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o curso de Portugues para Estrangeiros foi criado no
I

primeiro 'semestre de 1986 na UFRGS, por iniciativa conju~
ta da Coordena~ao de Pesquisa Lingdlstica do Centro de
Lingdlstlca Aplicada (CLA) do Instituto de Letras • da
Pro-Reitoria de Extensao (PROREXT). 0 curso tem dur~ de
40 horas e, no prlmelro semestre de 1987, esti em sua teE
'ceira edi~io. Por estar filiada ao CLA, essa ativldade a~
sume ua carater de ua projeto de pesqulsa elD lingdlati-
ca aplicada ao ensino de 1Inguas.,

o objetivo desta oqlDUnic~~io e copfrontar a pratica
COlDa fundamenta~io que a embasou. A &borda gem adotada pE2

p5e-se a privilegiar os princIpios da lingdlstica discur-
aiva, da psicologla cognitiva, da pslcolingdlstica e da
sociolingdlstica. Pretende-se, aqui, analisar e relacio-
nar essa p'roposta com as caracterlsticas especIficas dos
grupos e dos indlvlduos e com os procedimentos efetivame~
te aeguidos.

BID ua primeiro momento, apontam-se os pressupostos
te6ricoa de uma maneira geral, uma vez que esses ja foram
tratados em outro. trabalhos da equlpe (CELIA et aliI,
1986a, 1986b). A seguir, caracterlza-se a popula~io-alvo,
considerando as limita~oes da situa~io vivenciada na
UFRGS. A partir desse contexte, tra~a-se um paralelo en-
tre a teoria e a pratica, fazendo uso de alguns exemplos
concretos, a fim de acompanhar a aplica~io efetiva da
ebordagem proposta. Avalia-se a experiencia como um todo.



Os princIpios teoricos que norteiam 0 planejamento do
curso, a prepara~ao do material instrucional e a pratica

·de sala de aula centram-se na concep~ao da lIngua enquan-
to discurso. Esse enfoque encerra uma interdisciplinarid~
de lnerente, ao pressupor que 0 conteudo das aulas seja
lntera~ao e aprendizagem enquanto processos conscientes,
crItlc08 e autonom08. A lIngua enquanto sistema formal e
codigo proprio de urnpavo ou cultura e fator que se subm~

.1

te a essa visao processual (par exemplo, Brown I Yule,

Quanto ao plano do,curso! optou-s~ par um planejame~
to em proceaso.Seguem-se as diretrizes de van Ek (l977)de
modo flexIvele cIclico, evitando a 11stagem exaustiva que
caracterlza 0 trabalho do Conselho da Europa (Brumfit,
1984), atrav8s de uma aval1a~io contInua que considera,em
prlmelro ~ugar, as motiva~oes emergentes da sltua~ao ime-
dlata.

Dentro desse quadro, contextualizam-se os materiais,
como urnrecurso ou como 0 elemento de 11ga~io entre 0 al~
no e a meta, servlndo ao processo de ensino-aprendizagem
• I meta flnal de con8cientiza~ao. das complexldades de i~
tera9ao lingdIstlca. Concorda-se com Candlin I Breen (1979:
175), em que nao pode haver materiais de ensino de lIn-
guas ldeais e que sejam universalmente aplicaveis. Entio,
prepara-se todo 0 material, sempre de acordo com crite-
rioa de autenticidade e uso genuino, a partir das necess!



·el0 carater de curso de extensio, a populayio-alvo e
qualquer •• tranqeiro da comunidade com idad. mInima de 15
ano •• A faixa .taria mecUa tem ficado entre 2S • 30 anos,
distribuiyio homoqenea entre os sexos feminino • masculi-
no, nlvel .6cio-econoJDico d. classe -'dia, •• geral. Ra-
cionalidades • proflssoes sio variadas, no entante, uma
tendencia, muito provalmente, i explicada pela localiza-
yio geoqrlfica do estado do RSI hi uma predoJDinincia de
falantes nativos de espanhol e, den~re esse8, a maioria i

e.tudante de graduayio ou pOs-gradua~io na UFRGS.

!a1 caracteristica resulta em problemas na conduyio
daB atividades • no p1anejam-nto do curso como um todo;
poi. desaparece um ele~ento crucial para 0 sue.sso no de-
.envolvlJ18nt;Qde qma ."gunda lIngua - • IIOtivayio der1v~
da da nee ••• idade tmediata de interaqlr (Elli., 1984). A
que.tio 40. 'alante. de l1ngua e.panhola seri tratada com
mai. detalhe na proxima aeyio.

