistema (conjunto de eventos sócio-históricos), no entanto, a riqueza 
cultural e linguística que todos esses fatores trazem para a sala de aula é 
enorme e não deve ser esquecida pelo professor. É importante que o aluno 
entenda a utilidade da língua de herança, e desenvolva habilidades de análise 
e confiança, além do que o uso contínuo leva a uma maior proficiência. 
Portanto, encoraja-se a integração de experiências linguísticas no currículo 
incluindo literatura, arte, ciências sociais e história relacionada aos países dos 
alunos, bem como às suas vidas diárias. 

 
4. Conclusões 
Neste artigo, apresentou-se uma abordagem de análise de material para ajudar 
o professor com turmas mistas que precisem criar um livro ou avaliar aquele 
utilizado em aula. Embora a análise de conteúdo não cubra todas as 
ocorrências observadas no decorrer das aulas, se mostra fundamental, já que 
alunos de língua de herança têm características específicas e precisam de 
materiais com características diferentes das de uma aula esquematizada para 
alunos de PLE. Da mesma forma, o livro é apenas um elemento a mais na 
sala de aula e as habilidades do professor são atributos essenciais para o bom 

                                                             
15 Pagina web do PPPLE https://ppple.org/ 

https://ppple.org/
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funcionamento do curso. No entanto, uma vez que o professor faça uso da 
abordagem apropriada para analisar o material, saberá de antemão qual livro 
se adapta melhor aos objetivos de suas aulas. Nesse sentido, e no intuito de 
resolver esses desafios, espera-se que, com a descrição dos alunos FLH 
realizada na introdução deste trabalho, somada à ficha de análise apresentada 
aqui, o professor possa encontrar e adaptar o material mais adequado para as 
necessidades de seus alunos e aulas. Encoraja-se, portanto, o professor, para 
que faça uso da folha de análise aqui apresentada, visando expandir e 
enriquecer o material que leva para suas aulas.  

Em relação a análise do livro Ponto de Encontro, em primeiro lugar, é 
importante lembrar que, apesar de não se destinar ao ensino do português 
como língua de herança, atende bem ao fato de que muitos professores de 
português nos Estados Unidos ensinam para turmas mistas, o que explica o 
fato de o último capítulo do livro incluir uma leitura sobre as comunidades 
de língua portuguesa nos EUA. As autoras fazem um trabalho magnífico 
nessa questão, combinando questões culturais com as estruturas linguísticas, 
mas enfatizam em demasia as culturas do Brasil e de Portugal em detrimento 
dos demais países lusófonos. Nesse sentido, o livro não reflete a visão 
pluricêntrica da língua portuguesa e é recomendável que o professor inclua 
leituras ou materiais oriundos de outras áreas lusófonas. Ademais, pouca 
ênfase foi dada às atividades relacionadas a gêneros, ao relacionamento e uso 
da linguagem formal e informal, ao ensino da gramática contextualizada e aos 
erros de ortografia, já que, no livro, o ensino explícito da gramática está em 
vanguarda, e é organizado em torno de uma abordagem de apresentação-
prática-produção. Desta forma, a tarefa de expandir o livro com atividades e 
materiais que sejam adequados aos alunos de línguas de herança é 
responsabilidade exclusivamente ao professor. 
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Anexado A 
 
Ficha de análise do material. 
 

 
 
 

1) Descrição externa do material 
Título:  
Autor/es:  
Dados bibliográficos:  
Tipo de Material: (impresso / auditivo / visual / multimídia) 
2) Descrição interna do material 
Destinatário / Nível: 
Objetivos gerais: (aquilo que o programa pretende alcançar) 
Organização do material: 
Organização de cada unidade: 
3) Metodologia (O procedimento usado para alcançar os objetivos) 
Competências linguísticas: (produção oral e escrita; compreensão auditiva e de 
leitura) 
Desenvolvimento de gênero 
Compreensão de leitura 
Produção escrita 
Desenvolvimento dos registros e reforço do português como língua pluricêntrica 
4) Análise do material (O conteúdo referente a o quê ensinar) 
Conteúdos comunicativos: (funções de comunicação) 
Conteúdos linguísticos: (conteúdos fonético, gramatical, ortográfico, lexical, além 
de variedades linguísticas) 
Apresentação das variedades da língua  
Variações linguísticas 
Ênfase na gramática e ortografia 
Conteúdos culturais: (tipo de cultura - formal ou informal -, incluindo os países 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)  
5) Observações: (a consistência entre o que pretende o manual e como de fato 
o conteúdo é apresentado) 
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CONTRIBUTOS PARA O ENSINO DO 
PORTUGUÊS PARA FINS ESPECÍFICOS 
EM TIMOR-LESTE: a área da saúde 

 
Alexandra Maria Fernandes Baltaza1 

Universidade de Coimbra 
 
Resumo: Apesar de ser cada vez maior o interesse pela investigação do processo de 
ensino-aprendizagem da língua portuguesa como língua não-materna para fins 
específicos (área dos negócios, área jurídica, entre outras), são ainda escassos os 
estudos que nos dão conta dos desafios enfrentados no domínio de outra área de 
extrema relevância e não menos desafiante: a área da saúde. Mais escassos, diremos 
mesmo inexistentes, são os estudos que se debruçam sobre o processo de ensino-
aprendizagem da língua portuguesa para fins específicos, na área da saúde, no 
contexto de Timor-Leste. Perante este vazio nesta área de investigação que se traduz 
também na ausência de materiais didáticos no mercado, o presente artigo tem como 
objetivo principal refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem do português 
como L2 para fins específicos, em Timor-Leste, na área da saúde, tendo por base a 
nossa experiência de ensino no seio de organismos como a Cruz Vermelha de Timor-
Leste e a Brigada Médica Cubana. A partir de um diagnóstico das necessidades, 
conduzido no terreno, procurámos traçar algumas linhas orientadoras que 
consideramos essenciais para o futuro do ensino da língua portuguesa, neste campo 
em particular, destacando a importância da realização de mais investigações numa 
área ainda pouco explorada. 
Palavras-Chave: Ensino de português para fins específicos, Timor-Leste, área da 
saúde, análise das necessidades. 
 
