
POR'l'UGUCS P1\R1\ ES'l'R1\NCE 1ROS: TEOR 11\ E PR1'i.TICA

NO PL1\NEJ1\MEN'l'O DE UH CURSO

1\ UFRGS (PrO-Htlilor-i<:lde Extcl1s:lo - PHOHEX'l' - !:lsti-

tuto de Letras, Centro de Lin'Jtllslica Aplicild<:l)esta ofe-

recendo, no l'rimciro sempstre de 1986, PortUfJUeS p,ll-a Es-

tran')eiros, com car;;tcr de curso-piloto, nil forma ::'.0 um

Esta comunica~5o ViSil a, primeiramente, considerar as

pressupostos teoricos que embaSilm os procedimentos adota-

dos. A seguir, relatam-sc as cxperiencias com plane:amen-

to, sele~ao dos candidatos, prcp<:lra~ao do milterial ~~stru

cional e pratica docente no primeiro roes de funcion~~ento

do curso. Apontam-se, tamb~m, iniciativils futuras.

o ensino de uma lingua estran')eira implica reu~ir de

modo coerente principios extraidos de investi'Jacoes em di

ferentes disciplinas, de modo a abarcar a complexidade da

lingua. Assim, i ~ssencial explicitar a abo~dagcm seguida,

que se consti tui em um conjunto de principios teoricos qJe

delineiam a filosof1a de todas <:lSiniciativa!; implc~~nta-

Nossa ahordagcm visa a compelencia comunicati\'a do

<:llunona lIIl']ua.::alvo.Scr(UL'm-~;l'os cril6rj()s de Cclr'.Jle&

SW;1in (apud Saviql1(,Il,1'JH3:3'i-43l, que idcnl ific.lm ,",ualro

componentes na compclcncia comunicativa: a) competencia

qram.:ltical Oll 1 in'ltIL;tica - Corrl'~i'iodas (l:;truturas qrama

ticais; h) cumpctcnciil !locio11wJIIl!;lica - ill1c<Ju,"l~:i()<las



conv~ncoes sociais do uso da lingua; c) competencia di~-

siva - cxperiencia e consciencia do individuo com intera-

<;;.3:0em diferentcs tipos de Lliscurso; d) cO/llpetenciaestr~

tegica - compcnsa~ao para d~ficiencias no dominio em quai~

quer dos outros tres sotores, uma vcz que toda compo ten-

cia comunicativa e rolativa (mesmo na lingua materna).

Ap~e"di~~gem e vista de acordo com principios cogni-

tivos, na medida em que se privilegiam os processos da e~

trutura cognitiva do aluno no contexto instrucional. Uma

vez que so e registrado e assimilado aquilo que for con-

siderado relevante (e.g. Van Dijk, 1981:8-10) ocorre

aprendizagem em situac;oes significativas e proximas da vi

da real do individuo.

Aplica-se a noc;ao de esquemas de Rumelhart (1984:2-3),

que se constitui em uma teoria prototipica que explica co-

mo representar e.usar conhecimento e significado, inclusi-

ve para predi<;;oesdo que e novo. Assim, so cada indivlduo

ve 0 mundo a partir do conjunto de seus esquemcts, explici-

ta~se 0 papel da experiencia previa e da formulac;ao de hi-

poteses.

Nesse curso, organizam-se e promovem-se as situa~oes

mais propicias para que ()ph'ce Bu - 0 que 0 texto (oral/

escrito em situacao de recepc;.:lo/produc;ao)exiqe do aluflO-

seja mais enfatizado do que 0 p'tcdlltc' - 0 texto em si. As-

sume-so que 0 conto~do de urncur so de lin~uas dove ser co

lllunic~ll;Zio,0 proccsso coqnitivo do conscicntizac;ao lin'lOis

tica 0 do conhecimento ('sljuc'miitico,bem como a propria



a~rendizaqem. Desse modo, 0 contc~dd passa a ser 0 procc!
so de intcracfio lin~tlistjca, de acordo com uma vis~o dis-

~ursiva da lingua, que GC bascia em investigac6es da psi-
co e da sociolingaIstica, numa lcntativa de despertar 0

aluno para qucst6es esscncinis que est50 intrlnsecas no
que e dito: quem diz, para lluem, com Clue intencao, quando,
usando que habilidades e cstrat~~ias.

A situacao de imersao reforca a validade da abordagem
comunieativa, pois ha necessidade imediata de aplicacao ~
ra ~obreviver. 0 uso de lingua oral na aula torna-se mais
v,iavel, sistematizando as experiencias eomunicativas viven-
ciadas durante todo 0 dia, a partir da selecao de material
ai.!tentico,na perspectiva de graduar a tarefa e nao 0 tex

to (Grellet, 1981:8).

