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Neste cordel acadêmico, 

Eu apresento a vocês, 

O trabalho pedagógico, 

Do ensino de Português, 

Tendo a criança estrangeira, 

 O seu mais fiel freguês. 

 

Antes, um pequeno histórico, 

Dessa presença estrangeira, 

Pelas terras potiguares, 

Quem? Quando? De que maneira? 

Por fim, montamos na Pipa 

A nossa maior trincheira. 

 

Procuramos saber logo, 

Quem estuda essa questão, 

Os motivos principais, 

Na base da relação, 

Buscou-se noutros estudos, 

Distância e aproximação. 

 

Pra compor essa pesquisa, 

Nossos caminhos trilhados: 

Sujeito, escola, recursos, 

Princípios fundamentados, 

Bem como nossa postura, 

Nos pontos observados. 

 

O que é língua segunda? 

Vamos diferenciar, 

Do que é língua estrangeira, 

Como e pra quem ensinar, 

Esse tal conhecimento, 

Na escola regular. 

 

A professora de Pipa, 

E o seu modo de ensinar, 

Tempo, espaço, conteúdo, 

Que estratégia adotar? 

E a criança estrangeira, 

No seu devido lugar. 

 

Reflexão, consciência, 

Alternativas, vetores, 

Contribuintes à prática, 

Daqueles educadores, 

Que de uma língua segunda, 

Desejam ser professores. 

 

Manuel de Azevedo (2009) 
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Aos meus pais, Goretti Lucena e Luciano 

de Almeida; legítimos semeadores do 

bem, da liberdade e do amor. 
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RESUMO 

 

A presença de pessoas estrangeiras residentes no estado do Rio Grande do Norte 
traz à escola o desafio de receber alunos falantes de outros idiomas. Nessa 
perspectiva, o estudo tem como objetivo investigar a prática pedagógica 
desenvolvida por uma professora de Pipa - RN, com ênfase no ensino de Português 
para crianças imigrantes no Ensino Fundamental. Essa temática torna-se relevante 
ao propor possíveis alternativas para o desenvolvimento de uma ação docente 
reflexiva e mediadora do ensino de uma língua segunda. Para a concretização deste 
trabalho dissertativo, realizou-se um estudo de caso do tipo etnográfico e de 
natureza qualitativa em uma instituição privada da praia de Pipa - RN, no período de 
novembro de 2007 a agosto de 2008. Utilizou-se como procedimentos, a observação 
participante, a entrevista semi-estruturada gravada em áudio, a análise documental, 
o registro em diário de campo e o registro fotográfico. Tomou-se como referencial 
teórico as discussões de Almeida Filho (1992, 1997, 2002, 2005), Cunha (1999, 
2002), Freire (1996, 2004), Moita Lopes (1996), Vygotsky (1998), Wachowicz (1995) 
e Zabala (1998). A análise revela que, embora a professora observada não possua 
conhecimentos específicos sobre o ensino de PL2 na escola regular, sua ação 
educativa demonstrou avanços, principalmente, ao considerar os aprendizes como 
sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, dentre eles as crianças estrangeiras; 
contemplar a identidade e as diferenças culturais e linguísticas desses educandos; 
incluir o caráter lúdico no planejamento das atividades; articular vínculos sociais, 
afetivos e cognitivos, entre outros aspectos destacados. Ainda assim, evidencia-se a 
necessidade de uma formação pedagógica específica para o trabalho com crianças 
imigrantes, através da interlocução entre os currículos dos cursos de Letras e 
Pedagogia das Universidades brasileiras, a partir da qual estudos e debates poderão 
ser fomentados na busca por um ensino de PL2 efetivamente comunicativo e 
democrático. 

 
Palavras-chave: Fazer docente. Ensino de Português. Língua segunda. Criança 
estrangeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

RESUMÉ 
 

La présence d´étrangers résidents à l´état de Rio Grande do Norte pose à l´école le 
défi de recevoir des élèves parlant d´autres langues. Dans cette perspective, l´étude  
a pour but  d´observer la pratique pédagogique developpée par une enseignante de 
Pipa-RN, centrée sur l´enseignement  d´enfants migrants d´ l´enseignement  
primaire. Cette étude est pertinente dans la mesure où elle propose des alternatives 
pour le développement d´ une action enseignante réflexive et médiatrice de 
l´enseignement  d´une langue seconde. Pour la mise en oeuvre de ce travail de 
dissertation, on a réalisé une étude de cas de type ethnographique et de nature 
qualitative dans une institution privée de la plage de Pipa-RN, pendant la période de 
novembre 2007 à août 2008. On a utilisé comme procédés, l´observation 
participante, l´interview semi-structurée enregistrée en audio, l´analyse de 
documents, les notes en journal de bord et le registre photographique. Comme base 
théorique, on s´est appuyé sur les travaux de Almeida (1992,1997,2002,2005), 
Cunha (1999, 2002), Freire (1996, 2004), Moita Lopes (1996), Vygotsky (1998), 
Wachowicz (1995) et  Zabala (1998). L´analyse nous a montré que, bien que 
l´enseignante observée ne possède pas de connaissances spécifiques sur 
l´enseignement du Portugais comme langue seconde (PL2) á l´école regulière, son 
action éducative laisse entrevoir des avancées, surtout en considérant les 
apprenants, comme sujets du processus d’enseignement-apprentissage, entre 
lesquels les enfants étrangers ; contempler l’identité e les différences culturelles et 
linguistiques de ces apprenants ; inclure le caractère ludique dans les planifications 
des activités ; articuler les liens sociaux, affectifs et cognitifis. Cependant, on 
remarque le besoin d’une formation pédagogique spécifique  pour le travail avec les 
migrants, par le dialogue entre les curriculum des cours de Lettres et le cours de 
Pédagogie des Universités brésiliennes. À partir de ce dialogue entre ces deux 
instances, on pourra initier des forums de discussion susceptibles de contribuer à un 
enseignement de PL2 réellement démocratique et communicatif. 
 
Mots-clés : Agir enseignant. Enseignement du portugais. Langue seconde. Enfant 
étranger 
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RESUMEN 

 

La presencia de personas extranjeras radicadas en la província de Rio Grande del 
Norte trae a la escuela el desafio de recibir alumnos hablantes de otros idiomas. En 
esa perspectiva, el estudio tiene como objetivo investigar la practica pedagógica 
desarrollada por una profesora de Pipa - RN, con destaque en la enseñanza de 
Portugués para niños inmigrantes en la Enseñanza Fundamental. Esa temática se 
hace relevante al proponer posibles alternativas para el desarrollo de una acción 
docente reflexiva y mediatizadora de la enseñanza de una língua segunda. Para la 
concretización de este trabajo disertativo, se há realizado un estudio de caso de tipo 
etnográfico y de naturaleza qualitativa en una institución privada de la playa de Pipa 
- RN, en el período de noviembre de 2007 a agosto de 2008. Se há utilizado como 
procedimientos, la observación participante, la entrevista semiestruturada gravada 
en áudio, la análise documental, el registro en diário de campo y el registro 
fotográfico. Se há elegido como referencial teórico las discusiones de Almeida Filho 
(1992, 1997, 2002, 2005), Cunha (1999, 2002), Freire (1996, 2004), Moita Lopes 
(1996), Vygotsky (1998), Wachowicz (1995) y Zabala (1998). La análise revela que, 
aunque la profesora observada no tenga conocimientos específicos sobre la 
enseñanza de PL2 en la escuela regular, su acción educativa há demonstrado 
avanzos, especialmente, al considerar los aprendizes como sujetos del processo de 
enseñanza aprendizaje, entre ellos los niños extranjeros; contemplar  la identidad y 
las diferencias culturales y linguísticas de estos educandos; incluyese el aspecto 
lúdico en la preparación de las actividades; articular vínculos sociales, afectivos y 
cognitivos, entre otros aspectos destacados. Sin embargo, evidenciase la necesidad 
de una formación pedagógica específica para el trabajo con niños inmigrantes, a 
través de la interlocución entre los currículuns de los cursos de Filología y Pedagogia 
de las Universidades brasileñas, a partir del cual estudios y debates podran ser 
fomentados en la busqueda por uma enseñanza de PL2 verdaderamente 
comunicativo y democrático. 

 
Palabras clave: Hacer docente. Enseñanza de Portugués. Língua segunda. Niño 
extranjero.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 De acordo com Almeida Filho (2005, p. 9), “vivemos uma época na qual o 

contato entre línguas e culturas nunca foi tão intenso e generalizado”. Nesse cenário 

pluricultural, “os estrangeiros não estão mais somente a passeio, estão nos 

supermercados, nos bancos e nos bairros da cidade. Eles são nossos vizinhos e 

seus filhos tornaram-se nossos alunos” (ALMEIDA, 2006, p. 11). Mas como ensinar 

Português para uma criança estrangeira?  

No campo educacional brasileiro, muito tem se debatido acerca do ensino da 

língua portuguesa como idioma materno: nos Parâmetros Curriculares Nacionais; em 

eventos científicos; através de extensa publicação sobre o assunto (artigos e livros) 

e nos próprios cursos de graduação em Letras e Pedagogia. E quanto ao ensino do 

Português como língua segunda? Será que os nossos professores estão preparados 

para receber um aluno que não fala o seu idioma? Essa questão vem tornando-se 

fato nas escolas do RN, e por isso, vem merecendo uma maior atenção por parte 

dos educadores e pesquisadores. 

Em recente experiência escolar com uma criança de língua nativa inglesa, 

retratada na monografia A Aquisição de Uma Segunda Língua na Educação Infantil: 

Estratégias do Ensinar e Aprender (ALMEIDA, 2006) sentimo-nos fragilizados quanto 

ao nosso fazer pedagógico. Naquela situação, a necessidade de entender como 

uma criança pequena pode aprender uma nova língua tornou-se ponto fundamental 

para a organização de uma prática que incluísse as especificidades do aluno 

imigrante e levasse-o a avançar.    

Além da formação do pedagogo não contemplar uma análise dessa 

problemática, observamos a insuficiência de estudos no Brasil que enfocassem a 

aprendizagem de um idioma estrangeiro na área da Educação Infantil. A produção 

existente refere-se, geralmente, ao bilinguismo de surdos e indígenas e não à 

aquisição do Português como língua segunda pela criança imigrante. 

Em nosso país, os trabalhos publicados e voltados para a escola regular, 

fazem referência apenas à segunda etapa do Ensino Fundamental (de 6º ao 9º ano), 

período obrigatório para o trabalho com uma disciplina de língua estrangeira. E, 

apesar da presença do ensino do Português como um idioma segundo nas escolas 

norte-rio-grandenses, nas quais estão presentes alunos estrangeiros, 

primordialmente na instituição privada, ainda não foi realizado um número 
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significativo de investigações sobre o assunto.  

Na tentativa de superar tais limitações, nos apoiamos em estudos da área da 

Linguística Aplicada e nos propusemos a organizar estratégias pedagógicas 

diretamente envolvidas na aquisição/aprendizagem de uma língua segunda na 

infância. Na referida monografia, destacamos os principais aspectos que norteiam o 

processo e evidenciamos os conceitos relevantes para a nossa ação educativa. 

Nessa empreitada, centramos nossa atenção na influência dos fatores sociais, 

culturais, emocionais, individuais e biológicos.  

Os resultados da pesquisa anterior possibilitaram a formulação de alguns 

pressupostos: 

• os professores das escolas regulares do Rio Grande do Norte não estão 

preparados para receber crianças estrangeiras; 

• a maioria dos educadores acredita que a criança adquire um novo idioma 

apenas ao observar as outras pessoas se comunicarem ou ao tentar interagir com 

elas, sem a preocupação com estratégias específicas que a leve a progredir; 

• muitos docentes ainda não reconhecem a importância da sua ação como 

mediadora de avanços da criança na nova língua. 

Apesar de já termos realizado um estudo acerca do ensinar e aprender uma 

língua segunda na Educação Infantil, consideramos necessário um maior 

aprofundamento sobre o assunto, com o intuito de verificar se outro(a) professor(a), 

que  também recebeu um aluno estrangeiro, está atravessando os mesmos conflitos 

e dificuldades; se conseguiu compreender a relevância da sua intervenção para o 

real desenvolvimento linguístico dessa criança.  

No presente trabalho dissertativo, ao invés de darmos continuidade à 

pesquisa na Educação Infantil, mudamos o foco para o Ensino Fundamental, uma 

vez que o ensino da língua portuguesa para crianças a partir dos 6 anos de idade, 

exige construções mais complexas no que concerne à produção oral, de leitura e 

escrita. Esse aspecto intensificou a nossa inquietação sobre a prática de outro 

profissional da educação.   

Elegemos como sujeito da investigação uma educadora da Praia de Pipa – 

RN, e essa escolha se deu em razão da expressiva quantidade de alunos 

estrangeiros na instituição educacional da qual a professora fazia parte. 

Assim, tomamos como objeto de estudo o fazer docente no ensino do 
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Português como língua segunda (PL2) em uma escola fundamental de Pipa - RN e 

elencamos como norteador o seguinte problema de pesquisa: como foi desenvolvido 

o ensino do Português para crianças estrangeiras por uma educadora do Ensino 

Fundamental de Pipa - RN?  

Os desdobramentos dessa questão central conduziram-nos a outros três 

questionamentos: 

• o que já foi publicado no Brasil sobre o ensino do Português para 

estrangeiros? 

• quais são as especificidades do ensino de PL2 na escola regular?  

• como a educadora da escola fundamental de Pipa - RN organizou um 

trabalho com a língua portuguesa dentro dessa nova configuração?  

Designamos o conceito de nova configuração ao ensino de PL2 por entender 

que essa prática contempla não apenas as questões de diversidade linguística, 

cultural e de identidade do aluno, mas exige uma mudança de olhar por parte das 

instituições educacionais do Rio Grande do Norte (federais, estaduais e municipais) 

e, consequentemente, uma postura diferenciada dos professores em relação ao 

alunado estrangeiro.   

Nesse sentido, o objetivo principal da pesquisa consiste em investigar a 

prática pedagógica desenvolvida por uma educadora da escola fundamental de Pipa 

- RN no que diz respeito ao ensino do Português como língua segunda. Para tanto, 

elaboramos alguns objetivos específicos: 

• conhecer os principais estudos realizados a respeito do ensino de 

Português para estrangeiros no Brasil;  

• definir como vem se configurando o ensino de Português como língua 

segunda nas escolas regulares do Rio Grande do Norte;   

• refletir sobre a prática da educadora de Pipa - RN quanto ao ensino do 

Português como idioma segundo, no sentido de identificar estratégias pedagógicas 

mediadoras da aquisição e aprendizagem dessa língua. 

A partir desses objetivos e tomando como foco a compreensão da realidade 

circunscrita à prática da professora no ensino de PL2, nos fundamentamos, 

principalmente, nas pesquisas dos linguistas aplicados: Almeida Filho (1992, 1997, 

2002, 2005), Bizon (1992, 1994, 1997), Cunha (1999, 2002) e Moita Lopes (1996); 

nos estudos sobre a educação na era global de Candau (2002) e Sacristán (2002); 
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nos trabalhos de Freinet (1996, 2004), Freire (2004), Vygotsky (1998), Wachowicz 

(1995) e Zabala (1998) quanto ao papel da mediação docente segundo uma 

perspectiva dialógica, progressista e intercultural do processo de ensinar e aprender.  

Com a finalidade de sistematizar as nossas reflexões, conduzimos o 

desenvolvimento da dissertação em cinco partes principais: 

• na parte A presença estrangeira no RN,  demos ênfase aos aspectos 

históricos e contextuais que situam a participação e residência do estrangeiro no 

estado do RN e, mais especificamente, na praia de Pipa;  

• na parte intitulada Ensino do Português para estrangeiros no Brasil: o 

estado da arte, julgamos imprescindível realizar um levantamento dos estudos já 

publicados no Brasil a respeito do ensino de Português para falantes de outras 

línguas. Nesse sentido, evidenciamos os motivos que desencadearam as primeiras 

pesquisas sobre a temática na área da Linguística Aplicada, apontamos as 

universidades que mais se dedicam a essa questão e quais são as suas 

preocupações centrais. Dessa maneira, procuramos estabelecer relações com as 

discussões já produzidas, no sentido de indicar as aproximações e os 

distanciamentos destas em relação ao nosso objeto de estudo;  

• na parte O percurso teórico-metodológico, descrevemos os caminhos 

trilhados para a construção do trabalho dissertativo. O que abarcou a caracterização 

detalhada do tipo de pesquisa, da escola campo de investigação e do sujeito 

selecionado; a descrição dos recursos materiais empregados; a revisão dos 

princípios teóricos que fundamentaram a ação e reflexão empírica, bem como a 

explicitação da nossa postura epistemológica diante da realidade observada;  

• na parte chamada por nós de Ensino de PL2: bases para a mediação 

docente na escola fundamental, ressaltamos os conceitos em torno do ensinar 

Português para crianças estrangeiras no Ensino Fundamental: o que é, quais são as 

suas características, qual a diferença entre língua estrangeira e língua segunda. 

Debatemos ainda sobre os três principais polos da prática educativa: o aluno, o 

professor e o objeto de ensino e, nessa direção, evidenciamos a proposta 

comunicativa intercultural e as abordagens sócio-interacionista, progressista e 

dialógica do ensino/aprendizagem.  

• na parte O ensino de PL2 na escola regular de Pipa: relatos e recortes de 

uma prática, analisamos o ritual pedagógico da professora observada com vistas a 
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responder aos seguintes questionamentos: que intervenções foram realizadas pela 

educadora nas aulas de Português com os alunos estrangeiros? Como foram 

organizados o tempo e os espaços escolares? Que conteúdos foram explorados? 

Que materiais foram disponibilizados? Que estratégias foram utilizadas? De forma 

concomitante e sustentados na discussão dos capítulos anteriores, participamos a 

nossa impressão sobre esse fazer docente. 

Atribuímos significado à nossa intenção investigativa, uma vez que, ao 

refletirmos sobre o fazer da educadora observada, procuramos conhecer a prática 

dessa profissional e propor possíveis alternativas para o desenvolvimento de uma 

ação consciente, reflexiva e mediadora do ensino do Português como língua 

segunda.  
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2  A PRESENÇA ESTRANGEIRA NO RN 

 

Antes, um pequeno histórico, 
Dessa presença estrangeira, 
Pelas terras potiguares, 
Quem? Quando? De que maneira? 
Por fim, montamos na Pipa 
A nossa maior trincheira. 
(Manuel de Azevedo) 

 

 
Refletir sobre o trabalho pedagógico no ensino do Português para crianças 

estrangeiras nos deixou inicialmente intrigados: por que pessoas de lugares tão 

distantes escolhem o nosso estado e a praia de Pipa para viver?   

 

2.1  A PRESENÇA ESTRANGEIRA NA CIDADE DO NATAL 
 

A presença estrangeira no Rio Grande do Norte data da Era Colonial (séc. 

XVI), quando holandeses, franceses e, especialmente, portugueses, começaram a 

explorar as terras potiguares e suas riquezas naturais como, por exemplo, o 

algodão, as madeiras nobres, os minérios e a cana-de-açúcar. 

Mas, ao pensarmos a respeito do quê despertou o atual interesse dos 

imigrantes pelo RN, levou-nos ao período que se circunscreve entre a 1ª e a 2ª 

guerras mundiais, ocasião do primeiro grande crescimento da cidade do Natal. 

Até finais do séc. XIX, a capital norte-rio-grandense já era considerada 

cidade, embora ainda possuísse características de aldeia, com suas limitadas e 

rústicas construções arquitetônicas e o pouco aproveitamento territorial urbano (a 

maioria das residências e pontos comerciais localizava-se na zona rural).  

Sobre essa realidade, Onofre Júnior (1996, p. 25) acrescenta que “um 

viajante de passagem por aqui cometeu o trocadilho famoso, depois de conhecer 

aquele quadro de praça com três ruazinhas laterais: Cidade de Natal? Não há tal”, 

tamanha era a pequenez do território urbanizado. 

Historiadores como Moura (1986) também retratam que, ao chegar à cidade 

no início do séc. XIX, um escritor português denominado Henry Koster mostrou-se 

estupefato, registrando posteriormente em sua obra Viagens ao nordeste do Brasil: 
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Um estrangeiro que, por acaso, venha a desembarcar nesse ponto, 
chegando nessa costa do Brasil, teria uma opinião desagradável do 
estado da população nesse país, porque, se lugares como esse são 
chamados cidades, como seriam as vilas e aldeias? Esse julgamento 
não havia de ser fundamentado e certo porque muitas aldeias, no 
Brasil mesmo, ultrapassam essa cidade. O predicamento não lhe foi 
dado pelo que é, ou pelo que haja sido, mas na expectativa do que 
venha a ser para o futuro (KOSTER apud MOURA, 1986, p. 237).  
 

É provável que, em virtude da privilegiada localização geográfica do estado, 

sendo o ponto da América Latina mais próximo da Europa e da África, Henry Koster 

prenunciasse em 18161, o crescimento a ser alcançado pela cidade natalense na 

primeira metade do séc. XX. 

Nessa fase, Natal foi eleita o sinal de convergência marítima e as águas do rio 

Potengi, o porto para hidroaviões do mundo inteiro. Não tardou para que aviadores 

portugueses, norte-americanos, italianos, franceses e africanos também se 

utilizassem da nossa costa.  

Durante a 1ª Guerra Mundial (1914-1918), o Forte dos Reis Magos se 

converteu em elo entre o RN e as nações imigrantes, servindo de base para os 

exércitos franceses, ingleses e russos contra a Alemanha, Itália e Império Austro-

Húngaro.  

Todavia, a influência dos estrangeiros deu-se mais efetivamente em ocasião 

2ª Guerra Mundial (1939 - 1945), no ano de 1942, com a construção da base aérea 

norte-americana Parnamirim Field2. A participação constante dos oficiais americanos 

na capital potiguar trouxe inúmeras modificações na vida social, econômica e cultural 

da população: a circulação do dólar e o consequente aumento dos preços; a 

introdução de palavras e expressões inglesas ao Português, exemplificadas por 

Smith Júnior (1993): change money (troque dinheiro), drink beer (beba cerveja), give 

me a cigarrette (dê-me um cigarro), dentre outras; a inclusão de ritmos estrangeiros 

na música (rumba, conga e bolero) com a criação de novos clubes e a organização 

de bailes que, segundo Pinto (1995),  promoviam o entrosamento entre americanos 

                                                 
1 Data original da primeira edição da obra Viagens ao nordeste do Brasil. 
 
2 Em 1942, o Brasil apoiou os Aliados (França, Inglaterra e EUA) contra as Forças do Eixo (Itália, 
Alemanha e Japão). E no RN, a 15 km de Natal, Parnamirim Field foi considerada a base aérea norte-
americana mais importante fora dos Estados Unidos, chegando a reabastecer 800 aviões por dia e 
encaminhá-los à tentativa de conquista da África e Itália. Sua participação foi decisiva para o triunfo 
dos Aliados na 2ª Guerra e, por isso, ficou conhecida como o Trampolim da Vitória (ONOFRE 
JÚNIOR, 1996). 
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e brasileiras; a presença de pessoas ilustres, como os  presidentes Getúlio Vargas e 

Franklin Roosevelt, reunidos em Natal para consolidar interesses da Guerra.  

Dessa forma, Natal atingiu significativas transformações e o comércio 

aumentou consideravelmente. Nas palavras de Moura (1986, p. 237):  

 

O século XX foi, sobretudo, de revelação daquelas suas 
potencialidades, não só na primeira metade deste século, mas, 
sobretudo, na segunda, quando tudo parece renascer, tomar forma, 
colorido, ampliar-se, modernizar-se em quase todos os setores, na 
pecuária, na agricultura, no transporte, no campo urbanístico e 
demográfico, no comércio, na indústria, na educação, no social, 
político e religioso.  

 

Desde essa época e com base no processo de globalização, o RN vivencia as 

consequências do intercâmbio tecnológico, econômico e cultural entre as nações de 

todo o mundo. E enfrenta, de forma ainda mais constante, a infiltração do capital 

estrangeiro. A economia do estado passou por ciclos diversos que também incitaram 

os imigrantes: a criação de gado, o cultivo da cana-de-açúcar, algodão e sal. 

Atualmente, estão em destaque: o petróleo na cidade de Mossoró; a fruticultura nos 

municípios de Açu e Pium; a carcinicultura nos municípios de Nísia Floresta, São 

José do Mipibú, Goianinha e Tibau do Sul; o turismo, concentrado em Natal e nas 

praias do litoral. 

 

Mesmo com suas dimensões geográficas pequenas e reduzidas em 
comparação com outros Estados brasileiros, o Rio Grande do Norte 
pode dizer que é possível e viável. Essa viabilidade está hoje 
demonstrada pelo imenso potencial de suas riquezas: petróleo, sal, 
shelita, turismo, algodão e frutas. Mas, sobretudo, pelo seu povo 
admirável, hospitaleiro, trabalhador, digno e capaz de construir seu 
próprio progresso (MELO FILHO, 1993, p. 35 e 36).      
   

Segundo Costas (2005, p. 122), “no Nordeste, os turistas de hoje são os 

imigrantes de amanhã”, pois a maioria dos estrangeiros que adquire bens nas 

cidades nordestinas, veio de início como visitante no período das férias, mas 

terminou por se encantar com o estilo de vida, com a beleza e clima da região, 

chegando a estabelecer residência fixa. Incluído nesse contexto, o RN se sobressai, 

como nos confirma uma matéria publicada pelo jornal dominical O Poti, em 17 de 

junho de 2007. 
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Dados divulgados pela Delegacia de Polícia de Imigração 
(Delemig), da Polícia Federal, apontam que 4.039 estrangeiros 
vivem atualmente no Estado. [...] De acordo com o chefe substituto 
da Delemig, Tarsis Campos, fica difícil ter a real dimensão do 
número de estrangeiros que moram no Estado porque grande parte 
vive na clandestinidade. [...] O que se sabe, contudo, é que esse 
número não pára de crescer. (CARVALHO, 2007, p.1). 
 

Poucos dias após a divulgação da reportagem acima, também fomos 

informados pelo subchefe da Delemig, que ainda no mês de junho de 2007, 4.518 

estrangeiros de 51 nacionalidades diferentes haviam sido registrados no estado. A 

relação disponibilizada pela Polícia Federal pode ser verificada no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 - Número de estrangeiros registrados no RN (22/06/2007) 

País de nacionalidade Nº.  País de nacionalidade Nº. 

África do Sul 05 Iraque 01 
Alemanha 259 Irlanda 06 
Angola 25 Israel 12 
Argentina 257 Iugoslávia 10 
Austrália 13 Itália 521 
Áustria 24 Japão 70 
Bélgica 56 Jordânia 05 
Bolívia 88 Líbano 17 
Cabo Verde 67 Marrocos 01 
Canadá 92 México 16 
China 85 Nicarágua 12 
Chile 96 Nigéria 02 
Colômbia 57 Noruega 95 
Coréia do Sul 09 Nova Zelândia 29 
Costa Rica 07 Panamá 26 
Cuba 27 Paquistão 01 
Dinamarca 34 Paraguai 32 
Equador 98 Peru 109 
Espanha 320 Polônia 10 
EUA 378 Portugal 729 
Filipinas 33 Rússia 09 
Finlândia 11 Suécia 47 
França 252 Suíça 117 
Grã-Bretanha 122 Uruguai 68 
Guiné Bissau 49 Venezuela 13 
Holanda 96 Total 4.518 
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São quatro as situações desses imigrantes no RN: os turistas (em trânsito), os 

temporários (com visto até dois anos, prorrogáveis de seis em seis meses), os 

ilegais e os permanentes (com base em filho, em casamento ou em união estável). 

Tais dados são, portanto, reveladores da incidência dessa clientela no estado. 

 

2.2 A PRESENÇA ESTRANGEIRA NA PRAIA DE PIPA 

 

No momento anterior, vimos, de maneira mais ampla, os fatores que 

despertaram o interesse estrangeiro pelo estado do Rio Grande do Norte do período 

da 2ª guerra até os dias atuais. Neste tópico, buscando afunilar o nosso objeto de 

investigação, discorremos acerca dos motivos que levaram alguns desses imigrantes 

a reconhecerem à praia de Pipa como o lugar ideal para se viver.  

 A praia de Pipa, localizada a 87 km de Natal, no litoral do Rio Grande do 

Norte, caracteriza-se como um distrito pertencente ao município de Tibau do Sul. 

Possuidora de uma costa grandemente recortada pelo colorido das falésias, Pipa é 

constituída por nove “prainhas” ou enseadas: Cacimbinhas, Ponta do Madeiro, 

Enseada dos Golfinhos, Praia dos Botes, Lajinha, Praia Principal, Ponta da Cancela, 

Praia do Amor (ou dos Afogados) e Praia das Minas (MEDEIROS, 2005).  

Segundo Mamede (2008), o povoado foi fundado há mais de 200 anos e 

recebeu essa denominação graças à existência de uma rocha que fez com que os 

antigos exploradores (franceses e holandeses) lembrassem de uma pipa, espécie de 

barril utilizado para armazenar bebidas, como o vinho e a cachaça. Hoje, o marco 

dessa história é chamado de Pedra do Moleque e pode ser facilmente visto nas 

areias da Praia do Amor.  

 Conforme é descrito por Mamede (2008), até a década de 70, Pipa se definia 

como uma pacata vila de pescadores: as casas eram feitas de palha de coqueiro e 

taipa (mistura de gravetos e barro), os moradores não possuíam televisão (as luzes 

das casas se apagavam às 20 horas e a única TV da cidade era assistida na praça 

pública); as estradas de barro dificultavam o acesso; só tinha um telefone; nenhum 

chuveiro elétrico e as pessoas se locomoviam apenas a cavalo. A população 

pipense vivia da agricultura, da pecuária e, principalmente, da pesca. O comércio 

naquela época se resumia ao escambo, ou seja, à troca de mantimentos e objetos 

entre os próprios moradores.  
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Nesse período, famílias residentes no município de Goianinha costumavam 

procurar a praia para veraneio. Todavia, a grande transformação do distrito se deu 

com a chegada dos surfistas. Eles buscavam, com frequência, a sua tranqüilidade e 

beleza para praticar o surf e terminavam por divulgar a sua fama entre brasileiros de 

outros estados.  

O número de veranistas e turistas brasileiros foi aumentando em Pipa e, ao 

longo da década de 80, a maioria das residências da praia recebeu água encanada 

e energia elétrica. Surgiram os primeiros pontos comerciais, as casas começaram a 

ser construídas com cimento e tijolos e automóveis passaram a ser adquiridos por 

alguns dos moradores. 

A melhoria na infra-estrutura aliada à rústica paisagem local, fez com que a 

partir dos anos 90, Pipa atraísse turistas de todo o mundo. O interesse pelo clima 

agradável do lugar, próprio dos surfistas e “mochileiros” se ampliou para os 

imigrantes que, após conhecerem a praia no período das férias, reconhecerem nela 

a possibilidade de alcançar maiores padrões de vida. Essa realidade é comprovada 

por Carvalho (2007, p. 1) em matéria do jornal O Poti:    

 

A maioria dos estrangeiros entrevistados pela reportagem não tinha 
intenção de morar no Rio Grande do Norte. "Vim para passar três 
semanas, mas acabei conseguindo um emprego e já estou há um 
ano e quatro meses no Estado e aqui pretendo ficar", conta o 
alemão Peter Faber, que trabalha como chefe de recepção de um 
hotel na praia de Tibau do Sul. A finlandesa Tania Timonen se 
encantou com o clima e as belezas naturais e resolveu ficar. Ela 
conta que vinha todos os anos para o Brasil, de férias, na 
companhia do marido brasileiro, que já havia comprado imóvel no 
Rio Grande do Norte. Há nove meses atuando como relações 
públicas de um resort na praia da Pipa, ela largou a profissão de 
gerente de loja de confecções na Finlândia para ingressar na 
atividade turística no Brasil. E garante que não se arrepende. 
  

Além da aparente circulação de pessoas de diferentes nacionalidades, o 

estudo de Medeiros (2005) retrata que a infiltração do idioma e cultura dos 

estrangeiros no cotidiano de Pipa passou a se apresentar nos letreiros dos pontos 

comerciais, nas livrarias e receitas gastronômicas. 

O rápido e desordenado crescimento da vila implicou na construção de 

pousadas, condomínios, hotéis, bares e restaurantes tipicamente internacionais. 

Medeiros (2005) nos conta que a facilidade dos estrangeiros em adquirir terrenos 
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para construção e comercialização de imóveis não esteve ligada apenas ao poder 

aquisitivo dessa clientela, mas à falta de fiscalização ambiental e apatia 

populacional. Pipa foi por muito tempo um lugar de fácil instalação, “uma terra de 

ninguém, aonde todos podem” (MEDEIROS, 2005, p.112). Inclusive, construções 

chegaram a ser realizadas nas falésias, com altura superior à permitida e encobrindo 

a visão que se tinha do mar por toda a encosta da praia.  

A fixação desses investidores estrangeiros acarretou, assim, em 

transformações negativas no modo de viver de alguns nativos, pois além deles 

provocarem a degradação do vilarejo com as construções e desastres ambientais, 

preferiram se isolar em “grupos étnicos”, não interagindo com a população e 

desconsiderando a cultura e história locais.  

Contudo, nem todos os imigrantes que procuram Pipa objetivam apenas 

amealhar riquezas com o turismo. Existem aqueles que privilegiam a chamada 

qualidade de vida proporcionada pelo lugar. Além de um melhor retorno financeiro, 

eles buscam fugir do consumismo das grandes metrópoles, da artificialidade rotineira 

e “dos frios” característicos das nações mais desenvolvidas: o frio climático e o frio 

do distanciamento interpessoal. 

 

Para o europeu, em especial, as relações humanas são um atrativo à 
parte, dentro do leque de belezas naturais de qualquer lugar. 
Acostumados com um ritmo de vida bem mais dinâmico, e com um 
frio cortante em alguns meses do ano, em Pipa eles percebem que o 
tempo existe em outra dimensão, e percebem o quão prazeroso é 
descansar ao sol, ler um livro à sombra de uma árvore, ou 
simplesmente ver as pessoas passarem pela rua. Eles podem ainda 
vislumbrar e participar de cenas, como a reunião de amigos ao 
entardecer nas calçadas, encontros casuais nas ruas, e similares, 
enfim, a proximidade e acessibilidade das pessoas, imersas na 
simplicidade do estilo de vida dos moradores locais (MEDEIROS, 
2005, p. 115).  
 

Compartilhamos da opinião de Medeiros (2005), quando a autora aponta que 

o fato dos elementos naturais de Pipa (praia, mar, céu azul, animais – aves exóticas, 

golfinhos, micos, camaleões, dentre outros) estarem sempre acessíveis aos 

humanos, também se configura como um importante estímulo aos estrangeiros, uma 

vez que eles são constantemente privados dessas relações em decorrência da 

ausência de um clima propício nos seus países de origem e devido à falta de tempo, 

geralmente consumido pelos inúmeros compromissos de trabalho.  
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Figura 1 – Um pôr-do-sol em Pipa                Figura 2 – Interação homem-natureza                                                                    

Fonte: Cibele Lucena (jul/2008)                     Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

                                                                     

Entendemos, portanto, que a preferência dos estrangeiros pela praia de Pipa, 

onde pessoas de diferentes cores, culturas e costumes estabelecem contato direto 

com a natureza pode estar vinculada ao sentimento de liberdade e à melhoria na 

qualidade de vida.  

Ressaltamos que a compreensão de tais motivações define-se como um 

importante contributo para o estudo, pois nos dá evidências de que a preocupação 

com o ensino da língua portuguesa para crianças de outras raízes étnicas é uma 

questão próxima, concreta e possível de acontecer na escola regular local.  
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3 ENSINO DO PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS NO BRASIL: O ESTADO DA 

ARTE  

 

Procuramos saber logo, 
Quem estuda essa questão, 
Os motivos principais, 
Na base da relação, 
Buscou-se noutros estudos, 
Distância e aproximação. 
(Manuel de Azevedo) 

 
A singularidade do nosso objeto de estudo e a ausência de discussões em 

torno da sua problemática no campo educacional brasileiro exigiram uma constante 

interlocução entre a área de Linguística Aplicada (LA) e a Educação; ou seja, a 

experiência da pesquisa sobre o ensino de Português para estrangeiros (daqui em 

diante EPLE) no curso de Letras, possibilitou que os conhecimentos da LA 

influenciassem diretamente essa discussão pedagógica.  

Nessa perspectiva, consideramos relevante organizar um capítulo que se 

dedicasse à análise situacional do ensino da língua portuguesa para alunos 

provenientes de outras nações. Assim, discorremos a respeito dos estudos 

relacionados ao EPLE no Brasil, realizando um mapeamento do que vem sendo 

produzido pelos linguistas aplicados.  

Embora essa prática exista em países do exterior, principalmente em 

Portugal, Espanha, Japão, França, Canadá, EUA e países latino-americanos que 

integram o Mercosul, mantivemos o foco no território nacional.  

 De maneira mais especifica, vimos as causas que levaram à necessidade da 

pesquisa sobre a temática; quando ela foi iniciada; onde estão localizados os 

principais núcleos de ensino e investigação brasileiros (Unicamp, UNB, UFBA, USP,  

PUC-RJ, UFRJ, UFRGS, dentre outros) e quais os aspectos mais explorados por 

eles. Abordamos também, no transcorrer do texto, a biografia dos autores que mais 

se ocuparam dessa questão. 

 Nesse sentido, demos ênfase às situações mais comumente pesquisadas, 

apontando suas aproximações, distanciamentos e a existência ou não de estudos 

que tomassem como campo de investigação a escola fundamental. 
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 Destacamos, além dos cursos de extensão ofertados nas universidades3 

brasileiras, a criação de cursos de licenciatura e pós-graduação (especialização, 

mestrado e doutorado) já implantados em algumas academias de nosso país.  

 

3.1 O ENSINO E A PESQUISA EM PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS: 

REALIDADE BRASILEIRA 

 

3.1.1 Um pouco dessa história... 

 

O ensino de Português para falantes de outros idiomas está situado na 

subárea ensino-aprendizagem de línguas, que por sua vez, encontra-se inserida no 

campo da Linguística Aplicada (LA). 

A Linguística Aplicada surgiu no Brasil em fins da década de 60, orientada 

pela Linguística. De acordo com Moita Lopes (1996), desde essa época há uma 

indefinição no meio acadêmico quanto à identidade dessas duas disciplinas. De 

forma generalizada, considera-se que os linguistas têm como foco a língua materna 

(LM), ficando a cargo dos linguistas aplicados apenas a pesquisa acerca da LE. 

 

[...] a polarização é tal que a LA no Brasil é frequentemente 
equacionada com pesquisa em LE enquanto que a pesquisa em LM 
é normalmente vista como a área de pesquisadores em lingüística 
(MOITA LOPES, 1996, p. 31). 

 

Nessa perspectiva, Cunha (2003) esclarece que a LA passou por três fases 

até se consolidar como efetiva área de investigação: inicialmente, esteve 

subordinada à Linguística (ao quê e ao como ensinar); em seguida, partilhou suas 

atribuições com a disciplina de metodologia, ficando apenas com o quê ensinar e, 

por fim, ampliou-se ao dialogar com as ciências da linguagem (Psicolinguística, 

Sociolinguística e Literatura), da Psicologia, da sociedade (Antropologia e 

Sociologia) e Educação, ficando responsável pelo: o quê, o como, o porquê, o onde 

e para quem se ensina um idioma estrangeiro.    

                                                 
3 Somos conscientes da presença de cursos de PLE em outras instituições do país (escolas de 
línguas e faculdades); mas, como a maior parte da publicação brasileira refere-se ao universo 
acadêmico, resolvemos privilegiar o estado da arte referente a esse nível de ensino. 
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A LA define-se, assim, como um campo interdisciplinar que permite o diálogo 

entre as diversas áreas do conhecimento e a consequente análise do mesmo objeto, 

segundo diferentes e significativos pontos de vista (VENTURI, 2006).  

Moita Lopes (1996) acrescenta ainda que, por ser entendida como uma área 

de investigação aplicada, mediadora, centrada na resolução de problemas de uso da 

linguagem e que tem como foco a sua natureza processual, a LA colabora com o 

avanço do conhecimento teórico e prático no ensino-aprendizagem da língua 

estrangeira, versando sobre questões relacionadas à formação de professores, 

aprendizado da leitura e escrita, subjetividade na aprendizagem, aquisição de L2, 

interação na sala de aula, dentre outras.  

Tomando como ponto de apoio a Linguística Aplicada, nos questionamos: 

como surgiu o ensino de Português para estrangeiros no Brasil? E o que significa 

atuar nessa área de conhecimento?   

  De fato, o ensino de PLE existe desde a época da colonização, quando os 

padres jesuítas portugueses apresentaram e se esforçaram para ensinar o idioma 

colonizador aos povos indígenas. Contudo, não nos deteremos a esse momento da 

história, uma vez que privilegiamos a prática educativa de PLE na 

contemporaneidade, com ênfase no período demarcado entre o início do séc. XX e 

os dias atuais.   

Até onde pudemos entender, o EPLE deu seus primeiros passos no Sul do 

Brasil, em virtude da significativa presença de estrangeiros naquela região, dentre 

eles: italianos, poloneses, espanhóis e alemães.  

Segundo Pacheco (2006), partiu da iniciativa dos próprios imigrantes a 

organização dos primeiros cursos e materiais didáticos (MDs) relacionados ao EPLE. 

A autora relata que data do ano de 1901 a publicação do Manual da língua 

portuguesa, proposto pelo educador alemão Rudolf Damm, justamente para ser 

utilizado com alunos não-falantes do Português nas escolas alemãs. 

 
 
Os grupos de imigrantes aqui chegados não economizavam esforços 
para oferecer uma educação de qualidade a seus filhos, incentivando 
a ‘ampla produção de material didático’ e criando ‘toda uma estrutura 
de apoio para o processo escolar. Aproveitando-se da 
obrigatoriedade imposta de escolaridade mínima de cinco anos (a 
partir de 1920), foram organizadas associações de professores, 
jornal do professor, curso para professores e dado amplo incentivo à 
produção de MDs (PACHECO, 2006, p. 70).   
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No princípio do séc. XX, tanto os imigrantes da região Sul quanto os 

japoneses fortemente concentrados no Estado de São Paulo (SP), implantaram no 

Brasil escolas étnicas que se adequavam à legislação brasileira, embora claramente 

objetivassem preservar o ensino da língua, os costumes e a cultura do seu país de 

origem. 