Abstract: Despite the growing interest in the investigation of the teaching-learning 
process of Portuguese as a non-native language for specific purposes (business area, 
legal area, among others), studies that report us the challenges faced in another area 
of extreme relevance and no less challenging (the health area), are still scarce. More 
scarce, even non-existent, are the studies that focus on the teaching-learning process 
of the Portuguese language for specific purposes, in the health area, in the context 
of East-Timor. In view of this void in this research area, which also translates into 
the absence of didactic materials in the market, the main objective of this article is to 
reflect on the teaching-learning process of Portuguese as L2 for specific purposes, in 

                                                             
1 Alexandra Maria Fernandes Baltazar é Assistente Convidada na Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, no Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas. É Pós-Graduada em Direitos 
Humanos, na área do Direito à Educação, pela Faculdade de Direito de Coimbra (2016). É Mestre em 
Português como Língua Estrangeira, Língua Segunda (PLELS) pela Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra e atualmente doutoranda em Linguística do Português na mesma universidade. 
Desempenhou funções de docência em Timor-Leste no âmbito dos Projetos de Reintrodução e 
Consolidação da Língua Portuguesa (2006-2010) e Projeto de Formação Inicial e Contínua de 
Professores (2012-2014). Foi Leitora na Universidade Nacional Timor Lorosa’e de 2015 a 2016, tendo 
também lecionado cursos de Língua Portuguesa na área da administração pública (Comissão Nacional 
de Aprovisionamento) e na área da saúde (Faculdade de Medicina e Cruz Vermelha de Timor-Leste). 
Resultante da atividade docente, as áreas de investigação privilegiadas têm sido o ensino/aprendizagem 
de Português como Língua Não Materna e a elaboração de materiais instrucionais para fins específicos. 
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East-Timor, in the health area, based on our teaching experience within organizations 
such as the East-Timor Red Cross and the Cuban Medical Brigade. Based on a 
diagnosis of needs, conducted on the ground, we tried to draw some guidelines that 
we consider essential for the future of the Portuguese language teaching, in this 
particular field, highlighting the importance of conducting further research in an area 
still unexplored. 
Keywords: teaching Portuguese for specific purposes, East-Timor, health area, 
needs analysis. 
 
1. Introdução 
A oriente, particularmente em grande expansão entre o público chinês, o 
ensino de português para fins específicos tem vindo a crescer como forma de 
dar resposta aos intercâmbios em contextos cada vez mais específicos, 
nomeadamente de natureza profissional, envolvendo a cooperação entre a 
China e os países de língua oficial portuguesa. 

Também a oriente, embora numa localização geográfica diferente, nos 
deparamos cada vez mais com a tarefa de dar resposta a necessidades 
linguísticas específicas dos aprendentes de língua portuguesa (LP). 
Atentamos, mais particularmente, no caso de Timor-Leste, onde a LP tem o 
estatuto de língua não-materna (LNM). Mais concretamente, estamos perante 
uma língua segunda com uma função reconhecida, isto é, como língua oficial 
(Leiria, 2004), ainda que, na opinião dos muitos que visitam Timor-Leste ela 
surja como uma língua estrangeira, dado o seu uso reduzido na prática 
quotidiana2.  

Como língua oficial, língua da justiça, língua das leis, o seu uso é requerido 
no domínio público de Timor-Leste o que tem levado a um incremento do 
número de cursos de LP para fins específicos. Veja-se, por exemplo, mais 
recentemente, no âmbito de um programa cofinanciado por Portugal e pela 
União Europeia (Parceria para a Melhoria da Prestação de Serviços através do Reforço 
da Gestão e da Supervisão das Finanças Públicas em Timor-Leste), a formação, levada 
a cabo desde 2019, de funcionários timorenses nos níveis A1 e A2. Esta 
demanda pelo ensino de português também se verifica no domínio militar. 
No contexto de acordos de cooperação, na área da defesa, entre Portugal e 
Timor-Leste, o 1.º curso de língua portuguesa destinado a oficiais, sargentos 
e praças teve início em 22 de outubro de 2018. Outro dos setores onde se faz 
sentir a procura pelo ensino do português é o setor da justiça. Para responder 
às necessidades emergentes deste público específico, o Centro de Formação 
Jurídica tem realizado a formação em LP de centenas de profissionais 
timorenses da área da justiça.  Em comum, em todas estas situações, os 
aprendentes procuram ferramentas específicas que lhes permitam usar a LP 
em contextos específicos de uso o que exige dos agentes de ensino uma 

                                                             
2 De acordo com os Censos de 2010, apenas 25% da população timorense fala português (informação 
disponível em www.statistics.gov.tl). 
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resposta direcionada, adequada e eficaz. Embora todas estas áreas sejam 
relevantes, no contexto de ensino-aprendizagem da LP em Timor-Leste, 
ocupamo-nos, neste artigo, de uma outra área de extrema importância: a área 
da saúde. A nossa experiência como docente de LP na Universidade Nacional 
Timor Lorosa’e (UNTL), mais particularmente ao serviço da Faculdade de 
Medicina e Ciências da Saúde (FMCS), está na base das reflexões que 
empreenderemos de seguida. 
 