Assim, a gramatica passa a ser urnmeio para atingir

urnfim, e 0 aluno e corrigido quando esse fim - a intera-
cao - nao e efetivado ..56 entao os aspectos formais da l~
gua sao explieit~dos e sua importancia e justificada , de
aeordoeom a proposta de Brumfit (1979:183): 19) eomuniear
tanto quanto possivel; 29) trabalhar empecilhos a comuni-
cacao, 39) fazer "drills", se ndcessario.

Esse modelo tambcm-iltcnde aos estilos cognitivos de

aprendizagem, resumidos por Hatch (1983:222-5) em: a} ana

lltieo, baseado em rcgras; b) globalizantc, bascado em co
leta de dados. Difercntcs alunos t~m predominantemente urn
ou outro estilo, cnquanto que muitos aplieam estrategias
e habilidades.~~ aprendizagcm mistas, em ocasi6es distin-



Frente aDs aspectos positivus e neqativos das condi-

c6es reais de trabalho, a cquipc adotou os sequintes pro-

cedimentos no planejamento do curso: a) plano previo-pro-

cesso padrao da PROREXTib) analise de necessidades -que~

tionario an6nimo respondido no ato de inscricao, para 1e-

vantamento de necessidades, dificu1dades, interesses e in

formac6es quanto aD nivel de conhecimento e dominio 1in-

g6isticoi c) se1ecao (pre-teste) - teste para habi1idades

de estudo e 1ing6isticas, com textos autenticos proprios

do registro escrito e entrevista individual com perguntas

sobre a vida pessoa1 do candidato e tarefas proprias do r~

qistro oral; d) planejamento das unidades instrucionais ,

preparacao de material e ava1iacao do andamento do curso-

encontro semana1 de 4 horas.

Uma vantagem que logo s~ evidencia e 0 curso nao es-

tar ligado a nenhum sjstema educaciona1, por ser ativida-

de de extensao. Urn outro aspccto positivo e a mesma equi-

pe ser responsave1 por planejar 0 curso, preparar os mate

riais e ministrar as aulas. 'rsso favorece a pratica da

tendencia mais rccente (Brumfit, 1984) de implementar urn

curriculo basico aberto a contribuic6es emerqentes de nc-

ccssidadcs imcdi3tas e locais a partir da interacao de s~

la de aula, au scja, urncurriculu como ponto de partida

para ncgociac6cs. 0 plano final e detalhado e muito mais



Por outro latIo,0 proprio falo de que a mesma cquipe

mlnlstra 0 que planeja e prepara resulta em dificuldades.
Envolvidas com muitas outras a-tividades, as professoras
precisariam de mais tempo para trabalhar neste projeto .
Tudo vem sendo feito para aplicacao imediata, e, por mais
que se procu~e manter a visao do todo, reconhecem-se defi
ciencias em planejamento, preparacao de materiais e ava-
liacao do que vem sendo feito. ~ tambem uma dificuldade 0

fatode nao ser possivel saber com antecedencia quais as
caracteristicas dos estrangeiros que procuram 0 curso,vi~
to nao ser viavel implementar analise de necessidades pr~

viamente.

o plano de cursu formal constou da meta final e do
conteudo programatico. Enfoca-se 0 propasito basico do alu
no no curso e 0 que ele sera capaz de fazer apas a instr~
cao: 0 desenvolvimento das habilidades lingfiisticas de ler,
ouvir, falar e escrever, com enfase nos aspectos comunica

tivos.

A orga~izacao do conteudo programatico baseou-se nas
diretrizes de van Ek (1977), especialmente dedicadas a

estabelecer urn limite minimo de funcoes, nocoes e expone~
tes que urnsujeito de lingua estrangeira necessita para se
comunicar em situacao de irnersao. A listagem obedece se-
qUencia ciclica, pois os itens sac cantinuamente retoma-
dos e ampliados, de maneira flexivel a partir do contexto

concreto.



des de concordar (intelectual) I gostar (emocional) e apr~

var (moral). Prender-se a tais detalhes significaria limi

tram no Brasil par razoes diversas, desde radicar-se, tr~

balhar e estudar ate viajar par lazer e aventura. A maio-

ria desses alunos havia chegado ao Brasil a partir de ja-

neiro de 1986, com uma escolaridade minima de 29 qrau, m~



vos nos 'lll,-'is os alllllO:3l~~;lilriam pnclajados i1branfJiilmauas

arc.:lsprincipal~;: l';lrticil'.\l-<It' dlivi<1illl.'~;dcademicase/ou

profissionais c tamb6m l-oa11z,lt·alividatles corriqueiras,

tais como fazer compr,,~;, pel! ir l' fon1l'ccr informacaes, SO

cializar-se, Embora para alCJuns iI r;\z50 d,"1sua cstada no

Brasil fosse de ordem profisslonal, de imcdiato todoselcs

precisavam adquirir um<t c.ompelellcia minim;! em comprcensao

e expressao oral em situa~aes cutidianas. Assim, escolhe~

-se 0 registro informal, enfatizando-se a linguafJem colo-

quial adequada aos diferentes contextos.