Pacheco (2006) descreve que, diante da organização educacional dos 

imigrantes, o governo brasileiro pareceu sentir-se ameaçado. E com o intuito de 

reafirmar a identidade nacional, iniciou a Campanha de Nacionalização do Ensino 

em todo o país. Foi assim que no ano de 1931, instituiu-se o Decreto nº 58 de 28 de 

janeiro, exigindo que o Português a ser ensinado em qualquer escola do Brasil 

deveria caracterizar-se como língua materna (o ensino de PLE seria trabalhado de 

forma complementar).  

A insegurança da União deu origem a uma fase carregada pelo preconceito e 

desrespeito à cultura das comunidades imigrantes, pois além do Decreto nº 58, 

houve a proibição do ensino da língua materna desses grupos (permitida apenas 

para os maiores de 14 anos); o fechamento das gráficas que produziam materiais 

nos idiomas estrangeiros; a introdução desvinculada dos conteúdos de História e 

Geografia do Brasil no currículo escolar; a obrigatoriedade da nacionalidade 

brasileira para diretores e professores das instituições; a supervisão autoritária dos 

livros didáticos trabalhados; a destruição de materiais considerados proibidos e até a 

prisão de militantes estrangeiros que se arriscavam a desobedecer ao sistema. 

Sobre essa fase de repressão, Martinson (2002, p. 13) afirma que:     

 

[...] ao proibir o uso do idioma materno, afastar professores daquele 
grupo étnico do trabalho educacional e impor restrições naquela 
modalidade de escola, silenciou-se uma prática escolar cuja base de 
organização mantinha vínculos estreitos entre a família, 
representada pelas sociedades escolares. 
 

Ao padronizar o ensino do Português nacionalmente, o governo pensou que 

havia feito o melhor para o país. No entanto, os “regentes de turmas de PLE, que 

lidavam diretamente com os estrangeiros, sabiam das dificuldades que enfrentavam 

no gerenciamento dessa imposição estatal” (PACHECO, 2006, p. 72). Os docentes 

precisavam ensinar o PLE, utilizando as estratégias de quem ensinava uma língua 

materna, mas reconheciam as especificidades dos alunos imigrantes e já percebiam 
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diferenças entre aquelas duas práticas educativas (do ponto de vista dos 

conhecimentos prévios, da cultura, da recepção da língua etc).  

Na primeira metade do séc. XX, o ensino de PLE não atingiu maiores 

proporções. Nesse período, só podemos destacar como avanços nacionais, a 

criação do Ministério da Educação (MEC4) e a abertura das faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras (ALMEIDA FILHO, 1992).   

De acordo com Bizon (1994), até a década de 50, o método da Gramática-

Tradução (de base Tradicionalista) prevalecia nas aulas de línguas estrangeiras, ou 

seja, a competência gramatical e os aspectos ortográficos da língua se refletiam 

como a maior preocupação no processo de ensino-aprendizagem. O educador, 

detentor de todo o conhecimento, priorizava a tradução na língua materna, a 

linguagem como mero instrumento comunicativo e tomava como foco a formação de 

frases escritas.  

Sobre essa mesma questão, Silveira (1998) salienta que a práxis educacional 

em torno do PLE se limitava à leitura e análise de textos literários, com vistas à 

tradução de livros e ao conhecimento das normas gramaticais. Os poucos materiais 

didáticos empregados no Brasil eram produzidos, principalmente, nos EUA5.  

Francisco Cardoso Gomes de Matos6 (1997), hoje docente aposentado pelo 

Departamento de Letras e Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), conta que durante os anos 50 lecionou a disciplina de PLE para falantes de 

inglês em Recife-PE e que, naquela ocasião, também se utilizou de um livro 

importado denominado Spoken Brasilian Portuguese.  

 

 

 

 

                                                 
4 Na época, Ministério da Educação e Cultura. 
 
5 O livro utilizado com as forças armadas norte-americanas durante a II Guerra Mundial, Spoken 
Portuguese, teve como autor um ítalo-americano chamado Vicenzo Cioffari. O escritor havia 
aprendido a língua portuguesa no Rio de Janeiro. 
 
6 O pesquisador é ainda co-fundador e Presidente do Conselho da Associação Brasil América (ABA) 
do Recife/PE; ex--professor de  Português e de inglês em escolas públicas e privadas no Recife, de 
inglês na University of Michigan (Ann Arbor - EUA) e de Português na University of Geórgia (Athens – 
Geórgia); autor da proposta para uma Declaração dos Direitos Linguísticos; membro do Conselho 
Científico Assessor da UNESCO.  
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Até então, a maioria dos cursos de Português do Brasil, de reduzido 
número, via-se obrigada a utilizar materiais importados do exterior e 
escritos por estrangeiros (principalmente dos Estados Unidos). 
Nessa época, o material então disponível era Spoken Brasilian 
Portuguese desenvolvido pelo Foreing Service Institute, de 
Washington D. C. (BIZON, 1994, p.8). 
 

Portanto, até a década de 50, o EPLE caminhou a passos lentos. A situação 

começou a mudar com a publicação do livro Português para estrangeiros em 1954 

(trabalhado na época pela PUC-SP), quando professores e linguistas interessados 

no assunto se apoiaram no já produzido internacionalmente para organizar um 

material didático que se adequasse ao contexto socioeconômico, político e cultural 

do Brasil. 

Nesse sentido, Almeida Filho (1992) nos informa que os cursos de PLE foram 

ganhando maior credibilidade entre os anos 60 e 70, com a elaboração de materiais 

didáticos nos Estados Unidos e a criação do Departamento de Ensino de PLE 

naquele país. Primeiramente, com Rameh e Abreu do Departamento de Português 

da Universidade de Georgetown em Washington e, depois, em 1966, na cidade de 

Austin no Texas, com a série Modern Portuguese, projeto subsidiado pela Modern 

Language Association of América, de base estruturalista e coordenado por 

pesquisadores americanos e brasileiros. Dentro desse panorama, destacamos a 

participação efetiva do professor Gomes de Matos (1997).      

A equipe de pesquisadores brasileiros e americanos enfrentou dificuldades 

durante a elaboração teórica do Modern Portuguese, devido á insuficiência das 

pesquisas sobre a temática e a necessidade de entrar em contato prévio com os 

alunos para, então, poder preparar atividades que correspondessem às suas 

realidades.  

Na década de 60, apesar da influência do Audiolinguismo (de base 

Estruturalista) e da teoria Gerativo-transformacional (de base Cognitivista) que já se 

voltavam para o aspecto oral, o ensino da LE ainda se detinha às normas 

gramaticais retiradas do texto escrito, ou seja, o conteúdo sócio-cultural era 

desconsiderado. Gomes de Matos (1997) acrescenta que, entre a produção do texto 

provisório Modern Portuguese e a elaboração do manuscrito piloto Português do 

Brasil para Estrangeiros (PBE), foram transcorridos dez anos, isto é, só alcançaram 

a conclusão do livro em fins dos anos 70.  
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Nesse espaço de tempo, o Instituto de Idiomas Yázigi demonstrou o interesse 

em ampliar a bibliografia sobre o ensino de PLE. Então, Gomes de Matos e Sônia 

Biazioli (coordenadora do programa de Português para estrangeiros daquele 

Instituto) foram os responsáveis pela organização linguístico-pedagógica na 

publicação do livro PBE em 1978.  

Nos anos 70, a preferência pelo método Funcional em sala de aula de 

idiomas ampliou o objetivo da língua estrangeira para além de meio de 

comunicação, trazendo-a como uma possibilidade para a reflexão, o diálogo e a 

troca de informações. Conforme Bizon (1994), na segunda metade da década de 70, 

são incluídos nessa percepção os elementos sociolingüísticos, discursivos e 

estratégicos. 

Entre as décadas de 70 e 80, a metodologia funcional começou a deslocar o 

foco do professor para o aluno, utilizando materiais reais que objetivavam a 

funcionalidade da comunicação na língua estrangeira e valorizando o sentido em 

detrimento da forma (BEZERRA, 2000). Como exemplo dessa mudança de 

paradigma, acrescentamos que o material PBE, diferentemente das teorias 

estruturalistas expressas no Modern Portuguese, se apoiava numa concepção 

sociolinguística  

A partir da década de 80, os métodos até então existentes, são sumariamente 

questionados. Esse foi um período no qual a língua passou a ser considerada como 

um processo de construção de significações e identidades. Não é mais vista como 

um instrumento, mas como um contrato social e cultural (ALMEIDA FILHO, 2005).  

No transcorrer dos anos 80 e 90, com o avanço das pesquisas na área de 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, os teóricos dos manuais e os 

professores em sala de aula sentiram a necessidade de modificar a sua prática, 

defendendo uma abordagem mais Comunicativa7. Abordagem esta que se estendeu 

aos cursos de Português para imigrantes. 

 

[...] propõe-se uma abordagem comunicativo-interacional, 
entendendo-se que há processos inter e multidependentes de 
aprender e ensinar línguas, estando eles relacionados aos diferentes 
processos de falar/escrever e ouvir/ler, na língua materna do 
aprendiz (SILVEIRA, 1998, p. 10).  
 

                                                 
7 Ver discussão mais extensa acerca da Abordagem Comunicativa no cap. 4, ponto 4.2.2.1. 
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Nas palavras de Patrocínio (1997), as atenções voltam-se para o aluno e para 

a sua capacidade de comunicação. Os estudos e práticas docentes centraram-se no 

sentido do processo de ensino-aprendizagem, descrevendo e interpretando como se 

ensina e como se aprende. Os autores dos manuais de PLE passam a se interessar 

não só pela escrita, mas pela habilidade oral, compreensão por parte do aprendiz e 

inclusão do aspecto afetivo.  

Novos procedimentos teóricos e práticos são considerados no planejamento e 

execução das aulas: incentivo ao desenvolvimento da responsabilidade individual e 

coletiva, à capacidade de aprender a aprender, ao trabalho com conteúdos e 

atividades de natureza comunicativa, aproximadas da vida cotidiana e selecionadas 

por meio da negociação com os próprios alunos (BIZON, 1994).   

 

[...] essa visão contemporânea de ensino revelou nesse período uma 
preocupação maior com o próprio aluno como sujeito ou agente no 
processo de formação através da nova língua. Isso significou diminuir 
a ênfase no ensino, na forma, no ensino da forma e aumentar a 
ênfase no que faz sentido profundo ao aluno e naquilo que o faz 
crescer como pessoa (ALMEIDA FILHO, 1992, p. 13). 

 

Finalmente, são lançadas inúmeras obras direcionadas aos aprendizes de 

PLE em um ambiente de imersão, quando o ato de interagir com a nova língua 

ocorre dentro e fora da escola, exigindo do aprendiz a sua utilização constante e nas 

mais variadas situações sociais.  

Dentre essas obras e, segundo Pacheco (2006, p. 82 e 83) podemos 

enfatizar: Falando, lendo, escrevendo português: um curso para estrangeiros (1980), 

Tudo Bem: Português do Brasil – v. 1 e 2 (1984, 1985), Muito Prazer! Curso de 

Português do Brasil para Estrangeiros (1989), Avenida Brasil 1: Curso Básico de 

Português para Estrangeiros (1991),  Português  para Estrangeiros: infanto-juvenil 

(1994), Bem-vindo! (1999), Tudo bem? Português para a nova geração (2001), 

Diálogo Brasil: Curso Intensivo de Português para Estrangeiros (2003) e Estação 

Brasil: Português para Estrangeiros (2005).  

Silveira (1998) e Gomes de Matos (1997) afirmam que nessa fase histórica os 

estudiosos enxergaram a importância do ensino de português para atender aos 

interesses do aprendiz estrangeiro e considerar as suas reais necessidades. 

Naquele momento, as maiores preocupações centravam-se em: o que selecionar da 
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estrutura e usos da língua portuguesa e por quê? Que aspectos da cultura brasileira 

devem ser enfatizados e por quê? 

Almeida Filho (1992) relata que concomitante a essas transformações 

didáticas, na década de 90, o desenvolvimento tecnológico e científico das 

universidades brasileiras passou a atrair docentes e alunos de outras nações 

mundiais. Na sua maioria, pós-graduandos de língua espanhola e africanos, mas 

também, norte-americanos, europeus e asiáticos. 

A presença de alunos imigrantes na academia do Brasil acentuou a urgência 

da criação de uma política de ensino do Português como língua estrangeira, o que 

ainda continua a ser uma necessidade atual.  

Compreendemos, nesse primeiro momento, que o ensino de PLE no Brasil 

começou a se desenvolver com maior autonomia quando o aluno passou a ser visto 

como o centro do processo educativo e, consequentemente, a metodologia da 

comunicação ganhou espaço em relação à perspectiva estruturalista e fragmentada 

de ensinar línguas. 

 

3.1.2 O lugar do ensino de PLE no Brasil 

 

Segundo Almeida Filho (1992), são quatro as situações do ensino de 

Português para estrangeiros no Brasil: por meio de cursos em escolas de idiomas, 

cursos de extensão, graduação e pós-graduação oferecidas pelos Departamentos 

de Letras nas universidades. 

 Não podemos deixar de mencionar que essa prática também vem sendo 

desenvolvida em faculdades privadas, escolas estrangeiras (alemãs, suíças, 

americanas ou francesas) e, até mesmo, por professores autônomos nas residências 

dos imigrantes8. Mas, como já foi dito anteriormente, nos ocupamos das 

experiências realizadas nas universidades, em razão da expressiva demanda de 

investigações concentrada nesses espaços.  

As primeiras aulas de PLE foram organizadas em fins da década de 60 em 

instituições pioneiras, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

                                                 
8 Aqueles que praticam o ato ou efeito de imigrar, ou seja, entrar em determinado país estrangeiro 
para trabalhar e/ou para fixar residência, permanentemente ou não (HOUAISS, 2002). 
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O ensino baseava-se na metodologia audiolingual, no qual o trabalho educativo 

estava alicerçado na mímica e memorização de diálogos curtos. 

De forma mais sistematizada, o curso de Português para Estrangeiros passou 

a ser ofertado na UFRGS desde março de 1986, como iniciativa da Coordenação de 

Pesquisa Linguística do Centro de Linguística Aplicada (CLA) do Instituto de Letras e 

da Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) daquela universidade.  

O Programa de Português para Estrangeiros da UFRGS promove até os dias 

atuais, e semestralmente os seguintes níveis: Básico I, Básico II, Intermediário I, 

Intermediário II, Cultura Brasileira, Leitura e Produção de Texto, Conversação, 

Tópicos de Literatura Brasileira e Curso Preparatório para o certificado de 

proficiência na língua.  

Almeida Filho (1992; 2007) explica que entre os anos 60 e 70 as disciplinas 

de PLE iniciadas em algumas universidades brasileiras permaneceram na inércia, 

uma vez que só a partir de 1977, com maior incidência nos anos 80, é que 

adquiriram o status de matérias oficiais.  

Nessa fase histórica e acompanhando o processo de globalização, foram 

inaugurados programas de ensino do Português para estrangeiros nas 

universidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Paraná, Londrina, 

Florianópolis, Curitiba, Campinas, São Paulo, São Carlos, Brasília, Rio de Janeiro, 

Niterói, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Maringá, Pernambuco, Salvador, Paraíba e 

Fortaleza, dentre as quais destacamos como pioneiras: a Universidade Estadual de 

Campinas – Unicamp, a Universidade de São Paulo – USP, a Universidade de 

Brasília – UnB, a Universidade do Rio de Janeiro – UFRJ, a Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ, a Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG, a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e a Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS.  

Em 1986, foi organizado na Unicamp um curso de ensino de Português a 

adultos estrangeiros, tendo como objetivo propiciar o conhecimento do novo idioma 

para fins de comunicação, ou seja, a partir da compreensão do fenômeno linguístico 

(competências gramatical, comunicativa e cultural). Atualmente, as aulas são 

organizadas pelo Centro de Ensino de Línguas da mesma universidade. 
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Na USP, o Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas (FFLCH) oferece semestralmente o curso de Português para estrangeiros, 

tanto para alunos matriculados quanto para o público externo.  

A maioria dos estudantes universitários estrangeiros que compõe o corpo 

discente nos cursos de PLE faz parte de um convênio cooperativo entre o Brasil e o 

seu país de origem, isto é, países em desenvolvimento da América Latina e África9. 

Tal acordo é denominado Programa de Estudantes Convênio de Graduação e Pós-

graduação (PEC-G e PEC-PG). 

O PEC é dirigido pelo Ministério das Relações Exteriores10, através da Divisão 

de Cooperação Educacional do Departamento de Cooperação Científica Técnica e 

Tecnológica (DCE/DCT/MRE) e pelo Ministério da Educação através da Divisão de 

Assuntos Internacionais da Secretaria de Educação Superior (DAI/SESu/MEC). O 

programa permite que alunos de outras nacionalidades estudem nas instituições de 

ensino superior contempladas no acordo, além de oferecer bolsas de incentivo à 

pesquisa (da agência CAPES) e a possibilidade de aprender um novo idioma. 

Devido a esse intercâmbio com universidades internacionais e por ser a sede 

da Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais (Flacso), a Universidade de 

Brasília é a que mais tem recebido pessoas estrangeiras no Brasil.  

A área de PLE na UnB está situada no Departamento de Línguas 

Estrangeiras e Tradução (LET), institucionalizado em 1988. De acordo com Santos 

(1999), a UnB oferece anualmente cursos de Português como L2 para três tipos de 

clientela: alunos estrangeiros matriculados; alunos estrangeiros bolsistas do governo 

brasileiro que pretendem cursar a graduação no Brasil e a comunidade estrangeira 

residente em Brasília, na sua maioria, diplomatas e funcionários de órgãos 

internacionais sediados no Distrito Federal. 

                                                 
9 Segundo informações da Diretoria de Relações Internacionais da UFMG, os países que participam 
do PEC-G, são: Argentina, Barbados, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, 
Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República 
Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai, Venezuela, Angola, Benim, Botsuana, Cabo 
Verde, Camarões, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Gana, Guiné-Bissau, Lesoto, Mali, Marrocos, 
Mauritânia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Quênia, República Democrática do Congo, São Tomé e 
Príncipe, Senegal, Tanzânia, Togo, Tunísia, Zâmbia e Zimbábue. 
 
10 O MRE também responde pelos Centros de Estudos Brasileiros do Exterior - CEB’s, sediados nos 
países do Mercosul e responsáveis pelas disciplinas de PLE fora do Brasil. 
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No ano de 1990, foi criado pelo LET o Programa de Ensino e Pesquisa em 

Português para Falantes de Outras Línguas - o PEPPFOL, responsável pela 

organização do projeto: Educação de Professores/Pesquisadores em Português 

como L2 (Cunha e Santos, 1999).  

Instituído em 1993, o projeto tinha como eixo central a formação dos alunos 

de Letras para o ensino de PLE. A admissão do corpo discente se dava a partir da 

análise do currículo e avaliação da média e tomava como condição primordial, o fato 

de já se ter cursado disciplinas na área. 

Além das aulas, os futuros professores participavam de reuniões pedagógicas 

e analisavam materiais didáticos. O projeto surgiu como uma primeira tentativa de 

organizar um curso de licenciatura em PLE na UnB. 

 Hoje em Brasília é oferecido bimestralmente o curso de Português para 

Estrangeiros, nos níveis: iniciante, intermediário e avançado. Os ministrantes são os 

alunos formados pelo projeto, acompanhados pelos professores-coordenadores do 

PEPPFOL. 

A UnB possui também dois laboratórios relacionados ao EPLE: o Laboratório 

de Lexicografia e Terminologia (LEXTERM) que tem a função de receber os alunos 

do curso para estágio e elaboração de glossários e materiais didáticos e o 

Laboratório de Elaboração de Materiais (LEM) que inclui aulas práticas das 

disciplinas, elaboração de materiais apropriados e acolhimento de participantes 

externos de Projetos Associados (GRANNIER-RODRIGUES, 2001).  

Inspirada pela UnB, a Universidade Federal do Rio de Janeiro criou o 

Programa de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros (PEPPE), 

oferecido para os alunos de graduação em Letras. Para fazer parte do programa, os 

discentes precisavam enfrentar uma seleção criteriosa: cursar o 4º período da 

graduação em Letras, possuir média superior a 7.0, já haver cursado duas 

disciplinas em PLE e, por fim, ser aprovado em entrevista e prova de redação. 

 Na graduação da UFRJ são ofertadas duas disciplinas complementares no 

curso de Letras e, desde 1997, a Pós-Graduação contempla o curso de 

especialização em Ensino de Português para Falantes de Outras Línguas. 

Também no Rio de Janeiro, o Departamento de Letras da PUC-RJ, 

disponibiliza em seu programa curricular o curso de Português para Estrangeiros, 

que possui um corpo docente formado por professores especialistas na área. 
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A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por sua vez, planejou junto 

ao Centro de Extensão da Faculdade de Letras dois tipos de cursos de PLE: um 

intensivo, que é desenvolvido normalmente nos semestres letivos e um extensivo, 

que exige uma maior frequência dos alunos durante o mês de julho.    

Há mais de duas décadas, por ser localizada em uma das maiores unidades 

federativas do país, a Universidade Federal de Santa Catarina recebe estrangeiros 

envolvidos em atividades comerciais, industriais e acadêmicas. Dessa forma, o 

Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da UFSC tomou a iniciativa de 

estruturar cursos relacionados ao ensino de PLE, principalmente para os estudantes 

cadastrados no convênio PEC-G. 

Atualmente, a UFSC desenvolve um curso regular de extensão, o Curso 

Extracurricular de Português para Estrangeiros, que é trabalhado em cinco níveis 

(básico, pré-intermediário, intermediário, avançado e preparatório para o exame de 

proficiência na língua alvo). Inclui ainda a possibilidade de organizar atividades 

paralelas para grupos que possuem interesse pela temática, a prática do intercâmbio 

cultural e uma disciplina especial para falantes de espanhol.  

Dentre as instituições em destaque quanto a experiência docente com o aluno 

de outro idioma, podemos incluir ainda a Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUC-RS), que possui a Pró-Reitoria de Extensão como principal 

responsável pelo curso de Português para Estrangeiros.  

Nas cidades da região Sul e Sudeste, a maior razão da procura por cursos de 

PLE nas universidades está no acordo do Brasil com o Mercosul. A clientela é 

basicamente constituída de nigerianos, checoslovacos, ingleses, franceses, 

alemães, japoneses, americanos, holandeses, paraguaios e peruanos, sendo estes 

jovens e adultos entre 16 e 50 anos de idade (Kunzendorff, 1997).  

No Nordeste, a nossa região de atuação epistemológica, alguns estados dão 

os seus primeiros passos, enquanto outros já desempenham um papel significativo 

acerca do ensino de PLE. É o caso da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba 

e, não podendo ser diferente, do Rio Grande do Norte.     

Em 1991, foi criado o Centro de Ensino de Português para Estrangeiros 

(CEPE) na UFBA, vinculado ao Departamento de Letras. No ano seguinte, o CEPE 

ofereceu os cursos: Básico I, Básico II e intermediário aos estrangeiros vinculados 

aos programas de intercâmbio cultural.  
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São promovidas trocas entre os alunos brasileiros e imigrantes (intercâmbio) 

e para que isso aconteça, não é necessária a realização do exame vestibular, uma 

vez que a matrícula é ofertada como cortesia por ambas as partes.   

No ano de 1997, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) instituiu o 

Programa de Português para Estrangeiros, o PROPE, com o objetivo de ensinar aos 

estudantes conveniados do PEC-G a língua e a cultura brasileira. Na atualidade, o 

programa também contempla alunos de pós-graduação que necessitam receber o 

certificado de proficiência na língua portuguesa para poderem concluir os cursos de 

mestrado ou doutorado no Brasil.    

O Departamento de Letras Vernáculas na Universidade Federal do Ceará 

(UFC) elaborou, além de um curso de extensão direcionado aos alunos imigrantes, 

uma disciplina da licenciatura em Letras, denominada Tópicos de Português Lingua 

Estrangeira (CAMBOIM, 2008). 

Na Paraíba, as ações educativas já se encontram bem definidas e 

estruturadas pelo Programa Linguístico-Cultural para Estudantes Internacionais 

(PLEI), que faz parte do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UFPB.  

O PLEI possui um trabalho sistematizado nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão, visto que envolve professores, graduandos e pós-graduandos no estudo e 

sua aplicação prática com a comunidade estrangeira residente em João Pessoa 

(estudantes conveniados ou não). A UFPB também aplica o exame para a obtenção 

do Certificado de Proficiência em Português para Estrangeiros (CELPE-Bras). 

O exame de proficiência CELPE-Bras foi oficializado em 1998, sob a 

coordenação da Secretaria de Educação Superior (SESu). Baseia-se em parâmetros 

avaliativos que seguem a abordagem comunicativa de línguas. 

No estado do RN, verificamos duas iniciativas importantes em 2008: um curso 

de PLE promovido pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) na 

cidade de Mossoró, através do Departamento de Letras Estrangeiras da Faculdade 

de Letras e Artes11. O curso estava direcionado aos não-falantes de Português e 

para as pessoas que desejassem manter uma melhor relação comunicativa com 

estrangeiros. Teve a duração de 60h distribuídas em cinco meses.  

                                                 
11 O docente organizador do curso na UERN chama-se Vicente Santos Mendes (PORTUGUÊS, 
2008). 
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A segunda experiência diz respeito à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), e mais especificamente ao Departamento de Letras que vinculado ao 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, organizou um projeto denominado 

Cursos de Línguas Estrangeiras. O referido curso pretende unir as atividades de 

ensino e extensão, ao preparar os alunos de licenciatura em Letras para a prática 

docente no ensino de idiomas.  

De início, o programa envolvia somente o ensino das línguas francesa, 

inglesa e espanhola, mas tendo em vista a presença de alunos conveniados do PEC 

na universidade e, a consequente solicitação da Assessoria Internacional, o ensino 

de PLE também foi contemplado. 

 

Cerca de 67 estudantes da África, na faixa etária de 18 a 25 estão 
na UFRN. A maioria deles é do Cabo Verde, são 30 intercambistas, 
do Guiné-Bissau são 25, São Tomé e Príncipe tem oito 
representantes, Angola três e Moçambique apenas um. Tem 
estudantes em todas as áreas de conhecimento, Humanística, 
Biomédica, Tecnológica (FRANÇA, 2007, p. 2). 
 

Os alunos e futuros professores de inglês, francês e espanhol passaram por 

cursos de formação e se prepararam para começar as aulas, agora, no primeiro 

semestre de 2009. Já o curso de PLE, foi inaugurado no semestre letivo 2008.2, com 

duas disciplinas: uma mais básica, para estudantes nigerianos e indianos e outra 

mais avançada, de leitura e produção de textos com alunos africanos e de línguas 

lusófonas. O curso foi direcionado aos universitários estrangeiros participantes dos 

acordos internacionais, possuindo carga horária de 60 h e sendo ministrado por um 

professor substituto do Departamento de Letras.  

Nas palavras do coordenador do projeto, o Prof. Dr. Márcio Venício Barbosa, 

a proposta de ensino de PLE na UFRN caracteriza-se como uma atividade interna, 

mas tende a se transformar em uma disciplina regular para que os estudantes 

aproveitem os créditos em seus históricos.  

Outro diferencial da proposta se refere ao público-alvo.  Hoje, estão sendo 

atendidos alunos do campus, mas futuramente as matrículas estarão sendo 

disponibilizadas para uma clientela bem variada: discentes do Ensino Médio, 

graduandos de outros cursos da UFRN, graduados, docentes do Ensino Técnico, 

professores do Ensino Infantil e do Ensino Médio das redes municipal e estadual; ou 

seja, abarca a participação direta da comunidade. 
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Apesar das ações já empreendidas, alguns problemas ainda são enfrentados 

pelos organizadores dos cursos de PLE no Brasil. São eles: a falta de apoio 

institucional, a ineficiência de um exame que avalie a proficiência dos aprendizes, o 

despreparo dos professores e a inexistência de cursos que capacitem 

adequadamente esses profissionais. 

A tendência minoritária nas universidades está centralizada nas ofertas de 

cursos de graduação que visem à formação de professores de PLE. Almeida Filho 

(2007) justifica tal precariedade devido à ausência de uma política de ensino da 

Língua Portuguesa e da cultura brasileira, o que tornam os cursos esporádicos e 

não-criteriosos, além de dificultar a seleção de candidatos responsáveis por essa 

formação.    

 
É de se notar a flagrante carência de uma política nacional expressa 
para a consolidação do EPLE, e logo se constata que se trata de 
decisão em nível governamental na qual podemos interferir só 
indiretamente (ALMEIDA FILHO, 2007, p. 46). 

 

Bizon (1992) concorda que o maior entrave enfrentado pelo ensino de PLE no 

Brasil é a “inexistência de cursos específicos para a formação básica do professor”, 

o que possivelmente acarreta na falta de conhecimento dos docentes quanto aos 

conteúdos a serem trabalhados, na desorganização do planejamento, na utilização 

de materiais didáticos inapropriados e na fragilidade metodológica da prática 

educativa. 

Na mesma direção, Gimenez e Furtoso (2002) apontam que a formação 

acadêmica para professores de PLE ainda não é adequada, pois independente do 

avanço na pesquisa, é precária a reflexão sobre esse ensinar.  

 

Assim como nas áreas de ensino de outras línguas estrangeiras, os 
estudos em Linguística Aplicada muito têm contribuído para o ensino 
de PFOL, o que pode ser observado na produção de material 
didático, estudos sobre aquisição de segunda língua, questões 
metodológicas, entre outros (GIMENEZ e FURTOSO, 2002, p. 46). 

 

Outro problema detectado nas investigações reporta-se à limitação dos livros 

didáticos, excessivamente preocupados com os aspectos gramaticais em detrimento 

da comunicação (FONTES, 2002).  
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Diante dessa crítica situação, a partir de 1987, começaram a ser implantadas 

disciplinas de PLE nas graduações e pós-graduações brasileiras. O objetivo desses 

cursos não era apenas o de ensinar a lingua portuguesa para estrangeiros, mas o de 

preparar alunos do curso de Letras para o trabalho com essa clientela.   

Podemos citar a presença da disciplina na graduação dos Departamentos de 

Letras da Universidade de Santa Maria - UFSM, Universidade Federal Fluminense - 

UFF, UFRJ, UFRS, Unicamp, UnB, dentre outras. E nas pós-graduações Lato e 

Stricto Sensu da Universidade Estadual de Londrina (mestrado), Unicamp 

(mestrado), UFRJ (especialização e mestrado), UERJ (mestrado), PUC-RJ 

(especialização) e UnB (especialização, mestrado e doutorado). Também foram 

ministrados cursos de especialização nessa área em Goiás, São Paulo, Mato Grosso 

e Alagoas. A PUC-SP e a UFPE não possuem cursos específicos, mas produzem, 

significativamente, nessa área de conhecimento (artigos, dissertações e teses). Na 

década de 90, os programas de pós-graduação começaram a receber uma maior 

demanda de alunos estrangeiros para os cursos de mestrado e doutorado.  

Frente à urgência do investimento na formação dos professores de Português 

como idioma não-materno, desde 1998 existe um curso de licenciatura na 

Universidade de Brasília especialmente focado nessa perspectiva. 

Conforme Grannier – Rodrigues (2001), foi elaborado na UnB o primeiro curso 

de graduação em Português do Brasil como Segunda Língua (PBSL), mas antes de 

sua concretização, os professores do Departamento de Linguística, Línguas 

Clássicas e Vernáculas já haviam começado a pensar no perfil de um professor de 

PL2 para o século XXI. Enilde Faultich12 se destacou ao participar de encontros 

acadêmicos acerca da política do idioma e defender a sua importância nos demais 

países do Mercosul.    

A licenciatura em PL2 na UnB deve ser cursada em quatro anos e tem como 

público-alvo os educadores de estrangeiros, de comunidades surdas e indígenas, 

buscando aliar o componente comum (curricular) às possíveis diversificações 

(diferenças individuais dos aprendizes) na formação do novo profissional.  

                                                 
12 Enilde Leite de Jesus Faulstich é professora do Departamento de Linguística, Português e Línguas 
Clássicas do Instituto de Letras da Universidade de Brasília. Pós-doutora em Linguística e Políticas 
Linguísticas pela Université Laval de Québec, é doutora em Filologia e Língua Portuguesa pela 
Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Linguística pela UnB. Faulstich é coordenadora do 
Centro de Estudos Lexicais e Terminológicos (Lexterm) nessa mesma universidade (BORGES, 2008).  
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De início, era apenas um curso técnico que visava orientar a formação do 

professor de PL2; mas com o tempo, foi se constituindo como licenciatura ao 

sensibilizar o educador de forma mais aprofundada para os novos desafios na 

docência em PLE. 

Segundo Cunha13 e Santos14 (1999), a UnB é a única instituição preocupada 

com a formação de professores de PL2 desde a graduação, visto que as demais 

Universidades brasileiras oferecem uma disciplina teórica sobre a temática e não um 

curso regular completo. A UnB foi também a primeira a promover concurso para a 

área em 1994 e 1997.   

 

Estamos completando dez anos da licenciatura em Português do 
Brasil como Segunda Língua na UnB. O Distrito Federal é a única 
federação do país que forma docentes para o ensino do Português 
a falantes de outras línguas – não apenas a estrangeiros, mas a 
surdos e índios. Nós preparamos docentes com abordagens, 
métodos, técnicas, visão política, elaboração de material didático e 
estrutura gramatical voltada para quem fala o Português como uma 
outra língua e não como língua materna (FAULSTICH apud 
BORGES, 2008, p. 5). 
 

Ainda na Universidade de Brasília, foi fundado o mestrado em Linguística 

Aplicada, baseado na experiência da Unicamp. Hoje, o Programa de Ensino e 

Pesquisa em Português para Falantes de Outras línguas é considerado “um 

programa de excelência do mestrado em Linguística Aplicada” (CUNHA e SANTOS, 

2002, p. 30). 

                                                 
13 Maria Jandyra Cavalcanti Cunha é professora do Departamento de Línguas Estrangeiras e 
Tradução (LET) da UnB. É mestre em Letras e doutora em Linguística pela Faculdade de Ciências 
Sociais da Universidade de Lancaster, na Inglaterra. Escreveu vários artigos em parceria com 
Almeida Filho, Cristina Stevens e Percília Santos. Fundou com esta última na UnB, o Programa de 
Ensino e Pesquisa de Português para Falantes de Outras Línguas – PEPPFLO, do qual é 
coordenadora. Participou do planejamento do Exame de Proficiência em Português para Estrangeiros 
do MEC (CELPE-Bras), juntamente com Almeida Filho, e divide com ele a presidência da SIPLE. 
Pesquisa sobre o bilinguismo e ensino-aprendizagem de segunda ou outra língua.  
 
14 Percília Lopes Cassemiro dos Santos é doutora pela Universidade de Georgetown, Washington, D. 
C, foi professora da UFRJ, onde criou e coordenou o Programa de Ensino e Pesquisa em Português 
para Estrangeiros (PEPPE). Foi docente da UFRJ e atualmente é professora adjunta no 
Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET) da UnB. Foi a primeira coordenadora do 
Programa de Ensino e Pesquisa em Português para Falantes de Outras Línguas (PEPPFOL). É 
membro do CELP-Bras e tem como área de atuação o ensino-aprendizagem de segunda ou outra 
língua. Implantou o curso Ensino de Português para Estrangeiros, na graduação de Letras da UnB.  
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Observamos assim, que o avanço do ensino de PLE se concentrou nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil. Todavia, as iniciativas despontadas em algumas 

cidades nordestinas só fortaleceram o nosso objeto de pesquisa, ao ressaltar a 

preocupação com a clientela estrangeira e a necessidade de uma melhor formação 

para o profissional que se depara com esse tão instigante desafio.  

 

3.1.3 O lugar da pesquisa sobre o ensino de PLE nas Universidades 

brasileiras 

 

Com o aparecimento de cursos relativos à formação do professor de PLE na 

graduação e pós-graduação a partir dos anos 80, a sala de aula brasileira foi 

localizada como uma nova fonte para a pesquisa em Linguística Aplicada.  

 

[...] crescem as atividades de ensino, pesquisa e difusão do ensino 
de Português para falantes de outras línguas. Ao crescerem e se 
sofisticarem, as iniciativas nesse âmbito conseguem maior apoio e 
visibilidade. Por isso vão ficando cada vez mais frequentes as 
adesões de interessados às mais diversas formas pelas quais se 
irradia o movimento de ensino de Português Língua Estrangeira 
(ALMEIDA FILHO, 2007, p. 33). 
 

Diante dessa configuração, vislumbramos a existência de pesquisas que 

pudessem nos ajudar a refletir sobre o nosso objeto de estudo. Para isso, 

inventariamos parte15 do que já foi produzido, com o intuito de compreender quando, 

onde e por quem foram desenvolvidas as principais investigações. De que forma as 

suas escolhas metodológicas e descobertas teóricas podem nos influenciar?  

Em 198916, foi publicado no Brasil o primeiro livro sobre a temática, O ensino 

de Português para estrangeiros: pressupostos para o planejamento de cursos e 

elaboração de materiais. A obra direciona-se aos professores e pesquisadores da 

área como resultado do I Seminário de Português para Estrangeiros, realizado em 

1986 no I Congresso de Linguística Aplicada, na Universidade Estadual de 

Campinas. 

                                                 
15 Não seria possível catalogar toda a produção existente sobre o assunto. Dessa forma, enfatizamos 
as pesquisas brasileiras mais conhecidas em torno do ensino de Português como lingua estrangeira.  
 
16 O ano de publicação da obra foi 1989, mas a nossa pesquisa fundamentou-se na 2ª edição de 
1997. 



 

 

 

50 

Almeida Filho e Lombello (1997) que, na época estavam vinculados 

efetivamente à Unicamp, foram os organizadores da coletânea de textos. Expuseram 

uma retrospectiva histórica do EPLE no Brasil (GOMES DE MATOS, 1997); relatos 

de experiências com adultos nos EUA e nas cidades brasileiras de PE, RS, RJ, SP e 

Campinas. Discutiram sobre o planejamento, a organização de materiais e a análise 

de aspectos gramaticais.  

Dentre as pesquisas expostas na obra, destacamos a de Kunzendorff (1997), 

desenvolvida em uma escola de línguas da cidade de São Paulo, por ter priorizado a 

questão da formação docente e já considerar a necessidade da metodologia 

utilizada nas aulas ser compatível aos interesses dos discentes estrangeiros.  

 

A nosso ver, a primeira tarefa de um curso de Português para 
Estrangeiros é adequar sua metodologia aos objetivos dos alunos. O 
alvo que o aluno quer alcançar é que determinará as bases do curso 
(KUNZENDORFF, 1997, p. 32). 
 

No ano de 1992, Almeida Filho e Lombello repetiram a parceria na pesquisa 

com o lançamento do livro: Identidade e caminhos no ensino de Português para 

estrangeiros, no qual selecionaram artigos que enfatizam as concepções de 

ensinar/aprender e as teorizações sobre o processo de aquisição da L2, na intenção 

de construir uma identidade para o EPLE. 

Nessa coletânea, os trabalhos de Almeida Filho, Lombello, Bizon, Morita e 

Rodea (1992) foram relevantes para a nossa reflexão por tratarem da historiografia 

da área de EPLE, da abordagem comunicativa no ensino de línguas, do aspecto 

interdisciplinar dessa prática, das adequações curriculares, da aprendizagem em 

situação de imersão e sobre os materiais didáticos mais utilizados pelos professores 

de Letras.   

A análise acerca da ênfase nas questões gramaticais também foi 

contemplada, mas não se aproxima dos nossos objetivos de investigação.  Os focos 

das pesquisas se localizaram em três cidades do sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo 

e Campinas.   

Em 1997, a reunião dos trabalhos apresentados no I Seminário de 

Atualização em Português para Estrangeiros e Culturas Lusófonas - SAPEC, 

realizado em 1996 na cidade de Campinas, possibilitou a elaboração dos 

Parâmetros atuais para o ensino de Português língua estrangeira.  
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Participaram da SAPEC docentes dos países que compõem o Mercosul: 

Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Com o objetivo de defender que o ensino de 

PLE estava sendo relevante naqueles contextos educacionais, o livro inclui artigos 

de Almeida Filho (1997), Viana (1997), Sternfeld (1997), Patrocínio (1997) e Bizon 

(1997).  

Com vistas ao nosso trabalho de dissertação, privilegiamos as discussões de 

Almeida Filho, Patrocínio, Viana e Bizon sobre a abordagem metodológica, formação 

de professores, planejamento, avaliação, interculturalidade e produção escrita no 

ensino de PLE.   

No ano de 1998, os artigos divulgados no I Encontro do Núcleo de Pesquisa 

Português Língua Estrangeira (NUPPLE) em 1997, permitiram a concretização da 

obra, Português língua estrangeira: perspectivas, organizado por Célia Pagliuchi da 

Silveira17, na época coordenadora do NUPPLE.  

Os trabalhos de Silveira e Ferreira (1998) foram significativos para a nossa 

pesquisa, uma vez que enfocam o ensino de PLE numa perspectiva intercultural e 

levantam questões sobre a identidade do aprendiz estrangeiro.  

Silveira (1998) explica ainda que a Sociedade Internacional de Português-

Língua Estrangeira - SIPLE foi criada naquela época para fortalecer o movimento em 

prol do ensino, pesquisa e extensão do PLE no Brasil.  

Em 1999, Jandyra Cunha e Percília Santos organizaram o livro: Ensino e 

Pesquisa em Português para Estrangeiros que possui artigos de diversos estados do 

país (DF, BA, CE, PE, RGS e SP) e versa sobre os programas de pesquisa e ensino 

de PLE nas universidades do Brasil originados de diversos eventos acadêmicos, 

como seminários, congressos, GT’s etc. Destaca relatos de experiência, os direitos 

dos aprendizes e o exame de proficiência.   