2. Português para fins específicos 
Conforme Babo (1999), a terminologia, no domínio do ensino de línguas 
estrangeiras, é variada (em função dos contextos concretos de aplicação). No 
seio da literatura da área encontramos, entre outras designações, a referência 
a língua funcional, língua técnica, língua científica, língua profissional, língua instrumental, 
língua de especialidade e língua para públicos específicos. Embora no Brasil seja mais 
conhecido como português instrumental, optamos, neste artigo, pela 
designação de língua para fins específicos, à semelhança de Cintra & Passarelli 
(2006). Fins específicos, como o próprio nome indica, é o ensino voltado 
para uma área particular, devendo ser contextualizado com componentes 
dessa mesma área. No caso do amplamente procurado ensino da LP para 
negócios, tal tarefa exigirá do docente de LNM um conhecimento das 
situações reais de comunicação onde os aprendentes terão de atuar, do 
vocabulário dominante naquela área específica, dos géneros textuais mais 
utilizados, entre outros aspetos. 

Leiria (2004) considera que, na maioria das vezes, o público-alvo dos 
cursos de línguas para fins específicos divide-se em dois grupos: aqueles que 
aprendem a língua por motivos académicos, contemplando um público-alvo 
em situações educacionais, e aqueles que aprendem a língua por razões 
profissionais, isto é, aprendem línguas para um contexto profissional, como 
é o caso dos cursos de línguas para negócios, para fins jurídicos ou para o 
contexto médico. Em ambas as situações, a autora salienta que se trata, 
normalmente, de um público adulto, fortemente motivado, bom conhecedor 
da sua língua materna e possivelmente de outras línguas. 

Ao procurarmos a origem do ensino de línguas estrangeiras para fins 
específicos verificamos que, por oposição ao ensino da LP para fins 
específicos que é uma área relativamente recente (Moutinho, M. e Nunes, M. 
P., 2011), o ensino de línguas estrangeiras, em geral, para fins específicos tem 
procedências mais remotas. Como mostram Dudley-Evans & St. John 
(1998), o ensino de línguas estrangeiras para fins específicos já era realizado 
ao longo dos Impérios Grego e Romano, sobretudo para fins académicos e 
para estabelecer relações entre os povos conquistadores e os povos 
conquistados.  

Em fases mais recentes da nossa história e fruto da expansão da língua 
inglesa como língua por excelência da tecnologia e dos negócios, Howatt 
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(1984) aponta a década de 1960 como o início do ensino de inglês para fins 
específicos. Segundo Babo (1999), é nesta década e na seguinte que se 
começam a verificar, na Europa, grandes fluxos migratórios de pessoas que 
apresentam “motivações fortes e necessidades concretas e específicas, 
inerentes ao exercício de uma profissão e/ou estadias prolongadas num país 
estrangeiro” (p.6). Como forma de dar uma resposta a esta procura, assiste-
se a uma preocupação com o desenvolvimento do ensino de línguas 
estrangeiras para fins específicos. 

Visto como um modelo a ser seguido por outras línguas, o sucesso do 
inglês para fins específicos originou a proliferação de cursos específicos, 
impulsionou a elaboração de manuais, de dicionários especializados, 
glossários, entre outros materiais. De igual modo, acompanhando os 
desenvolvimentos da linguística aplicada ao ensino das línguas, ao longo dos 
anos, a aprendizagem de inglês para fins específicos foi mudando o seu foco 
de atuação. Segundo Cunha (2004), se, inicialmente, nos anos 70/80, a 
aprendizagem se centrava na linguagem oral, (incidindo sobretudo em 
saudações, apresentações e diálogos), nos anos 80/90 passa a centrar-se na 
vertente da negociação, nas reuniões e discussões de negócios. Também 
como resultado da gradual importância que o português tem vindo a adquirir 
no panorama internacional, sendo conhecido o aumento do número de 
aprendentes, principalmente na China, tem-se assistido a uma procura de 
cursos especializados e de materiais didáticos. Todavia, como destaca Leiria 
(2004), ao contrário do inglês que apresenta uma grande quantidade de 
estudos e de investigadores que trabalham no seu ensino mais especializado, 
o ensino do português para fins específicos é uma área que carece de 
investigação. A realidade mostra-nos que a necessidade de fluência em 
português, nos setores da administração, da diplomacia, do direito 
internacional, da educação, da engenharia, entre outras, tem conduzido à 
procura de cursos de português para fins específicos. Esta procura também 
se faz sentir no território de Timor-Leste, não apenas por parte de 
aprendentes de nacionalidade timorense, mas também por parte dos vários 
profissionais estrangeiros que atuam sobretudo em projetos de ajuda 
internacional, como é o caso da colaboração levada cabo pela Brigada Médica 
Cubana, na área da saúde. Neste sentido, é importante firmar que qualquer 
intervenção didática deverá partir do seguinte pressuposto: o sucesso do 
ensino de português para fins específicos está dependente de fatores 
essenciais que vão desde o papel dos professores, passando pela análise das 
necessidades do público-alvo, até à construção de materiais didáticos 
contextualizados, entre outros aspetos. 
 
3. A área da saúde em Timor-Leste 
Como referimos na introdução, na base desta reflexão está a nossa 
experiência como docente de LP na UNTL, ao serviço do Camões - Instituto 
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da Cooperação e da Língua. No seio de outras funções exercidas na UNTL, 
destacamos o apoio3 dado à Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde 
(FMCS), particularmente no âmbito da formação em LP de um grupo de 
profissionais de nacionalidade cubana da área da saúde, conhecido como a 
Brigada Médica Cubana, e a formação em LP de funcionários da Cruz 
Vermelha. 

Fundada a 17 de novembro de 2000, através da fusão da Universitas Timor 
Timur (1986-1999) e do Politeknik Dili (1990-1999), instituições criadas 
durante a ocupação da Indonésia, a UNTL4 é a única universidade pública de 
Timor-Leste. Note-se que no seu desenho inicial não existiam cursos 
destinados à formação de profissionais de saúde.  

A FMCS da UNTL5 foi criada em dezembro de 2005 e era inicialmente 
composta por um corpo docente formado por professores cubanos6, 
passando a integrar, mais tarde, também docentes timorenses. 