Vista que asses alUnos estao em contato diario com a

lingua portuguesa e, de alguma forma, se comunicando dur~

te as vinte e quatro horas do dia, cssa situacao pareceu

ideal para por em pratica 0 principio de maior enfase a
fluencia do que a correcao, numa aborda~em cognitiva que

envolve explicitar como funciona a processo de comunica-

Cao.

Uma vez identificado urn determinado numero de neces-

sidades lingfiisticas, organizou-se uma lista de fun~aes

correspondontes. A ordena~ao na apresentaeao dessas fun-

eoes obedeceu ao crit~rio de maior necessidade para efeti

var-se a comunicacao.

Oa primeira ate a terceira aulas, privilcgiou-se 0

trabalho oral, criando-se situaeocs cOrrci'llloiras de inte

raeao e fornecendo-se apenas a sistemill.iziI<;iiodos ilens

gramaticais necessarios. Esses foram os prunomcs pcssoais,

possessivos e dcmonstralivos, cnfalizalldo-sc, no caso dos



pO~i~;eS5ivus, ,l fun:',:, dl~ c(lncordiincia desses prunomcs na

lin'Jui1 portn,nl"","l. ::.1 '111.II!:l dllli1, foj int:n)dllzido () ver-

bo i't. par ser um \'erbo com not ada frcql'1encia n.:lS ~i tU.:l-

Goes de comun'ica<;,'io prUp()~il..:lS. N~l Clprescnl.aG.'lo, ob~;crvoll-

-~;e 0 enfuquc 11('<;,1,' dl' (('mp" ;:\0 invcs de (('lIIpU v(,'lbaf. Por.

cKcmplo, em vcz de fazer refen3ncia Cl prctcrito perfci to

e impcrfeito, apresentou-sc a n01;.30 de mOIlH'IItu versus du-

nac~o no passado. Nas quinta c sexta aulas, propiciou-se

o contato dos alunos com 0 discurso cscrito atraves deuma

tarefa de reconhecinento de discurso formal e in~ormal.

Observou-se uma certa resistencia por parte de alguns alu

nos, possivelmente devido a tradieao de uma abordaqem cen

trada na comp~tencia lingaistica. Esses alunos manifesta-

ram uma necessidade de maior "input" gramatical, como se

aprender uma lingua significasse aprender a ']ramatica

dessa lingua .. A partir da setima aula,empreendeu-se uma

~aior sistematizaeao de formas da lingua portuguesa atra-

ves de texto escrito. Ainda na setima aula, foi apresent~

do 0 verbo e~ta.'t e, na oitava aula, 0 verba ~C!t, arnLosfre

qQentes na interaeao, sendo obedecido 0 mesmo enfoque de

HOC~(J de tem/.'C, com atividades praticas inte'lradoras.

Com a pr.:ltic;:\ Ur)ccnl.e de uczesscis !Jor.\s, a c'luipe

concllliu que procedcr-ia Cl ill(JlIllla~; modific"G{)CS n{:'(.::e:,:;,'1ria~;

a partir dcss~ cxperiencia. Sao clils:



so, considerou-se 'Ille a siluacao de lmersao na lIngua po!.
tuguesa proporcionaria {)porl.unilLll.h~para os alunos ouvi-

rem epraticarcm oralmente a lin'1ua,m'-lSapos urn mes de
curso, parece claro que iS50 6 insuficiente , fazendo-se
nece5sirio maior "input" oral atraves de material aut~nti
co gravado em fitas casseles.

-COIl~Ctl'jlt-iZ<lt;ii(, Cin911{~tic<l: tendo 0 curso uma orien

tacao comunicativa, parece fazer-se necessario urn maior
trabalho de explicitacao da abordagem utilizada propi-
ciando a aprendizagem atraves da formaCao de uma conscien
cia lingQistica.-

Alem das modificacoes, estao previstas as 5eguintes
iniciativas futuras:

- ~eedicao do C~~60: havia uma hipotese - confirmada
na selecao - de que os alunos poderiam ser distribuidos
em dois grupos: necessidades basicas de comunicacao e ape!.
feicoamento de conhecimentos e habilidades na lingua.

A~sim, no segundo. semestre, sera reeditado 0 curso, emum
nivel mais avancado, podendo - ou nao - ser continuacao
do curso-piloto. A abordagem sera tambem discursiva e c01
nitiva, seguindo os mesmos principios apresentados nas se

coes 2 e 3.

- lltl'lIdiml'uto individuaf: planejado para ser imple-
mentado no selJundo seme-slre, esse servif;;ose dirige a al~

nos que procurem 0 curso aposseu inIcio, buscando habili
ta-los a integrar-se 0 mals rapidamente possIvel ao cursu
regular.
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