Trouxeram contributos ao nosso trabalho os textos de Cunha e Santos (1999) 

sobre formação de professores/pesquisadores; o de Santos (1999) sobre o ensino 

de PLE para falantes de espanhol; o de Luz (1999) sobre a formação docente e o de 

                                                 
17 Regina Célia Pagliuchi da Silveira é licenciada e bacharelada em Letras Neo-Latinas pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sedes Sapientiae - PUC/SP; especialista em Literatura 
Francesa, em Literatura Portuguesa, em Literatura Brasileira, em Língua Portuguesa e em Semântica 
do Português pela mesma universidade. É mestre em Linguística pela Universidade de São Paulo e 
doutora em Letras pela PUC-SP, hoje local no qual trabalha como docente. Possui larga experiência 
na área de Letras, com foco na Língua Portuguesa. Discute principalmente sobre assuntos ligados à 
gramática, enunciado/enunciação, tempo/aspecto e uso efetivo do idioma. 
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Gomes de Matos (1999) acerca dos direitos linguísticos dos falantes de uma nova 

língua. 

Em 2002, Cunha e Santos organizaram a sua segunda coletânea de textos, 

intitulada: Tópicos em Português Lingua Estrangeira. A intenção do livro era a de 

socializar o que estava sendo produzido em vários estados e capitais brasileiras até 

aquele ano (RJ, SP, Campinas, RS, Paraná, PE, e BA).  

Os temas tratados na obra e pertinentes ao nosso estudo foram: formação de 

professores (GIMENEZ e FURTOSO, 2002), aquisição de PLE (SAVEDRA, 2002) e 

o lugar da cultura no ensino de uma nova língua (ALMEIDA FILHO; ALVAREZ; 

FONTES; MENDES, 2002).  

Chamamos a atenção para essa obra e, mais especificamente, para a 

pesquisa de Savedra (2002), que além de tomar como campo de pesquisa a 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, realizou observações em escolas 

fundamentais bilíngues implantadas no Brasil; isto é, escolas alemãs, americanas e 

francesas adaptadas ao sistema educacional brasileiro, nas quais a língua 

privilegiada como materna era a estrangeira (na escola francesa, o francês; na 

americana, o inglês e assim por diante). O Português era ensinado então como o 

segundo idioma. Essa foi uma das experiências que mais se aproximou de nosso 

estudo, muito embora só tenha mostrado resultados parciais e direcionados à 

questão da aprendizagem. 

 Em 2007, Almeida Filho e Cunha lançaram o livro Projetos Iniciais em 

Português para falantes de outras línguas, no qual contextualizaram, em linhas 

gerais, a situação da pesquisa sobre o ensino de PLE no Brasil. Dentre as principais 

discussões, abordaram os critérios necessários para um aluno ou professor se afiliar 

a área de LA; apresentaram um diagnóstico da pesquisa em EPLE através de 

índices nacionais de desenvolvimento; trataram dos procedimentos metodológicos 

mais comumente utilizados em trabalhos dessa natureza e, por fim, fizeram um 

apanhado sobre as principais publicações na área; o que contribuiu imensamente 

para a construção dessa retrospectiva histórica, bem como nos apontou algumas 

das referências essenciais à nossa pesquisa. 

Com base no que foi exposto, compreendemos que, independente do curso 

de licenciatura em PLE ainda estar seguindo os seus primeiros passos, já existe 

uma vasta pesquisa nacional envolvendo o assunto na área da Linguística Aplicada, 
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seja relativo às experiências na graduação, pós-graduação ou nas escolas de 

línguas.  

Constatamos que, nesses 21 anos de publicação, alguns avanços já foram 

alcançados, principalmente, ao destacar o aluno como centro do processo 

educativo, privilegiar os seus interesses individuais e buscar uma metodologia que 

contemple as habilidades de comunicação e interpretação.  

Entretanto, a maioria dos trabalhos divulgados toma os jovens e adultos como 

sujeitos, negligenciando o universo infantil e a importância da aprendizagem de uma 

nova língua por crianças nessa faixa-etária (de 0 a 10 anos).  

Outra dificuldade por nós apontada se refere aos espaços dessas 

investigações, uma vez que o estudo de Savedra (2002) foi um dos poucos 

encontrados a abordar o ensino de PLE em escolas regulares, mas ainda assim, em 

instituições estrangeiras adaptadas ao sistema educacional de nosso país (no caso 

dessa pesquisa, escolas americanas, francesas e alemãs).  

A iniciativa brasileira mais aproximada do nosso objeto de pesquisa diz 

respeito ao Projeto Escola Intercultural Bilíngüe de Fronteira (PEIBF), que vem 

sendo desenvolvido pelo MEC desde 2005 e inclui as crianças que se encontram na 

primeira etapa do Ensino Fundamental (de 1º ao 5º ano). 

O programa pretende integrar alunos e professores de algumas escolas 

públicas do Brasil com alunos e professores dos países de língua espanhola 

pertencentes ao Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai), além da Venezuela18.  

De acordo com o descrito no documento Projeto Escola Intercultural Bilíngue 

de Fronteira (PEIBF) - versão preliminar (BRASIL, 2008), os países e, mais 

especificamente, as cidades contempladas pelo programa possuem o status de 

cidades-gêmeas internacionais, por manterem parceiras com as demais nações 

selecionadas e conseguirem estabelecer facilmente relações de intercâmbio e 

cooperação interfronteiriça.  

Dados fornecidos pelo MEC (BRASIL, 2008) apontam que até 2008, 

participaram diretamente do projeto 40 professores brasileiros e cerca de 850 

estudantes. Dentro dessa estatística, estão compreendidas na proposta de ensino 

                                                 
18 Os países associados ao Mercado Comum do Sul, como é o caso da Venezuela, Bolívia, Chile e 
Peru mantêm relações comerciais livres com os demais países do bloco (Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai), mas não têm direito a voto nas questões econômicas e tampouco podem opinar em 
questões políticas ou institucionais (JARDIM, 2004). 
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bilíngue apenas escolas brasileiras e argentinas (quatorze no total), mas a previsão 

para esse ano de 2009 é de que com a entrada do Paraguai, Uruguai e da 

Venezuela no acordo, o número de instituições suba para vinte e seis, conforme 

exposto no quadro a seguir:  

 

Quadro 2 – Número das escolas participantes do PEIBF (2009) 

No Brasil Em outros países 

Santa Catarina – 1 Argentina – 7 
Paraná – 1 Uruguai – 3 
Rio Grande do Sul – 8 Paraguai – 1 
Roraima – 2  Venezuela – 2 
 
Total – 13 escolas no Brasil 

 
Total – 13 escolas nos 4 países 
 

 

A proposta de bilinguismo do PEIBF consiste na organização de projetos 

interculturais que superam as barreiras geográficas das escolas e envolvem o ensino 

simultâneo na língua portuguesa e espanhola. Isso se dá através do revezamento 

entre os professores dos países implicados: pelo menos duas vezes por semana, os 

educadores brasileiros ministram aulas nas escolas das cidades de divisa e os 

professores estrangeiros vêm às escolas do Brasil, de maneira que as crianças 

envolvidas estão interagindo constantemente nos dois idiomas. 

 As questões culturais de ambos os países também são contempladas e os 

professores se reúnem periodicamente para planejar e aprender mais sobre os 

costumes e o idioma da escola-espelho19.   

Os alunos começam a ser incluídos no programa intercultural bilíngue a partir 

do 1º ano do Ensino Fundamental, quando os momentos com o professor 

estrangeiro e o contato com a língua alvo se resumem às atividades lúdicas (jogos, 

músicas, contações de história etc). De início, as instituições educativas respeitam o 

currículo e o calendário dos seus respectivos sistemas de ensino; mas com o 

envolvimento e avanço das turmas na língua segunda, investem na elaboração de 

um projeto de trabalho único. Sobre a universalidade do projeto, o documento do 

MEC destaca que: 

                                                 
19 De acordo com Bertolino (2008), há uma proporção de uma escola brasileira para cada escola de 
um país de língua espanhola, sendo uma a “escola-espelho” da outra. 
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Este modelo comum não é a justaposição de dois currículos 
nacionais nas escolas envolvidas, mas uma série de acordos e 
negociações que os sistemas escolares envolvidos (escolas, 
secretarias municipais e estaduais de educação, ministérios 
provinciais de educação, ministérios nacionais) realizam dentro de 
um quadro comum estabelecido num primeiro momento nas 
Reuniões Técnicas Bilaterais (BRASIL, 2008, p. 19). 
 

Nessa perspectiva, as crianças participam de atividades programadas para 

serem desenvolvidas em português e em espanhol, segundo o nível de 

conhecimento do novo idioma e com base nas necessidades de cada grupo. No 

entanto, todos os momentos pensados pelos educadores possuem um mesmo 

objetivo em relação aos alunos, que é a construção, interpretação e compreensão 

dos assuntos trabalhados nas duas perspectivas linguíticas. 

Verificamos que, embora o projeto de bilinguísmo idealizado pelo governo 

brasileiro considere o ensino do PLE nas escolas regulares esteja preocupado com 

as questões culturais e de identidade das crianças envolvidas nesse processo e 

ainda com a preparação dos professores e da escola para esse trabalho, não 

podemos afirmar que seja um estudo equivalente à nossa proposta de ensino do 

Português, uma vez que é desenvolvido no exterior (na Argentina, Paraguai, Uruguai 

e Venezuela) e possui, portanto, outras especificidades.            

Reconhecemos finalmente, que o fato de não termos encontrado nenhuma 

pesquisa que se assemelhasse concretamente à nossa, nos motiva a buscar 

alternativas que possibilitem a reflexão sobre o já vivido e publicado na área de LA, 

pois pensamos que só através dessa interface entre pedagogos e linguistas 

aplicados, será possível construir uma nova configuração para o ensino de PLE: o 

ensino do Português para a criança estrangeira na escola fundamental do Rio 

Grande do Norte. 
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4 O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Pra compor essa pesquisa, 
Nossos caminhos trilhados: 
Sujeito, escola, recursos, 
Princípios fundamentados, 
Bem como nossa postura, 
Nos pontos observados. 
(Manuel de Azevedo) 

  

A presente etapa da dissertação foi construída com base na natureza da 

temática e, consequentemente, nos objetivos da pesquisa. Nessa ocasião, 

intencionamos superar a visão reducionista de que os aspectos metodológicos se 

limitam ao conjunto de técnicas utilizadas para a coleta de informações.  

Portanto, apresentamos os caminhos percorridos na trajetória do trabalho, 

incluindo a caracterização do tipo de pesquisa, os recursos materiais empregados, a 

postura epistemológica do investigador (constante questionamento da realidade 

observada) e os princípios teóricos que guiaram o nosso modo de fazer pesquisa. 

Na primeira parte do capítulo, definimos o trabalho como um estudo de caso 

do tipo etnográfico e tecemos considerações acerca do caráter qualitativo de nossa 

investigação. Num segundo momento, discorremos a respeito da pesquisa de 

campo, destacando os procedimentos aplicados na obtenção dos dados empíricos, 

as características do sujeito analisado e da instituição escolar, bem como as 

questões éticas e os imprevistos enfrentados. 

 Além de explicitarmos os passos galgados na investigação, dialogamos com 

as concepções teóricas em torno do conhecimento metodológico, na tentativa de 

nos aproximarmos, cada vez mais, do objeto: o fazer docente no ensino do 

Português como língua segunda na escola fundamental.  

 

4.1 A ABORDAGEM TÉORICO-METODOLÓGICA DA INVESTIGAÇÃO 

 

4.1.1 Estudo de caso do tipo etnográfico  

 

De acordo com as suas raízes teórico-metodológicas, a pesquisa se define 

como um estudo de caso do tipo etnográfico. 

O objetivo maior do estudo de caso é o entendimento de um objeto que pode 

ser considerado único, singular nas suas particularidades, representativo de uma 
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realidade essencialmente rica; a ponto de despertar o interesse e curiosidade por 

parte do pesquisador e de possibilitar um estudo apurado e criterioso do ponto de 

vista científico. 

 
O estudo de caso é definido como um método de pesquisa empírica 
que conduz a uma análise compreensiva de uma unidade social 
significativa. Análise compreensiva, pois o significado que os 
sujeitos pesquisados atribuem a suas vidas, aos fenômenos e às 
relações sociais são um dos centros de atenção do pesquisador. 
Que a pesquisa incide sobre uma unidade social significativa, 
significa concentrar a pesquisa em um objeto circunscrito 
(MEKSENAS, 2002, p. 118 e 119).    
 

Um importante critério para que se decida quando é pertinente usar o estudo 

de caso é a singularidade do fenômeno; quando a situação a ser analisada é 

considerada por si só um caso digno de ser estudado, por que é capaz de 

representar muitos outros ou por que é completamente distinta dos outros (ANDRÉ, 

1995).  Destacamos ainda que, a natureza do fenômeno quanto às escolhas teóricas 

e metodológicas para a sua compreensão, delineiam a complexidade do objeto a ser 

estudado. 

 

É uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se 
analisa aprofundadamente. Essa definição determina suas 
características que são dadas por duas circunstâncias 
principalmente. Por um lado, a natureza e abrangência da unidade. 
[...] Em segundo lugar, também a complexidade do Estudo de Caso 
está determinada pelos suportes teóricos que servem de orientação 
em seu trabalho de investigador (TRIVIÑOS, 2007, p. 133 e 134). 
 

A nossa pesquisa é um estudo de caso único20 que se utilizou da combinação 

de diversos instrumentos, visando a aproximação fidedigna do contexto educativo. 

Realizamos esse tipo de investigação devido à sua natureza reveladora e pela 

necessidade de estudos na área, uma vez que a temática não tem sido 

suficientemente discutida no meio educacional brasileiro. 

Os requisitos pertencentes ao estudo de caso, de acordo com Ludke e André 

(1989), são: procura pela descoberta (construção de novas perguntas e respostas 

em torno do objeto); ênfase na interpretação do contexto; descrição aprofundada da 
                                                 
20 Yin (2005) define dois tipos de estudo de caso: o estudo de caso único, quando uma só realidade é 
analisada e o estudo de casos múltiplos, quando o mesmo objeto é investigado em diferentes 
contextos (por exemplo, em duas ou mais salas de aula ou em contextos escolares diversos).    
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realidade; utilização de uma diversidade de fontes de informação; relato da 

realidade, permitindo reflexões ao leitor (abertura para novas leituras e 

interpretações), representação de diferentes pontos de vista dos informantes; 

linguagem clara e acessível. 

 

[…] os estudos de caso representam a estratégia preferida quando 
se colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o 
pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando 
o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 
algum contexto da vida real (YIN, 2005, p. 19).  
 

Essa modalidade investigativa não parte de uma visão predeterminada da 

realidade, uma vez que pretende dar conta dos aspectos que a constitui. Essa busca 

envolve os processos de observação, descrição, interpretação e análise.  

André (1995) relata que em Educação são realizados estudos do tipo 

etnográfico, uma vez que requisitos exigidos na pesquisa etnográfica, como: longa 

permanência em campo e o contato com diversas culturas, não são geralmente 

desenvolvidos no campo educativo. O estudo de caso do tipo etnográfico ocorre, 

portanto, quando há “a aplicação da abordagem etnográfica no estudo de caso” 

(ANDRÉ, 1995, p. 30). 

 

Para que seja reconhecido como um estudo de caso etnográfico é 
preciso, antes de tudo, que preencha os requisitos da etnografia e, 
adicionalmente, que seja um sistema bem delimitado, isto é, uma 
unidade com limites bem definidos, tal como uma pessoa, um 
programa, uma instituição ou um grupo (ANDRÉ, 1995, p. 31).  
  

Podemos considerar como empréstimos da etnografia ao nosso estudo de 

caso os seguintes procedimentos (ANDRÉ, 1995): a imersão do pesquisador em 

campo e sua interação direta com o objeto da pesquisa; a descrição detalhada da 

realidade observada (situações, ambientes, diálogos e pessoas); a utilização de 

técnicas específicas na coleta de dados (observação participante, entrevista e 

análise documental); preocupação com o significado atribuído pelas pessoas à 

realidade. Enfim, refere-se à nossa atitude de querer interpretar o visível e enxergar 

o invisível na prática do EPLE (ANDRÉ, 1995).  

Outra característica destacada pela etnografia, que fez parte desse trabalho 

dissertativo, se reporta ao fato de que o próprio pesquisador já deve ter tido uma 
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experiência direta com a situação investigada; o que é o nosso caso.  

Realizamos uma pesquisa flexível e aberta, que nos oportunizou rever as 

técnicas, repensar os questionamentos e reformular os fundamentos teóricos.  Os 

questionamentos foram sendo modificados na medida em que novos dados se 

tornaram relevantes. 

Assim como na pesquisa etnográfica, as reais questões do nosso estudo 

apareceram quando estávamos em campo, no contato direto e efetivo com o 

problema. Não houve uma construção teórica definitiva acerca do tema estudado, 

antes de podermos vivenciar a própria experiência. 

 

[...] um estudo de caso não é um método em que o pesquisador tem 
de antemão (a priori) todos os elementos da pesquisa que irá 
conduzir. Uma importante característica desse método em pesquisa 
empírica é a sua flexibilidade, isto é, a possibilidade de, em seu 
transcurso, alterar os procedimentos da investigação (MEKSENAS, 
2002, p. 121).     
  

O estudo de caso do tipo etnográfico possibilitou uma visão mais ampla e 

integrada de uma unidade complexa. A pesquisa de campo requereu certo tempo, 

preparo e disponibilidade de nós, pesquisadores.  

Quando afirmamos que o nosso trabalho está centrado na análise de uma 

determinada unidade para a compreensão de uma situação mais ampla, ressaltamos 

que não estamos generalizando o caso para toda a realidade educacional; e sim, no 

sentido de que a nossa experiência e reflexão possam ser úteis a estudos futuros, 

que porventura, se acerquem do ensino do Português como idioma segundo nas 

escolas regulares e fundamentais.    

 

4.1.2 Pesquisa qualitativa 

 

Além de se definir como um estudo de caso do tipo etnográfico, a 

investigação foi organizada segundo um paradigma qualitativo, apoiado na 

abordagem sócio-histórica.  

Para Triviños (2007), a pesquisa qualitativa privilegia a consciência do sujeito 

e compreende a realidade social como uma construção humana.  

Logo, cabe ao pesquisador conhecer a fundo a problemática de seu objeto, 

por meio da reflexão sobre os materiais teóricos disponíveis. Assim, poderá 
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distinguir os níveis de intensidade presentes nos dados da investigação e chegar a 

um entendimento sobre a sua natureza. Bogdan e Biklen (1994, p. 49) compartilham 

dessa mesma opinião ao afirmar que:  

 

A abordagem de investigação qualitativa exige que o mundo seja 
examinado com a idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial 
para construir uma pista que nos permita estabelecer uma 
compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo. 

  

Através de tal perspectiva, o pesquisador é levado à necessidade de 

descrever um determinado fenômeno, analisando as interações entre as suas 

variáveis e interpretando os dados, fatos e teorias envolvidas (RODRIGUES, 2006). 

Nesse sentido, a configuração qualitativa revelou-se como ponto crucial do 

nosso estudo, uma vez que estabelecemos contato direto e constante com o 

ambiente analisado; a coleta de dados priorizou a descrição de pessoas, 

acontecimentos e situações, estando centrada no processo que constituía a 

realidade escolar.  

Conforme Rampazzo (2002), a imersão do pesquisador na vida e no contexto, 

no passado e nos dados presentes, é fundamental para a solução do problema.  

A análise do material empírico deve ocorrer a partir do raciocínio indutivo21, 

visto que não existe a preocupação de se comprovar hipóteses previamente 

elaboradas.  

 

Os dados da pesquisa qualitativa não são coisas isoladas, 
acontecimentos fixos, captados em um instante de observação. Eles 
se dão em um contexto fluente de relações: são “fenômenos” que 
não se restringem às percepções sensíveis e aparentes, mas se 
manifestam em uma complexidade de oposições, de revelações e 
de ocultamentos. Na pesquisa qualitativa, todos os fenômenos são 
igualmente importantes e preciosos: a constância das manifestações 
e sua ocasionalidade, a frequência e a interrupção, a fala e o 
silêncio (RAMPAZZO, 2002, p. 60). 
     

Através da investigação de cunho qualitativo, analisamos os dados e fatos 

implícitos à realidade em foco por meio de possibilidades metodológicas e do 

                                                 
21 “Descoberta de novas relações, conceitos, compreensão, mais do que verificação ou hipótese pré-
definida [...]” (MERRIEM apud ANDRÉ, 2005). 
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referencial teórico relacionado, composto principalmente por livros, dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e artigos científicos. 

Selecionamos materiais impressos já publicados e que se aproximavam da 

temática, observamos, refletimos e interpretamos os diversos componentes 

constituintes do fenômeno, para só então, poder compreendê-lo.  

 

4.2 O DESENHO DA PESQUISA 

 
Com a finalidade de sistematizar as idéias e ações que nortearam a nossa 

investigação, descrevemos a seguir a trajetória percorrida na pesquisa de campo.    

De início, realizamos um levantamento sobre a atual situação do atendimento 

ao aluno estrangeiro no ensino fundamental de Natal, até definirmos o nosso campo 

de estudo na escola de Pipa, que é onde observamos uma maior presença de 

estrangeiros que interagem com o Português como língua segunda na escola. 

Na fase de planejamento, havíamos desenvolvido uma proposta que 

pretendia realizar um estudo comparativo de natureza etnográfica. Faríamos a 

análise de duas práticas pedagógicas em diferentes contextos educacionais (escolas 

pública e privada de Ensino Fundamental) no que se refere ao ensino do Português 

como segunda língua na cidade do Natal-RN. 

Na intenção de localizar dois professores de alunos estrangeiros no estado do 

Rio Grande do Norte, em junho de 2007, tomamos como ponto de partida o órgão da 

Polícia Federal. Pensamos que essa pesquisa inicial seria facilitada pela informação 

acerca dos municípios que estavam recebendo a clientela estrangeira.  

Tivemos a oportunidade de conversar, informalmente, com o subchefe da 

Delegacia de Imigração (Delemig), que nos forneceu o número de estrangeiros no 

estado, bem como apontou as cinco localidades que concentravam essa população: 

Natal, Mossoró, Açu e as Praias de Pium e Pipa.  Munidos desse conhecimento e 

conscientes de que a procura por esses alunos na rede privada seria mais rápida, 

nos dirigimos à Secretaria de Educação do Município do Natal (SME). 

Surpreendemo-nos com o estranhamento da Coordenadora do Ensino Fundamental 

sobre a presença de estrangeiros na escola pública e com a inexistência de 

qualquer registro sobre essa realidade. Entretanto, algumas professoras da 

Secretaria apontaram experiências anteriores no bairro Vila de Ponta Negra, na 

mesma cidade, mais especificamente na Educação Infantil.  
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Ao entrarmos em contato com as escolas do referido bairro, tomamos ciência 

de que numa instituição do bairro Pirangi duas crianças equatorianas estavam 

matriculadas. Articulamo-nos com a coordenadora da escola de Pirangi para dar a 

entrada em campo, quando soubemos que os dois alunos, infelizmente, haviam 

retornado para o seu país de origem.  

Em virtude da falta de controle sobre o alunado estrangeiro por parte da 

Secretaria Municipal de Educação, a nossa busca tornou-se inviável. Resolvemos 

então, procurar a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) e fomos 

encaminhados para a Subcoordenadoria de Organização e Inspeção Escolar 

(SOINSPE) e de forma, mais específica, para o setor Direito do Aluno.            

O referido setor é responsável pela inserção dos alunos estrangeiros na 

realidade escolar do RN, mediante o processo de equivalência (comparação entre os 

currículos do aluno e da rede educacional local) ou o exame de reclassificação 

(prova que deveria ser capaz de indicar a turma mais adequada ao nível da criança).  

Os funcionários nos informaram que são constantemente procurados por 

famílias de outras nacionalidades com filhos de diferentes faixas etárias. Contudo, 

não sabiam em quais escolas os alunos chegavam a se matricular; ou seja, também 

não havia um acompanhamento desse trabalho pela Secretaria Estadual. 

Naquela situação, foram mencionados casos de alunos no Ensino Médio na 

escola pública (um Português e um chinês) e o de duas crianças inglesas (uma no 4º 

ano e a outra no 6º do Ensino Fundamental) em uma instituição privada de Natal. 

Também foram muito destacados pelas pessoas do setor Direito do Aluno, o 

município de Tibau do Sul e a Praia de Pipa. 

Assim, decidimos “colocar a mochila nas costas” e seguimos rumo a Tibau do 

Sul. Lá, guiados por uma funcionária da Secretaria de Educação Municipal, 

conhecemos, na Praia de Pipa, uma escola privada singular: desde a sua fundação 

recebe com frequência crianças de diversas nacionalidades: francesas, inglesas, 

portuguesas, norueguesas, italianas, americanas, argentinas, dentre outras.  

No mesmo dia em que conhecemos a escola, dialogamos com a diretora 

sobre a possibilidade de concretizarmos o estudo. Recebemos uma resposta 

afirmativa e, finalmente, elegemos a escola campo de pesquisa. 

O nosso primeiro passo foi apresentar o projeto da investigação à diretora e à 

professora do Ensino Fundamental.  
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[...] destacamos como importante a apresentação da proposta de 
estudo aos grupos envolvidos. Trata-se de estabelecermos uma 
situação de troca. Os grupos devem ser esclarecidos sobre aquilo 
que pretendemos investigar e as possíveis repercussões favoráveis 
advindas do processo investigativo (NETO, 1994, p.55).      

 

A proposta inicial retratava a intenção do estudo comparativo. Porém, ao 

estarmos imersos no universo escolar, acompanhando a diversidade de situações 

que poderiam ser exploradas, fomos reconstruindo os nossos questionamentos, 

passos e idéias.  

Observamos, por exemplo, que o número de alunos estrangeiros estava 

concentrado nas turmas da Educação Infantil. Mas, tínhamos ainda duas opções no 

nível de ensino pretendido, o Ensino Fundamental: uma turma de 2º ano no turno 

matutino, em que a professora possuía dois alunos argentinos e uma turma de 4º 

ano no turno vespertino, também com uma aluna argentina em processo de 

aquisição/aprendizagem da língua portuguesa. 

Selecionamos a turma da manhã e iniciamos a fase da coleta de dados. A 

observação sistemática se distribuiu num período de oito meses (de novembro de 

2007 a agosto de 2008), tendo como foco a mediação do conhecimento na prática 

da professora quanto ao ensino de PL2. 

Escolhemos observar, de forma minuciosa, a professora de um grupo que 

estava cursando o 2º ano do Ensino Fundamental. A turma era constituída por 16 

crianças na faixa etária entre 07 e 10 anos de idade. Das quais, duas eram 

argentinas (ambas com setes anos de idade e de língua materna espanhola); duas 

eram brasileiras, filhas de estrangeiros (inglês e sueco); uma nascida em outro 

estado brasileiro e as demais nativas do município de Tibau do Sul.  

 No momento da pesquisa, a educadora em análise já estava consciente da 

nossa presença e do nosso objetivo na instituição, demonstrando naturalidade e 

transmitindo a mesma segurança para os alunos da turma.   

No primeiro dia de observação, assim que adentramos à sala de aula, nos 

apresentamos como pesquisadores da UFRN e informamos às crianças que daquele 

dia em diante elas nos veriam com freqüência na escola. Aproveitamos para abrir 

um espaço para que nos fizessem questionamentos (do tipo: por que essa sala? 

Você é estagiária? Etc). Depois desse contato com o grupo e no transcorrer dos dias 
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subsequentes, percebemos que os alunos já não nos encaravam como “uma 

novidade” e desenvolviam naturalmente as atividades da rotina escolar. 

 

A observação ocorre no âmbito de um contexto que expressa 
realidades entre pessoas que agem, se comunicam e interagem 
com os demais membros do grupo, observando aos outros e ao 
próprio observador. Assim, se um observa um grupo e dele 
participa, estará sendo simultaneamente observado e comentado 
pelos integrantes do grupo, objeto de estudo. É importante, desse 
modo, que o observador se apresente aos elementos do grupo e 
declare os objetivos do seu trabalho sem maiores disfarces, 
evitando que seja considerado “um estranho no ninho” (VIANNA, 
2003, p. 41). 
 

Tal atitude ameniza as possíveis inseguranças e o sentimento de “invasão” 

provocados pelo observador. Ao ter consciência das intenções da pesquisa, o sujeito 

é capaz de entender a necessidade da presença do pesquisador para a construção 

de um trabalho que poderá contribuir com sua área de atuação profissional. 

Ressaltamos que os eventos observados não se restringiram à aula da 

disciplina língua portuguesa, nem tão somente de outras disciplinas, envolvendo 

todo o período da manhã (de 8:00h às 12:00h) e, consequentemente, as atividades 

que excediam o espaço da sala de aula (pátio, galpão, sala de artes e quadra de 

esportes), que também são consideradas situações educativas. Dessa forma, 

levamos em conta que a comunicação no novo idioma perpassava todo o período 

escolar.  

O passo final da pesquisa empírica se referiu à análise e explicação da 

realidade estudada, na tentativa de situá-la num contexto mais amplo; com vistas ao 

desenvolvimento de teorias, confirmação ou negação dos pressupostos iniciais. 

 

4.2.1 Procedimentos de coleta de dados 

 

Em decorrência dos imprevistos anteriormente relatados, desenvolvemos o 

trabalho de campo num período marcado pelas interrupções das férias, entre 

novembro de 2007 e agosto de 2008. Por isso, precisamos complementar os dados 

das observações, com entrevistas, fotografias, apoio dos documentos institucionais 

(regimento e proposta pedagógica) e retornos posteriores à escola para maiores 

esclarecimentos sobre as suas práticas culturais.        
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De uma maneira mais informal, podem-se realizar observações 
diretas ao longo da visita de campo, incluindo aquelas ocasiões 
durante as quais estão sendo coletadas outras evidências, como as 
evidências provenientes de entrevistas (YIN, 2005, p. 120).  
 

Também, em concordância com a natureza teórico-metodológica da pesquisa, 

obtivemos os dados empíricos através da utilização de variadas fontes. De forma 

mais específica, a partir da observação participante; das entrevistas semi-estruturas; 

da fotografia dos espaços e eventos observados; além da análise documental. 

“O uso de várias fontes de evidências, nos estudos de caso, permite que o 

pesquisador dedique-se a uma ampla diversidade de questões históricas, 

comportamentais e de atitudes” (YIN, 2005, p. 126). De acordo com Delamont e 

Hamilton apud André (1995, p. 37 e 38):  

 

[...] a investigação de sala de aula ocorre sempre num contexto 
permeado por uma multiciplicidade de sentidos que, por sua vez, 
fazem parte de um universo cultural que deve ser estudado pelo 
pesquisador. Através basicamente da observação participante ele 
vai procurar entender essa cultura, usando para isso uma 
metodologia que envolve registro de campo, entrevistas, análise de 
documentos, fotografias, gravações. Os dados são considerados 
sempre inacabados. O observador não pretende comprovar teorias 
nem fazer “grandes” generalizações. O que busca, sim, é descrever 
a situação, compreendê-la, revelar os seus múltiplos significados 
deixando que o leitor decida se as interpretações podem ou não ser 
generalizáveis, com base em sua sustentação teórica e sua 
plausibilidade.        

 

 A observação foi realizada individualmente em ambiente natural, as 

entrevistas foram gravadas em áudio e as aulas ministradas pela professora/sujeito 

da investigação foram detalhadamente descritas no diário de campo.   

 

4.2.1.1 Observação participante 

 

No olhar de Vianna (2003), a observação por nós efetivada, caracterizou-se 

como aberta, uma vez que, segundo o autor, o observador é visível aos observados, 

que sabem que estão sendo objetos de uma pesquisa. Também a consideramos 

como observação direta; semi-estruturada e participante.  
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Foi direta e semi-estruturada, por ter sido realizada em loco (contemplação de 

aspectos subjetivos, como valores, opiniões e crenças) e por não ter previsto todos 

os aspectos a serem observados. Na fase de planejamento, traçamos metas, mas a 

flexibilidade do instrumento nos possibilitou novas descobertas, e, 

consequentemente, a formulação de novas perguntas. 

 

A observação direta permite também que o observador chegue mais 
perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas 
abordagens qualitativas. Na medida em que o observador 
acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar 
apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 
atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações (LUDKE 
e ANDRÉ, 1989, p. 26). 

 

De forma especial e, segundo Vianna (2003), a nossa observação foi 

participante, pois apesar de não termos a intenção de interferir no contexto 

investigado, fizemos parte da rotina do sujeito, influenciamos e fomos influenciados 

pelo simples fato de estarmos presentes e visíveis, ou seja, por sermos indivíduos 

ativos na realidade que pretendíamos estudar. Nessa perspectiva, o investigador 

está inserido no fenômeno observado e passa a fazer parte dele.  

Ainda referente à observação participante, Gil (2007) acrescenta que ela pode 

ser natural, quando já se pertencia à comunidade investigada, ou artificial, quando o 

investigador se integra segundo os objetivos do estudo, como no nosso caso.  

 

A observação participante ou observação ativa, consiste na 
participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo 
ou de uma situação determinada. Nesse caso, o observador 
assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do 
grupo (GIL, 2007, p. 113).  

 

As vantagens desse procedimento metodológico estão vinculadas ao rápido 

acesso do investigador aos dados habituais ou do domínio privado. Facilidades que 

são permitidas apenas quando os sujeitos adquirem confiança e passam a encará-lo 

naturalmente.  

Entretanto, críticas também são realizadas sobre esse tipo de observação, no 

sentido de que pode provocar alterações na realidade observada (no ambiente e na 

comunidade) e basear-se muito na interpretação pessoal ao ponto de poder levar a 

uma visão distorcida ou parcial do fenômeno.  
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Foi necessário, portanto, que tivéssemos cautela e distanciamento crítico, 

com o objetivo de evitar comprometer a nossa postura como pesquisadores. 

Meksenas (2002, p.117) aponta que: 

 

Por isso, ao mesmo tempo em que o investigador deve interagir com 
o contexto de pesquisa e notar as possibilidades desse seu 
envolvimento – propiciadas pela observação participante –, deve 
também saber colocar-se como um estranho, como um viajante, que 
sabe observar coisas que as pessoas observadas não conseguem 
ver, dada a imersão total dessas pessoas na cultura em análise.     
 

Acerca dessa problemática, Guba e Lincoln apud Ludke e André (1989) 

defendem que as alterações no ambiente pesquisado são menores do que se 

pensa, uma vez que os lugares sociais são relativamente estáveis e a presença de 

um observador dificilmente causaria as temidas mudanças.     

Enfatizamos ainda que a observação participante como instrumento confiável 

de pesquisa precisa abrigar duas questões principais: o planejamento cuidadoso e a 

preparação rigorosa do investigador.  

Segundo Ludke e André (1989), existem variações ou diferentes graus de 

participação do pesquisador na observação, que dizem respeito ao seu papel junto 

aos sujeitos e à forma através da qual se posicionou diante da realidade estudada. 

Os referidos autores falam de um continuum que se constrói desde o total 

distanciamento do investigador até o seu completo envolvimento e interferência no 

campo da pesquisa.  

Sobre essa questão, Buford Junker apud Ludke e André (1989, p.28) define 

quatro tipos de observadores: o participante total; o participante como observador, o 

observador como participante e o observador total.  

Considerando as ações empreendidas por nós na pesquisa empírica, 

podemos afirmar que fomos observadores que agiram como participantes, uma vez 

que apesar de termos nos limitado a descrever o fenômeno observado sem intervir 

diretamente na sua realidade, mantivemos relação direta com o sujeito durante todo 

o período da investigação, além de compartilharmos os motivos (objetivos iniciais do 

estudo) de nossa presença na instituição escolar. Observamos a prática de outro 

profissional da educação, mas revelamos a ele as nossas intenções na pesquisa. 
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O “observador como participante” é um papel em que a identidade 
do pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo 
pesquisado desde o início. Nessa posição, o pesquisador pode ter 
acesso a uma gama de informações, até mesmo confidenciais, 
pedindo cooperação do grupo (LUDKE e ANDRÉ, 1989, p. 29). 
 

Embora não tivéssemos a intenção de interferir no contexto em estudo, 

planejando exercer o papel de meros observadores, fizemos parte da rotina da 

escola, acompanhamos a ação pedagógica do sujeito, as suas relações com o 

universo escolar e as práticas sociais daquela comunidade.   

Mesmo fazendo parte da rotina da escola, tivemos, sobretudo, autonomia 

quanto às escolhas e ações no campo de investigação, visto que o sujeito e as 

pessoas indiretamente relacionadas à pesquisa, não interferiram, também, na 

obtenção ou interpretação dos dados.    

 

[...] antes de mais nada o cientista social não se coloca 
ingenuamente, ou pelo menos não deve se colocar, em relação a 
sua presença no grupo. Ele deve estar atento ao seu papel no 
grupo. Deve observar e saber que também está sendo observado e 
que o simples fato de estar presente pode alterar a rotina do grupo 
ou o desenrolar de um ritual (TRAVANCAS, 2006, p. 103).  

 

  Ao estar imerso no campo de pesquisa, o investigador lida com duas 

realidades culturais: a que ele espera conhecer e a sua própria. Há um envolvimento 

natural na vida da comunidade escolar, embora não haja a intervenção direta. 

Acreditamos, apoiados em Bogdan e Biklen (1994) que é a partir da 

observação concreta do comportamento das pessoas que se torna possível a 

compreensão clara e aprofundada da condição de ser humano. Por isso, 

consideramos pertinente, em nosso estudo, a utilização da observação participante.     

 

4.2.1.2 Diário de campo 

 

Partindo do princípio de que a função do observador participante é descrever 

em detalhes o fenômeno observado, acompanhamos a prática da educadora por 

seis semanas (durante os meses de novembro e dezembro de 2007), mas 

retornamos à instituição entre os meses de março e agosto de 2008, registrando em 

diário de observação, os eventos e elementos constituintes daquela realidade.  



 

 

 

69 

Realizamos o registro em diário de campo no momento de ocorrência do 

fenômeno, mas essa tarefa também abarcou as informações fornecidas pelo sujeito 

ou pessoas relacionadas a ele nos intervalos e períodos posteriores ao expediente 

de trabalho.   

Demos ênfase em nossas observações escritas, aos aspectos envolvidos na 

prática da educadora quanto às situações que propiciavam o ensino da língua 

portuguesa como segundo idioma. Descrevemos os tipos de atividades propostas, 

as intervenções em relação aos alunos argentinos, os diálogos travados e os 

comportamentos demonstrados pelo sujeito no transcorrer das atividades. 

Privilegiamos o diário de campo ao invés da gravação sonora das aulas, 

tendo em vista que o nosso objetivo não era o de realizar uma análise de 

conversação, mas sim, uma reflexão sobre o que estava por trás do discurso, das 

atitudes e intervenções da educadora: quais eram as suas crenças em relação aos 

processos de ensinar e aprender o PL2. 

Organizamos o diário em duas partes principais. Na primeira, descrevemos o 

que foi possível observar na instituição escolar analisada: caracterização da 

comunidade e de suas práticas sociais; reconstrução de diálogos da professora com 

os alunos estrangeiros; descrição dos locais específicos da escola, das atividades, 

dos eventos e o comportamento das pessoas. 

Na segunda parte, à medida que retratamos a realidade em foco, nos 

posicionamos de forma reflexiva sobre ela. Foi o momento no qual fizemos 

observações pessoais, antecipações e especulações. Expusemos nossas dúvidas e 

questionamentos acerca do registrado, o que nos levou à procura constante pelo 

sujeito para esclarecimentos e maiores explicações. 

 

Num sentido restrito, podemos entender as anotações de campo, 
por um lado, como todas as observações e reflexões que realizamos 
sobre expressões verbais e ações dos sujeitos, descrevendo-as, 
primeiro, e fazendo comentários críticos, em seguida, sobre as 
mesmas (TRIVIÑOS, 2007, p. 154). 

 

Segundo Cunha (2007, p. 80), o diário de campo “concede tempo maior para 

a reflexão; facilita o registro por poder ser levado a qualquer lugar; proporciona 

espaço para a reflexão concomitante ao registro”. 
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Com a autorização da professora, tivemos acesso ainda a alguns dos 

materiais produzidos por uma das crianças estrangeiras (cadernos de textos e 

atividades) e tecemos considerações a seu respeito no diário de campo. Tendo em 

vista que essas atividades foram solicitadas pela educadora/sujeito do estudo, 

refletiam, de certa forma, as suas concepções sobre o ensino e a aprendizagem da 

língua portuguesa.   

 

4.2.1.3 Entrevistas semi-estruturadas 

 

As entrevistas por nós realizadas tiveram um caráter semi-estrutural, uma vez 

que os roteiros de perguntas serviram apenas como orientadores, permitindo que 

tivéssemos a liberdade para explorar questões que emergiram no transcorrer da 

conversa com os entrevistados. 

 

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela 
que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 
surgindo à medida que se recebem as respostas do informante 
(TRIVIÑOS, 2007, p. 135). 

 

Em virtude da flexibilidade e abertura da entrevista semi-estruturada, foi 

possível discorrer sobre assuntos de natureza complexa, íntima, individual e coletiva, 

além de permitir correções, esclarecimentos e adaptações por parte dos 

entrevistados, como esclarece Duarte (2006, p. 66): 

 

A lista de questões desse modelo tem origem no problema de 
pesquisa e busca tratar da amplitude do tema, apresentando cada 
pergunta da forma mais aberta possível. Ela conjuga a flexibilidade 
da questão não estruturada com um roteiro de controle. As 
questões, sua ordem, profundidade, forma de apresentação, 
dependem do entrevistador, mas a partir do conhecimento e 
disposição do entrevistado, da qualidade das respostas, das 
circunstâncias da entrevista     
 

Baseados na idéia de que num estudo de caso do tipo etnográfico, o 

fenômeno investigado deve ser analisado em sua complexidade e em múltiplas 

dimensões, consideramos as perspectivas dos indivíduos diretamente relacionados 
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à prática educativa do sujeito observado: a professora mediadora do ensino do 

Português como segunda língua. 

Assim, realizamos entrevistas com indivíduos que influenciavam e que eram 

diretamente influenciados pela prática do sujeito da pesquisa: a diretora da escola 

(e, consequentemente, a “orientadora” dessa ação educativa), os dois alunos 

estrangeiros da turma e a mãe de uma dessas crianças.  