A formação dos médicos timorenses tem sido feita ao abrigo de um 
acordo concertado entre os governos de Cuba7 e a República Democrática 
de Timor-Leste. Para além da permanência nas universidades cubanas, os 
estudantes timorenses têm aulas com professores cubanos, nos dois anos de 
estudos complementares, nos treze distritos de Timor, onde existem 
extensões da FMCS. Neste momento, Timor-Leste conta já com técnicos de 
enfermagem e médicos timorenses com estudos realizados apenas na UNTL. 

A colaboração com Cuba estende-se para além do treinamento e do 
aperfeiçoamento de recursos humanos. Os médicos cubanos estão presentes 
em 32 das especialidades dos hospitais timorenses, nomeadamente 
nefrologia, psiquiatria, gastroenterologia, medicina legal, oncologia, 
otorrinolaringologia, microbiologia, entre outras especialidades. 

Com a ajuda de Cuba em Timor-Leste, foram elaborados diversos 
programas, nomeadamente o programa materno-infantil, a luta contra o 
cancro, a nutrição, o programa de medicamentos, entre outros. 

Ainda no setor da saúde, mais concretamente no setor humanitário, a 
Cruz Vermelha de Timor-Leste (CVTL)8, estabelecida no ano 2000, tem 

                                                             
3 O apoio dado à FMCS foi realizado em colaboração com a docente Ana Patrícia Moura dos Santos, 
também ao serviço do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua. 
4 Atualmente, a UNTL é constituída pelas seguintes faculdades: Faculdade de Agricultura; Faculdade de 
Ciências Exatas; Faculdade de Ciências Sociais; Faculdade de Direito; Faculdade de Economia e Gestão; 
Faculdade de Educação, Artes e Humanidades; Faculdade de Engenharia, Ciência e Tecnologia; 
Faculdade de Filosofia e Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde. Informações disponíveis em 
www.untl.edu.tl. 
5 Os cursos oferecidos pela Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde são: Bacharelato em Ciências 
Biomédicas e Laboratoriais; Licenciatura em Enfermagem; Bacharelato em Farmácia; Licenciatura em 
Medicina Geral; Bacharelato em Nutrição e Dietética e Licenciatura em Parteira. 
6 A colaboração médica cubana iniciou-se em abril de 2004. 
7 De salientar que, atualmente, Cuba e Timor-Leste possuem, para além do setor da saúde, parcerias em 
setores como os da educação, energia, agricultura e mineração. 
 
8 C.f. https:// www.redcross.tl. 
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prestado auxílio aos mais vulneráveis, nas mais diversas áreas: catástrofes e 
desastres naturais, promoção da saúde através da realização de treinamentos 
(sobre a nutrição, higiene e primeiros- socorros), entre outras atividades. 
Embora o edifício sede da CVTL fique situado na capital, Díli, existem filiais 
em todos os distritos de Timor-Leste. 

A procura pela formação de LP, tanto por parte da Brigada Médica 
Cubana como por parte dos funcionários da CVTL, exigiu um repensar do 
processo de ensino-aprendizagem. 

 
4. Análise das necessidades 
Perante as necessidades linguísticas de públicos tão específicos, é essencial 
que o processo de ensino-aprendizagem de línguas se torne mais 
especializado, em função dos fins para os quais a língua será usada. Tal 
especialização tem sido notada, como já referimos anteriormente, no ensino 
de línguas como o inglês. Veja-se o exemplo do sobejamente conhecido 
English for Specific Purposes (ESP) que procura dar resposta às necessidades dos 
aprendentes no domínio da língua inglesa. 

Como tem vindo a ser apontado por autores como Hutchinson & Waters 
(1987) e Cintra & Passarelli (2008), para dar resposta a exigências linguísticas 
cada vez mais específicas, será imprescindível ter como ponto de partida uma 
análise de necessidades. Partindo desta assunção, qualquer estratégia a adotar 
deverá passar, inicialmente, pela identificação, pela recolha das necessidades 
dos alunos, pela sua análise com o objetivo de serem posteriormente 
elaborados cursos, estabelecidos objetivos e conteúdos direcionados para um 
determinado público. 

Como mostram Cintra & Passarelli (2006), no processo de levantamento 
das necessidades, são sugeridas diferentes estratégias, desde a realização de 
questionários, conversas, entrevistas, entre outras estratégias, visando a 
obtenção de “dados capazes de orientar o que deve ser trabalhado e, ao 
mesmo tempo, para identificar competências e habilidades, problemas e 
situações que precisarão ser trabalhados durante o curso” (p.4). Segundo 
Dudley-Evans & St. John (1998), a análise das necessidades propõe-se obter 
informações sobre diversos aspetos, nomeadamente: 

i. As situações profissionais em que os aprendentes vão precisar de 
usar a língua-alvo. 

ii. perfil dos aprendentes: idade, sexo, nacionalidade, línguas 
conhecidas, razões, expectativas, objetivos para a realização do 
curso, a motivação, a idade, as expectativas. 

iii. Os conhecimentos já adquiridos pelos aprendentes e aqueles que 
necessitarão de aprender. 

iv. que os aprendentes têm que aprender e o que têm que melhorar 
para atingirem um nível de língua-alvo que lhes possibilite atuar 
com sucesso no contexto profissional. 
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v. As características do ambiente de ensino, o contexto em que os 
aprendentes estão inseridos ou o público com que lidam 
diariamente. 

Como se verifica, a análise das necessidades deverá ser utilizada como 
forma de se compreender o que os aprendentes realmente necessitam de 
aprender, ao mesmo tempo que os encorajará a adotar um papel ativo e 
colaborativo na organização da sua própria aprendizagem. 