Os candidatos ao curso preenchem um questionirio de
.nllise de necessidades ao se inscreverem, a fim de que
se obtenha um perfil provivel da populayio de cada semes-
tree Os eritirios para constituiyao das turmas tem s1do
homoqeneidade na competencia comunicativa em portuques e
constitulyio de qrupos com nGmero de alunos nao superior
• 15.



Desde 0 primeiro semestre de 1986, confirmou-se urn
dado ji esperadol os grupos de inIcio do ana seriam de
1niciantes e os do segundo semestre, intermediarios. Isso
acarreta 0 detalhamento do plano geral mais voltado· para
necessidades basicas de intera9ao no primeiro semestre e,
no segundo semestre, viabiliza-se urnestudo mais sofisti-
cado e aprofundado do discurso. 0 primeiro semestre nao e
pre-requisito para 0 segundo, mas houve casos de alunos
que fizeram os dois cursos de 1986.

A Froposta basica do curso edesenvolver competen-
cia comunicativa em portugues, enfocando dois ·processos:a
interayao lingdIstica e a aprendizagem!aquisi9ao de ·lIn-
guas. Para tanto, promove-se uma abordagem que visa a
CQn.cienti~a9ao do ienomeno l~ngdI.tlco em nivel indivi-
dual e social, bem como a urnposiclonamento crltico que
leve a autonomia.

fOr urnlado, esse fator faz com que existam mal. oportun!
dades para 0 uso real da lIngua no dia-a-dia -- 0 que e
born.Mas, por outro lado, e nega~iva a expectativa geral
dos alunos de obter competencia lingdIstica na sala de au
la e competencia discursiva, sociollngdIstica e estrate-
gieana rua. Entao, explica-se 0 que se acredita que se-
jam lIngua, saber e aprender uma lIngua. Explicita-se qual



e a teoria que embasa 0 curso e como transcorrem as aU~Q~

em fun~ao disso.

~8e evitar que predomine 0 esquema "inicia~ao pelo profes-
80r - resposta do aluno - 'feedback' do professor". Nem

naturais as intera~oes no ambiente de instru~ao formal. e
preciso propor ativid~des que digam respeito as proprias
vidas e experiencias dos sujeitos, para que eles superem
a tendencia i corre~ao e a dependencia do professor. 0
que acontece na realidade e que 0 professor e 0 membro do
grupo com maior numero de turnos nas conversa~oes, devido
i forte consciencia dos papeis sociais. Nesse sentido, e
positivo 0 recursoa trabalho em duplas ou grupos, com p~
quenas dramatiza~oes.

No entanto, por mais que se enfoque 0 objetivo comu-
nicativo, a situa~ao de dramatiza~ao e artificial em ter-

podem interferir no processo. A simula~ao deve desinibir
o aluno e levi-lo a esquecer a lIngua formalmente corre-
ta, em favor do interesse pela intera~ao.

Om trabalho desenvolvido no 'segundo semestre de 1986
alunos intermediirios, com deficiencia em entona~ao e

pronUncia - ilustra esse ponto. Preparou-se um material
com texto sobre 0 desempenho dos candidatos'as ele~s de
15 de novembro, na televisao (Anexo 1). Como tarefa final



e devessem gravar um programa de 2 minutos. Eles ficavam
livre. para escolher qualquer assunto e podiam ensaiar em
casa antes. Essa atividade nio apresentou problema. quan-,
to a inibi~oes e foi possIvel, inclusive, comentar e cri-
ticar os desempenhos dos alunos com uma ficha que eles
montaram a partir de criterio. que 0 pr6pr!o artigo tra-
zia.