Esclarecemos que, diante da insuficiência dos dados coletados na entrevista 

com o primeiro aluno argentino (praticamente não se manifestou), sentimos a 

necessidade de repetir o procedimento. Mas, como a criança já não estava mais na 

escola quando retornamos, resolvemos entrevistar o outro aluno estrangeiro da 

professora investigada. 

 

O pesquisador tem, assim, uma certa obrigação de apresentar as 
interpretações diferentes que diferentes grupos ou indivíduos têm 
sobre uma mesma situação e deve fazê-lo de tal forma que 
possibilite uma variedade de interpretações por parte do leitor 
(ANDRÉ, 1995, p. 55).     
 

 De acordo com Duarte (2006, p.70), a escolha dos entrevistados deve estar 

relacionada ao fato de serem informantes-chaves, ou seja, “fontes de informação 

consideradas fundamentais por estarem diretamente envolvidas com os aspectos 

centrais da questão, o que faz com que não serem entrevistados possa significar 

grande perda”. 

Os momentos das entrevistas foram criteriosamente registrados em gravador. 

Acrescentamos que, ao levarmos em conta a importância da fidedignidade dos 

dados coletados nas entrevistas, disponibilizamos aos sujeitos entrevistados a 

transcrição do que havíamos registrado em áudio. Dessa maneira, eles tiveram a 

oportunidade de ler as suas pronunciações e corrigi-las, caso opinassem ser 

necessário (com exceção das crianças).  

 

A gravação permite contar com todo o material fornecido pelo 
informante, o que não ocorre seguindo outro meio. Por outro lado, e 
isto tem dado para nós muito bons resultados, o mesmo informante 
pode ajudar a completar, aperfeiçoar e destacar, etc. as idéias por 
ele expostas, caso o fizermos escutar suas próprias palavras 
gravadas (TRIVIÑOS, 2007, p. 152).       
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Na fase de transcrição das entrevistas, utilizamos alguns dos marcadores 

idealizados por Marcuschi (1998). No entanto, estamos nos limitando à análise do 

discurso, ou seja, a interpretar o que está por trás do que foi dito pelos entrevistados. 

Nosso intuito é o de compreender o significado implícito na fala do sujeito e das 

pessoas escolares diretamente relacionadas a ele. Nessa direção, seguimos a 

perspectiva defendida por Orlandi (2009, p.3) quando ela declara que: 

 

A Análise de discurso que pratico leva a sério a afirmação de 
Saussure de que a língua é fato social. Pensamos a língua como 
fato e significamos o que é social, ligando a língua e a exterioridade, 
a língua e a ideologia, a ideologia e o inconsciente.   
 

Logo, ao entendemos a linguagem como uma forma de prática social, 

pretendemos desvelar os fundamentos ideológicos e as intenções subjacentes aos 

discursos dos entrevistados. 

Acrescentamos à entrevista com um dos alunos estrangeiros, uma 

intervenção por nós proposta, que consistiu na escrita fictícia de uma carta (vide em 

anexo), na qual ele precisou escrever para uma pessoa da Argentina, contando 

como aprendeu a falar, ler e escrever em Português. Selecionamos esse 

instrumento por seu caráter mais informal e pela capacidade de deixar a criança 

mais à vontade para expressar suas vivências e sentimentos, sem a preocupação de 

estar sendo avaliada.           

Enfatizamos que, na situação de uma entrevista semi-estruturada, bem como 

no momento de solicitar a escrita da referida carta, buscamos não manipular o 

entrevistado, exercendo uma postura epistemológica aberta e crítica, uma vez que 

concordamos com Travancas (2006) quando afirma que o pesquisador não julga o 

discurso, as atitudes, as escolhas. Ele escuta. Ele não está em busca de uma 

resposta concreta, objetiva; mas sim, de caminhos diferentes para a interpretação e 

entendimento do fenômeno estudado.   

 

4.2.1.4 Registro fotográfico 

 

Após a devida autorização da professora, da instituição educativa e dos pais 

dos alunos estrangeiros, utilizamos o registro fotográfico como uma das alternativas 

para descrever a realidade observada e não como o principal instrumento de coleta. 
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 Compartilhamos da idéia de que esse recurso é útil por permitir a 

visualização “a olho nu” do contexto descrito no trabalho de pesquisa. Nessa 

compreensão, Bogdan e Biklen (1994, p. 189) ressaltam que:   

 

A utilização mais comum da câmara fotográfica é talvez em 
conjunção com a observação participante. Nesta qualidade, é a 
maior parte das vezes, utilizada como um meio de lembrar e estudar 
detalhes que poderiam ser descurados se uma imagem fotográfica 
não estivesse disponível para os refletir. As fotografias tiradas pelos 
investigadores no campo, fornecem-nos imagens para uma 
inspecção intensa posterior que procura pistas sobre relações e 
actividades.  
 

Contudo, defendemos que é preferível utilizar o registro fotográfico quando os 

sujeitos e as pessoas envolvidas já tiverem adquirido a confiança no pesquisador e 

possam encarar essa atividade com naturalidade.  

Caso seja precipitado, o pesquisador poderá ser rotulado de “espião” ou só 

conseguir registros de situações artificiais ou manipuladas pelo entusiasmo dos 

indivíduos fotografados (nos referimos às situações que envolvem grupos de 

crianças, por exemplo).   

   

4.2.1.5 Análise documental  

 

A relevância dos documentos, como o regimento da escola de campo e a sua 

proposta pedagógica, consultados por nós na pesquisa empírica, está no fato de que 

eles são capazes de fornecer detalhes específicos, fortalecendo ou contradizendo 

informações obtidas mediante as outras fontes.  

Nesse sentido, concordamos com Ludke e André (1989, p. 39) quando 

afirmam que os documentos constituem também uma fonte natural e poderosa 

através da qual “podem ser retiradas evidências que fundamentem informações e 

declarações do pesquisador”.  

Devido a seu caráter mais global, os documentos desempenharam, assim, um 

papel explícito na fase de coleta de dados e enriquecedor nos momentos de análise 

da prática do sujeito observado.   

  Em suma, a nossa pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de 

caso, de caráter etnográfico. Foi realizada mediante a observação participante, 
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registro fotográfico e em diário de campo; entrevistas semi-estruturadas com o 

sujeito e quatro pessoas diretamente relacionadas à sua prática como professora de 

Português como segunda língua: a diretora da escola (D.), um dos seus dois alunos 

estrangeiros (AE2) e a mãe de uma dessas crianças (MAE1). 

 

4.2.2 O sujeito da investigação 

 

Consideramos como sujeito da investigação, a professora dos alunos de 

nacionalidade argentina em processo de aquisição e aprendizagem do Português 

como língua segunda (que estaremos abreviando como PAE – Professora dos 

Alunos Estrangeiros). A nossa preocupação se direcionava ao fazer dessa 

educadora, no que diz respeito às suas estratégias pedagógicas.   

 A docente estava com 34 anos, é brasileira, natural de Natal, onde só veio a 

nascer, pois sempre morou em Goianinha. 

PAE cursou toda a sua escolaridade em instituições públicas da cidade de 

Goianinha: até a 5ª série do Ensino Fundamental estudou em uma escola estadual e 

posteriormente em uma instituição do próprio município.   

  Casada com um italiano, fez a graduação em Pedagogia na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, no campus do Natal. Lecionou nove anos em 

escolas particulares e públicas de Goianinha e, no momento da pesquisa, exercia a 

sua profissão no 2º ano do Ensino Fundamental da escola campo de pesquisa, em 

Pipa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – A PAE na turma do 2º ano 

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 
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4.2.3 Caracterização da escola campo de pesquisa 

 

A instituição escolar observada foi inaugurada no dia 02 de janeiro de 2004, 

no distrito da praia de Pipa, localizada no município de Tibau do Sul, Rio Grande do 

Norte.  

Sua origem adveio da insatisfação de alguns pais moradores da cidade 

quanto à inexistência de atividades lúdico-educativas para as crianças na idade pré-

escolar. Dessa forma, através de doações e mobilizações da comunidade no ano de 

2003, a escola foi construída, atendendo de imediato ao público da Educação 

Infantil.  

Pudemos verificar que apesar de ser organizada como instituição privada, 

oferecia bolsas de estudos para crianças carentes da comunidade.  

Até aquele momento, a Praia de Pipa só possuía três instituições educativas: 

duas públicas (em situação problemática de superlotação) e uma privada, que 

oferecia apenas as quatro primeiras turmas do Ensino Fundamental (de 1ª a 4ª 

série). Porém, no ano de 2005, esta última anunciou o encerramento de suas 

atividades, deixando as crianças que sairiam da Educação Infantil, sem a opção de 

continuar a sua escolaridade em Pipa (precisariam se deslocar para o município de 

Goianinha, no mesmo estado, em busca de uma escola de melhor qualidade). 

Diante da nova problemática, a equipe administrativo-pedagógica da escola 

infantil, reorganizou a sua proposta e ampliou-a, bem como suas instalações, para 

receber a clientela do Ensino Fundamental. Em 2006, dedicava-se a grupos do 1º ao 

4º ano e, a partir de 2007, já seguia as atuais exigências do MEC relativas à inclusão 

da criança de 6 anos22 naquele nível de ensino (educação de nove anos e criação do 

5º ano na primeira etapa do EF). 

Na época da pesquisa de campo, a propriedade da escola era compartilhada 

por quatro sócios: um paulista, dois argentinos e uma inglesa, mas estava sendo 

administrada apenas pelas pessoas estrangeiras. Os demais funcionários eram 

brasileiros e, na sua maioria, nativos da própria região. 

A estrutura física da instituição distribuía-se em: quatro salas de aula, dois 

galpões abertos nas laterais (um maior e outro menor), quadra de esportes, 

refeitório, secretaria, cozinha, sala de brinquedos e fantasias, sala de leitura, cinco 
                                                 
22 Maiores detalhes sobre a Lei de nº 11.274 no item 5.2.1.2 - O aluno estrangeiro no Ensino 
Fundamental 
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banheiros (dois adaptados para as crianças e três direcionados aos funcionários e 

familiares), parque, quintal, depósito, lavatório, horta e anfiteatro. Verificamos, ainda, 

a presença de um computador, utilizado apenas pelo setor administrativo. 

 

  

Figura 4 – Galpão grande23 

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 

Figura 5 – Galpão pequeno 

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Quintal  

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

Figura 7 – Refeitório 

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 

                                                 
23

 As fotografias divulgadas neste trabalho foram devidamente autorizadas pela direção da escola e 
pelos familiares das crianças argentinas.  
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Figura 8 – Sala de brinquedos  

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

Figura 9 – Sala de leitura 

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Parque  

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

Figura 11 – Anfiteatro 

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 

Por ter sido construída sobre uma duna, o chão da escola era de areia da 

praia, mas também possuía escadas e rampas que possibilitavam a transição de 

pessoas com necessidades especiais. Sobre a estrutura da instituição, é importante 

acrescentar que as reivindicações burocráticas por parte da Secretaria de Estado da 

Educação e da Cultura, modificaram, em demasia, o projeto inicial idealizado pelos 

proprietários, segundo nos informou a diretora. 

 A diretora acrescentou ainda, que a SEEC não aceitava o fato de que as 

turmas da Educação Infantil estivessem trabalhando juntas na maior parte do tempo 

(na roda, nas discussões, contações de histórias, brincadeiras etc), embora as 

professoras se dividissem para realizar as atividades de registro com grupos de 

diferentes faixas etárias e segundo o seu nível de aprendizagem.  
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Também não era reconhecido pela SEEC, o fato de as crianças dessa idade 

assistirem aula numa sala ao ar livre (nesse caso, no galpão grande); que o chão da 

escola não comportasse rampas de fácil acesso aos deficientes (o que nós 

concordamos); que a escola não possuísse uma quadra de esportes (já que 

precisava oferecer aulas de Educação Física); nem que o muro fosse natural (de 

madeira rústica). Portanto, nesses últimos quatro anos a escola precisou adequar os 

seus espaços às normas da Secretaria, construindo salas de aulas com paredes, 

uma quadra de esportes, rampas e um muro de concreto (esse último foi concluído 

no mês de janeiro de 2008, durante a fase de coleta dos dados).  

  

  

Figura 12 – Salas de aula 

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 
 

Figura 13 – Entrada da escola 

Fonte: Cibele Lucena (jul/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Quadra de esportes 

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Pátio 

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 
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Satisfatoriamente arejado, o espaço da sala de aula ficava sempre aberto e 

iluminado pela luz natural do sol (não ligavam as lâmpadas pela manhã). Nas 

janelas, as grades de madeira rústica permitiam que as crianças visualizassem o 

exterior da sala. Nas paredes, havia um mapa do RN e um cartaz sobre a reciclagem 

do lixo. Possuía quadro negro e canto da leitura, com diversos tipos de impressos: 

livros de literatura infantil, dicionários, livros didáticos, jornais, revistas, gibis etc.  

 

  

Figura 16 – Visão externa da sala  

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 

Figura 17 – Visão interna da sala 

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

  

Figura 18 – Mesa baixa 

 Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 

Figura 19 – Canto da leitura 

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 

 
A sala comportava carteiras em bom estado de conservação, que eram 

organizadas, diariamente, em dois grandes grupos, demonstrando que a educadora 

priorizava o trabalho coletivo. Na sala, encontrava- se ainda uma mesa baixa na qual 
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eram arrumados os materiais pedagógicos: lápis de cor, tintas, pincéis, cadernos, 

tesouras, colas e sucata.        

Com base nos esclarecimentos da diretora escolar, a clientela atendida pela 

instituição era composta basicamente por: crianças estrangeiras, filhos de 

estrangeiros24 e nativos da região.  

O nível socioeconômico dessas famílias era bem diferenciado: os europeus 

possuíam nível econômico mais elevado, geralmente proprietários de pousadas, 

hotéis e restaurantes em Pipa; os argentinos eram empregados desses empresários 

ou profissionais autônomos; e os nativos tinham condições financeiras 

correspondentes à classe média baixa. Algumas crianças nativas eram 

apadrinhadas por estrangeiros e tinham a sua escolaridade patrocinada. 

 No ano de 2007, a escola em estudo recebeu dentre os seus 83 alunos: 20 

filhos de estrangeiros e 4 crianças estrangeiras na Educação Infantil; 12 filhos de 

estrangeiros e 7 crianças estrangeiras no Ensino Fundamental; ou seja, mais de 

50% do corpo discente possuía alguma raiz imigrante. Dentre esses alunos, 

encontramos holandeses, argentinos, portugueses, uruguaios e franceses. Além de 

filhos de alemães, suíços, franceses, italianos, ingleses e suecos. 

Nos momentos de entrevista com a diretora e a com a professora - sujeito de 

nossa investigação - nos deparamos com respostas aproximadas a respeito dessa 

frequente presença de crianças imigrantes naquela instituição educacional.  

 

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
 (97) P: [...] Então assim + com que freqüência a escola vem 
recebendo alunos estrangeiros? 
(98)  PAE: Na Educação Infantil + sempre.   
 
Entrevista com a diretora D, dia 30/11/2007:  
(01) P: D. + com que freqüência a escola + [...] tem recebido os 
alunos estrangeiros?  
(02)  D: ((pensa um pouco e responde)) Todos os anos. 
(03)  P: Todos os anos + desde::: / 
(04)  D: TODOS os anos. 
 

Atualmente, encontramos no distrito de Pipa três escolas regulares: duas 

públicas e uma privada (selecionada para a nossa pesquisa). Também pudemos 

localizar unidades educativas dessa natureza bem próximas à praia, nos municípios 
                                                 
24 Chamamos de filhos de estrangeiros, crianças nas quais, pelo menos um dos progenitores possui 
origem imigrante ou aquelas que, embora sejam filhas de pai e mãe estrangeiros, nasceram no Brasil. 
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de Tibau do Sul e Goianinha, mas na época da coleta de dados não apresentavam 

alunos estrangeiros matriculados. Foi então que começamos a nos questionar: por 

que aquela escola de Pipa, em particular, possui características de receber a 

clientela imigrante? O que ela tem de diferente das outras? 

Verificamos no transcorrer da nossa observação, bem como nos relatos da 

diretora D e da mãe de AE1 que essa realidade é justificada, primeiramente, pelo 

fato dos estrangeiros não confiarem nas escolas públicas locais, o que ficou explícito 

no trecho da entrevista que se segue: 

 

Entrevista com a MAE1, dia 30/11/2007: 
(52) P: [...] Por que então + você escolheu + a escola campo de 
pesquisa + né? Como a escola para os seus filhos?    
(53)  MAE1:  É::: para a incertação de + de ellos + por ser mejor que 
la escuela pública. Meninos que no sabem ni idioma + meninos que 
no van adelante. Sin duvida. 
 

A MAE1 relatou que, ao pedir indicação acerca de uma escola adequada em 

Pipa, foi informada de que nas instituições públicas os alunos perdiam muitos dias 

de aula. No seu posicionamento, ela demonstrou reconhecer a necessidade de um 

trabalho pedagógico diversificado para crianças que não falam o português e que, 

no contexto da escola estadual ou municipal, isso não seria possível.  

Ao mesmo tempo, percebemos de sua parte uma admiração pela instituição 

da pesquisa, especialmente no que concerne à proposta pedagógica.  

 

Entrevista com a MAE1, dia 30/11/2007: 
(31)  MAE1: [...] tem muita diferencia con la escola de Argentina + 
no? [...] 
(33) MAE1: Tem otros objetivos...[...] Bom + essa escola + 
principalmente [...] es muito diferente a qualquer outra + pois no tem 
educação física + tem capoeira + mas ellos trabajan mais con su 
país + con cultura de su país. Que eso eu gostei demais. [...] 
 (35)  MAE1: Cosa que en Argentina + a veces no. Na Argentina no 
aprende você a tocar el bombo + no aprende a + a sus bailes típicos 
+ mas que aqui + sí. Eso eu gusté + más + yo no esperava eso.   
 

Podemos afirmar que um dos diferenciais deste estabelecimento de ensino, 

idealizado e administrado por pessoas que não são do RN (a maioria nem sequer 

nasceu no Brasil), está na valorização da cultura nordestina e de forma mais 

específica, da Praia de Pipa.  
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E foi por estar acostumada com uma educação mais rígida na Argentina que 

a entrevistada mostrou-se surpreendida com a nova escola. A diretora D. nos ajudou 

a compreender essa questão, ao descrever as instituições originais dos alunos 

estrangeiros de PAE:  

 

Entrevista com a diretora D, dia 30/11/2007:  
(101)  D:[...] essas crianças vêm dessas escolas MUITO tradicionais 
+ MUITO tradicionais! Daquelas de que “olha é o que o professor 
disse + não é NADA mais + NADA menos do que o professor disse; 
é ele quem sabe”. [...] 
 

A preocupação em preservar as características do distrito, como um lugar 

intimamente ligado à natureza e aos costumes da região Nordeste (vida mais 

pacata, do trabalhador que produz o que consome, que aprecia e dá significado às 

coisas simples), se traduz no próprio nome da escola25 e nas ações que 

caracterizam o seu cotidiano: na estrutura física, alimentação, vestuário, 

festividades, brincadeiras e práticas docentes.  

Um exemplo desse fato esteve presente na fala da mãe de AE1 ao explicar 

como foram os primeiros dias da criança no espaço educacional:  

 

Entrevista com a MAE1, dia 30/11/2007: 
(116)  MAE1: [...] en Argentina está proibido é::: + subir? “Subir” fala 
aqui? 
(117)   P: Isso. 
(118)   MAE1:  Subir a los arboles. [...] 
(120)  MAE1: En Argentina está proibida. Porque um menino na 
escola não pode fazer eso. [...]  
(122)   MAE1: Es de mala educação! Porque puede + puede que + 
CAER + puede golpear + no? Puede acontecer un monte de cosa.  
[...] 
(123)  MAE1: Mas aqui cuando ele llegó + falaram para AE1: “você 
pode subir en arvores”. ((a entrevistada dramatiza o olhar de 
surpresa e estranhamento do filho diante da referida situação)).  
(124)   P: ((risos)). 
(125)  MAE1:  Menino olhava aí el arvore:  “no puede ser!”. “Mas + 
pode + pode ir” ((ela conta que diziam os funcionários da escola)) 
Mas tem + tem para + para contarle. E ele no + no acreditava que 
podia subir al arbol en la escola.     
 

                                                 
25 Por razões éticas não divulgamos o nome da instituição, mas não poderíamos deixar de mencionar 
que o seu significado está diretamente vinculado à cultura nordestina. 
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A informação acima esclarece que, em seu país de origem, os alunos 

imigrantes de PAE estavam subordinados a condutas educacionais que limitavam a 

sua interação com o meio escolar e, consequentemente, diminuíam as chances 

deles descobrirem essa realidade. 

A diretora D. retratou na sua entrevista os benefícios de uma “vida alternativa” 

como a proporcionada pela escola de Pipa no que se refere às crianças estrangeiras 

e seus familiares, quando afirmou: 

 

Entrevista com a diretora D, dia 30/11/2007:  
(189) D: Eu acho que elas ((as crianças estrangeiras)) aqui se 
encontram + inclusive OS PAIS se encontram aqui + por esse 
diferencial que você falou há pouco: que eles vieram para Pipa por 
algum motivo. Entre esses motivos, está a qualidade de vida e 
querer que seus filhos tenham uma infância e não tenham assim::: o 
primeiro mundo e quando tenham trinta anos + tenham um câncer 
em algum lugar do corpo. Por quê? Por tudo que recebeu desse 
primeiro mundo ((risos)).                    
 

A nosso ver, a diretora expressou a crença de que é na relação com uma 

infância mais lúdica e menos tecnológica/pronta que as crianças podem ser mais 

felizes, reconhecendo-se como sujeitos ativos que necessitam brincar, se 

movimentar e descobrir o mundo através de experiências concretas com a natureza. 

Aprender em um ambiente de liberdade pressupõe que as crianças constroem 

seu conhecimento através de vivências concretas e a partir de possibilidades de 

escolha. Portanto, a escola que oferece liberdade para os alunos aprenderem, 

reconhece que eles são sujeitos ativos, que necessitam de oportunidades para se 

desenvolverem. Sobre essa perspectiva, Freinet (2004, p. 130) sugere aos 

educadores: 

  

Deixe a criança tatear, alongar os tentáculos, experimentar e cavar, 
inquirir e comparar, folhear livros e fichas, mergulhar a curiosidade 
nas profundezas caprichosas do conhecimento, numa busca, às 
vezes árdua, do alimento que lhe é substancial. 

 

Em nosso período de observação na pesquisa, vimos que as crianças podiam 

correr descalças, subir nas árvores, explorar os espaços escolares com liberdade e 

autonomia. No pátio e nos lugares comuns da instituição (parque, galpões, quadra e 
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quintal) elas eram constantemente incentivadas a interagir entre si, de forma que 

podiam participar das brincadeiras que escolhessem.  

Consideramos essa uma prática significativa da escola, pois as crianças 

(independente de sua nacionalidade) precisam ser livres para se expressar, interagir, 

brincar, experimentar, aprender e ensinar. E como elas têm a nos ensinar! 

 

Figura 20 – Crianças na árvore                  Figura 21 – Balaio dos calçados                           

Fonte: Cibele (jul/2008)                                         Fonte: Cibele (jul/2008) 

 

Na direção do trabalho cooperativo proposto por Freinet (2004), a unidade 

educativa organizava um rico momento de discussão entre os alunos (todos do 

Ensino Fundamental e os maiores da Educação Infantil) sobre os fatos ocorridos no 

cotidiano. O evento, denominado Assembléia, acontecia no início da manhã de 

todas as sextas-feiras e era coordenado por uma das crianças26. O coordenador 

tinha a função de dar a voz às crianças e professores que quisessem se pronunciar 

acerca dos problemas e situações vivenciados na instituição.  

Nessa atividade, os alunos não eram separados por turma, podendo 

relacionar-se independente da idade, o que entendemos ser favorável ao 

desenvolvimento do aspecto sócio-afetivo das crianças (inclusive das estrangeiras), 

pois é uma experiência muito válida para o amadurecimento dos pequenos e 

construção do senso de responsabilidade e respeito por parte dos maiores, o que 

destaca Zabala (1998, p. 122):  

 

 

                                                 
26 Toda semana uma criança era escolhida pelas professoras para coordenar a Assembléia.   
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A assembléia de alunos atua como instrumento de gestão e 
administração das regras de jogo do grupo, através dos debates, 
das propostas ou exposições, das revisões das normas de atuação 
e comportamento; como regulador das relações pessoais e como 
meio para manter a convivência  

 

Concebemos ainda com Vygotsky (1998) que a Assembléia é uma 

oportunidade de ganhos cognitivos, uma vez que a relação direta entre as diferentes 

faixas etárias possibilita que os alunos (imigrantes e nativos) ajam ativamente no 

contexto educacional, opinando, externando suas idéias e promovendo a construção 

compartilhada de novos conhecimentos. 

Outra prática escolar que merece destaque se refere às atividades ofertadas 

para todas as crianças do Ensino Fundamental no contra-turno e com professores 

específicos (um para cada atividade): aulas de capoeira, artes e inglês, duas vezes 

por semana (nas terças e quintas-feiras).  

Acreditamos serem essas ações relevantes para o desenvolvimento dos 

alunos estrangeiros, na medida em que, a capoeira e as aulas de artes, além de 

divulgarem a cultura do Brasil, foram grandes difusoras da língua portuguesa, o que 

se deu pelo aprendizado das músicas, pelo ambiente das atividades e pela 

necessidade de contextualização cultural.  

Já as aulas de inglês, estas possibilitaram às crianças conhecerem um idioma 

e costumes diferentes dos nativos numa fase facilitadora desse aprendizado, além 

de manter, de certa forma, os alunos falantes da língua inglesa, próximos de suas 

raízes lingüísticas.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   

Figura 22 – Aula de Artes                          Figura 23 – Roda de Capoeira  

Fonte: Cibele (2007)                                        Fonte: Cibele (2007) 
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Na rotina escolar, nos surpreendemos com a definição de hábitos alimentares 

saudáveis: a equipe administrativo-pedagógica determinou que os lanches trazidos 

de casa pelas crianças só poderiam ser frutas, sucos, barras de cereais ou iogurtes. 

Se porventura, trouxessem uma comida diferenciada da permitida, esta seria 

devolvida aos pais como forma de observação. A professora justificou essa postura 

emergencial da instituição ao afirmar que as crianças possuíam uma alimentação 

muito pobre em nutrientes e vitaminas. 

Outro acontecimento que nos chamou a atenção foi o fato de que as crianças 

não usavam uniformes e calçavam, na sua maioria, chinelos de dedos. Os 

funcionários também se vestiam com roupas confortáveis (calças, bermudas, 

camisetas e chinelos) e nós, inclusive, precisamos aderir a esse tipo de vestimenta 

para não nos destacarmos, tanto da comunidade de Pipa, quanto da comunidade 

escolar.    Registramos, no transcorrer da pesquisa de campo, uma situação que 

ilustra muito bem essa relação entre o vestuário dos sujeitos escolares e a realidade 

do distrito de Pipa:   

Dois meninos da turma voltaram sem camisa para a sala e esse 
comportamento foi encarado por todos de forma natural. (Ficamos 
surpresos, já que isso jamais seria admitido nas escolas de Natal! 
Quando questionamos isso à diretora, ela afirmou que por estarmos 
em uma praia, é muito normal que os homens, inclusive os pais dos 
alunos, busquem seus filhos na escola sem camisa) (DIÁRIO DE 
CAMPO, 19/11/2007). 
   

Outro aspecto que despertou a nossa curiosidade durante a coleta de dados 

se refere à entrada da criança imigrante na escola. Os estrangeiros matriculavam os 

seus filhos diretamente na instituição e, apenas quando esses não traziam o 

histórico de seus países de origem, é que os professores recorreriam à Secretaria 

Estadual (SEEC) para a realização do processo de reclassificação.  

Sobre esse ponto, defendemos que, independente da situação da criança 

estrangeira recém-chegada, a instituição educativa precisa reinvidicar o apoio dos 

órgãos competentes (nesse caso, a Secretaria Estadual e Municipal), com o intuito 

de que esse aluno seja acompanhado no decorrer do processo de adaptação ao 

novo ambiente educacional. Isso implica na interlocução direta com os profissionais 

escolares e, se preciso, na oferta de aulas complementares do Português como 

língua segunda às crianças e suas famílias.    
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Ainda quanto à recepção das crianças por parte da escola, é necessário que 

os demais alunos do grupo, bem como os funcionários da instituição estejam cientes 

de que irão conviver com pessoas que possuem línguas, culturas e costumes 

diferentes dos seus.  

Na proposta de educação que considera o aluno estrangeiro, sustentamos 

que a família também ocupa um papel primordial, pois é através do diálogo com os 

familiares, que os educadores serão capazes de traçar um histórico das crianças 

estrangeiras: conhecer a sua vida, como se comportam no ambiente extra-escolar, o 

que gostam ou desaprovam. 

No início do estudo, assim que concluímos as entrevistas com a PAE e a 

diretora D. pensamos que havia um distanciamento entre essas duas instituições 

(escola e família), inclusive no transcorrer do processo de adaptação das crianças 

imigrantes ao novo universo educacional. Essa primeira impressão resultou da 

análise dos seguintes trechos: 

 

 

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(239)  P: [...] a família + [...] + ela esteve presente nesse processo 
de + de::: adaptação e de apropriação do idioma dentro da escola?      
(240)  PAE: Não! [...] O pai de AE2 a princípio vinha buscá-lo ou a 
mãe. [...] Eles vinham + chegavam + ficavam ali num canto + às 
vezes na janela::: Nunca se propuseram + nunca se pronunciaram 
assim num sentido de que “pôxa meu filho + né? Talvez precise:::” + 
nem a gente nunca chamou também. A gente tentou + como eu 
acho que D. até te falou assim: mais uma criança mesmo.    
 
Entrevista com a diretora D, dia 30/11/2007:  
(96)    P: [...] A família + né + de AE1 + ela esteve presente durante 
esse processo de adaptação do aluno à nova escola + à nova 
língua::: [...] ela participou junto à escola? [...] 
(99)   D: Não. Em geral + em geral + o estrangeiro tem um 
diferencial do brasileiro + né? O brasileiro + a família brasileira + 
muitas vezes+ eu diria que ela::: ela tem uns temores que o 
estrangeiro não tem. Então + por exemplo + o estrangeiro chega na 
escola e pai e mãe colocam na escola + e acreditam na escola e 
acham que o filho vai se dar bem e pronto + acabou.   Acompanhar 
em casa? Acompanha se o filho tiver muitas dificuldades. [...] 
(101)  D: E daí sim + existe uma + digamos assim + uma parceria 
família e a escola. Mas se a criança não apresentou nenhum 
problema::: vá em frente. E a família participa de fora+ assim: pelas 
lições+ vendo se a criança está bem na escola ou não está. 
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Todavia, verificamos em observações mais minuciosas sobre as interações 

escolares e na fala da mãe estrangeira entrevistada, que a realidade não condizia 

com o parecer das educadoras. Nesse sentido, alegou a mãe de AE1:  

 

Entrevista com a MAE1, dia 30/11/2007: 
(183)  P: [...] É::: a escola + ela permitiu ou estimulou a participação 
dos pais + né?  A sua e de seu marido + da família nesse processo? 
Vocês estiveram sempre próximos? Participando?         
(184)  MAE1:  Si, sí.  PAE siempre + actua cuando ela olhava el 
algo que no estava bom + como tem esse + esse jeito de estarem 
AE1 e AE2 muito juntos + que no ayudava:::       
(185)  P:  Certo. 
(186)  MAE1:  Porque na::: Ellos tenian que aprender português + 
no? Porque aqui eles só falavam espanhol ((risos)) + então aí ella + 
falou para nós que podíamos vir a la escola + que pasava eso que 
ella iva separar... Foi um problema que ella iva ayudar a que ellos 
e:::  ivan a falar melhor + ivan a estar melhor. Ahora sí.       
 

Além do depoimento de MAE1, concretamente, pudemos verificar uma efetiva 

interlocução entre escola-família, na procura constante dos pais pelos educadores, 

nas reuniões individualizadas de PAE com algumas mães e em um evento 

promovido pela escola no mês de julho de 2008, denominado de festa julhina.   

Nessa perspectiva, acrescentamos como mais uma curiosidade da escola a 

adequação do calendário letivo à realidade da comunidade local. Por exemplo, as 

férias do meio do ano são antecipadas para o mês de junho, já que em julho (alta 

estação) a Praia de Pipa é bastante frequentada pelos turistas e exige uma maior 

dedicação dos familiares das crianças ao trabalho (na sua maioria, funcionários de 

restaurantes, pousadas, bares e hotéis, além de profissionais liberais).  

PAE havia nos dito que a escola tentou manter o calendário comum às outras 

instituições do RN, mas percebeu que muitas crianças estavam faltando em junho 

porque viajavam de férias com os pais ou porque ficavam doentes devido às 

constantes chuvas (ciclos de viroses). Por esse motivo, é que a comemoração junina 

só pode ser realizada no mês de julho e passou a ser conhecida na escola como 

festa julhina.   

Tivemos a oportunidade de participar do evento e fomos testemunhas da 

efetiva confraternização entre os familiares dos alunos e os sujeitos escolares 

(crianças e funcionários). Os pais se envolveram desde o planejamento até a divisão 

dos gastos, preparação e distribuição das comidas típicas (pamonha, canjica, milho 
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verde e pipoca) e bebidas (sucos de frutas27), decoração dos espaços e organização 

das brincadeiras.  

 

Foi a primeira vez que presenciamos tamanha interação da 
comunidade em uma comemoração escolar! Familiares dos alunos 
junto aos funcionários da instituição: na cozinha fazendo “bolo de 
pipoca”, no revezamento para mexer o tacho da canjica, na 
montagem da fogueira, na coordenação das brincadeiras, na 
arrumação das mesas; enfim, um trabalho concreto de parceria 
entre essas duas importantes instituições (DIÁRIO DE CAMPO, 
04/07/2008). 
 

Figura 24 – Pais preparando as comidas            

Fonte: Cibele Lucena (jul/2008) 

 

Figura 25 – Interação família-escola 

Fonte: Cibele Lucena (jul/2008) 

 

Figura 26 – Pais montando a fogueira 

Fonte: Cibele Lucena (jul/2008) 

 

Figura 27 – Pais nas brincadeiras 
Fonte: Cibele Lucena (jul/2008) 

 

 

                                                 
27 Como de costume, bebidas artificiais foram vetadas. 
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Uma pessoa “estranha” não conseguiria distinguir quem eram os 

convidados/familiares e quem eram os funcionários da instituição, visto que eles 

constituíam uma só equipe cooperativa e empenhada em fazer a festa ser um 

sucesso.    

Destacamos que, a aproximação dos pais no processo educacional e sua 

participação ativa nas atividades da escola, são capazes de promover o 

enriquecimento do desempenho de seus filhos; ou seja, a partir do momento em que 

escola e família passam a se comunicar e chegam a um discurso comum, o aluno 

poderá encontrar coerência e motivação para a aprendizagem nos dois principais 

ambientes responsáveis por sua educação.  

Em relação à equipe da escola, esta era constituída por três auxiliares de 

serviços gerais; uma diretora, graduada em Pedagogia pela Universidade de Buenos 

Aires; dois administradores e dez professores.  

Quanto à formação dos docentes, um possuía apenas o Ensino Médio; outro 

possuía graduação em Biblioteconomia e sete eram pedagogos formados em 

diferentes instituições de ensino superior: três pela Universidade Vale do Acaraú 

(UVA), um pela UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), dois pela 

Universidade Potiguar (UnP) e um por uma faculdade particular de Minas Gerais. 

Destes, um professor era estrangeiro (argentino), dois vieram de outros estados 

brasileiros e os demais eram nativos do RN (nascidos em Tibau do Sul ou 

Goianinha).   

A instituição continha como principal documentação o regimento interno e a 

proposta pedagógica, que foram elaborados pela equipe da escola, sem a 

participação dos familiares dos alunos. 

Sobre a capacitação dos docentes, fomos informados pelo sujeito da 

pesquisa de que a equipe se reunia uma vez por semana para o estudo de textos 

selecionados pela coordenação e planejamento das atividades, mas não foi possível 

o acompanhamento desses encontros, pois ocorriam à noite, após o expediente.  

Também obtivemos a informação de que, os professores tinham o dever de 

entregar o caderno de planejamento e registro das atividades nas sextas-feiras às 

suas coordenadoras, mas dificilmente essa prática era cumprida a rigor (entregavam 

com atraso).  
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Entre os momentos de intervalo na rotina (na hora do parque, por exemplo), 

observamos que as educadoras se reuniam, individualmente, junto às suas 

coordenadoras (ensinos Fundamental e Infantil) para conversar sobre o andamento 

da turma naquela semana. 

A partir de nossa análise em torno das práticas da escola campo de pesquisa, 

podemos afirmar que a sua proposta pedagógica inspirava-se nas abordagens 

educacionais de progressistas históricos como Freinet (2004), Paulo Freire (1996), 

Piaget (1987) e Vygotsky (1998), que sugerem uma prática escolar baseada nas 

experiências vividas pelos alunos frente a situações-problema e nas relações 

coletivas, devidamente mediadas pelos professores e alunos mais experientes. 
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5 ENSINO DE PL2: BASES PARA A MEDIAÇÃO DOCENTE NA ESCOLA 

FUNDAMENTAL  

 

O que é língua segunda? 
Vamos diferenciar, 
Do que é língua estrangeira, 
Como e pra quem ensinar, 
Esse tal conhecimento, 
Na escola regular. 
(Manuel de Azevedo) 
 

Após realizarmos o levantamento situacional do ensino e da pesquisa em 

Português para estrangeiros no Brasil, verificamos que a maior parte das discussões 

existentes se restringe às práticas desenvolvidas com jovens e adultos nas 

universidades ou em escolas privadas de idiomas.  

Conscientes da ausência de estudos que enfoquem a temática na escola de 

educação básica regular brasileira, considerando especialmente a clientela infantil 

(até aproximadamente os 10 anos de idade), tratamos nessa quarta parte do estudo, 

dos principais conceitos em torno da nova configuração do Ensino de Português 

como Língua Segunda (EPL2): o que é, quais são as suas características, qual a 

diferença entre língua estrangeira e língua segunda. Nessa empreitada, tentamos 

responder basicamente aos seguintes questionamentos: qual a diferença entre PLE 

e PL2? O que é o ensino de PL2? Para quem se ensina PL2 no Brasil? Quais são as 

metodologias de ensino do PL2? Qual deve ser o perfil do professor de PL2?    

Mediante a construção das bases teóricas, discutimos sobre os três polos da 

prática de ensino de PL2 na escola regular: o aluno estrangeiro (direitos da criança 

que possui outra nacionalidade no Ensino Fundamental), o objeto de ensino 

(aspectos metodológicos) e o professor (a formação docente). Reconhecemos, 

contudo, que essa tríade possui uma relação de interdependência e queremos 

esclarecer que os tópicos só foram criados para efeitos de uma melhor organização 

do trabalho dissertativo.     

É válido lembrar que pretendemos estabelecer uma interlocução direta entre 

os saberes provenientes da Linguística Aplicada, os conhecimentos já adquiridos por 

nós na graduação em Pedagogia, bem como nas discussões e reflexões promovidas 

durante o curso de Mestrado em Educação na UFRN.  
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Nessa direção, destacamos as contribuições de teóricos como: Paulo Freire 

(2004), Vygotsky (1998) e Wachowicz (1995), enfatizando a proposta comunicativa 

intercultural, bem como as abordagens sócio-interacionista e dialógica do 

ensino/aprendizagem, respectivamente.  

 

5.1 PL2 OU PLE? UMA REFLEXÃO CONCEITUAL  
 

Falar sobre o ensino de um segundo idioma implica primeiramente na reflexão 

em torno das especificidades dessa língua.  

De início, podemos dizer que o EPL2 envolve o estudo e a prática de 

atividades que abordam os processos de ensinar e aprender o Português em 

situações nas quais ele não se caracteriza como língua materna, ou seja, quando os 

aprendizes não são nativos de países que possuem a Língua Portuguesa como 

idioma oficial28.  

Mas, ao mergulharmos na teoria disponível no Brasil, detectamos que há 

ainda certa imprecisão no uso de uma terminologia que represente as nuances 

dessa prática educativa. 

 Deparamo-nos com publicações nas quais os mesmos pesquisadores falam 

do Português como uma segunda língua (PL2) e, logo em seguida, tratam-no como 

língua estrangeira (PLE) e vice-versa. 

Acreditamos que essa confusão se deve ao fato de que, nas duas situações 

mencionadas, a Língua Portuguesa é ensinada como novo idioma. Esclarecemos 

que inicialmente nos encontrávamos nesse fluido, porque os próprios teóricos 

apresentam os conceitos de forma indiscriminada.  

No sentido de superar tal fluidez, compartilhamos principalmente com Almeida 

Filho (2007), Cunha (2007) e Santos (1999) a necessidade de estabelecer 

diferenciações entre a duas terminologias, para assim, definir que tipo de Português 

deve ser trabalhado com os estrangeiros nas escolas fundamentais do Brasil. 

 
                                                 
28“Uma língua torna-se oficial quando é reconhecida por um Estado, geralmente através de sua Carta 
Magna. A língua oficial é inicialmente sobreposta a línguas locais pelo governo que a usa em 
documentação oficial, repartições públicas, rede escolar e mídia” (CUNHA, 2007, p. 18).   
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Cunha (2007), apoiada em Stern, relata que a distinção entre L2 e LE 

depende do seu uso em um território (interno ou externo) e da presença ou não de 

um grupo linguístico e cultural de referência. Acrescentamos que essa delimitação 

envolve ainda o contexto de aquisição/aprendizagem da nova língua (LN). Mas o 

que isso significa?  

Segundo Almeida Filho apud Cunha (2007), a L1 é a chamada língua 

materna, o primeiro idioma adquirido por uma pessoa. A L2 ou a LE seriam, 

portanto, as línguas secundárias. No entanto, para ser L2, a língua precisa ser 

falada oficialmente no país em que se encontra o aprendiz, uma vez que para esses 

estudiosos, a LE é o idioma ensinado em países que não o possuem como 

nacional/oficial.  