 
4.1. No Hospital Nacional Guido Valadares e na Cruz Vermelha de 
Timor-Leste 
Como referimos na introdução deste artigo, na base desta reflexão está a 

nossa experiência como docente de língua portuguesa na UNTL, mais 
particularmente na FMCS (com duas turmas constituídas por 40 profissionais 
da área da saúde, maioritariamente médicos de nacionalidade cubana, mas 
também enfermeiros e outros técnicos da área da saúde da mesma 
nacionalidade) e na CVTL9 (com 1 turma constituída por 31 funcionários 
timorenses). 

Tratando-se de alunos com diferentes línguas maternas, diferentes idades, 
sexo, nacionalidade, entre outras características, todos eles partilhavam um 
interesse comum: satisfazer as suas necessidades linguísticas em LP, 
particularmente na área da saúde. Embora o mercado do ensino do 
português para fins específicos apresentasse já alguns recursos didáticos, 
nomeadamente o amplamente conhecido Português Médico, a verdade é que o 
manual não respondia a todas as necessidades dos nossos aprendentes, 
precisamente porque foi elaborado para um público idealizado, prototípico 
desta área. Impôs-se, pois, uma análise do nosso contexto em particular, já 
que estávamos perante um público específico inserido num contexto também 
ele particular. Consequentemente, num primeiro momento e como ponto de 
partida, foram analisadas as necessidades específicas dos aprendentes, através 
da sua auscultação, com o intuito de averiguarmos as necessidades reais 
destes sujeitos aprendentes, mais particularmente quais as suas motivações, 
as suas expectativas e interesses pessoais. 

No caso da Brigada Médica Cubana, o território principal da sua 
intervenção centrava-se no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), 
situado em Díli, embora muitos destes profissionais também trabalhassem 
noutros hospitais de outros distritos de Timor-Leste. 

Cientes da dificuldade de ter acesso a estes locais de trabalho, por questões 
que se prendiam com a privacidade das informações, procurámos, contudo, 
obter autorização para visitar o respetivo local de trabalho dos formandos. 
Desta forma, pudemos penetrar no contexto profissional dos aprendentes, 

                                                             
9 Tanto as turmas da FMCS como da CVTL foram turmas partilhadas com a docente Ana Patrícia dos 
Santos Moura. 
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contactar com os diversos profissionais que atuam nesta área, com as diversas 
especialidades médicas, observar as condições de trabalho, proceder à recolha 
de materiais autênticos (formulários diversos) e também efetuar o registo 
fotográfico. 

Este trabalho de pesquisa foi realizado tanto no HNGV como na sede da 
CVTL. A autorização para a recolha de materiais autênticos, nestes dois 
locais, permitiu-nos um conhecimento mais aprofundado da esfera 
profissional dos aprendentes e desta forma inteirarmo-nos das suas 
necessidades linguísticas. À semelhança do que acontece noutros setores de 
atividade em Timor-Leste, também no setor da saúde, e neste caso no 
HNGV, se assiste à coexistência de várias línguas. Para além das línguas 
oficiais, português e tétum, encontramos sobretudo documentos em inglês e 
também em indonésio. É frequente o recurso ao inglês (ex: wheezing) ou ainda 
ao indonésio (ex: campak10) para designar sintomas, doenças, utensílios 
médicos, ou seja, vocábulos que integram uma terminologia mais técnica. 

 

 
Imagem 1: Formulários recolhidos no HNGV (em português e em inglês). 

 
Semelhante situação é encontrada na CVTL onde as línguas mais 

utilizadas, tanto na oralidade como na escrita, são sobretudo o tétum e o 
inglês, como se verifica através dos formulários recolhidos. 

 

                                                             
10 Sarampo em português. 
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Imagem 2: Folhetos recolhidos na sede da CVTL (em tétum e em inglês). 

 
Como verificamos, tanto no HNGV como na CVTL, os nossos 

aprendentes de língua portuguesa estão expostos diariamente a input11 
linguístico muito variado, convivendo diariamente com várias línguas. Por ser 
um contexto tão particular, onde coexistem várias línguas, é necessário que 
se comece a pensar em metodologias que se possam aplicar ao contexto 
timorense. 

Face a este cenário e tendo em conta que o nosso público-alvo (Brigada 
Médica Cubana e funcionários da CVTL) procurava formas de aprender e de 
aperfeiçoar os seus conhecimentos em LP, delineámos alguns eixos de 
atuação que consideramos essenciais para o futuro do ensino desta língua, 
neste pequeno país lusófono, nesta área particular e ainda inexplorada: a área 
da saúde. 

 
5. Contributos para o ensino de português na área da saúde em Timor-
Leste 
É indiscutível que o ensino de PLNM aplicado à área da saúde, em Timor-
Leste, requer dos docentes, para além de um conhecimento profundo e 
atualizado desta área, um conhecimento do contexto histórico, sociocultural, 
multilinguístico onde se movem os aprendentes. 

Sem obliterar a enorme importância que a língua tétum assume em Timor-
Leste, largamente utilizada em contexto profissional (como verificámos 
aquando da análise das necessidades), consideramos essencial o 
                                                             
11 De salientar que este input  linguístico (principalmente em inglês) nem sempre é da melhor qualidade, 
já que é frequente encontrar diversos formulários com  termos técnicos que se desviam da norma escrita 
da língua inglesa. 
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conhecimento desta língua, por parte do docente de LP, como forma de dar 
resposta às necessidades dos aprendentes. Note-se que em muitos dos 
formulários que encontrámos no HNGV e na CVTL nos deparámos com 
léxico específico sobre o corpo humano em língua tétum. Assim, ao longo 
das sessões em LP, particularmente no nível A1, socorremo-nos de listas de 
vocabulário concernentes à área da saúde, particularmente sobre o corpo 
humano12, como mostra o exemplo que se segue:  

 
Tétum Português 
Ulun  Cabeça 
Matan  Olhos 
Fuuk Cabelo 
Ibun  Boca  
Ibun-kulit Lábios 
Inus Nariz 
Kakorok Pescoço 

Quadro 1: Léxico sobre o corpo humano. 
 