OUtra iniciativa bem sucedida c::••••• meslDO srupo
foi usar um trecho de um texto autentieo de teatro lJ4ra

Hilferty (1978), usou-se essa estrategla para reproduzir,
em sala de aula, uma situa~io natural na vida real, em
que as pessoas ensaiam tom de surpresa ou ironia, por

Essas atividades envolvemdiscurso nacrplanejado ~1s
comum na vida real) -- paralelamente ao planejado, mais
comum em aula. Segundo Ellis (1984:61), mesmo que 0 aluno
opere com simplifica~ao semantica por falta de recursos
lingdIsticos, for~a-se a ativa~ao da competeneia estrate-
gica e a apreensao da gramat1ca em uso. A .itua~ao natu-
ral de intera~ao deve ser fomentada, ao'se criar discurso
relevante, pela negocia~ao do significado e daB condi~oes
de produ~ao/recep~ao, no proprio ambiente de sala de au-
la. Ainda que com marcas de 1nterlIngua, expande-se 0 co-
nhecimento atraves do treinamento de habil~s e estrate



uma at1v1dade (pr1meiro semestre de 1986) que solici
ta a identlflca~ao de frases que nao pertencem ao texto
(Ar.exo2) reflete tals prlncIpios, bem como a prepara~ao
de materlals enquanto processo. Hesmo visando a autentici
dade do discurso de sala de aula, sabe-se que ninguem se
defronta com uma tarefa como essa na vida real. porem, 0
que se quer do aluno nao e a reprodu~ao da capacidade de
resolver esse exercIcl0 especIfico, mas a conscientlza~ao
de como funcionam·eler.~ntos coeslvos e a coerencla na

, constltul~ao do sentldo. ~ atraves de explica~oes e comen
tirios que remetem ao uso da lIngua - fora da tarefa em
si - que se pretende desenvolver autonomia no processa-
mento do discurso e na aprendizagem!aqulsl~ao.

Para que isso aconte~a, e necessario que se conside
rem as partlcipa~oes espontanea~ de todos, mesmo que com
erros formals. A corre~ao deveestar associada a momentos
especIflcos da aula em que os alunos sabem que haveraopoE
tunidade para explica~oes formais, regras, exercIcios. E,
se urntrabalho de conscientiza~ao sobre 0 funcionamento
psic01ingdistico da intera~ao for desenvolvldo, 0 aluno
aprendera atraves de qua1quer situa~ao comunicativa.

A sistematiza~ao deve sempr~ surgir da necessidade,
ou seja, da dificuldade que perturbe a intera~ao (~it,
1979), a fim de tornar-se relevante. Tal procedlmento e
explicltado e justlficado para 0 aluno. Avalia-se que, no
primelro semestre de 1986, a preocupa~io em centrar 0 dl~
curso de sala de aula na intera~ao genulna resultou em



instru~ao formal deficiente. Para equilibrar a rela~ao
'input-Intake-output' dentro de uma proposta comunicati-
va, passou-se a um maior uso de "formulas" (Ellis, "'1984)
nos semestres seguintes. Desde que inseridas em tarefas
desafiadoras, com contextos significativos, com lacuna de
informa~ao e com um objetivo explIcito, tais mecanismos
da lIngua fornecem mais meios lingdIsticos para comunica
Cjfao.

Normalmente, a intera~ao ocorre em portugues. Pela
estrutura do curso, os alunos sempre tem contato com va-
rias professoras, 0 que os coloca na.situa~ao real de mo-
delar-se a diferentes falantes nativos. As professoras tern

os cuidados que caracterizam a "fala do professor" ou a
"fala do estrangeiro" (Ellis~ 1984:85, 96, 128-30): sim-
plifica~ao sintatica, modifica~oes em nIveis lexical, fo-
nologico e morfologico, velocidade menor, muita repeti-
«;rao,adesao ao princIpio do "aqui-e-agora", atos de fala
bem marcados, use de gestos, instru~oes, paragrafos. Alem
disso, a capacidade de compreensao precede e ultrapassaa de
produ~ao.

Alguns desses aspectos reprcsentam uma situa~ao crI-·
tica com rela~ao aos falantes de e~ ~nhol. Um problema e
que eles, geralmente, entendem 0 portugues usado entre fa
lantes nativos. Outro e 0 fato de - inconscientemente
eles falarem espanhol e se sentirem a vontade por conse-
guirem se comunicar. Nao e justo Impedl-1os de se manifes
tar, mas 0 trabalho de conscientizac;raoprecisa, entao,
ser desenvolvido com tratamento intenso e especIflco.



Oma questao tambem relativa a presen~a de alunos de
lIngua espanhola diz respeito ao risco de os outros na~
acompanharem a conversa~ao. Como esses geralmente d~minam
o ingles, quando necessariO, explica~oes com itens lexi-
eais-chave em Ingles na estrutura do portugues foram con-
textualizadas.