 

Assim, língua estrangeira refere-se ao ensino de um idioma fora da 
comunidade onde ele é falado – por exemplo, o ensino de Português 
no México – e segunda língua ao ensino de um idioma na sua própria 
comunidade linguística, como é o caso do ensino de Português para 
estrangeiros que vivem no Brasil (SANTOS, 1999, p. 65). 
 

Portanto, a L2 é aquela utilizada na situação em que a língua estrangeira 

(para os imigrantes) é ensinada no país em que é considerada língua materna 

(VIANA, 1997) e a LE é aquela que não possui status oficial no território em que está 

sendo aprendida.  

Seguindo essa mesma linha de pensamento, Brumft e Roberts apud Cunha 

(2007) apontam que a terminologia LE se aplica aos idiomas falados fora das 

fronteiras nacionais, que não são usados nas práticas de comunicação cotidiana. 

Em outras palavras, Paret e Chartrand (1995) destacam que tal diferenciação 

pode ser realizada a partir dos seguintes critérios: 

•  o estatuto da língua no país em que ela é ensinada: nesse aspecto, a L2 é 

considerada uma língua com estatuto oficial no país em que se encontram os 

aprendentes, enquanto que a LE, desprovida da oficialidade, só  pode ser aprendida 

na escola de idiomas, na rede oficial de ensino ou em aulas com professores 

particulares;  

• a utilização que os aprendentes podem fazer da língua ensinada: nesse 

caso, distanciando-se da língua estrangeira, o idioma segundo (L2) é falado em 

situação autêntica,  e não apenas no âmbito da sala de aula. 
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Em concordância com Stern, Cunha (2007) afirma que a presença de um 

grupo de referência, com língua e cultura específicas e que usa o novo idioma 

dentro do país em que se encontra, caracteriza, também, a aprendizagem de L2.  

A presença de um grupo que só pode utilizar o novo idioma em outro país 

caracterizaria, então, a aprendizagem de LE.  

Assim, o Português é considerado L2 para todos aqueles que possuem outra 

língua materna e que estejam aprendendo esse idioma em países nos quais ele é 

oficial: Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São - 

Tomé e Príncipe e Timor - Leste.    

 

O ensino de Português como Segunda Lingua (EPL2) pode muitas 
vezes indicar genericamente qualquer tipo de ensino que não o de 
L1, mas com maior frequência e precisão tem sido reservado para o 
ensino de Português para estrangeiros em países que já falam a 
língua portuguesa como língua materna ou L1 (ALMEIDA FILHO, 
2007, p. 34). 

 

Trappes-Lomax apud Cunha (2007) acrescenta que a segunda língua possui 

três funções: ser o idioma de maior comunicação entre falantes de diferentes 

línguas, ser utilizada oficialmente em atividades políticas e de direito e exercer o 

papel de língua de educação.  

De forma resumida, podemos afirmar que a LE não é falada no contexto 

social local (a não ser em situações específicas, como: congressos, reuniões de 

trabalho e passeios turísticos direcionados à elite), limitando-se aos discursos 

estabelecidos em sala de aula, ou seja, é o idioma aprendido por meio do ensino em 

escola ou universidade especializada em línguas, com a finalidade de permitir a 

comunicação entre membros de outras nacionalidades. Já a L2 é utilizada no 

contexto em que o aluno está inserido, possuindo uma função social nos discursos 

da prática do dia-a-dia. Portanto, apoiados nos referidos autores, definimos o 

Português da nossa pesquisa como língua segunda.        

Existem pesquisadores como Grannier-Rodrigues (2001) que trazem uma 

outra conceituação para L2, ao afirmar que o ensino de PL2 ocorre quando o idioma 

é aprendido por pessoas que possuem outra L1, mas que nasceram num país que 

possui a Língua Portuguesa como idioma nacional. Esse ensino seria exclusivo 
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apenas para os brasileiros surdos, para os indígenas29 e filhos de estrangeiros que 

adquirissem primeiro a L1 de seus pais, isto é, as chamadas minorias linguísticas.  

Teóricos franceses como é o caso de CUQ (1991) ainda instituem uma 

diferenciação entre os termos segunda língua e língua segunda. O autor afirma que 

a segunda língua é aquela aprendida na escola (a língua que é utilizada apenas no 

contexto escolar, que se estuda) e que a língua segunda se caracteriza como o 

primeiro idioma estrangeiro que o indivíduo conhece e passa a dominar com igual 

valor ao da sua língua materna. 

Dizer por exemplo que o Português é a língua segunda de uma pessoa, deixa 

entender que ela a domina ou tende a dominá-la tão bem quanto a sua L1, o que é o 

caso das crianças estrangeiras participantes desta investigação.  

Fundamentados na discussão anterior, esclarecemos que independente das 

teorizações de Grannier-Rodrigues (2001), nós defendemos que o Português a ser 

ensinado para estrangeiros nas escolas fundamentais do Brasil, se caracteriza como 

língua segunda, uma vez que ele não está sendo desenvolvido para todos os alunos 

da turma, mas dentro da situação particular das crianças imigrantes na escola. Nas 

palavras de Almeida Filho (2007, p. 34), no transcurso do “ensinar e aprender 

Português na condição de estrangeiridade”.  

 

5.2 ESPECIFICIDADES DO ENSINO DE PL2 NA ESCOLA REGULAR 

 

Em 1992, Almeida Filho tecia considerações acerca do ensino de Português 

para estrangeiros no Brasil e já vislumbrava prováveis transformações. Nesse 

sentido, expôs a necessidade de o professor estar preparado para enfrentá-las.  

 

Embora marcada por problemas conjunturais que estendem-se 
desde a escassez de profissionais com formação específica até a 
lentidão de institucionalização dos programas, passando pela 
condição pré-organizacional dos profissionais e pela ausência de 
instrumentos confiáveis de avaliação de proficiência, o ensino de 
PLE dá sinais inequívocos de crescimento e nos desafia a preparar-
nos científica e profissionalmente para o futuro próximo (ALMEIDA 
FILHO, 1992, p.15). 
 

                                                 
29 A título de curiosidade, existem hoje no Brasil 225 etnias indígenas que falam 180 línguas 
(RODRIGUES, 2009). 
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O ensino de PL2 transpôs os muros das instituições especializadas, vindo se 

abrigar nas escolas regulares do Brasil e a preocupação com o fazer docente no 

ensino da língua segunda, antes voltada apenas para os professores de Letras, 

agora se estende aos profissionais da Educação.  

 Nessa reflexão, procuramos demarcar a tipologia do ensino de Português da 

nossa pesquisa para que ficasse clara a existência de especificidades que não 

podem ser negligenciadas pela realidade educacional do Rio Grande do Norte.  

O estudo retrata o ensino do PL2 numa situação de imersão, isto é, os alunos 

estrangeiros aprendem o Português a partir de usos reais dessa língua e em 

contextos que a abrangem como principal fenômeno comunicativo. 

Imersas na cultura, nos costumes, crenças e relações de uma sociedade 

tipicamente lusófona, as crianças imigrantes possuem inúmeras possibilidades de 

contato com o novo idioma, aprendendo-o e adquirindo-o funcionalmente.  

Sendo utilizada pela maioria dos membros da escola, a LN pode ser 

naturalmente aprendida nas interações sociais, nas aulas de Português e mediante 

o ensino das demais matérias curriculares do Ensino Fundamental, como: a 

Matemática, a Geografia, a História, as Ciências, Artes e Educação Física.  

 

Esse contato permanente com a comunidade da língua-alvo permite 
ao aprendiz adquiri-la por um processo natural e significativo de 
interação com seus falantes nativos, no qual a maior preocupação é 
com o entendimento da mensagem em si e não com a forma, correta 
ou incorreta, das expressões que a transmitem (SANTOS, 1999, p. 
66). 

 

A clientela infantil também atribui particularidade ao estudo pela receptividade 

e envolvimento em relação à aquisição-aprendizagem do novo idioma, uma vez que 

pesquisas como a de Hagége (1996) indicam que os jovens e adultos que procuram 

o curso de línguas estrangeiras para complementar o que aprendem na prática 

cotidiana, geralmente são cautelosos e tímidos para se expressar na língua alvo, 

devido ao receio de cometer “erros”, de serem julgados socialmente e passarem por 

situações embaraçosas.  
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[...] à medida que a criança se torna adulto, o aumento das inibições 
sociais e da importância dada aos juízos dos outros, são obstáculos, 
que alguns conseguem ultrapassar, com favor das circunstâncias ou 
graças a um talento particular. Mas continua a ser certo, que a 
criança goza do dom do poder, antes de ser iniciada no saber. Por 
outras palavras, a criança, na aprendizagem das línguas, põe em 
prática, por uma propensão natural do corpo e do espírito, sem 
conhecer os fundamentos teóricos, enquanto que o adulto e já o 
adolescente, são informados da teoria, mas têm dificuldades em 
aplicá-la na sua conduta gestual (HAGÉGE, 1996, p. 31). 
 

De forma adversa, as crianças mostram-se mais espontâneas e abertas para 

a aprendizagem, “despreocupadas” com qualquer inibição ou constrangimento 

ligado à possibilidade de errar.  

Essas diferentes posturas são justificadas pelo fato de que na criança, a L2 é 

internalizada diferentemente do que acontece com o jovem ou adulto: na primeira 

situação, o processo se dá de forma instintiva, inconsciente e natural - a “criança 

adquire a nova língua enquanto brinca, come, passeia e interage. Na segunda 

situação, o assimilado é pensado e comparado de forma consciente. O adolescente 

ou adulto transforma as informações recebidas em conhecimento, através de um 

raciocínio lógico e intencional. Ele aprende a língua” (ALMEIDA, 2006, p. 52).   

Outra singularidade do nosso objeto de investigação se refere à periodicidade 

do ensino de uma LE na escola do Brasil (destaque para o inglês; seguido do 

espanhol - devido aos acordos do Mercosul – francês; alemão; italiano e japonês, 

trabalhado nos centros públicos de línguas em SP, Paraná e RS, segundo ALMEIDA 

FILHO, 2007), posto que, de forma geral, essa prática só é iniciada na segunda 

etapa do Ensino Fundamental e no transcorrer de todo o Ensino Médio.  

Diferentemente, em nossa pesquisa, a segunda língua ensinada é o 

Português, que começa a ser desenvolvida logo na primeira etapa da escola 

fundamental ou até mesmo na Educação Infantil, quando há a presença de crianças 

imigrantes menores de 6 anos nas instituições regulares.    

          Acrescentamos que nessa nova configuração, o ensino de PL2 não tem como 

foco toda a turma, mas apenas os alunos estrangeiros. Define-se, portanto, como 

uma situação particular, vinculada apenas às crianças que não possuem o 

Português como língua materna.     

Verificamos ainda como caráter pertinente, o fato de que nos cursos de 

línguas, nos quais são trabalhados o EPLE, há a influência dos conhecimentos 
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pedagógicos nos fazeres dos profissionais de Letras (relacionados às bases do 

curso de licenciatura, principalmente às questões didáticas e sobre o processo de 

ensino-aprendizagem); e já em nosso caso, há uma aplicação dos conhecimentos 

linguísticos (compreensão do processo de aquisição de uma língua segunda) à 

pratica do pedagogo.  

 

5.2.1 O aprendiz de PL2 

 

Por concebermos o aluno como o centro do processo educativo, exploramos 

inicialmente os aspectos que precisam ser contemplados pela escola fundamental 

que ensina PL2 à criança de outra nacionalidade. 

 

5.2.1.1 A inclusão da criança estrangeira nas escolas do RN 

  

O processo de inclusão da criança estrangeira no Brasil é primeiramente uma 

responsabilidade do governo federal, uma vez que envolve o movimento de 

interesses e acordos políticos com as demais nações mundiais. 

 Nessa direção, vale lembrar a defesa no Art. 5º da Constituição da República 

Federativa Brasileira de que: todos “são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade” (BRASIL, 1988, p. 10). 

Ao passar pela determinação governamental, tal legislação é repassada ao 

Ministério da Educação (MEC), que por sua vez delega às Secretarias Estaduais e 

Municipais o seu cumprimento junto às instituições escolares. 

A nossa realidade educacional, entretanto, aponta para a omissão dessa 

proposta, a começar pela ausência do aluno estrangeiro na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB – 9394/96). Nesse documento, considera-se a diferença 

do ponto de vista das crianças com necessidades educacionais especiais, das 

comunidades indígenas, quilombolas e rurais. E o imigrante? Também não faz parte 

da diversidade brasileira? 

“Para com os cidadãos falantes de línguas alóctones ou de imigração, o 

Estado não agiu da mesma maneira; não lhes concedeu direitos culturais e 
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linguísticos, e acena para a continuidade da política integracionista” (OLIVEIRA, 

2003, p.9).  

A política educativa do Brasil demonstra estar ainda voltada ao passado, ao 

tempo em que o país se limitava a ter sido colônia de Portugal, sendo constituída 

basicamente pelos portugueses, índios e negros africanos, que terminaram por se 

relacionar e determinar a miscigenação de raças que caracterizam a população 

atual. Mas, e o estrangeiro nessa história? 

 

[...] não há forma de exclusão mais radical do que aquela que 
implica o sentimento de que uma pessoa não é importante para 
ninguém, é negada (como indivíduo ou como grupo), seja pela 
condição de ser mulher, criança, imigrante, idoso, negro, 
aposentado, ignorado na escola, cigano, delinquente, deficiente, 
mendigo, ou por não falar, pensar, rezar ou querer como nós 
(SACRISTÁN, 2002, p. 119).  
 

Em 19 de agosto de 1980, foi criada a lei 6.815 ou Estatuto do Estrangeiro 

que define os direitos e deveres dos imigrantes nas terras brasileiras. Por ter sido 

elaborado em consonância com os Ministérios do Trabalho e das Relações 

Exteriores, suas disposições abordam mais os aspectos relativos a vistos, asilo, 

deportação e expulsão, além de estabelecer o Conselho Nacional Brasileiro de 

Imigração, encarregado de orientar e coordenar a política brasileira no âmbito da 

imigração.  

Porém, independente dessas questões mais burocráticas, observamos que o 

Estatuto traz a necessidade de se equiparar as oportunidades dos nativos aos 

estrangeiros, quando afirma no Art. 95 do Título X, (BRASIL, 1991, p.28) que: “O 

estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos 

brasileiros, nos termos da Constituição e das leis”. O que pode e deve ser estendido 

à Educação.     

Em 1994, a Declaração de Salamanca foi finalmente o primeiro documento a 

tratar da inclusão na escola, superando a visão do ensino que apenas se 

preocupava com a integração das pessoas com necessidades educativas especiais. 

No caso da citação a seguir, foram mencionados os alunos diferentes em suas mais 

variadas possibilidades. 

 



 

 

 

101 

As escolas devem ajustar-se a todas as crianças, 
independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas 
ou outras. Nesse conceito, devem incluir-se crianças com deficiência 
ou superdotadas, crianças da rua ou crianças que trabalham, 
crianças de populações imigradas ou nômades, crianças de 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou 
grupos desfavorecidos ou marginais (BRASIL, 1994, p. 4). 

 

Apesar de não estar diretamente relacionada ao campo educacional, a 

Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, fruto de uma conferência das Nações 

Unidas em Barcelona/Espanha, no ano de 1996, surge como um chamamento ao 

respeito, não só aos idiomas, mas às nacionalidades que compõem a escola 

brasileira.   

Assim, ela defendeu no Art. 23: “A educação deve estar sempre a serviço da 

diversidade linguística e cultural e das relações harmoniosas entre diferentes 

comunidades linguísticas do mundo todo” (OLIVEIRA, 2003, p.33).   

No ano de 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais, previstos pelo MEC 

para o Ensino Fundamental, trazem em seu volume intitulado Pluralidade Cultural 

(PCNs, 2000) a existência de famílias imigrantes na sociedade brasileira, mas não 

direcionam o olhar para as crianças, de forma mais específica. 

 Em decorrência da fragilidade legislativa no que concerne à educação do 

aluno estrangeiro na escola regular, o estado do Rio Grande do Norte também 

apresentou indefinições quanto ao atendimento educativo a esse público.     

Conforme destacamos no capítulo anterior, no momento em que buscávamos 

definir uma escola para campo de pesquisa, constatamos a negligência tanto por 

parte da Secretaria Municipal de Educação do Natal – SME, quanto da Secretaria de 

Estado da Educação e da Cultura – SEEC. A primeira, desconhecia a presença de 

estrangeiros na escola pública e a segunda, embora recebesse famílias imigrantes 

com frequência, não acompanhava o progresso desses alunos nas instituições em 

que foram matriculados. A falta de atenção dos organismos públicos foi apontada, 

inclusive, pelo nosso sujeito de investigação:  
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Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(299) P: [...] Em termos da Secretaria de Educação::: Você concorda 
que o trabalho que está sendo feito::: assim + há um 
acompanhamento?   
(300) PAE: Não. Nenhum! [...] 
(302) PAE: Não + não há + não há. Inclusive assim + a Secretaria 
DO MUNICÍPIO ((ela se refere ao município de Tibau do Sul)) é 
completamente omissa em relação à nossa escola.  [...]  
(306) PAE: A Secretaria Estadual já nem conta + sabe? Nunca se 
vê nada::: Eu que tive que ir lá com a questão dos meninos... Uma 
me disse uma coisa + outra me disse outra + outra já te falou outra 
coisa:::    

 

Frente a essa crítica realidade, entendemos que o multiculturalismo30 é um 

fato que não pode ser ignorado pela sociedade, nem muito menos pela educação do 

RN. Presenciamos a urgência na promoção de políticas que reconheçam tanto a 

diferença quanto a igualdade de direitos das pessoas. Que respeitem a pluralidade 

de identidades, culturas, formas de ver e pensar o mundo. E isso, com certeza, não 

será alcançado com meros “programas de tolerância” (SARMENTO, 2007).  

Nessa perspectiva, Gomes de Matos (1999) organizou uma lista de direitos 

dos alunos de PLE, na qual evidenciou os adultos e jovens das universidades e 

escolas de idiomas. Todavia, nós acreditamos que alguns desses postulados podem 

ser considerados e adaptados à realidade das crianças não-nativas presentes nas 

escolas brasileiras. Assim, o pesquisador anunciou:  

 

Meus alunos de Português como língua estrangeira têm o direito de: 
1) ser expostos, de maneira tão consistente quanto possível, a uma 
variedade nacional de Português (em nosso caso, Português do 
Brasil); 2) ser orientados a perceber (e a produzir, até certo ponto) 
distinções entre usos da língua falada e da lingua escrita. [...] 3) 
contribuir para a seleção de textos a serem lidos em aula e fora 
dela; 4) aprender a produzir textos positivos em Português, isto é, 
que contribuam para a interação humana dignificante, ética e 
espiritualmente. Em suma, o direito de aprender a usar uma língua 
para o bem interpessoal, pessoal e comunitário (GOMES DE 
MATOS, 1999, p. 91 e 92).      

     

                                                 
30 “Com o termo multicultural define-se a situação das sociedades, grupos ou entidades sociais nas 
quais muitos grupos ou indivíduos pertencentes a diferentes culturas vivem juntos” (AGUADO 
ONDINA apud CANDAU, 2002, p.76).    
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Na defesa por uma Pedagogia dos direitos humanos, culturais e linguísticos, 

entendemos que seja esse um processo complexo, uma vez que precisa envolver o 

apoio das organizações governamentais, exige disponibilidade e investimento na 

formação e capacitação profissional. Sustentados nas palavras de Kramer (2006, p. 

21), enfatizamos que um dos nossos maiores desafios  

 

[...] é obter entendimento e uma educação baseada no 
reconhecimento do outro e suas diferenças de cultura, etnia, 
religião, gênero, classe social, idade e combater a desigualdade; 
viver uma ética e implementar uma formação cultural que assegure 
sua dimensão de experiência crítica. 
 

E nesse sentido, a escola precisa estar aberta a reconhecer, incluir e respeitar 

as especificidades do aluno estrangeiro para que ele possa sentir que realmente 

pertence, não só a um novo ambiente escolar, mas a um novo contexto social. 

 

5.2.1.2 O aluno estrangeiro no Ensino Fundamental 

 

Desde os séculos XVI e XVII, juntamente com o surgimento da instituição 

escolar, a função da educação vem sendo construída e transformada, na medida em 

que se modificam na história, as compreensões acerca da infância e do que é ser 

criança.   

O valor social atribuído à criança evoluiu historicamente. Passamos por uma 

fase em que ela era vista como um adulto em miniatura, um ser puro e inocente ou 

ainda como “o nascido com a mancha do pecado” (BAZÍLIO e KRAMER, 2003).  

Hoje a criança é reconhecida como uma pessoa que sente, age e pensa de 

uma maneira peculiar; que possui características específicas ao período infantil (é 

pura emoção, movimento e cognição), mas que também podem variar, segundo as 

suas experiências de vida. 

Essa mudança de paradigma imprimiu um novo olhar do adulto sobre a 

Educação Infantil que, a partir da década de 90, passou a ter como objetivo 

fundamental o educar/cuidar. Nesse caso, o cuidar não era mais visto apenas como 

o auxílio às necessidades físicas da criança por estar intimamente relacionado às 

ações educativas, como por exemplo: ao preparar uma aula que considere as 
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diferenças existentes entre os alunos, o educador está ao mesmo tempo, cuidando e 

educando. 

Seguimos a definição de infância proposta por Kramer (2006, p. 13), na qual 

ela é “entendida como período da história de cada um, que se estende, na nossa 

sociedade, do nascimento até aproximadamente dez anos de idade”, independente 

de suas origens nacionais.  

Ancorados nesse ponto de vista, afirmamos que semelhante à 

indissociabilidade entre o educar e o cuidar, a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental possuem inúmeras aproximações, visto que ambos contemplam 

saberes, afetos, valores, risos, inseguranças, cuidados e atenção. Portanto a 

utilização, nos últimos tempos, de educação da infância para caracterizar essas 

duas etapas sem a desnecessária fragmentação. 

 

Educação infantil e ensino fundamental são frequentemente 
separados. Porém, do ponto de vista da criança, não há 
fragmentação. Os adultos e as instituições é que muitas vezes 
opõem educação infantil e ensino fundamental, deixando de fora o 
que seria capaz de articulá-los: a experiência com a cultura. [...] 
Temos crianças, sempre, na educação infantil e no ensino 
fundamental. Entender que as pessoas são sujeitos da história e da 
cultura, além de serem por elas produzidas, e considerar os milhões 
de estudantes brasileiros de 0 a 10 anos como crianças e não só 
estudantes, implica ver o pedagógico na sua dimensão cultural, 
como conhecimento, arte e vida, e não só como algo instrucional, 
que visa a ensinar coisas. Essa reflexão vale para a educação 
infantil e o ensino fundamental (KRAMER, 2006, p. 19 e 20). 

 

Ao reconhecer que a criança de 06 a 10 anos também possui singularidades 

na forma e quantidade do que aprende e, com o intuito de assegurar a ela maiores 

oportunidades de aprendizagem, o governo federal implantou a Lei de nº 11.274 de 

fevereiro de 2006 que alterou a LDB de 1996. A nova legislação antecipou para 6 

anos a idade obrigatória para a entrada do aluno na chamada educação básica e 

ampliou para nove anos o período de escolaridade no Ensino Fundamental (antes 

de 1ª a 8ª série, agora de 1º a 9º ano). 

O consequente interesse do MEC por uma melhor qualificação das 

instituições de Ensino Fundamental culminou com a elaboração do documento 

intitulado Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança 

de seis anos de idade (BRASIL, 2006) 
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O registro evidencia o perfil de uma educação fundamental que precisa 

contemplar as necessidades, interesses e particularidades dessa faixa etária, 

principalmente no que se refere à garantia do espaço lúdico (antes presente apenas 

na Educação Infantil).   

Até a divulgação do referido manual, conforme iam avançando os anos 

escolares, mais reduzidos tornavam-se os espaços da brincadeira na escola. 

Infelizmente, em algumas práticas pedagógicas o brincar ainda é encarado como 

atividade de preenchimento do tempo nos chamados “momentos de recreação”, e 

não, como uma possibilidade de aprendizagem fruitiva. A respeito dessa questão, 

nos apoiamos em Jalles (2007, p. 3) para defender que:   

 

[...] esse momento de mudanças no ensino fundamental possibilite 
uma reorientação curricular que privilegie no cotidiano escolar o 
lúdico como veículo norteador das atividades, a definição de 
caminhos pedagógicos nos tempos e espaços da escola e da sala 
de aula que parta da realidade concreta das crianças, que respeite 
sua cultura, sua história, sua subjetividade. 
 

    Também não podemos esquecer de que é nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental que o aluno se aproxima mais efetivamente das normas ortográficas 

da língua, bem como da complexidade envolvida nesse processo.  

A criança estrangeira que aprende o PL2, nesse nível de ensino adquire, as 

três habilidades comunicativas: falar, escrever e ler, uma vez que se torna falante, 

escriba e leitor do novo idioma.  

 

[...] considera-se que o ensino/aprendizagem de uma nova língua 
requer, além do conhecimento relativo ao seu sistema, outros 
conhecimentos relacionados à aquisição da oralidade e da escrita, 
tais como os dos atos de fala, os das condições de produção 
discursiva, os da organização textual, os dos usos de argumentos, os 
da seleção e emprego lexicais e os das visões sócio-histórico-
culturais (SILVEIRA, 1997, p. 10).  
 

É importante que o aluno também tenha consciência de suas 

responsabilidades para que possa posicionar-se em sala de aula e assim estar 

motivado a desenvolver estratégias de comunicação.   

De acordo com Gomes de Matos (1997, p. 15), um aprendiz de PL2 precisa 

saber: em que contextos cada enunciado se encaixa e por que (por exemplo, a 
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diferença entre: “você é inteligente” e “inteligente é você”) e adquirir uma 

compreensão dos processos estruturados da conversação (o que acontece quando 

duas pessoas da mesma faixa etária e que possuem os mesmos interesses 

conversam etc). 

Sustentamos, sobretudo, a importância da educação na infância, 

compreendida aqui do ensino infantil até a primeira etapa do Ensino Fundamental; 

uma vez que, é a partir da mediação de um outro mais experiente; da participação 

em novas e desafiadoras situações; da interação com uma diversidade de pessoas, 

ambientes e materiais que a criança é capaz de desenvolver-se como um ser 

integral. 

 

5.2.1.3 Criança estrangeira na escola regular: uma questão de identidade 

 

Em meio à entrevista com o sujeito de nosso estudo, a professora de alunos 

argentinos do 2º ano (PAE), nós pesquisadores (P) nos deparamos com o seguinte 

comentário: 

 

(294) PAE: Às vezes a gente escuta de um nativo ou outro. Que a 
gente::: enfim::: que aqui é a escola dos gringos ((risos)). 
(295)  P: Certo ((risos)).  
(296) PAE:Gringo nem é estrangeiro + gringo é americano! Meu 
marido tem ódio dessa história de gringo ((risos)).  
(297)  P: É? ((risos)). 

 

Casada com um cidadão italiano e sendo educadora de Pipa, PAE demonstra 

ter conhecimento de causa no que diz respeito aos estereótipos construídos pela 

comunidade a respeito da escola campo de pesquisa. Nesse momento, ela 

compartilhou conosco a ideia generalizada que se tem dos imigrantes que residem 

na praia e frequentam a escola: são todos denominados de “gringos”, independente 

de sua nacionalidade ou individualidade.   

Essa visão do senso comum vai de encontro ao pensamento de que não só a 

língua revela a identidade do sujeito. As crianças estrangeiras não são apenas os 

“gringuinhos” que falam “enrolado”. Existe toda uma complexidade por trás da 

identidade desses alunos.   
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[...] poderia parecer que a questão da língua e da identidade seria 
simplesmente resolvida postulando-se uma equação com dupla 
validade: a língua de uma pessoa é sua identidade, e a identidade de 
uma pessoa é sua língua. No entanto, a verdadeira situação não é 
tão simples assim (MEY, 1998, p.82).  
 

O aluno estrangeiro não é mais o mesmo depois de mudar de escola, casa, 

cidade e país. Ele precisou deixar para trás suas raízes para enfrentar situações 

inéditas e inesperadas, em lugares jamais vistos e com pessoas estranhas, que não 

falam o seu idioma e nem conhecem seus costumes. 

Mas a criança imigrante também trouxe consigo uma rica bagagem de 

conhecimentos, linguagem, cultura, valores e desejos.  E é nessa dinâmica entre o 

que já se sabe e a história atual que, ao construir e reconstruir sentidos, ela se 

constrói como sujeito (Orlandi, 1998).  

Concordamos com Orlandi (1998) e Kleiman (1998) quando elas defendem 

que a identidade é um movimento histórico-social que não pode ser aprendido, isto 

é, um fenômeno naturalmente heterogêneo e inconstante que pode ser modificado 

de acordo com as vivências e experiências do indivíduo.  

 

[...] entendemos a identidade como o conjunto de elementos 
dinâmicos e múltiplos da realidade subjetiva e da realidade social, 
que são construídos na interação. [...]. As identidades são (re)criadas 
na interação e por isso podemos dizer que a interação é também 
instrumento mediador dos processos de identificação dos sujeitos 
sociais envolvidos numa prática social (KLEIMAN, 1998, p.280 e 
281).  

 

A identidade dos alunos estrangeiros precisa ser levada em conta pela (nova) 

escola e pelos (novos) professores, uma vez que a recepção da Língua Portuguesa 

é completamente diferente para eles em relação aos brasileiros, que já possuem 

experiências concretas e contínuas com a sua língua-mãe. 

 

Os falantes nativos conhecem os marcos de cognição social e as 
práticas sociais do uso efetivo de sua língua; os falantes estrangeiros 
precisam adquiri-los, por experiências, para saber usar a língua-alvo 
que estão aprendendo por um ensino formal (SILVEIRA, 1997, p. 
19).  
 

Com referência ao aspecto da identidade do aluno estrangeiro, Alvarez (2002) 

argumenta que ele deve ser aproximado da nova cultura a partir da sua própria; 
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aprender a observar e a se observar melhor; ser levado a saber operar entre as duas 

culturas, mobilizando-se interculturalmente. A construção da autonomia desse 

sujeito se dará, portanto, “na comparação como tal (estrangeiro) e no sentimento de 

pertencer a um grupo” (RODEA, 1992, p.79).  

Logo, aprender o Português (ou uma língua segunda) para a criança 

estrangeira, deve significar sentir segurança e liberdade para entender e ser 

compreendida no novo país em que vive. Significa poder expressar o que sente, ser 

respeitada na sua singularidade e interagir com as descobertas através de opiniões 

e intervenções concretas. 

 

5.2.2 Português como língua segunda: o objeto de ensino  

 

Como toda prática educativa, o ensino de PL2 carrega a influência de uma 

abordagem metodológica, ou seja, é permeado por teorias relativas ao processo de 

aquisição/ aprendizagem de um segundo idioma e por reflexões em torno do quê, 

quando e como se deve ensinar.  

Nessa perspectiva, nos indagamos: como trabalhar a Língua Portuguesa com 

crianças estrangeiras de maneira que sejam considerados o seu contexto de origem, 

desenvolvimento, interesses e necessidades? O que se espera do ensino de PL2? 

Tais questionamentos implicam em mudanças nas dimensões do currículo (seleção 

de conteúdos, sequência didática, organização do tempo e espaço escolares) e na 

ação do professor. 

Na presente etapa, discutimos a respeito das metodologias normalmente 

utilizadas no ensino de PLE31 e que podem ser contempladas nas práticas docentes 

em PL2, enfatizando a organização do método didático segundo a perspectiva 

dialético-dialógica de Paulo Freire. 

Diante dessa problemática, pretendemos destacar as contribuições da 

abordagem comunicativa, da metodologia dialética e da perspectiva intercultural 

para o ensino de PL2 em uma instituição escolar fundamental.   

                                                 
31 Uma sugestão da autora Grannier - Rodrigues (2001) e apoiada por nós, é aplicar a experiência 
adquirida na pesquisa em Português para estrangeiro ao ensino de PL2.  
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5.2.2.1 Abordagens metodológicas no ensino de PL2 

 

Etimologicamente, a palavra método deriva do grego methodos (meta + 

hodos), que significa “caminho pelo qual se atinge um objetivo” (FERREIRA, 2004). 

Da forma como é expresso nessa definição e sob o olhar de alguns educadores, o 

método didático equivaleria apenas a um conjunto de técnicas e recursos utilizados 

em sala de aula. 

Ao tomar como foco o nosso objeto de estudo, verificamos que, da mesma 

maneira que acontece na área educacional, alguns linguistas aplicados concebem a 

equivalência entre o método e o meio pelo qual é transmitido o saber. Assim, 

demonstra Almeida Filho (p.63, 2005) ao anunciar que “compreende-se por 

metodologia a pedagogia de ensino de língua (s), ou seja, um conjunto de 

procedimentos recomendáveis para bem ensinar uma língua e que são explicáveis 

por um feixe de pressupostos”. 

De forma adversa, nos ocupamos de uma perspectiva que traz o método 

didático como um processo dinâmico e complexamente construído, segundo o qual 

possui como eixo central o percurso que o pensamento faz sobre o objeto de 

conhecimento. 

No raciocinar de Libâneo (1991), além de se referir aos procedimentos 

orientados para objetivos que conduzem à ação docente, esse método envolve 

percepções da realidade, questões epistemológicas32 e concepções acerca do 

ensinar e aprender.  

Ampliamos essa análise ao concordar com Almeida Filho (2002), quando o 

autor coloca que possivelmente os métodos não são as melhores opções para se 

estudar problemas relacionados ao ensino-aprendizagem da língua segunda, nem 

para formar novos professores nessa área, pois é muito diversificada a quantidade 

de metodologias que possuem as mesmas bases teóricas e conceituais. Seguindo 

esse ideal, o autor destaca que o termo abordagem é mais amplo e adequado, por 

ser capaz de orientar todas as decisões e ações e poder explicar por que diferentes 

estratégias de ensino alcançam os mesmos resultados de aprendizagem.    

O método didático no ensino de PL2 depende, portanto, de uma abordagem 

teórica que envolve princípios sobre o que é linguagem, o que é língua e o que é 
                                                 
32 Segundo Lalande (1993), a epistemologia é entendida como o estudo crítico e complexo das 
ciências, destinado a determinar sua lógica, seu valor e seu alcance.   
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aprender-ensinar uma L2. É ela quem dá embasamento ao ritual pedagógico 

oportunizando ou não a efetiva construção dos conhecimentos (por vezes, apenas 

aparente).  

Segundo Coracini apud Pacheco (2006) são três as abordagens que podem 

fundamentar os métodos no ensino de PLE: Estruturalista/Tradicional, 

Cognitivista/Construtivista e Discursiva. Estas, por sua vez, possuem concepções 

diferenciadas acerca de linguagem/língua, de como ela é aprendida e como pode 

ser ensinada; o que reflete diretamente na postura do professor e na ação do aluno 

frente às descobertas no novo idioma.    

Contextualizando as abordagens e seus métodos na história do ensino de 

PLE, vimos no segundo capítulo que até a década de 50, a prática educativa de 

línguas estrangeiras no Brasil estava direcionada unicamente para o “ensinar”. 

Segundo os preceitos da abordagem estruturalista, a língua era vista como um 

sistema de códigos memorizados, o professor era quem detinha o conhecimento e, 

por isso, ele era quem “dava” a matéria, conduzindo o aluno e avaliando-o para 

medir a quantidade do que foi aprendido. O discente definia-se, assim, como um ser 

passivo, mero depósito33 do que era fornecido pelo educador  

Segundo Lopes (1995), na abordagem tradicional, o professor se utiliza de 

exercícios de tradução, explica o conteúdo num movimento progressivo da língua 

materna para a língua estrangeira e privilegia os textos e diálogos artificiais, que 

devem ser repetidos e “decorados” pelos aprendizes através do ensino formal e 

específico das normas gramaticais. 

Dentro dessa conjuntura, o método audiolingual, que foi amplamente 

difundido nos Estados Unidos durante a 2ª guerra34, preocupava-se com a 

competência oral, com a formação automática de hábitos na LE, dramatização de 

diálogos, segurança no domínio das normas gramaticais e memorização do 

vocabulário.  

Esse trabalho educativo carregava a ideia do “erro” como uma deformação da 

linguagem, uma dificuldade ou confusão que precisava ser “combatida” através dos 

                                                 
33 Esse processo de “depositar” o conhecimento no aluno para depois “sacá-lo”, como comprovante 
da real aprendizagem, foi denominado criticamente por Freire (1996) de educação bancária.  
 
34 Na 2ª Guerra Mundial, o Audiolinguismo foi utilizado com os soldados americanos na intenção de 
que eles aprendessem os idiomas das nações inimigas e aliadas.  
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exercícios de repetição, preenchimento de lacunas, memorização de palavras e 

frases feitas.  

 
Para os estruturalistas, o aprendizado de línguas é o resultado do 
comportamento de hábitos adquiridos pelo condicionamento. Os 
cinco princípios básicos que caracterizam o método audiolingual 
foram muito difundidos, a ponto de se tornarem slogans. Vários 
linguistas citam esses slogans, entre eles Girard (1976), Lima (1981) 
e Omaggio (1986): 1. A língua é a língua falada, não a língua 
escrita; 2. Uma língua é um conjunto de hábitos; 3. Ensinar a língua 
e não sobre a língua; 4. Uma língua é o que dizem os autóctones e 
não o que se julga que eles deveriam dizer; 5. As línguas são 
diferentes (DUARTE, p.143, 2005).  
    

Apesar do fundamento estruturalista, o método direto apresentou avanços ao 

combater a tradução, defender que as aulas precisavam ser desenvolvidas na língua 

nova e a partir da sua utilização em contextos e situações da realidade (introdução 

de gestos corporais e apoio de materiais visuais – linguagem não-verbal).  

Em finais dos anos 50, com o objetivo de contradizer os métodos de natureza 

estruturalista, Noam Chomsky centrou o olhar no aluno e defendeu que todo 

indivíduo possui uma capacidade inata e criativa para gerar palavras, frases e 

aprender uma nova língua: a competência linguística.  

O modelo da Gramática Universal (GU), proveniente da Gramática Gerativa e 

proposto pelo linguista, afirma a existência de uma estrutura gramatical mais ampla, 

da qual derivariam as gramáticas de cada língua em particular. 

 
O aspecto criativo do uso da linguagem é um dos princípios mais 
importantes da teoria linguística chomskyana. Chomsky foi quem 
observou que o uso normal da linguagem, ilimitado e sempre 
inovador, está sujeito a uma série de princípios e regras que 
permitem produzir orações gramaticais adequadas à situação, e pelo 
qual, atesta a existência de uma faculdade inata da linguagem 
(JALLES, 2003, p. 62 e 63).   
 

A concepção criativa de Chomsky influenciou estudiosos, como Almeida Filho 

(2005) e trouxe mudanças em torno do papel do professor de línguas estrangeiras: o 

erro passou a ser visto como parte construtiva da aprendizagem e reconheceu-se a 

necessidade de levar o aluno a experimentar, a testar, a refletir e a fazer deduções 

sobre a língua alvo. 

No início dos anos 60, Almeida Filho (2005) e Duarte (2005) relatam que 

Hymes critica o conceito elaborado por Chomsky acerca da competência lingüística 
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e acrescenta a ele a ideia de competência comunicativa, como “o conhecimento das 

regras psicológicas sociais e culturais que regem os intercâmbios linguísticos de 

uma determinada comunidade” (DUARTE, p. 146, 2005).  

Nesse sentido, a competência é vista não só como o conhecimento da 

gramática, mas como a capacidade abstrata para o uso concreto, coerente e 

apropriado da língua em situações de interação social. O aluno passa a ter de 

aprender também as regras do discurso e as estratégias sociais no novo idioma. 

Nesse sentido, Mendes (1999, p.34) reafirma que: 

 

Naturalmente, sabe-se que o conhecimento de uma língua envolve 
múltiplos aspectos do fenômeno linguístico – desde a competência 
gramatical, passando pela competência comunicativa, até atingir, de 
forma ideal, a competência cultural, isto é, o conhecimento de uma 
cultura próxima à de um falante nativo.  
 

Bezerra (2000) alega que, apesar do conceito de competência comunicativa 

ter vindo substituir o de competência linguística, os estudos de Chomsky são de 

significativa relevância por terem oportunizado discussões em torno da compreensão 

linguística e servido de base para a definição da Abordagem Comunicativa. 

Na década de 70, o aumento do fluxo imigratório no Brasil ampliou o ensino 

de PLE e passou a exigir uma perspectiva que priorizasse o uso da LN em situações 

reais. Diante dessa nova realidade, e mais fortemente a partir dos anos 80, o EPLE 

passou a se fundamentar na Abordagem Comunicativa, que vê a língua como um 

processo de produção de sentidos que ocorre na prática da comunicação.  

Conforme admite Bezerra (2000), além de considerar o uso funcional da 

língua nova, a abordagem comunicativa defende a importância dos elementos sócio-

culturais nessa aprendizagem e a adequação dos diálogos estabelecidos em sala de 

aula com a realidade local (relação língua, cultura e sociedade). 

 

Por esse prisma, as trocas lingüísticas devem ser inseridas dentro 
de um contexto que permita identificar os componentes da situação 
de comunicação: a relação social entre os locutores, suas relações 
efetivas, os objetivos da comunicação (BEZERRA, 2000, p, 61).   

 

A cultura é encarada como uma construção sistemática da experiência 

humana, o sujeito como um criador e o educador como educando. Está envolvida 
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uma atividade transformadora que contempla a relação horizontal entre professor-

aluno e a importância da afetividade nesse processo, como evidencia Leffa (p. 13, 

1988): 

 

A Abordagem Comunicativa defende a aprendizagem centrada no 
aluno não só em termos de conteúdo, mas também de técnicas 
usadas em sala de aula. O professor deixa de exercer seu papel de 
autoridade, de distribuidor de conhecimentos, para assumir o papel 
de orientador. O aspecto afetivo é visto como uma variável 
importante e o professor deve mostrar sensibilidade aos interesses 
dos alunos, encorajando a participação e acatando sugestões. 
 