Cientes da existência de glossários de termos técnicos, em português, para 

a área da saúde, consideramos, contudo, que o futuro do ensino do português 
para este fim específico, em Timor-Leste, passará pela necessidade de se 
proceder à elaboração de glossários contextualizados. Dado que a língua 
tétum é língua oficial, cujo uso é recorrente nas mais variadas áreas 
profissionais (nomeadamente na área da saúde) e face ao inegável peso da 
língua inglesa, como língua da ciência, seria útil e necessário proceder-se à 
elaboração de glossários terminológicos multilingues onde, desta forma, os 
aprendentes pudessem estabelecer conexões interlinguísticas (tétum, 
português e inglês). 

Situando-nos na dominante abordagem comunicativa do ensino de 
línguas e à luz das orientações emanadas pelo já conhecido Quadro Europeu 
Comum de Referência (QECR) (Conselho da Europa, 2001), consideramos 
fundamental direcionar o ensino de português para as situações concretas 
vividas pelos aprendentes no presente, sem esquecer as suas necessidades 
futuras, na sua área laboral específica. Tendo em vista uma competência 
comunicativa especializada, esta abordagem passará pela utilização de 
materiais autênticos e relevantes, como os formulários por nós recolhidos, 
em língua portuguesa, no HNGV e na CVTL, indo ao encontro dos 
interesses profissionais dos aprendentes, sem esquecer os diferentes estilos e 
ritmos de aprendizagem de cada um deles. 

                                                             
12 Léxico fornecido durante a formação em língua tétum (nível iniciação), realizada aos docentes 
portugueses pelo Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação, em Díli. O 
curso de língua tétum decorreu entre os dias 15 de abril de 2013 e 16 de agosto de 2013, com uma carga 
horária de 60 horas. 
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Na senda deste pensamento, é preciso que os materiais utilizados na aula 
de português tragam informações factuais sobre a realidade da área da saúde 
em Timor-Leste. É essencial que os profissionais, que trabalham nas mais 
variadas áreas da saúde, em Timor-Leste, se familiarizem, em português, com 
as especificidades do seu contexto de atuação, com os problemas, com as 
situações mais recorrentes do país (por exemplo, a malária, a mortalidade 
infantil, a malnutrição, entre outras situações). 

Como referimos inicialmente, o ensino da LP aplicado à área da saúde 
exige do docente um conhecimento atualizado desta área. Não queremos 
com isto dizer que o docente vai ensinar a profissão aos aprendentes, mas 
sim ensinar português para uma profissão específica. É, pois, natural que os 
aprendentes da área da saúde conheçam melhor do que o docente o 
funcionamento do campo onde trabalham. Assim sendo, a aprendizagem da 
LP far-se-á por meio de um trabalho colaborativo onde a partilha de 
conhecimentos entre docentes e aprendentes é essencial para o êxito da 
aprendizagem. Este “trabalho em parceria” implica que o docente se inteire 
da realidade profissional vivida por estes aprendentes. Só desta forma é que 
se poderá promover um ensino contextualizado e de acordo com objetivos 
dos aprendentes. A este propósito e a partir da observação do trabalho levado 
a cabo pelos profissionais da CVTL, nas sessões de formação em primeiros-
socorros, em escolas do ensino secundário, em Díli, pudemos recolher 
testemunhos escritos e fotográficos que utilizámos posteriormente no curso 
de LP para fins específicos. De igual modo, ao ser-nos permitida a entrada 
no mundo laboral da sede da CVTL, em Díli, pudemos contactar com 
diferentes funcionários que exerciam diversos cargos e proceder à realização 
de entrevistas13, tendo em vista a sua utilização no curso de LP, como 
exemplificamos de seguida: 

Texto 1: Entrevista ao chefe da formação em primeiros-socorros, 
Mariano Pereira, na sede da CVTL. 

 
Mariano de Jesus Pereira nasceu no dia 7 de março de 1986. Realizou o 
ensino secundário no Colégio de Fatumaca, em Baucau, e anos mais tarde 
começou a trabalhar na Cruz Vermelha de Timor-Leste. Iniciou o trabalho 
na Cruz Vermelha, no distrito de Lautém, em 2008, e dois anos mais tarde 
transferiu-se para Díli onde trabalha atualmente como chefe da formação 
em primeiros-socorros. 
 
FMCS: Qual é o papel da Cruz Vermelha em Timor-Leste? 
Mariano Pereira: A CVTL realiza cursos de formação de socorrismo em 
ONGs, nos diferentes ministérios e noutras instituições públicas, 

                                                             
13 A atividade de realização de entrevistas e recolha de testemunhos escritos e fotográficos foi realizada 
em parceria com a docente Ana Patrícia Moura dos Santos. 



AOTP – American Organization of Teachers of Portuguese FALL 2020 

111 

nomeadamente em escolas. Esses cursos de formação procuram dar a 
conhecer, aos participantes, formas corretas de atuar em caso de acidentes 
de viação, incêndios, inundações e outras catástrofes naturais. O trabalho 
da CVTL centra-se na gestão de situações de desastre, mas também temos 
outros departamentos, como por exemplo, o departamento que se dedica 
à localização de pessoas desaparecidas no período da ocupação indonésia. 
A CVTL marca ainda presença em eventos públicos, como, por exemplo, 
jogos de futebol, receções a turistas ou até mesmo encontros da CPLP, 
com o objetivo de despistar situações de risco e prestar serviços de 
primeiros-socorros com a máxima prontidão. A CVTL realiza, também, 
cursos de formação em primeiros-socorros para a comunidade. A 
Juventude da Cruz Vermelha é constituída por crianças e jovens que 
divulgam os procedimentos corretos na prestação de primeiros-socorros 
nos seus sucos e nos seus distritos. 
FMCS: A CVTL também está presente nos distritos?  
Mariano Pereira: A CVTL tem filiais em todos os distritos e nessas filiais 
trabalham pelo menos três pessoas: um coordenador, um funcionário da 
área da saúde e um funcionário da área dos desastres naturais, aos quais 
se juntam os voluntários. 
FMCS: Quais são os desafios que a CVTL enfrenta, neste momento?  
Mariano Pereira: Em primeiro lugar, um dos grandes desafios da CVTL 
é despertar a consciência da população para a importância desta instituição 
e para o trabalho que ela realiza. É preciso despertar consciências e fazer 
a divulgação da sua atividade, sobretudo entre os estudantes. Seria 
importante que pelo menos um dos elementos no seio de cada família 
soubesse como atuar em caso de acidente, de desastre natural, entre outras 
situações. 
 