A abordagem a conscientiza~ao baseia-se totalmente
naquilo que 0 aluno ja sabe. A psicologia cognitiva enfa-
tiza a relevancia do ~Jnhecimento previo (per exemplo,
Rumelhart, 1981; van Dijk, 1984). Nesse caso, e essencial
fazer 0 aluno ver que ele domina sua propria lIngua mateE
na e que deve desenvolver transferencias. A diferen~a en-
tre as formas do portugues e do espanho1 na ·manifesta~ao
do eonceito de contraste exemp1ifica 0 que se disse.· Ao
Ber a1ertada para 0 use freqdente de "peron, uma aluna
uruguaia expressou seu espanta: ."pero 'pero' no es portu-
gues?"

Nio hi rela9ao direta entre ensino e aprendlzagem, 0
que aearreta Investigar que estrategias comunicativas e
de aprendizagem eontribuem para a negocia~io do sentido
no nlve1 do diacu~.o (Riley, 1985:131). Pareee que 0 "in-
take" sofre Influanola dO t:!po de "input" disponIvel(Ellis,
19841128). No curao de 'ortu,u'. para Estrangeiros da
Ul'RGS,08 aluno. encontram- •••• UJl\ contexto de comunica-
9io em que 0 proprio "input- ••• em uma ordenavao ou gra-
da910 que nao e ideal, ou "contaminado" ·pe10 espenho1, per
exempl0. Nio hi .1tua~io ideal de grupos formadol a par-



x~cursos para iniciativas de maior folego, ou uma
constante, com carga horaria suficiente.

Propoe-se 0 enfoque sobre discurso autentico de cada
sala de aula para contornar esses problemas. Todos os in-
divlduos do grupo ternseus objetivos bem definidos e 0

princIpio de coopera~ao e essencial para que haja adesao
a proposta de desenvolver intera~ao em portugues com aju~
tamentos por parte de cada envolvido no processo de nego-
cia~ao do signficado. Para tanto, 0 conteudo do curso e
a comunica~ao (via lIng~a, gestos, expressoes facials, 51
lencio) e 0 processo de aquisi~ao/~prendlzagem/uso da lIn
gua. Nesse contexto, 0 slstema formal da lIngua-alvo - que

discurso -- que, de alguma maneira, eles ja conhecem por
serem falantes nativos de sua lIngua materna, 0 que pode
leva-los a autonomia.

te viabilizada na pratica. Algumas duvidas permanecen ~
to a questoes como a interferencia do espanhol na intera-
~ao em lIngua portuguesa. Alerndisso, considera-se que
ainda nao se terndados suficienternente organizados e con-
trole efetivo sobre a eficiencia do trabalho de conscien-



tizayao lingdlstica e do processo comunicativo na constru
yao da autonomia. Tambem quanto a dosagem, grada9ao e or-
denayao do conteudo lingdlstico nas aulas, sente-se a fal
ta de uma base mais segura para a tomada de decisoe~.

£nfase sistematica na conscientizayao da lIngua oral
ja vem acontecendo neste primeiro semestre de 1987. AspeS
tos que dizem respeito a dicy~o, entonayao, pronuncia
8ao tratados com a maxima individualizayao passIvel •.Nes-
ta terceira ediyao do~urso, 1/4 da carga horaria total-
10 horaB/aula -- e dedicado a esse setor da interayao,
tanto pela Bua relevancia em geral, como pelo fate de que
e8Ba pode ser uma opartunidade de mi~imizar os problemas
d08 alunos de lIngua espanhola.

I tamhim um avanyo a possibilidade de cantar com um
aervi~o para organizayao dos arquivos do curso: plano, ma
terial•• aulas. Essa Infra-estrutura - que funciona com

apoio de PROREXT - possibilitara, em futuro breve, uma
avall.qio qualitative e quantitativa mais proveitosa. A
.-rtlr to.r491.troa informais de todo os eventos de sala
4e aul.. floba•• stao sendo elaboradas e preenchidas sis-
'uailc:aaeI\te.

sabe- •• que mu~toresta a aprender, mais ainda a in-
nstlvar • aperfei~oar. Ha dificuldades proprias da inter
dlscipllnaridade tee5rlca• 40 processo de experimentayao
com projet08 inovadores em educay80. Apesar de tudo, 0
que 8e considera definitivamente importante e ter uma aboE
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