No parecer de Sternfeld (1997), para que o professor exerça uma postura 

comunicativa precisa entender porque ensina daquela maneira e porque os alunos 

aprendem da forma como aprendem - reflexão crítica e reconstrução contínua da 

prática.  

 

Numa perspectiva comunicativa, a expressividade espontânea das 
contribuições imprevistas e inesperadas – que passa a ser prevista, 
esperada e desejada – beneficia os alunos com um ganho pessoal: 
cognitivo, cultural, social, educativo e linguístico. O dito fica menos 
controlado, assumindo, portanto, a inerente complexidade 
linguística. Os tópicos sendo mais relevantes e significativos geram 
constante motivação para os participantes (STERNFELD, 1997, p. 
56). 
 

Dessa forma, a metodologia comunicativa possibilita a aprendizagem 

autônoma e significativa por possuir como maior exigência o entendimento na 

comunicação. 

Ainda na década de 80, com o surgimento da Psicolinguística, da 

Sociolinguística e do Construtivismo, os pesquisadores da LA passaram a considerar 

os processos internos de aquisição da língua estrangeira, assim como os aspectos 

emocionais dos sujeitos.  

A abordagem Cognitivista entende a língua como um sistema adquirido nas 

relações da criança com o seu meio social. No ensino de PL2, influenciado por tal 

proposta, são evidenciados: o aluno como um sujeito ativo na construção da 

aprendizagem, o estabelecimento de estreitas relações entre novos e velhos 

saberes (os conteúdos são provenientes das experiências cotidianas); o professor 

como um mediador; a busca pela autonomia do educando, dentre outros.  
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Quanto às questões didáticas, as atividades, os recursos e materiais 

empregados estrategicamente pelo docente provêm da realidade dos alunos, como: 

jornais, revistas, livros de literatura etc. 

Portanto, em fins do séc. XX, a idéia da supremacia de um método único dava 

espaço para a compreensão de que o aluno deve ser o objetivo maior de toda ação 

educacional.  

Ao concordar com tal definição, Almeida Filho (2005), Gimenez (2002) e 

Furtoso (2002) defendem que o professor de línguas estrangeiras não deve se 

preocupar em aprender métodos prontos, mas em compreender o que permite ou 

não os vários procedimentos e recursos que constituem os métodos.  

 
[...] no campo das línguas estrangeiras o método deixou de ser 
central. Enquanto alguns acreditam que o bom êxito do professor 
está na aplicação adequada do método, a era pós-método já é uma 
evidência de novos rumos na construção do conhecimento de futuros 
professores (GIMENEZ e FURTOSO, 2002, p. 46). 
 

Gimenez e Furtoso (2002) destacam que a era pós-método deu 

oportunidades ao educador de ser livre, de ousar nas suas escolhas metodológicas, 

o que possibilitou o refletir e o agir segundo o contexto e a realidade dos alunos em 

sala de aula. 

Nesse contexto, é importante entender que a criança estrangeira é uma 

pessoa em constante processo de formação; saber que é necessário conhecer os 

seus gostos, estabelecer vínculos afetivos com ela, envolvê-la em atividades 

relevantes e que se pareçam com a vida dentro e fora da escola. 

 

[...] numa postura comunicativa de ensino, “a linguagem não pode 
ser tomada como objeto exterior ao aprendiz, mas sim como 
processo construtivo e emergente de significações e identidade. 
Aprender uma língua não é somente aprender outro sistema, nem 
passar informações a um interlocutor, mas construir no discurso (a 
partir de contextos sociais concretos e experiências previas) ações 
culturais e sociais apropriadas” (ALMEIDA FILHO apud BIZON, 1992, 
p.21). 
 

O ensino de PL2 exige muito mais do que o uso de técnicas ou métodos 

particulares, exige o pensamento sobre a natureza dos processos envolvidos, isto é, 
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a compreensão do que é língua estrangeira, de como o aluno aprende e de como é 

possível ensiná-lo.  

Um importante contributo da área educacional para professores de qualquer 

área do conhecimento refere-se aos estudos realizados por Zabala (1998) e 

Wachowicz (1995). Essa última autora relata que a maior parte das pesquisas 

desenvolvidas com professores em exercício demonstra um imenso distanciamento 

entre a teoria existente, a prática pedagógica e a prática social. 

No que concerne ao ensino de línguas, trabalhos como os de Gomes de 

Matos (1997) e Patrocínio (1997), apontam que a metodologia didática também se 

limitou por muito tempo ao domínio de técnicas, na qual a cultura local é 

desconsiderada e os livros didáticos rejeitam a reflexão.  

Ao buscar superar tais reducionismos no campo educacional, a Escola Nova 

divulgou, já no séc. XX, os métodos globalizados. Segundo Zabala (1998), nos 

métodos globalizados, a organização dos conteúdos não decorre das disciplinas; o 

referencial diz respeito ao aluno e às suas necessidades gerais; os conteúdos 

seguem uma lógica transdisciplinar (passam de uma disciplina para outra sem 

perder a continuidade).    

A transdisciplinaridade proposta por essa metodologia permite o diálogo e a 

reflexão. Não se trata de fazer uma colcha de retalhos, nem de ficar na 

superficialidade, mas de construir uma visão interativa, essencialmente integrada, 

que transgrida as fronteiras epistemológicas de cada disciplina.  

Porém, encontramos em trânsito uma proposta ainda mais avançada, que 

envolve o método didático numa perspectiva dialética, relacionada aos pressupostos 

da Pedagogia Progressista de Paulo Freire (1996; 2004). A tendência progressista 

crítico-social sustentada por Wachowicz (1995) busca a emancipação intelectual do 

aluno mediante a superação dos problemas cotidianos, isto é, a partir da construção 

sócio-individualizada do conhecimento. Em tal proposta, o método didático é 

entendido como um processo histórico-crítico que tem como ponto de partida e 

chegada a prática social. Nesse sentido, constrói-se em três grandes passos: 

1. Prática social inicial: de acordo com Saviani apud Gasparin (2005), é o 

ponto de partida de todo o trabalho docente. A prática social aqui é comum a 

professores e alunos e é nessa etapa, que por meio do diálogo, o educador 

proporciona aos discentes relacionarem a temática estudada ao seu dia-a-dia. Ou 
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melhor, a partir de seus interesses e curiosidades é que o próprio grupo define o 

tema gerador das pesquisas a serem realizadas.   

 

Nesse sentido é que a investigação do tema gerador, que se 
encontra contido no “universo temático mínimo” (os temas gerados 
em interação), se realizada por meio de uma metodologia 
conscientizadora, além de nos possibilitar sua apreensão, insere ou 
começa a inserir os homens numa forma crítica de pensarem seu 
mundo (FREIRE, 2004, p. 97). 

 

2. Teoria: envolve os processos de problematização, fase de formulação de 

questionamentos sobre a problemática (as perguntas agem como fios condutores de 

todas as atividades realizadas); instrumentalização, momento no qual os alunos se 

apropriam dos instrumentos teóricos e práticos com os quais enfrentarão os 

problemas detectados (nessa etapa são desenvolvidas ações didático-pedagógicas 

que vão do empírico ao abstrato, chegando por fim ao concreto, realizável); catarse, 

estruturação do pensamento, em nova forma, sobre as questões que conduziram ao 

conhecimento. Ponto culminante do processo educativo.         

3. Prática social final: momento de ação consciente do aluno dentro da 

realidade em que vive (socialização das descobertas para a sociedade). 

Compreendemos, assim, que o método didático numa perspectiva dialética 

evidencia que todo conteúdo trabalhado na sala de aula deve retornar de maneira 

nova e compromissada para o cotidiano social, a fim de ser nele um instrumento de 

transformação da realidade.  

Por isso, destacamos que ao invés de o professor de PL2 tentar fazer com 

que seu aluno se aproprie de uma cultura bem diferente e desvinculada da sua, 

como se “caísse de paraquedas em um lugar estranho”, deve partir do conhecimento 

de mundo e das particularidades desse discente para que ele consiga visualizar 

aproximações com a sua própria vida e entender o significado do que conhece e 

constrói na escola.  

  Na mesma direção, Mendes (2002) salienta que os professores de PLE 

precisam adotar posturas metodológicas que considerem a cultura do aluno 

estrangeiro como ponto inicial de todo aprendizado. Os benefícios de conhecer a 

língua, cultura e costumes de um outro povo, partindo do que já se sabe sobre a sua 

própria história, define a pertinência da interculturalidade em sala de aula.  
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5.2.2.2 O ensino de PL2 numa perspectiva intercultural 

 

Em 2006, na pesquisa monográfica realizada por nós com uma criança de 

língua nativa inglesa35, observamos a compreensão equivocada de seus pais (mãe 

brasileira e pai inglês) a respeito da aquisição de um novo idioma.  

Adam, que na época da investigação possuía cinco anos, tivesse nascido no 

Brasil, foi morar com a família na Inglaterra antes de completar um ano de idade. 

Sendo assim, adquiriu como língua-materna o inglês britânico. 

Até voltar ao Brasil, após cinco anos de residência no exterior, a criança não 

havia sido levada a aprender a Língua Portuguesa, apesar da nacionalidade de seus 

dois irmãos maiores e de sua mãe: brasileiros e falantes do nosso idioma oficial. 

Mas o que nos deixou mais intrigados, naquela situação, foi que essa escolha 

se deveu ao fato de que uma escola britânica de Educação Infantil os havia 

orientado a não fazê-lo, pois “ensinar Português para a criança traria prejuízos à 

aprendizagem do inglês”. Por isso é que, ao retornar ao seu país de origem, o 

menino Adam sentiu-se inicialmente distanciado e perdido em relação à lingua e 

costumes locais.  

No caminho inverso à postura da escola inglesa, estudos avançados, tanto na 

área da Linguística Aplicada quanto em Educação, indicam que o caminho mais 

significativo a ser tomado pelo professor é valorizar a cultura do aprendiz, para que 

ele possa acrescentar aos antigos conhecimentos, novas idéias e informações.  

 

Ao relacionar a cultura nativa e a cultura-alvo, promovem-se contatos 
de confrontos, por meio da análise de valores, da interpretação e da 
recepção de significados desses valores, o que desenvolve a 
capacidade de avaliar essa nova cultura, tentando-se aproximar e 
inserir nela  (ALVAREZ, 2002, p. 161).  
 

Silveira (1997) assevera que é possível para o estrangeiro absorver novos 

valores culturais sem ter que ignorar ou renegar seus próprios costumes e história. A 

autora reafirma a importância de não se ocultar a condição de estrangeiro do aluno, 

uma vez que não é preciso que ele seja brasileiro para compreender e ser 

compreendido no novo país.    

                                                 
35 Ver nas referências: Almeida (2006).  
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[...] entende-se que ensinar/aprender outra língua não é aculturar o 
aluno, na medida em que ele é levado a assimilar a cultura da língua-
alvo, mas sim enriquecê-lo, pois ele é, ao mesmo tempo, levado a ter 
consciência de suas próprias identidades (SILVEIRA, 1997, p. 11).  
 

Consideramos cultura todo o fazer de um povo, o que engloba os aspectos 

econômicos, sociais, políticos, artísticos, linguísticos; os costumes; as atitudes 

diárias; as crenças; os modos de ser, pensar e sentir a realidade.  

É mister aqui enfatizar a criança como produtora e constituinte dessa cultura e 

que é papel fundamental do educador, possibilitar a sua constante e efetiva  

participação, bem como a interação com todos os membros da comunidade escolar.  

Alicerçados em Sarmento (2007, p. 20), denominamos a proposta de “troca 

de saberes entre as crianças de diferentes contextos geográficos, sociais, étnicos e 

culturais” de Pedagogia da Interculturalidade.   

 

[...] entendemos o Interculturalismo na sala de aula de PLE como a 
capacidade de aceitar o diferente, aprender a descobrir com a ajuda 
da língua uma nova cultura e olhar a sua própria cultura com 
criticidade (FERREIRA, 1998, p. 45). 
 

Segundo Cantonet apud Ferreira (1998, p. 41), a aprendizagem de uma 

cultura estrangeira supõe:  

• o conhecimento da língua (o quê, como e quando falar algo); 

•  o conhecimento “paralinguístico”, que pode ser utilizado junto à oralidade 

(mímica, entonações de voz, postura corporal etc);  

• o conhecimento social:  relacionado às normas e regras de conduta; 

• o conhecimento nocional, ou seja, estabelecer diferenças entre a sua cultura 

e a que está a conhecer; o conhecimento de valores dessa nova sociedade. 

Ferreira (1998, p. 42) destaca, ainda assim, que em consequência da 

diversidade de culturas existentes no mundo, nem todo o patrimônio de uma 

sociedade pode ser facilmente transmitido pelo educador e internalizado pelo aluno 

estrangeiro, pois possuem informações implícitas aos costumes visivelmente 

observáveis. Esse conhecimento implícito, muitas vezes, nem é percebido pelos 

próprios nativos e o docente de PL2 precisa estar sensível a esse respeito, levando 

em conta o não dito em palavras, mas externalizado em gestos e comportamentos 
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dos seus alunos. Alvarez (2002, p. 158) chama a atenção para essa mesma 

problemática quando anuncia que: 

 

[...] não devemos esquecer que cada sociedade tem características 
próprias que a diferenciam das demais. O conteúdo do que é cultura, 
sua dinâmica e sua importância, enfim, tudo isso deve variar 
bastante de uma comunidade para outra, até mesmo dentro de uma 
mesma comunidade isso também acontece; portanto, seriam mais do 
que interessantes e de grande motivação, com certeza 
imprescindíveis, o estudo e a análise dos valores culturais da língua-
alvo.  
 

A cultura deve ser a porta de entrada para o processo de ensinar e aprender 

o PL2 e, nessa perspectiva, defendemos com Mendes (2002) uma abordagem 

comunicativa culturalmente sensível, que exige modificações na organização de 

atividades, na prática do novo idioma e quanto aos aspectos formais da L2. 

 

5.2.3 A formação do pedagogo para o ensino de PL2 na escola regular  

 

Segundo a nossa forma de pensar, o ensino de PL2 é uma questão que 

merece ser considerada na formação do pedagogo do Brasil. Afinal, que 

conhecimentos são fundamentais para essa prática docente?  

Como foi visto na segunda parte da dissertação, até a década de 90, mesmo 

na área de Lingüística Aplicada, não havia disciplinas acadêmicas que preparassem 

o professor para a sala de aula de PL2. E sabe-se que ainda hoje, existem 

programas curriculares que não estabelecem a necessária distinção entre PL1 e 

PL2. 

 

[...] mesmo quando há consciência da necessidade de se diferenciar 
as situações, com raríssimas exceções, o professor que atua junto a 
uma comunidade ou grupo de alunos usuários de outra língua não 
teve a oportunidade de receber uma formação especifica para essas 
situações (GRANNIER - RODRIGUES, 2001, p. 4). 
 

Numa visão mais avançada e aproximada desta pesquisa, Cunha e Santos 

(2002) declaram que os professores de PLE do Brasil se dividem em três situações 

de formação: graduados em Letras, geralmente professores em escolas de idiomas 

que não possuem experiência com PLE; leigos que trabalham ou não com esse 
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ensino no exterior; professores de Português como língua materna, em sua maioria, 

preocupados com a questão gramatical e estruturalista da linguagem.  

Nessa direção, Almeida Filho (2007) evidencia a relevância de cursos de 

aperfeiçoamento para dois tipos de educadores: 

• professores de PL136 que precisariam de um maior aprofundamento acerca 

do ensino de uma L2 (podemos incluir aqui os graduados em Letras e Pedagogia); 

•  professores de outras línguas como idioma estrangeiro (inglês, francês ou 

espanhol) que necessitariam além de saberes sobre a cultura brasileira, a formação 

em Língua Portuguesa, conhecimentos pedagógicos e referentes ao ensino de um 

segundo idioma. 

 A maioria dos pesquisadores em LA37 defende que o professor de PLE deve 

ser um especialista em Português, para conhecer bem os marcadores/ caracteres da 

língua (fonológicos, gramaticais, semânticos e pragmáticos) e as suas diferentes 

aplicações (formais e informais).  

Concordamos com Almeida Filho (1997), Kunzendorff (1997) e Grannier – 

Rodrigues (2001) que não é suficiente para o educador de PL2 ser apenas falante 

nativo de Português. É necessário que ele compreenda a língua que vai ensinar, 

acreditando na relação entre ela e a L1 do discente; como se dá o processo de 

aquisição/aprendizagem de uma L2 e as abordagens metodológicas envolvidas na 

organização das aulas. O que implica no exercício de experimentar, julgar/avaliar, 

refletir, mudar, criar e recriar estratégias pedagógicas.  

 

Abordar ou ocupar-se do ensino de uma nova língua significa, entre 
outras coisas tratar de enfocar, conceber, dar direção, aproximar-se 
de, acercar-se de, encaminhar, dar forma e sentido à tarefa de 
auxiliar profissionalmente aqueles que se candidatam a aprender 
essa língua-alvo. [...] Os professores de línguas precisam 
crescentemente poder explicar por que ensinam como ensinam, por 
que ensinam línguas assim e por que seus alunos aprendem como 
aprendem (ALMEIDA FILHO, 1997, p. 13).  
 

                                                 
36 A realidade do mundo contemporâneo tem exigido de algumas escolas privadas a implantação do 
ensino de uma LE desde a primeira etapa do Ensino Fundamental (de 1º a 5º ano). Todavia, os 
pedagogos ainda desconhecem a importância desse trabalho para o desenvolvimento cognitivo das 
crianças (ALMEIDA, 2006). 
 
37 Segundo Gimenez e Furtoso (2002, p. 42), estudiosos como Kunzendorff, Bittencourt e Ferreira 
defendem que o docente de PLE deve possuir conhecimentos em Linguística Aplicada, mas que esse 
ideal ainda está muito distante da realidade (substituição do técnico por graduado).   
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Nessa mesma linha de raciocínio, Moita Lopes (1996) assinala que a 

formação do professor/mediador de línguas deve abranger a teoria em torno da 

natureza do fenômeno linguístico, ou seja, entender que a aprendizagem sobre o 

novo idioma se dá num processo de construção, no qual a linguagem se caracteriza 

como resultado das interações sociais. 

Acrescentamos a essa afirmativa que o pedagogo não deve se conformar 

com a idéia de que a criança tem muita facilidade para aprender uma L2 e, que por 

isso, ele não precisa intervir nesse processo.  

 

[...] aprender a significar na língua estrangeira implica em entrar em 
relação com as outras pessoas, buscando experiências profundas, 
capacitadoras de novas compreensões e mobilizadoras de ações 
(MENEGHINI, 2004, p. 160).   
  

Moita Lopes (1996) fortalece o nosso argumento ao expor que desde a 

formação acadêmica o professor/mediador de PL2 carece estar habituado a uma 

prática crítico-reflexiva, que proporcione a superação do dogmatismo presente na 

aplicação de métodos e técnicas pré-determinadas pela academia, normalmente 

utilizada por teóricos que desconhecem a realidade prática do ambiente escolar; isto 

é, o autor defende a ideia de que é preciso ser bem formado, para melhor formar. 

Gomes de Matos (1997) e Bizon (1992) também definem que embora o 

docente esteja apoiado em materiais teóricos que tratam do EPLE, é importante que 

ele “mergulhe” nesse ensino, refletindo sobre o processo no qual ele e os alunos 

estão envolvidos e antecipando o que a teoria ainda não foi capaz de revelar. 

Acreditamos que, cursar disciplinas que tratem da temática na graduação de 

Pedagogia, já possibilitaria noções sobre o que seja receber em sala de aula um 

aluno de outra nacionalidade. Colocamos, portanto, a necessidade da inclusão do 

aspecto relacionado à aprendizagem precoce de um segundo idioma, como 

sugestão, nas disciplinas Ensino de Língua Portuguesa I e II da UFRN, como uma 

maneira de fortalecer e apoiar a formação acadêmica dos estudantes de Pedagogia 

quanto ao EPL2. 

O pedagogo também não tem que dominar o idioma materno de seu aluno 

estrangeiro, uma vez que essa não é uma responsabilidade da formação 

pedagógica.  Todavia, é válido que ele se interesse pela cultura do sujeito que, por 

fazer parte de seus conhecimentos prévios e identidade, podem facilitar os 
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momentos de ensinar aspectos comunicativos que sejam muito diferentes nas duas 

línguas. Bizon (1992, p. 21 e 22) reforça essa idéia quando afirma: 

 

O professor não precisa ser necessariamente bilíngue na sua língua 
materna e na do aluno, mas que tenha versatilidade e conhecimento 
de uso de recursos extra-linguísticos, fator esse muito importante, 
principalmente no início do processo de interação  
 

Por fim, entendemos que não só a universidade se constitui como formadora 

do professor de PL2, mas a própria instituição escolar. Através do apoio diário da 

equipe pedagógica, da procura compartilhada por materiais sobre o assunto, da 

disponibilidade para discutir a respeito da prática educativa desse profissional e do 

auxílio junto aos alunos estrangeiros e seus familiares.  

Verificamos que as ações de aprender e ensinar PL2 são fenômenos 

complexos, que abarcam a diversidade linguística, cultural e emocional de seus 

aprendizes e mestres. Por isso, torna-se imprescindível que o aluno seja 

considerado sujeito ativo e central do processo de ensino/aprendizagem; que a sua 

cultura e conhecimentos anteriores sejam eleitos como ponto de partida; que o 

currículo esteja adequado a essa nova situação e que a universidade e a escola 

possam caminhar lado a lado do professor, na busca pela igualdade de 

oportunidades a partir da aceitação das diferenças. 
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6 O ENSINO DE PL2 NA ESCOLA REGULAR DE PIPA: RELATOS E RECORTES 

DE UMA PRÁTICA 

 

A professora de Pipa, 
E o seu modo de ensinar, 

Tempo, espaço, conteúdo, 
Que estratégia adotar? 

E a criança estrangeira, 
No seu devido lugar. 

(Manuel de Azevedo) 
 

Nesta última etapa da dissertação, analisamos o trabalho pedagógico 

desenvolvido no ensino de Português como língua segunda na escola regular, em 

que buscamos centrar o nosso olhar nas ações e estratégias pedagógicas da 

professora (PAE) no 2º ano do Ensino Fundamental.  

Desse modo, objetivamos responder aos questionamentos: que estratégias 

foram exploradas pela educadora (PAE)? Como foram organizados os tempos e os 

espaços escolares? Que conteúdos foram desenvolvidos? Que materiais foram 

utilizados?  Como se deu a relação interativa entre crianças-professores e crianças-

crianças? De que forma se deu a avaliação do processo de ensino-aprendizagem?  

(os alunos estrangeiros foram avaliados?) Ao mesmo tempo, com base na discussão 

dos capítulos anteriores, trouxemos a nossa impressão sobre esse fazer docente.  

 Salientamos que nossas considerações não devem ser tratadas como um 

modelo a ser seguido, como uma receita pronta sobre o ensinar Português para 

alunos de outras nacionalidades, mas como uma proposta que sinaliza a 

necessidade da construção de novas práticas educacionais que reconheçam e 

respeitem a especificidade da criança estrangeira (sua língua, identidade e cultura) 

na escola regular do Brasil. 

Graças à multiplicidade de instrumentos utilizados na fase de coleta dos 

dados, as estratégias pedagógicas da professora (PAE) foram analisadas por nós, 

segundo diferentes perspectivas: através da observação; do registro em diário de 

campo; da fotografia; de entrevistas com a diretora da escola campo de 

investigação, com os alunos argentinos, com a mãe de um deles e com o próprio 

sujeito do estudo (a professora).  
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6.1 RELATOS SOBRE O ENSINO DE PORTUGUÊS PARA CRIANÇAS 

ESTRANGEIRAS DA ESCOLA DE PIPA 

 

Para a reflexão sobre as ações e estratégias da professora, consideramos 

significativo destacar os aspectos que configuram a prática do sujeito (PAE) e que 

também foram mencionados tanto por ela, quanto pelos demais entrevistados na 

pesquisa de campo (MAE1, a diretora D. e o aluno AE2).   

Assim sendo, começamos o capítulo com uma breve análise38 sobre os 

indicadores desse fazer docente, com ênfase nas questões que não aparecem 

diretamente nas cenas observadas por nós, mas que caracterizam a prática de PAE 

no ensino de PL2.  

 

6.1.1 Que conteúdos foram sistematizados pela professora? Reflexões sobre o 

currículo e o planejamento escolar 

 

Segundo o exposto na proposta pedagógica da instituição investigada, os 

conteúdos são entendidos como meios e não como finalidades do processo 

educacional; isto é, os conceitos e assuntos explorados pela equipe docente 

precisam estar diretamente vinculados à experiência social humana e aos saberes 

historicamente construídos e acumulados por ela (FREIRE, 1996).  

Nessa perspectiva, cabe ao educador estar atento à realidade na qual a 

escola está inserida, tentar compreender como as crianças se relacionam com o 

objeto de conhecimento e, assim, propor desafios para a consequente reconstrução 

e avanço desse saber.  

O projeto esclarece ainda que a organização curricular para o 2º ano do 

Ensino Fundamental está alicerçada em duas configurações principais: na Base 

Nacional Comum (expressa nos Parâmetros Curriculares Nacionais e, por sua vez, 

nas disciplinas obrigatórias – Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, 

Ciências, Artes e Educação Física) e numa Parte Diversificada que contempla as 

aulas de capoeira e os temas transversais (Saúde, Orientação Sexual, Pluralidade 

Cultura, Ética, Saúde e Meio Ambiente). 

                                                 
38 Por estarmos nos baseando apenas nos discursos dos entrevistados, não nos aprofundamos nessa 
análise inicial. 
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De forma mais específica, para o ensino da Língua Portuguesa foram 

privilegiados os seguintes conteúdos: Textos – leitura e interpretação, preparação 

para a leitura, leitura silenciosa, leitura oral, interpretação escrita, interpretação pelo 

desenho e/ou imagens contidas no texto, vocabulário (uso do dicionário) e produção 

textual (escrita e re-escrita); Gramática – alfabeto (maiúsculo e minúsculo), ordem 

alfabética; substantivos: (próprio e comum, gênero e número), antônimos, flexão de 

gêneros, espaços entre palavras, números de letras, relação entre sons e letras, 

nomes terminados em ão, separação silábica, uso do s/ss/c/ç/z, sons de c/q, 

dígrafos, sons do g/gu, encontro consonantal, sons e usos do r, uso do m e n, 

número de sílabas, palavras terminadas em l, pontuação, adjetivo e verbo.    

Ao estreitarmos o nosso olhar para o objeto de investigação, nos deparamos 

com a incompletude da referida proposta pedagógica, visto que ela sequer menciona 

o ensino de Português para crianças não-nativas; o que mostra desconsiderar a forte 

presença dessa clientela na escola.  

Em contrapartida, o discurso de PAE nos fez entender que, apesar dos 

componentes curriculares descritos no projeto institucional priorizarem 

exclusivamente o ensino para as crianças brasileiras, foram incluídas na prática da 

educadora particularidades dos alunos estrangeiros, como por exemplo: a 

identidade, as origens territoriais e culturais, diferenças entre as escolas (a antiga e 

a nova), dentre outras.  

  

Ela ((a professora dos alunos imigrantes)) disse que nos dois 
primeiros meses de aula em 2007, estudaram sobre a identidade 
das crianças, explorando questões como: de que lugar eu sou? 
Aonde eu vim morar? E que nessa pesquisa, tiveram a oportunidade 
de manipular com frequência os mapas do mundo, do Brasil e do 
RN. Fizeram ainda um passeio pelo entorno da escola, a partir do 
qual ela motivou os alunos a falarem sobre as vidas deles. Naquela 
ocasião, ela contou que as crianças estrangeiras falaram como era a 
cidade que moravam e que tanto AE1 quanto AE2 apontaram como 
maiores diferenças entre Pipa e a Argentina, aspectos relacionados 
às escolas: lá a professora não brincava com os alunos no intervalo; 
na sala não eram feitas rodas, semicírculos com as carteiras ou 
grupos e eles não podiam subir nas árvores (DIÁRIO DE CAMPO, 
19/11/2007). 
 

Acreditamos que a aula-passeio pelas proximidades da escola e as atividades 

relacionadas à identidade da turma foram de grande importância no processo de 

adaptação dos alunos e de outras nacionalidades, pois ao possibilitar um maior 
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conhecimento sobre a comunidade de Pipa através da comparação entre o seu país 

de origem e o novo local de moradia, a professora criou condições para que eles 

refletissem sobre a sua condição de estrangeiros e estivessem mais abertos a novas 

aprendizagens (de uma nova língua, nova cultura, novos modos de vida etc.).  

Nessa mesma linha de pensamento, Bizon (1992) evidencia que o professor 

de crianças imigrantes precisa elaborar um programa didático que contemple 

também a história, a cultura, a sociedade e os costumes do país da língua-alvo. 

Verificamos ainda, nos relatos39 da docente PAE que as atividades escolares 

pautavam-se, sobretudo, no desejo das crianças em aprender e a partir dos 

conhecimentos que elas já tinham sobre a temática. Os temas dos projetos 

trabalhados eram originados, portanto, nos centros de interesse dos alunos, 

diagnosticados pela professora através de vivências concretas com o grupo.   

Acerca da discussão sobre o planejamento significativo, Viana (1997) 

assevera que o educador de PL2 deve saber antes de planejar: quem é o meu 

aluno? O que ele quer e precisa aprender? Que objetivos precisarão ser 

alcançados? 

É fundamental, nesse sentido, que o professor apóie sistematicamente a 

criança estrangeira, que ao organizar o currículo e o planejamento das aulas de PL2 

tenha em mente as suas necessidades junto ao novo contexto social, ou seja, de 

comunicação, inclusão, posicionamento, capacidade de escolha, decisão e interação 

no mundo.  

 

6.1.2 Que materiais foram utilizados pela professora? Reflexões sobre os 

recursos didáticos  

 

 De acordo com os depoimentos da mãe de AE1 e da própria PAE, três 

recursos didáticos, que não foram presenciados por nós durante a pesquisa 

empírica, se destacaram na prática da educadora com o ensino de PL2: o dicionário 

bilíngue espanhol-Português/Português-espanhol, o caderno de caligrafia e o livro 

didático Língua Portuguesa da coleção Vivência e Construção - 1ª série do Ensino 

Fundamental40 (MIRANDA, 2005). 

                                                 
39 Através de nossas entrevistas e dos registros em diário de campo.  
40 Lembrando que, segundo a nova legislação do Ensino Fundamental, a 1ª série corresponde ao 2º 
ano. 
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Na entrevista com PAE, o dicionário bilíngue espanhol-Português/Português-

espanhol foi citado como recurso didático por mais de uma ocasião, inicialmente 

como uma necessidade percebida pelo pai da criança AE1 e, depois, pelo 

reconhecimento da educadora quanto à pertinência do material no trabalho 

pedagógico com o aluno argentino.  

 

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(33) PAE: [...] eu combinei com o pai dele + né? E também o pai 
dele + acho que já havia pensado nisso + que se eles tivessem um 
dicionário:::  porque geralmente o turista quando chega compra.  
(34)  P: Sei. 
(35)  PAE: Eles têm sempre um dicionário. [...] É::: que ele trouxesse 
um dicionário + não é? Porque assim + é parecido + mas claro + 
tem UM MUNDO de diferenças.    
(36)   P: Com certeza. 
 
(165)  PAE: [...] muitas vezes a gente recorria ao dicionário.   
(166)  P: Ahã. 
(167)  PAE: E aí e -“essa palavra?” ((o AE1 perguntava para ela)).  
 

A professora acrescenta que muito embora a Língua Portuguesa e a Língua 

Espanhola possuam aproximações (palavras com as mesmas grafias), pertencem a 

realidades sócio-culturais bem distintas. Portanto, é um tipo de material que 

possibilita ao aprendiz estabelecer uma conexão entre as duas culturas, 

considerando também as singularidades de ambas. 

O dicionário bilíngue de qualidade oferece aos falantes de outros idiomas, 

informações adequadas para a compreensão dos significados das palavras 

desconhecidas, bem como aponta caminhos sobre o seu uso no cotidiano 

(contextualização das terminologias na língua-alvo).  

Concordamos com Bevilacqua (2006) que a aquisição do léxico/vocabulário 

da LN é de fundamental importância para o entendimento e expressão das crianças 

estrangeiras que se encontram em processo de aprendizagem do PL2. E sendo o 

dicionário a principal fonte lexical de um idioma, defendemos a sua utilização, 

especialmente, nos primeiros contatos do aluno imigrante com a nova escola. 

 

É, portanto, nos dicionários que se encontram representados os 
léxicos das diversas línguas e, em consequência, suas culturas, 
suas indiossincracias, suas formas de ver o mundo (BEVILACQUA, 
2006, p. 108). 
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O professor de PL2 deve possibilitar ainda a colaboração da criança imigrante 

na organização desse fazer educativo, preocupando-se em utilizar materiais que 

estreitem a sua relação com o objeto de conhecimento: a língua portuguesa. Nessa 

direção, o dicionário é capaz de considerar os fatores de congruências entre as duas 

culturas, seguindo uma perspectiva intercultural.  

Já no depoimento da mãe de AE1, foi elencado como efetivo contribuinte para 

a aprendizagem do Português pelos alunos imigrantes o caderno de caligrafia. 

Assim, a entrevistada relatou: 

 

Entrevista com a MAE1, dia 30/11/2007: 
(105)  P [...]  E de que forma você considera que a escola + ela 
ajudou AE1 na prática + no cotidiano + para que ele avançasse, né? 
Na aquisição e aprendizagem do Português?  
(106)  MAE1:  Aqui tem un sistema + que es de caligrafia. Que na 
Argentina no tem.    
(107)   P: Sim. 
(108)  MAE1: Mas eso fue + una de las cosas MEJORES para que 
ellos comienzen con la letra. Porque ele tenía mucho problema de 
motricidad com + para escribir + no? Para redondear.  
 

Diferentemente do que foi atribuído pela MAE1, não consideramos que os 

exercícios caligráficos por si só sejam capazes de mediatizar o ensino da Língua 

Portuguesa, seja ela materna ou estrangeira; pois entendemos que, mesmo 

utilizando fragmentos de textos reais e significativos para o aluno (como versos de 

uma poesia ou de uma música) a caligrafia continua atrelada à abordagem 

tradicional fundamentada na cópia, no automatismo ortográfico e na repetição que 

não favorece o pensamento crítico e reflexivo do educando. 

Destacamos que essa não é uma atividade de Língua Portuguesa, uma vez 

que o seu objetivo consiste em que a criança escreva da forma mais legível, rápida e 

correta possível. A preocupação está na forma do que se escreve e não no 

significado desse registro.  

A preocupação estética e motora da proposta utilizada por PAE, no qual 

determinados movimentos tornam-se obrigatórios e as letras padronizadas, 

desrespeita a individualidade e identidade do educando. Desse modo, não 

acreditamos que um método que trabalha apenas a coordenação motora, a questão 

da legibilidade e organização espacial no papel provoquem a reflexão da criança 

estrangeira frente a sua produção escrita. Por isso, consideramos equivocada tanto 
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a escolha da professora, quanto a valorização da mãe de AE1 acerca desse 

material. 

Quando questionamos à educadora PAE a respeito do livro didático 

selecionado para o ensino da Língua Portuguesa com as crianças do 2º ano 

(inclusive as crianças argentinas), ela falou imediatamente sobre o livro didático 

Língua Portuguesa, da coleção Vivência e Construção (MIRANDA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28 – Livro didático trabalhado por PAE 

Fonte: Cibele Lucena (jun/2009)  

 

De acordo com Almeida Filho (2002), um livro apropriado para o ensino de 

uma língua segunda em uma abordagem comunicativa deve: possuir textos que 

possibilitem a discussão a respeito de questões da cultura brasileira, privilegiar a 

competência comunicativa ao invés da gramática, contemplar atividades interativas 

ao invés de preparatórias (que promovam a interação professor-aluno, aluno-aluno e 

aluno-texto), estimular a formulação de respostas mais elaboradas, a criticidade, 

originalidade e criatividade.  

Fazendo um apanhado superficial da obra, já que nossa intenção de pesquisa 

não é realizar a análise de conteúdo dos manuais de Língua Portuguesa, 

observamos primeiramente que o livro é de PLM, ou seja, foi pensado e preparado 

para crianças de raízes lusófonas.  

Entretanto, verificamos que as autoras da obra elegeram como temáticas 

centrais, assuntos que também podem despertar o interesse das crianças 

estrangeiras: a comunicação (desenhos, números e palavras), a convivência entre 
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as pessoas (nomes, amigos, abraço/carinho, medo, sorriso, saúde, brincadeiras e 

histórias infantis) e o meio ambiente (planeta bicho, árvores e aves) - três aspectos 

fortemente presentes na realidade da escola de Pipa e relevantes para as crianças 

de qualquer nacionalidade. 

Outra característica positiva do material se refere à exploração dos temas a 

partir dos conhecimentos prévios dos alunos e a sistematização dos saberes 

construídos ao final de cada capítulo estudado (seção inicial: Pensando sobre o 

texto e quadro final: O que aprendemos). 

Mesmo sem considerar as singularidades do aluno estrangeiro, os conteúdos 

previstos pela proposta da escola em relação à expressão escrita, à leitura e aos 

aspectos gramaticais são trabalhados no manual mediante uma diversidade de 

materiais reais, tais como: histórias literárias, quadrinhos, cartazes, propagandas, 

poemas, cartuns, reportagens, imagens artísticas, dentre outros. 

 

As tendências contemporâneas no ensino, segundo Almeida Filho, 
levam à utilização de materiais realistas sobre os quais podemos 
exercitar o pensamento crítico; fazem ênfase no uso fluente e na 
habilidade de se comunicar com propriedade cultural e não apenas 
com precisão das formas gramaticais; permitem ao aluno trabalhar 
com esforço na consecução de tarefas coletivas ou individuais; 
incentivam para que a sala de aula seja um cenário com um 
ambiente que possa contribuir para o uso real de linguagem com fins 
perceptíveis realistas e específicos em boa medida (ALVAREZ, 2002, 
p. 163). 

 

Também como aspecto metodológico pertinente, as autoras sugerem que, de 

início, o professor faça as leituras em voz alta para a turma e conforme os alunos 

forem se apropriando do código escrito, deve deixá-los ler por si próprios (a 

mediação é progressiva). 

A educadora PAE disse que não trabalhou o livro na ordem cronológica, e sim 

conforme as necessidades apresentadas pelo grupo. Salientamos que essa atitude 

demonstra lucidez do sujeito acerca da flexibilidade de um recurso didático; o que 

possibilita ao professor desconsiderar assuntos que porventura não possuam 

significado para aquele grupo de crianças em especial. 

Por conseguinte, acreditamos que o docente de PL2 pode utilizar materiais 

autênticos e acessíveis, como os citados há pouco, sem ter que se preocupar em 

eleger antecipadamente um livro didático “x”, por vezes desvinculado da vida das 
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crianças. Ou, mesmo que o professor venha a eleger durante o ano letivo 

determinado livro didático, deverá também buscar outros recursos que tenham 

significado com as situações que vão surgindo no dia-a-dia com as crianças. A não 

ser que ele tenha convicção de que esse material pode incentivar o aluno imigrante 

a pensar e interagir na língua-alvo, abrindo espaços para que ele aprenda e 

sistematize elementos comunicativos essenciais do novo idioma. 

 

6.1.3 Como as crianças estrangeiras foram avaliadas pela professora? 

Reflexões sobre a avaliação 

 
Durante a entrevista com a educadora PAE, ela esclareceu que a avaliação 

realizada com as crianças estrangeiras foi a mesma desenvolvida com os demais  

alunos do 2º ano: uma avaliação contínua no sentido dos avanços e dificuldades, de 

como elas estavam aprendendo os conteúdos desenvolvidos e o que era necessário 

fazer para que avançassem nas dificuldades. Como instrumentos para essa reflexão, 

ela disse ter priorizado a observação diária e a análise das atividades que 

compreenderam os momentos das crianças argentinas na escola. 

Mas, o que pensamos sobre o posicionamento da professora? Entendemos 

que uma avaliação que permeia todo o processo de ensino-aprendizagem implica no 

repensar as práticas pedagógicas segundo as necessidades das crianças e do 

contexto sociocultural do qual a escola faz parte. Então, acreditamos que a postura 

avaliativa de PAE reconheceu as especificidades das crianças estrangeiras ao 

acompanhá-las no seu desenvolvimento linguístico (cognitivo), afetivo, físico e 

social.  

Destacamos a necessidade de o educador voltar-se para o reconhecimento 

das especificidades dos alunos não-nativos, especialmente, para os avanços e 

retrocessos vivenciados por eles durante as experiências na escola. 

Na proposta pedagógica da instituição encontramos ainda a preocupação de 

se avaliar o próprio fazer educativo, de acordo com uma postura autocrítica. Nesse 

sentido, os professores deveriam revisar e atualizar suas práticas junto à direção e 

coordenação da escola, considerando também a opinião das crianças nos 

momentos de discussão na Assembléia, sinalizada no documento como uma 

oportunidade das crianças participarem e contribuírem com a avaliação institucional 

(vide capítulo 4, ponto 4.2.3 – Caracterização da escola campo de pesquisa). 
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A questão que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da 
prática da avaliação enquanto instrumento de apreciação do que-
fazer de sujeitos críticos a serviço, por isso mesmo, da libertação e 
não da domesticação. Avaliação em que se estimule o falar a como 
caminho do falar com (FREIRE, 1996, p.116). 
 

Assim, a partir do real acompanhamento desse processo marcado por idas e 

vindas, será possível ao educador de PL2 traçar metas e desafios que priorizem a 

construção de saberes das crianças imigrantes sobre a nova língua e a nova cultura.  

   

6.1.4 PAE estava preparada para ensinar o PL2?   Reflexões sobre a formação 

docente e a inclusão do aluno estrangeiro na escola regular 

 

A professora nos relatou que no início do ano quando recebeu os 
alunos estrangeiros pensou: “o que vou fazer com eles?”. (DIÁRIO 
DE CAMPO, 19/11/2007).  
 