À semelhança do que a literatura sobre o ensino-aprendizagem de uma 

LNM tem vindo a referir, considera-se também essencial, no ensino do 
português para fins específicos, o desenvolvimento não apenas da 
competência linguística, mas de outras competências, entre as quais, no 
domínio da pragmática, a competência comunicativa intercultural (Byram, 
2008). Desta forma, outro aspeto de extrema relevância que deverá ser 
trabalhado no ensino do português para fins específicos, importante não só 
na área da saúde como em todas as outras áreas, será o desenvolvimento no 
aprendente da sua competência intercultural. Num mundo cada vez mais 
exasperado, é necessário que, na aula de português, se promova também uma 
atitude de tolerância e respeito para com os costumes e hábitos da sociedade 
onde estes profissionais da área da saúde atuam, neste caso em Timor-Leste. 
Caberá ao docente ensinar a produzir e a interpretar mensagens linguísticas 
tendo em consideração o complexo contexto cultural em que elas acontecem, 
já que a aprendizagem de uma língua põe os alunos em contacto com culturas, 
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normas e costumes diferentes. Destarte, compete ao docente expor os 
aprendentes às normas, às convenções pragmáticas para que estes possam 
agir de forma socialmente conforme na língua-alvo. 

 
6. Considerações finais 
Como expusemos no início deste artigo, o ensino do português em Timor-
Leste para fins específicos tem sido alvo de uma procura crescente. Tal 
procura impõe uma resposta adequada por parte dos agentes que se dedicam 
ao ensino da LP. 

Embora já existam no mercado alguns recursos didáticos para o ensino da 
LP para fins específicos, na área da saúde, procurámos mostrar que cada 
contexto é diferenciado e exigirá do docente uma resposta adaptada e 
direcionada. 

A partir da nossa experiência, procurámos ilustrar a importância da 
realização de um diagnóstico das necessidades, realizado no terreno, como 
forma de preparar adequadamente os aprendentes para situações onde terão 
de interagir fazendo uso da língua que estão a aprender. Note-se que, a análise 
das necessidades, aqui documentada, não se baseia em cenários hipotéticos, 
mas assenta antes em cenários de atuação real. Neste sentido, este trabalho 
empírico encontra justificação junto dos agentes de ensino de PLNM, que 
venham a intervir na área da saúde, naquele território específico. 

Salientámos, entre outros aspetos, neste processo, a importância da 
dinâmica estabelecida pelo docente com os aprendentes, através de um 
trabalho colaborativo, que envolve a partilha de conhecimentos como forma 
de garantir o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. O perfil do 
docente de LP para fins específicos será o de um profissional sensível à 
realidade que o envolve, disponível para manter contactos com todos aqueles 
que direta e indiretamente se movem numa realidade profissional específica, 
observador da realidade envolvente e profundo conhecedor das áreas de 
atuação do seu público-alvo. 

Sendo notório um aumento na produção de materiais didáticos para o 
ensino do português como LNM, ao longo das últimas décadas, este aumento 
não se verifica, de igual modo, na produção de materiais didáticos de PLE 
para fins específicos. Parece-nos, pois, que esta escassez de materiais 
instrucionais, direcionados para grupos específicos de aprendentes que 
procuram ferramentas para atuar num contexto particular, advém também da 
insuficiência de pesquisas na área da linguística aplicada ao ensino do 
português para fins específicos.  

Por último, este trabalho procura instigar à realização de mais estudos 
conducentes ao incremento da produção de materiais instrucionais 
orientados para uma área de extrema relevância (a área da saúde) e 
direcionados para um contexto onde a LP, ainda que titubeante em relação 
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ao número de falantes, assume um papel de extrema relevância, pois é língua 
oficial. 
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O Essencial Sobre A Língua Portuguesa como Ativo Global da coautoria dos 
investigadores Luís Reto, Nuno Crespo, Rita Espanha, José Esperança e 
Fábio Valentim, surge a propósito das comemorações do 1.º Dia Mundial da 
Língua Portuguesa, celebrado a 5 de maio de 2020, sob a chancela da 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda e apoio do Instituto Camões.  

O livro, como se detalha na continuação desta apreciação, integra seis 
capítulos mais a introdução e a conclusão, nos quais são tratadas questões 
cruciais acerca da situação do português no mundo contemporâneo, 
sobretudo enquanto ativo estratégico para a atividade económica da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

Na Introdução (pp. 11-18), o livro surge enquadrado na sequência de 
trabalhos atuais na área da Política de Língua, tais como o Potencial Económico 
da Língua Portuguesa (2012) ou o Novo Atlas da Língua Portuguesa (1.ª ed.: 2016; 
2.ª ed.: 2018). Ademais, frisa-se, desde logo, que este novo estudo não aborda 
aspetos filológicos ou literários da língua. 

