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ABSTRACT: This article is about an aperience with th teaching of Portuguese for
French speaking foreign college students, with some basic knowledge of the
Portuguese language. After four months working with more complex grammatical
structures and dijJerents types of tats, it was possible to accomplish significant
results.
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A Universidade Federal de Silo Carlos possui entre a sua comunidade discente
urn grande n6mero de estudantes provenientes de outros paises, cujas linguas vao
desde 0 holandes falado no Suriname are chegar ao ingles e frances falados na Africa e
ao espanhollatino-americano.

Apesar da obrigatoriedade de que esses alunos curnpram uma carga horana em
Lingua Portuguesa, antes do seu ingresso no curso de grad~ao pretendido, nem
sempre se garante a el~ao dos problemas que muitos estudantes estrangeiros
enfrentam com rel~o A Ungua Portuguesa. Dessa forma, esses alunos deparam-se
com dificuldades que podem, inclusive, comprometer a aprendizagem de conteUdos
especificos do curso·de gradua~o.

Este trabalho e urn relata de uma experiencia com quatro estudantes estrangeiros
provenientes do Gabio, cuja lingua oficia! e 0 frances. Esses alunos haviam iniciado a
gradua~ao em Engenharia da Compu~o no primeiro semestre de 1994 e foram
reprovados em cerca de 80 % das disciplinas nas quais se matricularam. A justificativa
para tal quadro era de que nao entendiam as aulas expositivas, tampouco os
enunciados dos exercicios propostos e provas escritas. Essa avalia~ao foi feita pelos
pr6prios alunos e tambem pelo coordenador do curso.

Em regime de urgencia, montamos 0 Curso Portugues para Estrangeiros, visando
a reversllo daquela realidade. Ressalte-se que, are entllo, nunca haviamos trabalhado
com 0 Ensino de Portugues para Estrangeiros.



Aproveitando 0 recesso escolar do meio do ano, no primeiro mes de aula
tfnhamos encontros tres vezes par semana, com a duracio de duas horas cada. Com 0

'objetivo de procedermos a uma verificacao, ainda que minima, das dificuldades reais
dos alunos, solicitamos que no primeiro dia de aula cada um trouxesse uma revista que
ti.vesseem casa e que contemplasse um assunto pelo qual havia se interessado. Esse
texio foi lido e, a partir dele, os alunos produziram uma redacao demonstrando, em
linhas gerais, 0 que haviam entendido. Ap6s a leitura dessa prodUCio, pudemos
constatar problemas estruturais que envolviam desde a questao de generos das palavras
ate regencia verbal. Citamos construcoes do tipo:

"assisti urn aula", "algumas alunos", "a metodo", "um viagem", "responder por
urn obrigado", "explicar para palavras simples e explicite", "comecar aula par um
bom dia e urn desejo bem vindo oa aula de fisica experimentale", "eu tenha
problemas", "eu Dio conseguiu chegar a tempo", "eu podio pegar urn taxi".

A partir desse diagn6stico inicial, solicitamos, oa aula seguinte, que os alunos
falassem de suas expectativas em relacio ao curso e dos temas que poderfamos
abordar no decorrer do mesmo, uma vez que a adOCiode um livro didatico oaquela
si~ emergencial, pareceu-nos impraticlivel. Essa pesquisa demonstrou 0 interesse
dos estudantes por textos que tratassem da hist6ria, da cultura, da politica do Brasil e
tambem por textos teenicos da area de Engenharia da Computacio. Essa diversidade
de assuntos favoreceu, de forma significativa, 0 resultado final a que chegamos.
Assim, nos meses que se sucederam, seleciooamos os textos que nos serviram de base
para 0 curso. Acrescentamos exercicios e provas da area especifica de Engenharia, a
fim de que pudCssemostrabalhar com os enunciados apresentados.

A partir da leitura desse material, procediamos ao seu entendimento ate
chegarmos a sistematizacio de estruturas gramaticais mais complexas como
conjugacao de verbos irregulares, principalmente 0 usa do subjuntivo, uso de
preposicoes e conjuncoes. Oralmente eles diziam 0 que tinham entendido, discutiam os
pontos que achavam interessantes, comparavam com a realidade de seu pais:
semelhanca ou diferenca entre costumes, aspectos geograficos, hist6ricos, culturais e
politicos. Essa sequencia: leitura, levantamento de estruturas gramaticais mais
complexas, sistematizacao e discussao sobre 0 texto culminava com uma prodUCio
escrita, a partir da qual eram feitos outros levantamentos seguidos de novos exercicios
estruturais relacionados as dificuldades apresentadas.

E necessario ressaltar que privilegiamos a modalidade escrita da lingua em seu
Divelformal, com 0 objetivo de mostrarmos 0 discurso seja do enunciado das provas e
dos exercicios, seja dos relat6rios de conferencias ou experiencias em laborat6rios.
Alias, a certa altura do curso, os alunos pediram que trabalhassemos a modalidade de
relat6rio, pois teriam que apresentar um ao final do semestre.

Ap6s quatro meses de aula, mais precisamente no Ultimo dia, fizemos uma
avaliacao do curso, cujas conclusOes foram escritas por eles. Nesse texto fmal,
pudemos visualiazar construcoes do tipo que citamos:



"0 corso foi uma proposi~o do Coordenador do curso de Engenharia da
compu~Ao."

••Agora estou muito melhor no falar tambem.O medo que eu tive de falar passa
gradualmente. "

"0 curso teve por objetivo dar mais ferramentas da lingua portuguesa, para n6s
estrangeiros reeem-chegados na universidade e com pouco conhecimento da lingua ao
myel gramatical. "

Atraves dessa pequena amostragem, podemos constatar 0 exito da proposta. A
situaCAoinicial reverteu-se, pois os alunos foram aprovados em 80% das disciplinas
nas quais se matricularam naquele segundo semestre de 1994. Esse resultado permitiu-
nos fazer uma reflexao mais demorada em relacAo ao desempenho inicial nAo
satisfawrio desses alunos em outras disciplinas. Ainda que possamos considerar
questoos de formacAoescolar desses alunos, na verdade, constatou-se que a origem de
grande parte dos problemas vivenciados por eles na sua realidade academica estava na
competencia lingiiistica em Lingua Portuguesa.

Embora este corso tenha sido marcado com uma abordagem instrumental, a
convivencia mais pr6xima com a cultura do outro, possibilitou as partes envolvidas
estabelecer inter-relacoes e a fazermos uma reflexao mais demorada da lingua como
velculo de cultura.

A partir deste ano, a UFSCAR conta com 0 Centro de Referencia de Portugues
para Estrangeiros e oferece, atraves do Departamento de Letras, 0 Curso Portugues
para estrangeiros e Cultura Brasileira. Atualmente, atendemos falantes de espanhol,
russo e chines, pertencentes a comunidade academica. Temos conviccAo de que a
experiencia que acabamos de relatar, trome contribuicoes significativas para 0

trabalho que estamos desenvolvendo.

RESUMO: Este artigo relata uma experiencia com 0 ensino de Portugrds para
estudantes universitdrios estrangeiros, falantes de frances, com alguns conhecimenlos
bdsicos da lingua Portuguesa. Ap6s quatro meses de urn trabalho com estruturas
gramaticais mais comp/ems e diferenles enunciados textuais, foi possfve/ obter
resultados significativos.
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