Apesar da insegurança inicial relatada pela educadora PAE, o discurso em 

torno dos professores estarem preparados para o trabalho pedagógico com o aluno 

estrangeiro apontou para uma despreocupação da escola em relação a uma 

formação específica para esses profissionais, o que pode ser observado nos trechos 

subsequentes:       

 

Entrevista com a diretora D, dia 30/11/2007:  
(122) P: [...] D. + como é que a direção + né + aqui representada por 
você + age a respeito do professor que recebe essas crianças 
estrangeiras em sala de aula? Há algum tipo de preparação + de 
conversa + de apoio + da sua parte em relação a esse professor? 
[...] 
(125) D: Não é nada disso. Não há preparação + por quê? Por 
aquilo que una vez eu já te disse aqui: a gente vê a criança + a 
gente não vê o idioma. [...]  
(127)  D:E criança é criança + aqui ou na China + em qualquer lugar. 
Então assim + o que o que nós avaliamos... não é que avaliamos + 
o que é que nós pensamos dessa criança? Pensamos que ela tem 
os ELEMENTOS NECESSÁRIOS para estar lidando com essa nova 
situação. O professor que trabalha aqui sabe que vai ter crianças 
estrangeiras na sala dele.   
   

Verificamos na fala da diretora D. o pensamento de que a criança possui as 

mesmas condições para aprender uma nova língua ou uma nova cultura, 

independente de sua nacionalidade, e que também pelo fato de a escola receber 
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esse alunado com frequência, os professores não seriam surpreendidos, nem 

precisariam de qualquer preparação para lidar com discentes estrangeiros. Acerca 

dessa problemática, o sujeito da pesquisa assegurou que:   

 

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(126)  PAE: [...] não existe uma preparação prévia. Eu lembro assim 
que + né? D. me chamou + me apresentou ao pai dele ((de AE1)) + 
falou para mim assim: “que ele ficaria + que ele::: ” A gente pensou 
no dicionário + D. falou: -“PAE+ qualquer coisa eu estou aqui + 
posso te ajudar”.  

 

Na entrevista com PAE, ela reafirmou não ter recebido nenhum tipo de 

orientação anterior, todavia percebemos que a diretora D, também de origem 

argentina, se disponibilizou para ajudá-la e foi efetivamente consultada para que 

houvesse entendimento nos contatos iniciais com os meninos estrangeiros.  

Conscientes, portanto, de que uma formação pedagógica que contemple o 

ensino de PL2 na escola regular pode trazer reais contribuições à adaptação, 

inclusão e aprendizagem das crianças estrangeiras, perguntamos aos entrevistados 

sobre que providências eles consideravam necessárias à educação do Rio Grande 

do Norte. Nessa ocasião, verificamos respostas diferenciadas, porém significativas. 

A diretora afirmou que: 

 

Entrevista com a diretora D, dia 30/11/2007:  
(183) D: [...] eu acho que é uma questão que + que é una conversa 
de longa data + que é + é o pensamento sobre esse educar. Então + 
eu acho que + não adianta você querer pensar só na criança 
estrangeira. Não adianta! Você querer montar uma escola + 
pensando: “há + porque eu vou receber um público estrangeiro”.  [...]   
(185) D: “E eu vou fazer todo um programa de inclusão”. Não existe 
isso! É do mesmo jeito que quando você trabalha com criança de 
rua+ monta um projeto bonito querendo incluir a criança de rua e::: 
não consegue! Por quê? Porque você não está pensando na criança 
+ você está pensando é::: no projeto de INCLUIR crianças de rua. 
Igual com o estrangeiro. A escola em nenhum momento está 
pensando em INCLUIR essas crianças estrangeiras. [...]      
(187) D: A escola está funcionando como escola: repensando essa 
educação. [...] 
 

A diretora D. ressaltou a importância de se superar as “receitas prontas”. Que 

embora uma instituição escolar possua um projeto bem estruturado, essa 
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organização teórica não tem peso algum se não houver uma mudança de 

mentalidade e, consequentemente, uma modificação da prática educativa.  

Ela acrescentou ainda que a escola, na qual trabalha, não está preocupada 

com a inclusão dos alunos estrangeiros. Porém, sua fala acentuou a necessidade de 

repensar a educação e de enxergar a criança na sua totalidade, condição sine qua 

non para esse processo.A educadora PAE, por sua vez, mostrou-se mais insegura 

ao se posicionar diante da questão, afirmando: 

 

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(278)  PAE: Bom + é::: ((suspira profundamente)) difícil pensar na + 
na::: na questão do estrangeiro quando a gente sabe que as escolas 
não::: são de um modo que + não atendem nem as necessidades 
dos brasileiros + né? [...] 
 (282) PAE: [...] eu acho + que cabe à escola + na verdade é ter que 
pensar no momento em que isso aconteceu [...] Pensar [...] acho 
que precisamente assim + como receber essa criança + sabe? A 
interação::: se tem alguém bilíngue + às vezes é bom. [...] Só que a 
gente sabe que não é uma realidade. [...] 
(308)  PAE: [...] Eu acho que não há uma preocupação pública + 
não é? Por isso é que eu te digo: eu creio que a responsabilidade 
vai recair MUITO sobre as escolas. [...] 
(316)  PAE: Então assim P. + concretamente eu não sei te dizer o 
que é que deveria ser feito. Eu acho que isso é uma realidade é::: 
TÃO + TÃO RECENTE + embora os estrangeiros já estejam aí a 
pelo menos há duas décadas + né? Que até agora realmente não 
houve a preocupação nem + nem assim + a nível escolar + menos 
ainda da Secretaria sobre o que fazer com essas crianças + né?  [...] 
E aquela história: espanhol mal + que mal você consegue + por 
aproximação + se comunicar e entender. Mas... eu não sei te dizer o 
que aconteceria se recebêssemos uma + uma criança que fala 
inglês + por exemplo + né?              

 

PAE indicou concretamente a necessidade de uma renovação das políticas 

educacionais e o redimensionamento das práticas docentes numa direção que 

contemple os direitos do estrangeiro à educação de qualidade e capacite os 

profissionais para o trabalho com essa realidade. 

Esclarecemos que, para que essa transformação educacional aconteça, a 

instituição educacional deve incentivar os professores a buscarem informações 

sobre o espaço sócio-cultural de origem de seus alunos imigrantes e colaborar na 

formação pedagógica e didática específica para esse trabalho, através da 

interlocução com a academia, estudos e discussões coletivas. 
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6.2 RECORTES DO ENSINO DE PORTUGUÊS PARA CRIANÇAS 

ESTRANGEIRAS NA ESCOLA DE PIPA 

  

Para uma análise mais minuciosa, realizamos alguns recortes da prática 

realizada pela professora (PAE) com destaque para o ensino da Língua Portuguesa 

para crianças falantes do espanhol. Portanto, tomamos como principais dimensões 

as estratégias didático-pedagógicas, o que inclui o currículo, a avaliação, os 

processos de mediação, a utilização de recursos materiais, a organização do tempo 

e do espaço escolar e as relações interativas. 

 

6.2.1 Recorte 01: Uma roda de conversas, culturas e linguagens  

 

No capítulo anterior, vimos, de forma breve, que a travessia das crianças da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental geralmente é caracterizada por 

inúmeras mudanças na rotina escolar: o parque vira recreio, as carteiras são 

enfileiradas, as brincadeiras perdem espaço e a criança torna-se “estudante”.    

Ao ir de encontro às costumeiras posturas do ensino fundamental, a 

professora PAE demonstrou privilegiar uma atividade considerada por nós de grande 

importância para o desenvolvimento social e linguístico das crianças, sejam elas 

estrangeiras ou não: a roda de conversa.      

Fundamentados em Cazden (1991), podemos situar o momento de discussão 

em roda como uma oportunidade de tempo compartilhado entre alunos e 

professores e entre alunos-alunos, isto é, um espaço de intimidade/aprendizagem no 

qual os sujeitos socializam suas experiências, exercitam a oralidade e constroem 

novos sentidos sobre suas idéias e opiniões. Nessa perspectiva, a pesquisadora 

orienta que “os professores que desejem facilitar a interação dos alunos durante 

sessões discursivas, farão bem em colocar os pequenos em círculo” (CAZDEN, 

1991, p. 69, tradução nossa).     

Para as crianças estrangeiras, essa vivência se constituiu ainda como uma 

possibilidade de usar a Língua Portuguesa em situações reais e de ampliar o seu 

repertório, visto que é no diálogo sobre fatos cotidianos, na reprodução do discurso 

de outros mais experientes e na troca entre essas vozes, que são construídos 

conhecimentos sobre a nova língua e a nova cultura.  



 

 

 

136 

Através do confronto entre diferentes pontos de vista é que as crianças são 

levadas a organizar as suas ideias, transformando os relatos pessoais em textos 

mais complexos. Essa atividade colabora também para o desenvolvimento das 

capacidades de expressão, posicionamento e argumentação. Mais uma vez Cazden 

(1991, p.18, tradução nossa) defende essa proposta, ao ressaltar que ela: 

 

Pode ser a única oportunidade que têm as crianças, durante o 
tempo oficial de aula, para criar seus próprios textos orais, para 
apresentar algo mais que breves respostas às perguntas do 
professor. Uma das finalidades do tempo compartilhado é permitir 
que se dividam as experiências extra-escolares, já que, de modo 
geral, é a única ocasião em que isso se considera pertinente dentro 
da escola.  
 

Além de ser palco de discussão sobre os acontecimentos do dia-a-dia da 

turma, a roda incluía espaço para a pesquisa, leitura de literatura brasileira e 

expressão artística, em que presenciamos situações envolvendo a música e artes 

visuais. Um exemplo dessa realidade pode ser observado nos dois registros que se 

seguem, quando um dos alunos estrangeiros afirmou a sua preferência pelos 

momentos musicais e, na fotografia da turma, confeccionando materiais para a 

exposição de artes realizada no final do ano de 2007. 

 

Entrevista com o AE2, dia 04/07/2008: 

(143)  P: O que é que você achava daquela roda de leitura? 
(144)  AE2: Ah + era boa porque eu cantava::: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Roda de conversa sobre a exposição de artes             

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 



 

 

 

137 

Cazden (1991) acrescenta ainda que o diálogo em círculo fornece subsídios 

ao professor/mediador que deve conduzir significativamente a conversa, 

alimentando-a com perguntas e comentários que desencadeiem a interação entre as 

diversas ideias e pensamentos das crianças. 

Assim, o conhecimento do professor em relação ao discurso dos alunos ajuda 

na interpretação da narrativa e o capacita para mediar a conversação. Dessa 

maneira, ele levará o grupo a conectar aspectos que não faziam parte de sua 

experiência de vida, possibilitando às crianças imigrantes uma troca enriquecedora 

com as crianças nativas e vice-versa. 

 

6.2.2 Recorte 02: “Vamos brincar? Vamos ouvir uma história?” O lugar do 

lúdico no ensino de PL2 

 

Como contributo do aprendizado da Língua Portuguesa pelas crianças 

imigrantes, pudemos verificar a forte presença do caráter lúdico na prática docente 

de PAE, especialmente nos momentos das brincadeiras e no contato efetivo com a 

literatura infantil.   

A atividade lúdica é capaz de satisfazer muitas das necessidades da criança, 

inclusive as do aluno imigrante, já que é na infância que o brincar se traduz como a 

mola propulsora de tudo que se aprende. É através da ludicidade que o indivíduo se 

afasta da realidade que o cerca, cultivando uma habilidade de fundamental 

importância para o seu desenvolvimento linguístico, afetivo, cultural e social: a 

abstração.    

 

[...] o brincar é um espaço de apropriação e constituição pelas 
crianças de conhecimentos e habilidades no âmbito da linguagem, 
da cognição, dos valores e da sociabilidade. É que esses 
conhecimentos se tecem nas narrativas do dia-a-dia, constituindo os 
sujeitos e a base para muitas aprendizagens e situações em que 
são necessários o distanciamento da realidade cotidiana, o pensar 
sobre o mundo e o interpretá-lo de novas formas, bem como o 
desenvolvimento conjunto de ações coordenadas em torno de um fio 
condutor comum (BORBA, 2006, p. 39). 

 

Diariamente, no momento do intervalo das aulas, a educadora convidava as 

crianças para brincarem de roda, de amarelinha, de queimada ou de outros jogos 

com bola. Nessas situações, observamos que, na possibilidade de criar cenários, de 
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imaginar relações de perseguição, suspense, medo e conquista, as crianças 

estrangeiras foram capazes de experienciar, construir e reconstruir o mundo à sua 

volta, além de ampliar o seu repertório linguístico. 

 

No intervalo, a turma brincou de roda no quintal e os alunos 
argentinos demonstraram conhecer as regras e músicas das 
brincadeiras. [...] AE1 e AE2 brincaram normalmente com os demais 
de correr e de amarelinha. (DIÁRIO DE CAMPO, 26/112007). 

 

 Conforme registro acima, identificamos que essa era uma prática sistemática 

ocorrida na escola, o que ficou evidenciado pelo envolvimento das crianças 

estrangeiras e pelo conhecimento que tinham das regras e músicas na nova língua, 

como ilustramos na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Brincadeira no intervalo              

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 

Submersos nesse universo de brincadeiras, independente da nacionalidade 

ou idioma, estrangeiros e nativos interagiam sem impedimentos ou barreiras de 

qualquer ordem. 

 

Nesse “refazer” reside o potencial da brincadeira, entendida como 
experiência de cultura.  Não é por acaso que, em diversas línguas, a 
palavra “brincar” – spillen, to play, jouer – possui o sentido de 
dançar, praticar esporte, representar em uma peça teatral, tocar um 
instrumento musical, brincar (KRAMER, 2006, p. 16). 
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Em virtude do caráter universal dessa prática (na maioria dos países, as 

regras dos jogos lúdicos são as mesmas) e de sua contribuição para o avanço das 

crianças na aprendizagem do PL2, todos os entrevistados atribuíram-lhe destaque 

quando questionados sobre as ações da escola para a adaptação e o ensino dos 

alunos imigrantes.  

 

Na voz da professora: 
 

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007: 
(94)  PAE: E isso + a gente observa que + que ajuda realmente. 
Então os meninos são bem receptivos + chamavam mesmo para 
brincar e as brincadeiras são universais + né? ((expressão de riso)) 
(95)  P: É.  
(96) PAE: Incrível como eles + realmente + nas brincadeiras se 
entendem. 
[...] 
(267) P: É::: de que maneira então você acredita que a escola + ela 
tenha colaborado com o avanço do aluno em relação à língua alvo? 
[...]  
(272) PAE: [...] Nesses momentos mesmo + das brincadeiras 
direcionadas... Que na hora do intervalo + muitas vezes + eu faço 
isso: -“Não + vamos brincar de roda hoje + vamos jogar bola...”. Tá? 
Eu acho que nisso aí:::   
 

Na voz da mãe de AE1: 
 

Entrevista com a MAE1, dia 30/11/2007: 
(105)  P: [...] E de que forma você considera que a escola + ela 
ajudou AE1 na prática + no cotidiano + para que ele avançasse, né? 
Na aquisição e aprendizagem do Português? [...] 
(114) MAE1: É. Brincadeiras y todo que fez ((a professora)) + para 
que mi nino consigará integrar muito bom.  
 

Na voz de um dos alunos estrangeiros: 
 

Entrevista com o AE2, dia 04/07/2008:  
(98)  P:O que mais ela fazia? Só copiava o dia todo ou tinha outras 
coisas também? ((Perguntamos em relação à professora)) 
(99)    AE2: Tinha outras coisas + BRINCADEIRA::: tudo isso.  
(100)  P: Tinha brincadeiras + os jogos... 
[...] 
(108)   P: E então ela fazia: atividades + brincadeiras + é::: 
(109)   AE2: [...] jogos... 
(110)   P: Jogos... Que tipos de jogos ela fazia + você lembra? Na 
sala? 
(111) AE2: JOGOS... ((generaliza)). Quebra-cabeças + dominó::: 
(112)  P: E você gostava também + dessa parte? 
(113)  AE2: Gostava!   
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Outra vantagem da brincadeira se constitui na oportunidade de o professor 

conhecer melhor os seus alunos, visto que ao liberarem as inibições e o imaginário, 

reproduzem cenas e diálogos estabelecidos no meio social exterior ao da escola.  

 

Ao observarmos as crianças e os adolescentes de nossas escolas 
brincando, podemos conhecê-los melhor, ultrapassando os muros 
da escola, pois uma parte de seus mundos e experiências revela-se 
nas ações e significados que constroem nas suas brincadeiras. Isso 
porque, o processo do brincar referencia-se naquilo que os sujeitos 
conhecem e vivenciam (BORBA, 2006, p. 35). 
 

Tomar conhecimento dos fatos que marcaram a história dos discentes 

estrangeiros colabora na compreensão dos gostos, anseios e dificuldades que 

podem ser enfrentadas em sala de aula, além de dar indícios de como o professor 

pode organizar momentos de ensino-aprendizagem significativos para eles. 

É pertinente incluir aqui que o brincar não deve ser somente transformado em 

recurso que tenha como finalidade ensinar algo (o que não quer dizer que não o 

faça!), pois toda criança deve ter o direito à brincadeira, à produção cultural, enfim, a 

momentos de liberdade e espontaneidade dentro do espaço escolar.  

A experiência cultural precisa estar aliada ao riso e à brincadeira na infância, 

já diziam Bazílio e Kramer (2003), o que significa não só o direito ao conhecimento 

mediado pela escola, mas ao prazer, ao afeto e ao diálogo.   

Outra prática lúdica que permeou a maior parte das cenas observadas se 

refere à leitura de literatura (com livros infantis em Português). O trabalho 

sistemático com a leitura acontecia por meio de degustações literárias, contação e 

leitura em voz alta de histórias e empréstimos de livros, tal como registrado em diário 

de campo e em fotografia:  

 

Quando chegamos à sala de aula, as crianças estavam degustando 
poesias de Cecília Meireles. AE2 e AE1 começaram a ler as duas 
primeiras estrofes e a professora deu continuidade às demais 
estrofes (DIÁRIO DE CAMPO, 21/11/2007). 
[...]  
PAE mostrou para as crianças na roda os novos livros de literatura 
infantil que haviam sido comprados em sebos da cidade do Natal. 
(([...] Os alunos vibraram e manipularam as obras com muito 
entusiasmo, já antecipando quais levariam para casa)) [...]. As 
crianças comentaram: -“adorei a surpresa!”; - “eu também!”; -“eu 
quero esse!”; -“e eu esse!”; -“olha que legal esse livro!”; -“gostei da 
capa desse!” (DIÁRIO DE CAMPO, 23/11/2007). 



 

 

 

141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Momento diário de degustação literária             

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 

Na escola também funcionava um projeto literário, no qual as crianças tinham 

o direito de escolher um livro de literatura infantil para ser lido em casa junto aos 

familiares, no final de semana. 

A maioria dos livros era adquirida, criteriosamente, pela professora da turma, 

nos sebos da cidade de Natal. No acervo, foram privilegiadas obras de autores 

clássicos como Andersen e Grimm, bem como de contemporâneos, tais como 

Cecília Meireles, Vinícius de Moraes, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo, 

dentre outros. Esse fato foi observado por nós junto à sala de leitura e no dia em que 

a educadora compartilhou com o grupo novas obras recém-compradas pela escola. 

 

Toda segunda-feira, as crianças socializavam as leituras que 
realizavam em casa durante o final de semana. Ao mesmo tempo 
em que os alunos narravam as histórias lidas, a professora 
explorava conceitos relacionados ao ensino da Língua Portuguesa, 
como por exemplo: -“qual é o tipo de discurso do texto?; é um texto 
informativo ou narrativo?; quem é o autor, o ilustrador e qual a 
editora?; o narrador é observador ou personagem?; o texto está 
escrito em prosa ou em verso?” (DIÁRIO DE CAMPO, 19/11/2007). 
 

Nessa cena, valorizamos a iniciativa da educadora ao garantir o espaço de 

socialização das leituras realizadas pelas crianças, no final de semana, visto que 

essa atividade possibilita um exercício de oralidade, de compartilhar sentimentos, 

subjetividades e experiências leitoras. Nessa oportunidade, a professora aproveita 

para explorar conteúdos da língua portuguesa, em situação real de uso, no caso, a 

leitura de histórias.  
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Destacamos que a educadora não apenas incitava nas crianças estrangeiras 

a curiosidade de conhecer a história trabalhada, mas encorajava-as a revelarem 

suas impressões acerca do que foi ouvido. Nesses momentos, elas foram capazes 

de refletir sobre o texto, procurando significados, fazendo associações, aprendendo 

sobre a Língua Portuguesa, ao comparar e aproximar os fatos da narrativa de sua 

própria realidade, de sua própria língua. Sem falar no fato de que foram 

impulsionadas a expressar-se no novo idioma para serem entendidas pelos demais 

colegas. 

O envolvimento dos alunos estrangeiros nesses momentos de utilização da 

literatura foi explicitado pelo sujeito da investigação, ao relatar episódios vivenciados 

na sala de leitura.   

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(181) PAE: [...] nas sextas-feiras, quando a gente ia à sala de leitura 
+ ele adorava! E ele sempre escolhia livros + porque eu faço as 
intervenções assim: -“olha esse livro é muito legal + eu já li”; -“esse 
autor::: vocês lembram desse autor ou desse ilustrador?”.     
(182) P: Ahã. 
(183) PAE: Então eu vou fazendo as intervenções dessa forma para 
que eles + por que nesse momento + né? Eles ainda são muito 
imaturos para chegar [...] na sala de leitura e escolher. Eu deixava + 
livremente.  
(184)  P: Certo. 
 
(185) PAE: E + e::: eu lembro que ele foi a primeira criança que 
levou “O menino Maluquinho” de Ziraldo e ele a-do-rou! E chegou na 
segunda-feira e contou que achou engraçado + que gostou das 
ilustrações e depois ele escolheu Marcelo + “Marcelo+ Marmelo + 
Martelo”+ de Ruth Rocha + adorou! Leu os três textos! Três ou 
quatro::: Que é “Gabriela” + “Marcelo” e tem um terceiro texto 
((parou um pouco para recordar)): “O dono da bola”!  
(186)  P: Sim! 
(187) PAE: Nossa + ele adorou! Levou + leu + gostou.  
 

Por possuírem grande capacidade imaginativa e criativa, as crianças, mesmo 

as de outra nacionalidade e de outra cultura, demonstram sensações de 

encantamento ao ouvir ou ler uma história, estando abertas às experiências com o 

lúdico e com a ficção (HELD, 1980). 

Nessa discussão, afirmamos que são inúmeras as contribuições do texto 

literário para a aquisição/aprendizagem do PL2, uma vez que ele, ao colocar as 

palavras em primeiro plano, dá um banho de linguagem estranha e atrativa no leitor, 

como quem diz: “Veja! Sou a linguagem!” (CULLER, 1999, p.34).  
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Concordamos com Amarilha (1997), quando ela afirma o caráter educativo do 

texto literário, já que por ser maleável, prazeroso e dinâmico favorece o acesso 

significativo à língua na sua forma mais elaborada; a linguagem escrita. 

 

A linguagem literária organiza os fatos em forma diferente da 
linguagem oral do cotidiano. Como essa roupagem tem bossa, ritmo, 
humor, o leitor mirim percebe que está diante de uma maneira 
diferente de ser da língua (AMARILHA, 1997, p.49). 
 

Os momentos de contação de história são efetivamente ricos em relação à 

comunicação oral pura e simples, no sentido de que apresenta à criança uma 

linguagem mais detalhada, por meio da qual é possível conhecer palavras inéditas e, 

consequentemente, ampliar o repertório linguístico. 

A narrativa literária também contribui em sua função educativa, visto que, na 

medida em que ouve uma história, o aluno é levado a observar mais atentamente as 

experiências humanas, colocando-se no lugar do outro e sendo capaz de se 

posicionar criticamente diante de diversas situações. Assim, esse leitor aproxima-se 

de outros povos, de outros costumes e culturas, aprendendo a apreciar e a respeitar 

as diferenças.    

Esse aprendizado é trazido da ficção para a realidade em uma construção 

consciente e desejada da ficção, ou seja, ao transitar entre o mundo real e o 

imaginário, o aluno estrangeiro compreende a sua atual realidade e se mobiliza a 

aprender mais sobre a sua nova realidade (língua, crenças, modos de vida etc). 

Logo, a literatura infantil também insere o texto na vida do sujeito, dando-lhes 

oportunidade para relacionar as narrativas ouvidas com seus conhecimentos prévios 

e suas experiências cotidianas.  

Também é válido acrescentar que a contação de histórias colabora no 

funcionamento da cognição humana e o desenvolvimento do pensamento crítico, 

posto que o trabalho com a imaginação torna a criança mais lúcida e flexível em sua 

própria manipulação do real e do ficcional. 

 

Ao ler uma história a criança também desenvolve todo um potencial 
crítico. A partir daí ela pode pensar, duvidar, se perguntar, 
questionar... Pode se sentir inquietada, cutucada, querendo saber 
mais e melhor ou percebendo que pode mudar de opinião 
(ABRAMOVICH, 1997, p. 143).  
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Os benefícios trazidos pela literatura estão expressos no depoimento de um 

dos alunos estrangeiros: 

 

Entrevista com o AE2, dia 04/07/2008:  
(146) P: [...] sobre os livros que você levava para casa AE2 + o que 
é que você achava no começo + quando você levava os livros para 
ler? Você conseguia ler já assim que você chegou? 
(147) AE2: Sim + um pouco eu conseguia ler. 
(148) P: Você conseguia ler só um pouco. Aí quando o tempo foi 
passando + como é que isso foi mudando? 
(149) AE2: Aí eu fui aprendendo com os livros. Já + já sabia falar 
Português aí comecei a ler. 
(150) P: Primeiro você começou a falar e depois você começou a 
ler e a escrever + foi assim que aconteceu? 
(151) AE2: Em Português + é. 

 

Ao afirmar que aprendeu a ler com os livros disponibilizados pela educadora, 

AE2 vai ao encontro do outro aluno argentino (AE1), que apresentou significativos 

progressos na leitura de textos literários, conforme demonstram as atividades de re-

escrita, registradas em seu caderno, no ano de 2007: 

 

Re-escrita do texto O duende de mercearia, de Andersen 
(10/05/2007): 
Era una beis um duende que eli conosio a tudumundo e um menino 
que tina um libro e o duende qeria el libro despois eli pego o libro. 
Despois o estudiante eli nou encontro mais o libro. 
 
Re-escrita do texto Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque 
(21/05/2007): 
Era uma beis uma menina que lamaban de Chapeusinho Amarelo. 
Ela nãu gostaba de ir para a rua porque ela cempri tinha lixo pero 
seu maior medo do lobo peroela nau tinha mais medo.  
 
Criando um novo final para o texto Procurando firme, de Ruth 
Rocha (04/10/2007): 
A princesa saiu do castelo e foi para o reino dos príncipes e eles se 
casaram. E tuberam (tiveram) muitos filhos e muitas filhas. Então, a 
linda Flo (Flor) falo que eli (ele) bolto (voltou) pra o castelo e ela ligo 
pra o seu pai e o pai falo (falou) que não bouti (volte) para o castelo 
e ela alugo uma casa.    
  
Re-escrita do texto Menina bonita do laço de fita, de Ana Maria 
Machado (27/10/2007): 
Cuau é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia 
mais invento. O coelho preguntou. Mas a mãe se entrepuse na 
combersa e falo segredo de uma abo bem pretinha.      
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 Nessa perspectiva, sublinhamos a necessidade de que os discentes em 

processo de aquisição de um idioma estrangeiro conheçam e interajam com textos 

literários diariamente, participando de leituras compartilhadas mediante uma 

quantidade diversificada de livros. A partir dessa prática, poderão desenvolver 

autonomia e criticidade com relação à nova cultura, além de adquirir segurança para 

expressar seus sentimentos, gostos e dificuldades. 

Reconhecemos desse modo, que a dinâmica educativa através de situações 

lúdicas, manifestadas nas brincadeiras e na leitura literária, oportuniza a formação 

de alunos questionadores, imaginativos e que, principalmente, reconhecem sentido 

no novo mundo em que vivem e na nova língua que aprendem. 

 

6.2.3 Recorte 03: “Ou AE1... quando é que a minha borracha irá se separar do 

seu lápis?” A re-escrita do texto Menina bonita do laço de fita  

 

Um episódio que também se destacou na prática de PAE durante o nosso 

período de observação em sala de aula diz respeito à re-escrita da história Menina 

bonita do laço de fita, de Ana Maria Machado.    

Observamos que a professora já havia explorado a leitura do livro com o 

grupo e iniciado o processo de reescrita há um certo tempo (ela nos informou que a 

atividade estava sendo desenvolvida há mais de 15 dias).  

A proposta consistia na construção e correção do texto pelas crianças, na 

qual elas precisariam estar atentas para a estrutura (título e parágrafos), ortografia e 

sinais de pontuação. Apoiados em Beretta (2006), julgamos esse procedimento 

apropriado para os alunos estrangeiros por exigir que eles olhassem criticamente 

para a sua escrita, refletissem sobre possíveis erros e fossem incentivados a 

reformular as suas próprias ideias. 

 

Considerando a reescrita uma estratégia de conscientização, 
poderíamos sugerir o seu uso como uma forma de correção 
adequada da produção escrita dos alunos. O fato de tentar 
identificar e diagnosticar seus erros leva o aluno a engajar-se no 
processo de auto-correção de forma consciente e motivadora 
(BERETTA, 2006, p. 295).  
   

Enquanto os alunos se dedicavam à tarefa, a docente circulava entre as 

mesas, acompanhava o movimento do grupo e atendia, de forma individualizada, 
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aqueles que lhe solicitavam a atenção. Com essa atitude dinâmica, de não ficar 

“parada atrás de um birô”, PAE se mostrou disponível e acessível a todos; o que 

pareceu deixar às crianças à vontade para realizar questionamentos quando 

houvesse necessidade.  

 

Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o 
que se pretende com esta ou aquela pergunta em lugar da 
passividade em face das explicações discursivas do professor, 
espécies de repostas a perguntas que não foram feitas (FREIRE, 
1996, p. 86). 

 

Conforme as crianças perguntavam, a professora ia ao quadro e dava 

explicações sobre concordância, uso da pontuação, diferenças entre as palavras, o 

uso do pronome, estrutura textual, dentre outras. Por exemplo, ela escreveu no 

quadro: “os olhos dela parecia” (produção de um dos alunos) e questionou para o 

grande grupo: “o verbo tem que concordar com o substantivo, não é?  Então, como é 

que deve ficar?”. Verificamos nessa ocasião, que o conteúdo era ministrado de 

acordo com o ritmo de elaboração escrita das crianças.  

Acreditamos ter sido essa uma estratégia metodológica adequada de PAE, 

pois ao mesmo tempo em que as crianças esclareciam as suas dúvidas, ela 

explorava conceitos relacionados à matéria, o que demonstra a preocupação da 

educadora em estabelecer uma constante interlocução entre o que precisava ser 

ensinado (os conteúdos) e o que despertava o interesse das crianças no momento 

em que esses conteúdos estavam sendo utilizados.  Sobre essa questão, Freire 

(1996, p. 85) esclarece que “o bom clima pedagógico-democrático é o em que o 

educando vai aprendendo à custa de sua prática”.  

Outro momento de interferência significativa da docente em relação a uma 

das crianças argentinas pode ser exemplificado no trecho a seguir:  

 

A educadora também fez orientações a respeito da atividade de 
AE2: -“Isso é um parágrafo AE2? ((AE2 escreve sem parágrafos)). 
Olhe e veja se isso é um parágrafo. Nós temos que pensar naquilo 
que está escrito, na forma em que está escrito” (DIÁRIO DE 
CAMPO, 21/112007). 
 

 Atribuímos valor à postura questionadora da professora PAE, visto que ao 

utilizar a pergunta como principal estratégia de mediação, pretendia levar o aluno 
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não-falante do Português a pensar sobre as características do texto que estava 

produzindo (no caso, um texto em prosa, que precisa ser constituído por parágrafos). 

Sobre a importância da pergunta para o ensino comunicativo de uma língua 

segunda, nos sustentamos em Almeida Filho (2002), Freire (1996) e Freitas (2005) 

para afirmar que a presença da ação problematizadora e dialógica do professor é 

fundamental para que os alunos estrangeiros discutam, reflitam, superem e 

transformem os seus conflitos linguísticos em futuras aprendizagens. 

 

Fazer pergunta constitui, portanto, uma das habilidades 
fundamentais da ação docente dirigida à assistência do 
desempenho da criança, podendo, inclusive ser esse procedimento 
considerado o eixo da mediação pedagógica (FREITAS, 2005, p. 
172 e 173).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – PAE entre AE1 e AE2, mediando a re-escrita da história             

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 

Portanto, em nossas observações sobre a atividade de reescrita vimos PAE 

corrigir as crianças estrangeiras da seguinte maneira: lia com elas o texto, oralizava 

as palavras quando essas não eram compreendidas e problematizava os erros 

através de perguntas, como registrado a seguir: 
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Na mesa de AE1, PAE leu sua produção e exclamou: -“zeitonas? O 
que é isso? Leia novamente”. ((Não falou em tom de reprovação. 
Questionou para levar o aluno a pensar sobre essa escrita)) [...] A 
professora atendeu AE2 com frequência e quando se aproximou de 
AE1, veio com nova indagação ((visando a reflexão)): -“dacuelas?”. 
O aluno respondeu: -“c” e a educadora: -“cuelas?”. A criança ficou 
pensando com a mão na cabeça (DIÁRIO DE CAMPO, 19/112007). 
 

Apesar da iniciativa da educadora em apontar os erros e incentivar as 

crianças a refletirem para encontrar a resposta correta, ficou evidente nas 

intervenções com o aluno AE1, uma preocupação excessiva com as normas e 

aspectos gramaticais (em trabalhar os conteúdos previstos para aquela turma); o 

que pode ser percebido na sequência adiante: 

 

Conversa da professora com o aluno AE1: -“isso não é um texto, é 
um amontoado de palavras! Parece que você pensa que já está de 
férias” [...] Vinte e cinco minutos depois da última intervenção a 
professora se aproximou de AE1 e colocou: - “e até agora nada, não 
é AE1?” [...] Às 10:55h, novo comentário da professora a respeito de 
AE1: -“essa construção não existe, nem aqui nem na Argentina! 
Curla? O que é curla? Existe uma diferença muito grande entre o 
que você fez e o que era para fazer”(DIÁRIO DE CAMPO, 
21/112007). 
 
Comportamento de AE1: mão na cabeça, olhar perdido, inquietação 
e provável desmotivação. Dez minutos depois e ele ainda estava 
brincando com o lápis e conversando com os colegas da sua mesa 
(DIÁRIO DE CAMPO, 21/112007). 
  
Muitas intervenções pedagógicas foram feitas durante a aula: -“pele 
tem acento? Purlá não existe, por lá são duas palavras! Que sinal 
usamos após um vocativo? Quando chamamos uma pessoa? Não, 
não, não. Você está escrevendo em Português rapaz! Qual com “u”, 
AE1? Pensa bem, isso é fala do narrador? Tem certeza que 
inventou se escreve dessa forma ((sem o u))? Segreto? ((ele quis 
dizer: segredo)). Qual com o no final? (DIÁRIO DE CAMPO, 
26/112007). 
 

A professora nos contou que o AE1 chegou à escola bem introspectivo e que 

precisou de tempo para se adaptar. Ela recordou que em abril/maio a família dele 

teve um problema financeiro e pensou até em retornar para a Argentina e que, 

naquele período, a criança parou de escrever. AE1 obteve alguns avanços no 

decorrer de 2007, mas quando soube que iria mudar de escola, demonstrou novas 

resistências quanto ao aprendizado do idioma. 
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Ou seja, a educadora entendeu que a questão emocional estava diretamente 

relacionada às dificuldades da criança com a língua alvo, principalmente no que se 

referia à expressão escrita. E por ter a consciência de que AE1 já estivera melhor no 

Português, PAE mostrou-se visivelmente insatisfeita com o seu desempenho.  

Admitimos que a escrita é a forma mais elaborada da linguagem e que 

necessita de ajustes de um outro mais experiente, contudo opinamos que PAE 

precisava ter considerado a fase na qual AE1 se encontrava: além de estar em 

processo de aquisição de uma língua segunda, continuava se apropriando do código 

escrito na língua materna (havia se alfabetizado no ano anterior). Logo, defendemos 

a idéia de que ele não deveria ter sido tão cobrado a respeito das normas 

gramaticais na L2. 

A própria docente demonstrou lucidez ao reconhecer a complexidade dos 

seus objetivos em relação às crianças estrangeiras, quando comentou em três 

situações diversas de nossa pesquisa empírica: 

 

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(197) PAE: [...] Escrever não é fácil e o que eu estou pedindo é 
ainda mais complicado porque você está aí + dentro de um discurso 
direto e que tem todo aí::: tem sinais de pontuação que eles têm que 
usar + tem::: Quer dizer + tem as idéias e a organização dessas 
idéias no papel. 
 
PAE comentou que as atividades de língua portuguesa eram mais 
difíceis para ele ((AE1)) sim! -“Imagine ele pensar em espanhol e ter 
que escrever em Português!” (DIÁRIO DE CAMPO, 30/11/2007).  
 
Ao constatar que AE1 estava distraído, a professora interferiu: -“de 
novo AE1! Carinhos não, carrinhos. Ou AE1... quando é que a 
minha borracha irá se separar do seu lápis?” ((disse em tom de 
brincadeira)) (DIÁRIO DE CAMPO, 30/11/2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 33 – “A borracha que não se separava do lápis”              

Fonte: Cibele Lucena (nov/2007) 

 

Também na entrevista com o AE2, ficou claro o seu incomodo frente às 

atividades que exigiram mais do que ele poderia expressar, naquele momento, em 

Português:  

 

Entrevista com o AE2, dia 04/07/2008:  
(114)  P: E::: quais eram ((das atividades que a professora fazia)) as 
que você não gostava? Que você achava que eram ruins + assim? 
Que eram chatas de fazer? Eram mais DIFÍCEIS... 
(115)  AE2: Eu não gostava de TANTAS perguntas + assim + sabe? 
 

Não estamos querendo dizer que a educadora não deveria ter corrigido os 

alunos argentinos, até porque quando as crianças não conseguem detectar seus 

próprios erros, é fundamental a mediação de um outro mais proficiente na língua 

para ajudá-los a avançar. O que pode ser exemplificado no diálogo abaixo: 

 

PAE passou a aula indo à mesa da criança e chamando a sua 
atenção: -“ô AE1, você está parado com essa cara de: “-‘oba, estou 
de férias’, né? Já terminou?”. A criança respondeu: -“não. Eu não sei 
as coisas que estão erradas”. Ela retrucou: -“leia e preste 
atenção!”(DIÁRIO DE CAMPO, 28/11/2007). 

 

Outra estratégia que poderia ajudar o aluno estrangeiro seria estar com ele 

individualmente, seja no final do horário da aula ou em outro turno. Assim, as 

interferências e correções trariam menos constrangimentos e ele ficaria mais à 

vontade para expor suas dificuldades do que diante dos colegas. 
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Nessa direção, o erro precisa ser encarado como um fator natural no 

processo de desenvolvimento do PL2, uma vez que serve como ponto de informação 

ao docente sobre as hipóteses e estratégias das crianças acerca do novo idioma.  

Concordamos com Beretta (2006) que correções inadequadas podem 

constranger o aprendiz, interrompendo a sua vontade de ousar mais na 

comunicação e inibindo a sua capacidade expressiva. A correção é valida, na 

medida em que os alunos são capazes de assimilar a ortografia sem perder a auto-

estima. 

Definimos, pois, que o entendimento comunicativo é que deveria ter sido a 

maior preocupação da professora PAE e,, não se todas as palavras escritas pelas 

crianças estrangeiras estavam certas. 

Seguindo essa abordagem comunicativa, Bizon (1992) ressalta que muito 

mais significativo do que a estrutura gramatical (as regras, ortografia, coesão e 

coerência) é a discursividade e a dialogicidade na nova língua, ou seja, a construção 

e compreensão de sentidos nos discursos oral e escrito dos alunos imigrantes.  

Incluímos com Almeida Filho (2002, p. 43) que ser um professor comunicativo 

no ensino de PL2 significa se preocupar mais com o aluno do que com o seu 

desempenho no novo idioma, ou seja, dar “a devida atenção a variáveis afetivas tais 

como ansiedades, inibições, empatia com as culturas dos povos que usam a língua-

alvo e com os diferentes estilos de aprender”. 

A importância do professor oferecer um feedback positivo nos momentos de 

mediação, mostrando que valoriza as iniciativas do aprendiz e motivando-o a 

continuar tentando se comunicar no idioma segundo, ficou explicitada na 

continuação e conclusão da re-escrita do texto Menina bonita do laço de fita :   

 

PAE voltou à mesa de AE1 e falou: -“calma, me deixe olhar o que 
você está fazendo”. Ela observou e concluiu: -“muito bem rapaz! 
Esse parágrafo tá lindo! Continue”. [...] A criança começou a avançar 
no processo de escrita e ouviu mais elogios da sua professora:- 
“muito bem mocinho! Está vendo? Quando você quer, você 
consegue!” (DIÁRIO DE CAMPO, 26/11/2007). 
[...] 
Após o recreio, AE1 ficou mais centrado na produção textual, 
chegando a recorrer algumas vezes à professora: -“PAE, depois da 
fala da menina é ponto final?”. Ela indica que sim (DIÁRIO DE 
CAMPO, 26/11/2007). 
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Percebemos que depois do incentivo dado pela professora PAE, AE1 

demonstrou maior interesse e disposição nas atividades subsequentes, o que só 

veio a confirmar a nossa idéia sobre o real significado da afetividade nas relações 

professor-aluno e ensino-aprendizagem. Com base nos estudos de Henri Wallon, 

Galvão (1995, p. 64) anuncia que:  

 

Atividade eminentemente social, a emoção nutre-se do efeito que 
causa no outro, isto é, as reações que as emoções suscitam no 
ambiente funcionam como uma espécie de combustível para a sua 
manifestação.  

 

Ao final, a educadora não esperou que AE1 fizesse uma cópia41 quase que 

fiel da história, considerou o trabalho concluído quando ele conseguiu sistematizar 

os principais acontecimentos do livro com as suas próprias palavras. Cremos que 

desde o início isso deveria ter ficado esclarecido para o aluno, o que talvez pudesse 

ter evitado o seu visível “sofrimento” durante a produção escrita. 