O Capítulo I (pp. 19-24), a partir da ideia de paralelismo entre a história 
da evolução das línguas e a história da evolução das espécies, debruça-se 
sobre a atual galáxia linguística. A argumentação apoia-se na teorização do 
sociólogo Abram de Swaan (Words of the World: The Global Language System, 
2001) que propõe uma visão hierárquica do sistema linguístico em quatro 
grupos, nomeadamente línguas periféricas, línguas centrais, línguas 
supercentrais e línguas hipercentrais. Nesta categorização, ao lado da língua 
espanhola ou da língua francesa, p.e., o português integra o grupo das 
designadas línguas supercentrais, enquanto que o inglês se singulariza pelo 
hipercentralismo que usufrui atualmente na qualidade de língua franca de 
comunicação. 
                                                             
1 Daniel Ferreira é mestre em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira e licenciado em Estudos 
Portugueses e Lusófonos pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Na mesma instituição, 
concluiu o ano de especialização em Estudos Comparatistas e Relações Interculturais do mestrado em 
Estudos Literários, Culturais e Interartes. Ao abrigo do programa de mobilidade Erasmus+, estagiou na 
Universidad de Valencia (2018/2019) e, ainda, na Universidad de Extremadura (2019/2020). 
Simultaneamente, enquanto bolseiro do programa de auxiliares de conversação estrangeiros em 
Espanha, assumiu funções na Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz (2019/2020). Atualmente, entre 
outras atividades, leciona português como língua estrangeira no Camões - Centro Cultural Português em 
Vigo (2020/2021), na Espanha. As suas áreas de interesse e investigação são a política de língua e, 
sobretudo, a didática do português como língua estrangeira, com ênfase na prática da oralidade. 
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De seguida, o Capítulo II (pp. 25-36) versa sobre o caso específico da 
expansão da língua portuguesa pelo mundo, que numa visão comparativa 
entre as maiores línguas mundiais se distingue como a língua materna que 
apresenta os valores de crescimento mais altos em milhões de falantes, visto 
que desde o século XV, início das viagens e explorações marítimas, ao século 
XXI progrediu de 1 milhão para mais de 250 milhões de falantes. Inclusive, 
face ao crescimento demográfico previsto para Angola e Moçambique, serão 
mais de 500 milhões os falantes de português no mundo no final deste século. 
No entanto, como sugerido pelos autores, esta nova realidade exigirá, a seu 
tempo, a dinamização de uma Política de Língua estrategicamente orientada 
para o crescimento equilibrado da CPLP. 

O Capítulo III (pp. 37-50) sublinha a influência da economia na língua, 
tanto como capital humano como na promoção de trocas comercias. De 
facto, a proficiência em pelo menos uma língua estrangeira constitui hoje um 
requisito (quase) obrigatório para a entrada no mundo do trabalho e 
consequente livre circulação de bens e serviços entre nações. Mas, apesar 
disto, a proximidade linguística que existe entre comunidades, como se 
verifica entre os países da CPLP, facilita, à partida, as trocas comerciais ou, 
mesmo, atividades recreativas como o turismo. 

Depois, o Capítulo IV (pp. 51-98), o mais extenso deste volume, apresenta 
três audazes hierarquizações das principais línguas mundiais. Para esta tarefa, 
são consideradas 110 línguas que têm em comum 1 milhão de falantes de 
língua materna como mínimo. A primeira ordenação centra-se na soma de 
falantes, a segunda ordenação avalia o impacto global das línguas (p.e., na 
educação, na cultura e na ciência) e a terceira ordenação considera o potencial 
de evolução das línguas, a partir da observação da evolução da economia no 
prazo de três anos e, ainda, de acordo com as previsões de evolução 
demográfica aguardadas para o final do século. Nestas três listagens, note-se 
o português sempre entre os primeiros dez lugares, maioritariamente na 6.º 
ou 7.º posição. 

No Capítulo V (pp. 99-114) são sumariamente descritos os movimentos 
de atuação estratégica para a promoção da língua e da cultura portuguesas no 
mundo, protagonizados pelo trabalho em rede de três instituições de 
excelência no ensino e certificação da língua, designadamente o Instituto 
Camões, a Rede Brasil Cultural e o Instituto Internacional da Língua 
Portuguesa – ILLP, cuja sede se localiza no arquipélago de Cabo Verde. 

Na continuação, o Capítulo VI (pp. 115-138) revela quais são as perceções 
e os usos do português pelos alunos do Instituto Camões, a partir da 
apreciação de três inquéritos empregues entre 2008 e 2018. Trata-se de uma 
leitura descritiva dos resultados que, como sublinhado pelos autores, permite 
a ilação de algumas considerações gerais sobre o português enquanto língua 
global. Entre outras conclusões, como se supõe pelo enquadramento de 
aplicação de inquéritos, salienta-se o estudo como a situação de uso da língua-
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alvo mais frequente entre os alunos estrangeiros. No entanto, numa 
comparação panorâmica entre os usos atuais e as expectativas de utilização 
futura do português, os resultados são muito promissores, visto que para a 
maioria dos alunos o conhecimento de outras línguas cria novas 
oportunidades, tanto profissionais como recreativas.  

Nas considerações finais (pp. 139-143), enfatiza-se a urgência no 
investimento de uma Política de Língua estrategicamente mais significativa 
no estrangeiro, numa ação que se supõe cooperativa entre os estados da 
CPLP e que, por esta via, crie as condições necessárias para a massificação 
do ensino do português como língua segunda em comunidades mais 
alargadas do que aquelas que abrange atualmente.  

Dito isto, tanto na medida que enquadra as investigações mais relevantes 
na área como divulga informação atualizada sobre a situação do português 
no mundo contemporâneo, diga-se que o livro em apreciação cumpre o 
objetivo a que se propõe. Ainda, numa escrita enxuta e clara, O Essencial Sobre 
A Língua Portuguesa como Ativo Global ocasiona uma leitura prazerosa, ao que 
agrega o seu acesso gratuito no sítio do Instituto Camões 
(https://www.instituto-camoes.pt) 
  

https://www.instituto-camoes.pt/
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