O fato de a professora PAE ter levado em conta os mesmos objetivos para as 

crianças nativas e imigrantes nessa atividade, remeteu-nos a outra percepção: ela 

homogeneizava suas expectativas em relação aos seus alunos. Não levava em 

conta que não podia ter as mesmas exigências em relação ao Português das 

crianças nativas e das crianças estrangeiras, por mais que o seu desejo fosse que 

elas aprendessem o máximo possível. 

  

A professora olhou para o texto de AE1 e falou: -“parecian? Se 
coloca ‘n’ em final de palavra, AE1?”. A criança respondeu: -“não”. 
(DIÁRIO DE CAMPO, 19/112007). 
 

Nessa circunstância, PAE não atentou para o fato de que em espanhol, a 

língua materna da criança, as palavras podem ser escritas com “n” no final. 

Salientamos sobre esse posicionamento, que o professor precisa incluir em seus 

estudos alguns conhecimentos sobre a LM e a cultura do aprendiz; o que não indica 

que precise dominar o idioma da criança, mas interessar-se por ele.      

                                                 
41

 A educadora nos contou que esperava que os meninos e meninas realizassem apenas uma 
adaptação clara e coesa da história, mas que partira deles mesmos a necessidade de escrever o 
mais próximo do que estava exposto no livro.  
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Ensinar PL2, portanto, é diferente de ensinar PLM, visto que no primeiro caso 

o aprendiz já detém idéias prévias sobre a língua a ser aprendida e acerca dos 

aspectos culturais constituintes de sua realidade. Para o estrangeiro, tudo é inédito e 

a recepção desse conhecimento se dá num processo muito mais complexo. 

 

Tratar o ensino de língua para estrangeiros requer conhecimentos 
teóricos e metodológicos diferentes dos necessários para o 
ensino/aprendizagem de língua materna, exigindo estudo e pesquisa 
(SILVEIRA, 1997, p. 7).    
 

Durante a aquisição/aprendizagem de uma língua segunda também há a 

formação de um sistema intermediário entre a LM do aprendiz e a língua alvo, 

denominado por Selinker apud Ferreira (2002, p. 141) de interlíngua.  

A interlíngua possui características próprias, como o aparecimento da 

estratégia comunicativa denominada de transferência, isto é, quando o aprendiz 

utiliza ainda termos do seu idioma materno por ainda não saber representá-los na 

L2. Tratamos, portanto, da mistura ou troca de códigos linguísticos, processo que 

deve ser reconhecido pela professora como natural durante a apropriação da nova 

língua. Na situação dos alunos argentinos de PAE, podemos chamar a sua 

interlíngua de portunhol. 

A falsa “proximidade” entre a língua portuguesa e a espanhola, muitas vezes 

mencionada por PAE na pesquisa (vide dados empíricos), influenciam o enganoso 

entendimento de que a língua-alvo é fácil de aprender. Ferreira (2002) chama a 

atenção para o fato de que essa “aparente” apropriação do idioma pode estabilizar o 

portunhol e ser prejudicial na progressão do Português. 

À luz dessa questão, acentuamos a urgência do educador levar em conta o 

apoio da língua materna no ensino de PL2, no qual devem estar incluídos os erros, 

como sinais de mudanças e prováveis crescimentos na interlíngua.   

Embora, o sujeito PAE tenha apresentado limitações quanto ao que 

considerar como erro, verificamos o seu empenho em ajudar aquelas crianças a se 

desenvolverem na leitura e escrita em PL2. 

A professora falou como se deu o processo de construção textual do 

Português pelas crianças argentinas no curso do ano de 2007 e que teve a 

preocupação de trabalhar inicialmente com textos enumerativos (organização do 

pensamento através de listas) para depois explorar com eles a construção do texto 
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narrativo em prosa. Ela retratou as suas estratégias pedagógicas da seguinte 

maneira: 

 

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(154) PAE: Às vezes eu tinha que ir lá + tinha que ler.... E a gente ia 
tentando + tanto eu + quanto eles + eu acho que houve muito essa::: 
como é que eu diria + né? Essa + essa construção foi muito assim... 
Não sei como é que eu te digo::: [...] 
(158) PAE: Foi muito na base da troca + assim. Eu dizia: -“o que é 
que você entende?” Ou coisa assim + e ele tentava me explicar 
aquilo que ele conseguiu entender e eu tentava + tentava ajudá-lo.  

 

A mãe de AE1 também destacou na entrevista o importante papel da 

professora no processo de aprendizagem da Língua Portuguesa pelo seu filho. 

 

Entrevista com a MAE1, dia 30/11/2007: 
(110) MAE1: E tiene una maestra + que ella apunta mu:::cho a la 
escritu:::ra + a la lectu:::ra + pero más aun a la escritura + eu acho. 
Enton + tem o nino una persona que todo el tiempo que está aqui + 
como fue PAE.... Él logró conseguir todo eso porque PAE bababa 
((fecha o punho e bate na mão, fazendo sinal de repetição, 
insistência)), sino...   

 

Vimos dessa forma que, independente da ausência de conhecimentos mais 

específicos da professora sobre o ensino de PL2, sublinhamos a importância da 

mediação da docente nesse processo, uma vez que foi no sentido da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) 42 que as crianças tornaram-se capazes de realizar 

com autonomia ações que antes não ocorreriam espontaneamente (VYGOTSKY, 

1998).  

 

                                                 
42

 “A ZDP é a distância entre a zona de desenvolvimento real, atividades que uma pessoa consegue 
fazer sozinha, e a zona de desenvolvimento potencial, o que o indivíduo poderá vir a realizar com 
autonomia e a partir de intervenções adequadas em sua zona de desenvolvimento proximal. Em 
outras palavras, é o que a criança consegue desenvolver com a ajuda de uma pessoa mais 
experiente” (ALMEIDA, 2006, p. 37). 
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6.2.4 Recorte 04: Um olhar sobre as relações interativas nas aulas da 

professora PAE 

 

Na prática da educadora PAE, um dos aspectos que mais nos chamou a 

atenção se refere às interações entre professora - alunos (nativos e estrangeiros), 

entre alunos - alunos e entre alunos - outros professores da instituição.  

Desde a proposta pedagógica da escola, até a nossa observação in locu, foi 

perceptível a abertura das crianças em relação aos outros profissionais docentes, 

fato considerado por nós, e pela própria PAE, como importante facilitador da 

aprendizagem da língua nova por parte dos meninos AE1 e AE2. Assim, a 

professora enfatizou no percurso da entrevista: 

 

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(267) P: É::: de que maneira então você acredita que a escola + ela 
tenha colaborado com o avanço do aluno em relação à língua alvo?  
(268) PAE: Olha + não só na fala + não é? Com as atividades 
propostas + com as atividades curriculares. Mas eu acho assim + 
nessa interação mesmo + com nós professores + né? Porque aqui 
as crianças elas não interagem apenas com o professor de sala. E 
eu acho que isso você já percebeu.    
(269)  P: Já + já. 
(270) PAE: Elas estão em interação com todos os adultos da escola. 
E eles sabem disso + + não é? Porque eu não estou nesse 
momento + eles vão + eles podem se dirigir à outra pessoa::: Um 
outro professor vê que a situação ali está + lá + meio complicada + 
então ele vai lá e permuta com a criança.    

 

Ancorados em Vygotsky (1998), Freire (1996) e Zabala (1998) e Rodea 

(1992), julgamos que a parceria com adultos da escola foi primordial para o 

desenvolvimento linguístico social e emocional das crianças argentinas, uma vez 

que foi na interação com outros mais competentes que os sujeitos se depararam 

com mal-entendidos, foram corrigidos e incitados a querer aprender mais. 

 Através da mediação de adultos mais experientes no idioma, as crianças 

tornam-se capazes de adquirir segurança para o enfrentamento de situações 

conflituosas, como a não compreensão de uma mensagem. 

No centro dessa discussão, apontamos a participação da diretora D., que por 

possuir a mesma nacionalidade dos alunos imigrantes, agiu como mediadora dos 

primeiros contatos dos meninos com a nova situação educacional. A relevância de 
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tal intervenção pôde ser confirmada tanto na fala de PAE sobre os primeiros dias de 

aula, quanto no depoimento da diretora: 

 

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(126)  PAE: [...] às vezes assim + aconteceu algumas vezes assim + 
de eu precisar chamar D.: -“D. + isso aqui”. Porque nem ele + nem 
AE2 + nem eu conseguíamos + né + entender...          

 
Entrevista com a diretora D, dia 30/11/2007:  
(151) D: [...] Quando você diz para uma criança + tipo um AE1+ que 
não falava Português e que agora está falando um portunhol + você 
fala para ele: -“ó + vai lá no depósito e na prateleira de cima você 
vai encontrar GARRAFA PET + por exemplo” + que isso na 
Argentina é: nada! Está entendendo? ((risos)). [...] 
(153) D: - Ele vai ter que parar + pensar e se você vê que ele não 
entendeu + fala assim: -“o depósito? Você sabe onde está o 
depósito ou o quê que é o depósito?”. -“Sei + sei”. - “Então tá. Vá lá 
no depósito + tá entendendo? E vai lá na primeira prateleira”. -“Sei”. 
Ele disse e eu falo assim: -”bom + garrafa pet?”. - “Não tem não!”. -
“Garrafa de refrigerante?”. -”Ah tá...”.  [...] 
(161) D: Porque exatamente isso. Às vezes + eu + principalmente 
quando se dirigem a mim + eu não facilito muito não. Assim: -“Bom 
+ quando você conseguir vir a me dizer o que é que é + você vem e 
me diz”. -“Tá + tá”. E aí ele vai e tenta com os amigos. Até que ele 
consegue uma maneira + vem e me explica o que é que quer e aí eu 
digo o nome. [...]  
 

Interpretamos que, por ter passado pela mesma situação de aprendiz de um 

novo idioma, a diretora D. preocupou-se em incentivar os alunos a não 

“memorizarem” as palavras em Português, mas levou-os a pensar, a tentar 

compreender o sentido e significado daquilo que pronunciavam. Seguindo essa 

estratégia de construção do pensamento e também fundamentados em Zabala 

(1998, p.91), nós reiteramos:  

 

Que o aluno compreenda o que faz depende, em boa medida, 
de que seu professor ou professora seja capaz de ajudá-lo a 
compreender, a dar sentido ao que tem entre as mãos; quer 
dizer, depende de como se apresenta, de como tenta motivá-lo, 
na medida em que lhe faz sentir que sua contribuição será 
necessária para aprender.  
   

Iniciativas como a da diretora D. respeitam a identidade das crianças 

estrangeiras e o seu ritmo de aprendizagem, além de serem capazes de promover a 

sua inclusão no espaço escolar.  
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Quanto à interação aluno-aluno, dois episódios se destacaram no fazer 

pedagógico de PAE: a parceria entre os meninos AE1 e AE2 e a frequente 

organização de grupos de trabalho em sala de aula.  

A educadora nos contou que no início do ano, AE1 solicitava muito o apoio de 

AE2 para interagir com as outras crianças da turma. Mas com o passar do tempo, 

ela observou que, embora AE2 tenha sido um importante mediador comunicativo, o 

contato restrito entre os dois meninos estrangeiros poderia prejudicá-los na 

aquisição/aprendizagem do PL2. Esse entendimento foi compartilhado pelos pais 

das crianças, o que pode ser exemplificado nos trechos a seguir: 

 

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(17) PAE: [...] quando AE2 chegou o pai dele tinha recomendado 
assim: - “Não deixem os dois juntos porque os dois vão + realmente 
+ conversar demais e eles se conhecem + têm uma relação lá 
fora:::” + só que assim + AE2 AJUDOU nesse processo de 
adaptação dele ((de AE1)).  [...] 
(19)  PAE: Ao mesmo tempo [...] às vezes eu evitava que eles se 
juntassem + para que? Até para que eles interagissem com outras 
crianças e não se fechassem + né? Muitas vezes era AE2 que fazia 
essa ponte entre mim e ele + entre ele e as crianças + e as outras 
crianças + né? [...] 
(23)  PAE: Então havia momentos em que assim: “Não + tenho que 
separar!” Porque os dois estavam naquele tititi + naquela conversa e 
eu não queria que eles se fechassem + porque era mais fácil. Eles 
iam se fechar pelo idioma + pela relação anterior...      
(24)  P: [...]  E ele ((o AE1)) não ficava falando o Português + porque 
AE2 ficava mediando.  
(25)  PAE:  É + é como você observa que + às vezes + AE2 tenta + 
né? E eu: -” NÃO. QUERO OUVIR AE1”.    
(26)  P: É + isso + isso. 
(27)  PAE:Porque hoje ((se remete a um momento daquele dia)) não 
é que eu não estava entendendo + eu não estava OUVINDO.   
 
Entrevista com a MAE1, dia 30/11/2007: 
(184) MAE1:  [...]  PAE siempre + actua cuando ela olhava el algo 
que no estava bom + como tem esse + esse jeito de estarem AE1 e 
AE2 muito juntos + que no ayudava::: [...]      
(186) MAE1:  Porque na::: Ellos tenian que aprender Português + 
no? Porque aqui eles só falavam espanhol ((risos)) + então aí ella + 
falou para nós que podíamos vir a la escola + que pasava eso que 
ella iva separar... Foi um problema que ella iva ayudar a que ellos 
e:::  ivan a falar melhor + ivan a estar melhor. Ahora sí.  

 

Apontamos como válida essa atitude de PAE, pois ao mesmo tempo em que 

reconheceu a participação de AE2 no processo de adaptação de AE1, soube 

perceber quando essa ajuda já havia sido suficiente e pensou em retirá-la de forma 
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progressiva. Logo, a professora conseguiu assegurar a passagem, do que é 

chamado por Zabala (1998), do nível interpessoal (quando se trabalha em 

coletividade) para o nível intrapessoal (quando a criança consegue realizar a ação 

com autonomia). 

Concordamos ainda com Vygotsky (1998) quando ele afirma que o professor 

deve promover a relação aluno-aluno, organizando situações nas quais as crianças 

compartilhem raciocínios, idéias e opiniões para que possam aprender juntas. 

Um exemplo dessa estratégia esteve presente na prática de PAE que, ao 

invés de dispor as carteiras em filas, propôs às crianças o constante trabalho em 

grupos ou em duplas. A escolha pela atividade coletiva foi percebida por nós no 

momento da observação e justificada pelo sujeito na entrevista: 

     

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(92)  PAE: [...] a gente trabalha sempre nessa perspectiva dos 
grupos. Nunca um atrás do outro ou mesmo aquele semicírculo + 
porque mal que mal cada um está na sua.  [...] 
(171) P:E essa questão do grupo na sala? Depois eu fiquei 
pensando::: Existiu algum critério para você colocar AE1 perto de D. 
+ de E. e de Em.? ((Crianças da sala))  
(172)  PAE: Aqueles grupos se formaram a partir dessa atividade + 
né? Porque eu queria que eles trabalhassem JUNTOS. E + e assim.. 
e o critério é: quem pode ajudar quem.   
 

As crianças se mobilizaram para realizar, em conjunto, atividades de usos 

reais da língua no falar, ouvir, ler e escrever. Com a referida proposta, a professora 

concedeu aos meninos argentinos a liberdade para recorrer às outras crianças e 

pedir-lhes ajuda, isto é, a correção também era feita pelos colegas do grupo e a 

negociação de significados traduziu-se como importante ferramenta dessa parceria. 

 

[...] uma organização deste tipo oferece uma grande 
quantidade de oportunidades para que os meninos e meninas 
assumam cada vez mais responsabilidades para com os 
outros, aprendam a se comprometer, a avaliar seu trabalho e o 
dos demais, a oferecer ajudas... (ZABALA, 1998, p. 124).  

 

Consequentemente, o enriquecimento da aprendizagem aconteceu num 

duplo sentido, uma vez que as crianças nativas também se beneficiaram ao 

exercitarem valores como solidariedade, companheirismo e tolerância às diferenças 

linguísticas, culturais e sociais (de ritmo próprio, personalidade etc).  
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As informações fornecidas pela educadora (PAE) e pela mãe de AE1 também 

revelaram que a aquisição/aprendizagem do Português deu-se de forma 

diferenciada para os dois meninos estrangeiros. Esse fato foi destacado nos 

depoimentos que se seguem: 

 

Entrevista com a professora PAE, dia 28/11/2007:  
(209) PAE: Eu acho que pela::: Como é que eu diria + + não 
personalidade + mas pela pessoa. AE2 é mais solto. [...] Eu penso 
pelas diferenças... [...] 
(211)  PAE: E com AE2 também pode acontecer essa diferença pelo 
contato? Pode. Porque eu acho AE2 mais livre. Por exemplo + à 
noite quando eu saio na rua eu vejo AE2 com o irmão ((tom de 
riso)).    
(213) PAE: Numa turma de adolescentes. Então + isso também 
pode ter contribuído? Pode. Já AE1 + eu vejo sempre com os pais.    
 (225) PAE: Então ele se soltou MUITO MENOS + assim... demorou 
muito mais do que AE2... AE2 passou por duas turmas! Passou + 
ficou lá um tempo no 1º + umas duas semanas no 1º...  [...]  
(229)  PAE: É::: então isso + é::: tanto + tanto se dá pela língua + 
como se dá pela criança também. Que tem esses recuos + assim 
como de repente parece que já dá uma guinada e + e avança 
mesmo + sabe? E::: mas eles são muito diferentes!  
 
Entrevista com a MAE1, dia 30/11/2007: 
(142) MAE1: [...] los compañeros también + no? Ayudaram para 
falar o entre ellos mismos falavam: “como se dice eso en español? 
Mas como se dice en Português? [...] 
(150)  MAE1:  Mas con los meninos en escola + sí. Y con AE2 + 
también + no?     
(151)  P:  Certo. 
(152) MAE1: Aprendian juntos. AE2 para aprender fue muito rápido 
para el idioma. [...] 
 
(155)  P: AE2 aprendeu muito mais rápido do que AE1? 
(156)  MAE1:  Sí. Mas porque AE1 é um poco tímido.  
(157)  P:  Então você + você coloca essa questão da timidez? / 
(158)  MAE1:  Eu acho que estava em su cabeça ((aumenta o tom 
de voz)) + mas ele não saia a falar por ter miedo de pronunciar mal. 
Agora + não tem problema.  
(159)  P:  Sim. 
(160)  MAE1:  Inventa! 

 

Fizemos menção a esse dado porque ele merece ser valorizado, já que PAE 

era uma professora que conhecia bem os seus alunos, ou seja, mostrava-se 

interessada pela história dos educandos fora da escola.  

Entretanto, apesar de considerar as diferenças individuais entre os alunos 

argentinos, um aspecto a ser revisto também se tornou aparente nas aulas da 
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docente: a comparação relativa ao desempenho das duas crianças, o que pode ser 

visto no registro a seguir: 

 

A educadora falou em um tom de voz elevado na sala, mas se 
dirigindo à AE1: -”AE2, já refez quase tudo, heim, AE1?”. (DIÁRIO 
DE CAMPO, 19/11/2007). 
 

Não concordamos com esse tipo de intervenção, pois seguimos o 

pensamento de Zabala (1998, p. 96) de que “o melhor incentivo ao interesse é 

experimentar que se está aprendendo e que se pode aprender”, ou seja, a imagem 

que o indivíduo constrói de si mesmo é ponto fundamental para o seu avanço como 

aluno e pessoa. Isso ficou muito claro quando AE1 conseguiu desenvolver uma 

atividade de matemática e foi elogiado pela professora: 

 

Após o intervalo, a turma realizou um jogo de matemática. As 
crianças foram divididas em dois grupos e precisavam distribuir 
certa quantidade de tampinhas entre si. [...] Depois de desenvolver a 
questão a partir de uma situação concreta, as crianças passaram a 
trabalhar em atividades no livro didático. AE1 mostrou a resolução 
da questão para PAE, que falou: - “Muito bom, rapaz! Você é muito 
bom em matemática! Você leu, fez e entendeu tudo!” (DIÁRIO DE 
CAMPO, 28/11/2007). 
 
AE1 disse para a colega ao lado: -“eu sou bom em matemática!”. 
(DIÁRIO DE CAMPO, 28/11/2007).  

 

 Na “relação com os demais, ser sensível aos outros e vice-versa [...] é a base 

dos vínculos sociais” (SACRISTÁN, 2002, p. 111), sendo estes cruciais para a 

efetivação das relações interativas e, consequentemente, da aprendizagem. Ainda 

mais no caso de alunos estrangeiros, que podem apresentar carência e necessidade 

de acolhimento.  

Muito embora a prática educativa da professora observada, tenha se 

mostrado frágil em algumas situações de mediação, quando solicitamos ao AE2 que 

escrevesse uma carta para uma pessoa na Argentina, contando como aprendeu a 

falar Português, ele mencionou a influência da docente, pricipalmente nos momentos 

de apoio às tarefas de classe.  

E durante a confecção de um desenho sobre a sua atividade preferida com a 

turma, ele se registrou junto à professora em uma das brincadeiras organizadas por 

ela no intervalo da escola. 
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            Figura 34 – Carta de AE2                                      Figura 35 – Desenho de AE2 

          Fonte: Cibele Lucena (jul/2008)                            Fonte: Cibele Lucena (jul/2008) 

 

Portanto, a educadora PAE também demonstrou afeto pelas crianças não-

nativas, ao pensar nas suas realidades e no cuidado que teve ao preparar aulas 

lúdicas, dinâmicas e que contemplassem as necessidades dos alunos. 

Ainda no sentido de que as atividades propostas necessitam oportunizar a 

construção compartilhada do conhecimento, sugerimos que em uma turma de PL2 

na escola regular, na qual brasileiros e imigrantes estudem juntos, os alunos nativos 

também podem conhecer a cultura dos estrangeiros, por exemplo, mediante a 

realização de pesquisas sobre os seus países de origem ou apresentação desse 

trabalho pelas próprias crianças estrangeiras.  

A professora poderia ter propiciado ainda situações do tipo: feira das nações; 

pedir para que as crianças ensinassem uma música do cancioneiro popular 

argentino ou outras situações que viessem a possibilitar o conhecimento e a 

valorização da língua e cultura de origem dessas crianças, proporcionando também 

a oportunidade do intercâmbio com outras culturas. 

É importante que tanto os nativos quanto os imigrantes compreendam que 

nenhuma cultura pode ser considerada superior a outra e que, por esse motivo, a 

unidade e identidade de ambos necessita ser preservada. Ao mesmo tempo em que 

a comunidade escolar estará aberta para conhecer esse “outro” estrangeiro e vice-
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versa, estarão sendo incorporados por esse grupo os sentimentos de aceitação, 

respeito e tolerância mútua.  

O significado da relação entre a cultura do discente e os saberes adquiridos 

na escola pode ser explicitamente verificado na fala de AE2, um dos alunos do 

sujeito PAE, quando nós lhe perguntamos sobre a prática da professora: 

 

(102)  P: [...] E dessas atividades que ela fazia + quais as que você 
acha que eram boas?  
(103)  AE2: Eu gostava daquelas atividades que era para desenhar 
+ sabe? Perguntas... Gostava dessas atividades. 
(104)   P: Com perguntas? Com textos? 
(105)  AE2: É. 
(106) P: Textos e perguntas. Mesmo sendo em Português+ você 
gostava? 
(107)  AE2: Gostava. 
 

No momento da entrevista, AE2 que estava na escola há um ano e meio, 

demonstrava segurança para expressar suas opiniões, deixando claro que os 

momentos escolares que mais despertaram o seu interesse foram os relacionados 

às suas vivencias cotidianas.   

Respeitar e ensinar aos outros alunos a respeitarem as diferentes culturas 

presentes em sala de aula também é ponto que contribui para o enriquecimento 

pessoal de todos.  

 

A reflexão sobre a relatividade das manifestações culturais e a 
aceitação das mesmas como variantes de uma mesma essência 
humana, trazem um novo olhar sobre questões que historicamente 
podem ter sido ate mesmo problemáticas, mas podem passar a ser 
vistas como fator de crescimento recíproco (GRANNIER - 
RODRIGUES, 2001, p. 8). 

 

Logo, podemos compreender que a criança estrangeira aprende uma nova 

língua a partir de sua própria experiência de conhecimento e de vida. “Mas a 

participação não vai por si mesma. Exige uma acção pedagógica capaz de favorecer 

o exercício de decisão pelas crianças” (SARMENTO, 2007, p. 38). E é nesse 

momento que a mediação do professor traduz-se como ponto-chave para a reflexão, 

entendimento e, consequente, aprendizagem. 

É preciso ainda que o educador de PL2 conheça o aluno estrangeiro para 

saber até que ponto o que a escola lhe propõe pode ou não ser realizado e se 



 

 

 

163 

possui ou não significado. Isso envolve o definir que conhecimentos esse aluno já 

traz e como a escola pode desafiá-lo a avançar. 

Defendemos, portanto, que as relações interativas entre professores e alunos 

são fundamentais para o êxito da educação multicultural e que isso implica a 

necessidade de existirem professores atentos, preparados e sensíveis à situação de 

receber em suas salas de aula, alunos cultural e linguisticamente diferentes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A reflexão sobre o fazer docente no ensino de Português para crianças 

estrangeiras na escola regular nos conduziu por um percurso complexo e desafiador 

que provocou a discussão de questões amplas, uma vez que toda uma configuração 

educativa influencia o processo de ensinar e aprender uma língua segunda, como: 

as especificidades do contexto sócio-histórico-cultural e escolar, as particularidades 

do aluno estrangeiro no Ensino Fundamental, a formação de professores, o 

currículo, a avaliação, dentre outras questões.    

Ao considerarmos a multiplicidade de aspectos que compõem a prática da 

professora (PAE) de Pipa no ensino de PL2, procuramos compreender os motivos 

que levaram os estrangeiros a privilegiarem o estado do Rio Grande do Norte como 

local de residência; ou seja, levamos em consideração as razões da presença de 

imigrantes no ambiente social e educacional do RN e da praia de Pipa, em especial.   

Em relação à capital do estado (Natal) e aos demais centros de concentração 

imigrante (Mossoró, Açu, Pium, São José de Mipibú, Goianinha e Tibau do Sul), 

verificamos que essa presença está diretamente relacionada às possibilidades de 

investimento no setor comercial, principalmente nas atividades ligadas ao turismo, 

ao petróleo e ao agronegócio (cultivo de frutas e a carcinicultura). 

No que concerne à praia de Pipa, local que subsidiou a investigação, vimos 

através da pesquisa de Medeiros (2005) e nas próprias entrevistas realizadas que a 

frequente participação de imigrantes se justifica na procura por qualidade de vida, o 

que envolve além da estabilidade financeira, a proximidade com a natureza, ritmos 

de convivência mais tranquilos e o “resgate” de uma infância lúdica e simples. 

Ao realizarmos o mapeamento das pesquisas já desenvolvidas no Brasil 

sobre o ensino de Português para falantes de outras línguas, chegamos à conclusão 

de que a atual situação dessa prática é favorável apenas para os adultos 

estrangeiros matriculados nas universidades e escolas de idiomas do país, uma vez 

que os cursos vêm se aprimorando com o aumento na produção de materiais 

didáticos e de pesquisas voltadas para essa faixa etária. Portanto, além das 

experiências já desenvolvidas não focarem a criança imigrante, também não dizem 

respeito à escola regular.   
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De fato, a única proposta conhecida no Brasil que apresenta certa 

aproximação com a nossa investigação é o Projeto Escola Intercultural Bilíngüe de 

Fronteira (PEIBF - MEC), mas ainda assim, os professores é que se caracterizavam 

como estrangeiros e se deslocavam para ensinar a sua língua materna nas escolas 

participantes do projeto, ou seja, o Português é ensinado como língua estrangeira e 

em uma situação na qual todas as crianças da turma se definem como aprendizes 

desse novo idioma.   

Assim, a escassez de subsídios sobre a temática no Brasil se tornou um dos 

empecilhos de nosso trabalho, sendo reveladora a necessidade de mais pesquisas,  

a respeito do ensino de Português para crianças estrangeiras na escola regular e de 

uma organização curricular pensada para atender a essa clientela.  

Nesse sentido, ressaltamos que os educadores (inclui-se aqui todos os que 

trabalham na instituição educativa) e, em especial, os professores de crianças 

falantes de outros idiomas, precisam estar e sensíveis para enxergar as 

necessidades concretas desses alunos frente à nova língua e ao novo contexto 

social. Para isso, refletir sobre o processo de aquisição/aprendizagem de uma língua 

segunda se faz imprescindível.    

Logo, sugerimos a urgente interlocução entre os Departamentos de Letras e 

Pedagogia da UFRN no sentido de enriquecer e mediar adequadamente o ensino de 

PL2 na escola brasileira. Algumas iniciativas começam a caminhar nesse sentido, 

como podemos citar, por exemplo, o curso de extensão para universitários 

imigrantes, no Departamento de Letras da UFRN em 2008.  

Pensamos que os benefícios da interação entre as duas áreas do 

conhecimento se darão numa via de mão dupla, posto que, a nossa participação em 

eventos vinculados à área de Linguística Aplicada também nos fez enxergar certa 

fragilidade nas discussões tanto em relação aos professores de línguas quanto aos 

aspectos didáticos. E é nessa direção que vislumbramos importantes contribuições 

do campo pedagógico para a melhoria do trabalho educativo desses profissionais. 

Partindo para a descrição do percurso teórico-metodológico do nosso estudo, 

afirmamos que a abordagem estudo de caso do tipo etnográfico respondeu à 

necessidade de uma pesquisa aprofundada sobre o ensino de Português para o 

aluno estrangeiro, visto que favoreceu uma análise minuciosa da escola, do sujeito, 
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das relações interativas entre contexto escolar, aprendiz e professores e, 

principalmente, sobre as situações de ensino/aprendizagem.  

Vale destacar que o desenho da pesquisa tornou o trajeto metodológico 

flexível e aberto a mudanças; possibilitou o diálogo com os sujeitos envolvidos; a 

participação em práticas sociais e culturais da comunidade escolar; o acesso a 

documentos e registros de aulas; a análise crítica e reflexiva do caso privilegiado 

para estudo; enfim, a compreensão da realidade mais ampla a partir da análise de 

um caso em particular. 

Sobre os instrumentos de coleta de dados, acreditamos que a observação 

participante, a entrevista com informantes-chaves, o registro em diário de campo, a 

análise documental e o registro fotográfico atribuíram rigor aos resultados obtidos, 

uma vez que essa diversidade de técnicas retratou sob diferentes perspectivas o 

mesmo objeto.    

Apoiados nessa escolha metodológica, pudemos constatar que a organização 

e a rotina da escola era permeada por práticas que respeitavam as particularidades 

das crianças de outras raízes étnicas: a estrutura física (rústica e arborizada) da 

instituição possibilitava aos alunos explorar os diversos espaços e interagirem com 

frequência entre eles, independente de sua cor, língua, costumes ou crenças; a 

parceria entre a família e a escola se fazia presente constantemente; as brincadeiras 

e atividades propostas funcionavam como laboratórios de línguas, nos quais a 

prática diária e prazerosa da comunicação no novo idioma se definia como mais uma 

oportunidade de aprender. 

Nas reflexões teóricas sobre os direitos da criança que possui outra 

nacionalidade, no Ensino Fundamental, (à inclusão, à infância e à preservação de 

sua identidade), no que diz respeito às metodologias de ensino do PL2 e à formação 

docente para esse trabalho, identificamos que o governo federal não tem tomado 

iniciativas suficientes que venham a apoiar, adequadamente, os professores de 

alunos imigrantes.  

Em concordância com isso, não observamos nenhuma ajuda sistematizada 

recebida pelos docentes que atendem aos alunos não-falantes de Português, uma 

vez que não registramos trocas de informações entre os pedagogos e especialistas 

que atuam na área de Linguística Aplicada. 
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Tomar o aluno estrangeiro como partícipe da prática estudada, trouxe à tona 

questões referentes ao atendimento legal das minorias linguísticas e à sua 

consequente inclusão social no meio escolar.  

Dentro dessa discussão, observamos que já existem programas direcionados 

aos deficientes auditivos e índios, mas no que se refere aos imigrantes estes ainda 

são desconsiderados, o que ficou evidente no descaso e desconhecimento por parte 

das Secretarias Estadual e Municipal de Educação da Cidade do Natal quanto à 

existência de crianças estrangeiras nas escolas do RN, bem como na falta de 

acompanhamento destas em relação às instituições receptoras desse alunado.    

Esse fato nos alertou para a necessidade da criação e cumprimento de 

políticas nacionais de ensino de PL2 que permitam ao estrangeiro o real exercício da 

cidadania (direito à educação e ao respeito de suas especificidades).  

Sobre o aluno de PL2 no Ensino Fundamental, defendemos a organização de 

uma prática que contemple as necessidades e interesses dessa faixa etária, 

principalmente, no que se refere à garantia do espaço lúdico, ao respeito à 

identidade e às diferenças culturais.  

  No que concerne à identidade do aluno de PL2, entendemos que para 

aprender um novo idioma é importante que ele conheça a cultura do novo país que o 

abrange, mas que também tenha as suas crenças e costumes de seu país de origem 

preservados e respeitados. E, nesse sentido, é papel do educador planejar 

momentos na escola que possibilitem essa a troca cultural e a ampliação de 

conhecimentos entre crianças nativas e estrangeiras.  

  Ao envolver a complexidade das relações humanas (desigualdades sociais, 

diferenças culturais etc), observamos que o ensino de PL2 passou por inúmeras 

reformulações, partindo de uma perspectiva clássico-humanista para uma 

abordagem comunicativo-progressista.  

Diante dessa mudança, posicionamo-nos a favor da abordagem 

comunicativo-progressista por esta guiar um fazer docente que considera a realidade 

do alunado; explora fatos e situações cotidianas; trabalha com uma diversidade 

textual; estimula a discussão em grupo e posterior desenvolvimento da criticidade; 

propõe leituras silenciosas, individuais, orais e coletivas, que possibilitam a troca e a 

reflexão de idéias; isto é, permite ao professor valorizar mais os sentidos e 
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significados que emergem das interações comunicativas do que as normas e 

estruturas gramaticais.  

Nessa compreensão, é preciso reavaliar a prática educativa realizada nas 

escolas e, para isso, o professor de PL2 deve embasar-se em uma abordagem 

construtivista sócio-interacionista da aprendizagem já que esta vem destacando 

alternativas e maneiras significativas de se compreender as diferentes linguagens 

humanas, construídas a partir das relações interativas em sociedade. 

Sobre o fazer docente da professora, evidenciamos, no momento final da 

dissertação, os elementos constituintes dessa prática, tais como os métodos, os 

conteúdos, os materiais, a dinâmica da sala de aula e as interações no ambiente 

escolar.  

A experiência de ensino de PL2 da professora (PAE) demonstrou ter o lúdico 

como uma das principais vias de aprendizagem e se manifestou nas brincadeiras, 

rodas de conversa e leitura e no trabalho sistemático com a literatura infantil.  

A literatura infantil, de modo especial, possibilitou o enriquecimento do 

vocabulário das crianças estrangeiras, ao explorar uma variedade de termos, ao 

permitir o prazer na relação com os textos e o discernimento entre o real e o 

ficcional, habilidades fundamentais para a aquisição-aprendizagem de uma língua 

segunda.     

Verificamos, ainda, que os questionamentos, as demonstrações, assistências 

e fornecimentos de pistas do sujeito da investigação traduziram-se como essenciais 

no processo de mediação, no qual foi possível para as crianças estrangeiras 

conhecerem a Língua Portuguesa, reconstruírem e reelaborarem as suas próprias 

ideias acerca do conhecimento atual. 

Além disso, a educadora (PAE) manteve coerência entre conteúdo escolar e a 

realidade social; flexibilidade em um planejamento direcionado aos temas eleitos 

pelo grupo discente e facilidade para delimitar procedimentos de trabalho com os 

conteúdos significativos para os alunos imigrantes.  

Defendemos, portanto, que o docente de PL2 precisa conhecer a nova 

situação de ensino e o perfil dos alunos estrangeiros para ter condições de 

selecionar o material adequado e formular estratégias didáticas autênticas. O aluno, 

por sua vez, necessita estar exposto a um repertório rico em textos, diálogos e 

materiais que propiciem situações reais e significativas de comunicação.  
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Nesse sentido, enfatizamos que o educador necessita ser um mediador do 

processo de aprendizagem da L2, sabendo quando deve ou não intervir. Saber 

selecionar o que é relevante na sua prática (o quê e como ensinar), agir com 

criatividade, identificar os diferentes tipos de aprendizes e realizar as adequações 

necessárias. 

Ao ampliarmos o nosso olhar sobre a dinâmica da sala de aula, destacamos 

os vínculos afetivos entre a professora e os alunos não-nativos, uma vez que a 

docente apresentou interesse em conhecer as crianças estrangeiras, demonstrando, 

com isso, atenção e cuidado com esses sujeitos. 

Naquela ocasião, percebemos também as dificuldades enfrentadas pela 

educadora (PAE), principalmente no que se refere ao que e como ensinar outra 

língua.  A partir dessa percepção e de nossa própria experiência com o aluno 

estrangeiro, estamos convencidos de que as aulas de PL2 devem não apenas 

ensinar uma nova língua, mas refletir sobre ela (o que está por trás - sua história, 

aspectos culturais etc).  

Diante do nosso estudo elencamos algumas necessidades mais urgentes 

para a prática do professor de PL2:  

• que ele aprenda sobre a cultura do aluno estrangeiro; 

• que a instituição estabeleça vínculos com a família dos alunos; 

• que a equipe pedagógica da escola ofereça apoio aos professores, 

incentivando momentos de troca de experiências e promovendo uma formação 

contínua.  

Sugerimos, nessa proposta, a formação de grupos de estudo sobre a temática 

nas instituições educacionais que recebem a clientela estrangeira. É importante 

salientar que nos comprometemos junto à equipe da escola em que realizou-se o 

estudo, em retornarmos à Pipa com os resultados da pesquisa e, com isso, 

auxiliarmos na organização de discussões e na articulação entre a academia e o 

universo escolar.  

Para isso, é importante o envolvimento de todos os integrantes da 

comunidade escolar, não sendo somente responsabilidade solitária do professor, o 

processo de aprendizagem das crianças na língua segunda. Precisa ser algo 

previsto na proposta pedagógica da escola, assumido pelos educadores e familiares 

que interagem com as crianças estrangeiras. 
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As nossas reflexões em torno da presente problemática deixam evidente que 

a atitude de incluir o aluno de outra nacionalidade supõe a atuação conjunta entre os 

órgãos governamentais, universidades, profissionais da educação e a escola, 

através da abertura e capacitação para o trabalho com a diferença linguística, étnica 

e cultural.  

Ao final desta pesquisa, podemos concluir que o ensino de PL2 deve estar 

inserido em um projeto de inclusão e de educação de qualidade para todos, 

independente de sua origem, classe social, língua e etnia.  

A experiência observada revelou que isso é possível, se houver respeito e 

comprometimento por parte de todos os envolvidos. Para a comunidade escolar e, 

em especial para o professor, fica, portanto, o desafio de acolher e responsabilizar-

se pelo aluno imigrante, facilitando o seu aprendizado e considerando-o como um 

sujeito de uma língua, de uma história, de uma cultura e de uma educação a ser 

compartilhada e construída.   
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ANEXO A - SOLICITAÇÃO AUTORIZADA PELA POLICIA FEDERAL 
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ANEXO B - SOLICITAÇÃO AUTORIZADA PELA SME 
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ANEXO C - SOLICITAÇÃO AUTORIZADA PELA SEEC 
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ANEXO D - SOLICITAÇÃO AUTORIZADA PELA ESCOLA CAMPO DE PESQUISA 
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ANEXO E - AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO ALUNO ESTRANGEIRO 1 (AE1) 
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ANEXO F - AUTORIZAÇÃO DOS PAIS DO ALUNO ESTRANGEIRO 2 (AE2)  
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ANEXO G - CARTA DO ALUNO ESTRANGEIRO 2 (AE2) 
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ANEXO H - DESENHO DO ALUNO ESTRANGEIRO 2 (AE2) 
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ANEXO I – REGISTROS EM DIÁRIO DE OBSERVAÇÃO 

 

Dia 14/11/2007 ((1º contato com a instituição)) 

 

• Depois do insucesso na tentativa de selecionar uma instituição pública que 

possuísse um professor de aluno estrangeiro no Ensino Fundamental em Natal-RN, 

decidimos buscar a Secretaria de Educação do município de Tibau do Sul ((a Secretaria 

Estadual havia comentado sobre a nítida presença de moradores estrangeiros, 

principalmente na Praia de Pipa)). 

• Lá, fomos encaminhados por uma professora que lecionava em uma escola do 

município e que também trabalhava numa instituição privada de Pipa, apontada por ela, 

como grande receptora da clientela estrangeira.  

• Chegando à escola, fomos muito bem recepcionados pela diretora e sócia da 

escola. Ela leu o pedido de autorização para a pesquisa, ouviu as nossas intenções, nos 

forneceu as informações necessárias ((de que possuía uma professora de estrangeiros no 

Ensino Fundamental)) e prontamente concordou que podíamos utilizar a sua instituição 

como campo de investigação.   

• A diretora nos apresentou o espaço físico da escola e brevemente nos falou sobre 

o número de alunos matriculados ((83)), o ano no qual a escola foi inaugurada ((2004)) e os 

horários de funcionamento ((de 08:00 às 12:00h e de 13:00 às 18:00h)). Também sugeriu 

que observássemos a turma do 2º ano, por possuir dois alunos argentinos no turno da 

manhã. 

• Nos comprometemos em levar o projeto de dissertação para colocá-la a par de 

nossos passos e ficamos de conhecer a professora, sujeito da pesquisa, na próxima ida à 

escola.     

 

Dia 19/11/2007((1º dia de observação - de 08:00 às 12:00h )). 

 

• No início da manhã, a diretora nos apresentou à professora do 2º ano e já demos 

início ao período de observação na sala de aula.  

• O sujeito de nossa pesquisa: professora do 2º ano do Ensino Fundamental; tem 34 

anos, brasileira, natural de Natal, aonde só veio a nascer em virtude da cidade de Goianinha 

não possuir recursos hospitalares adequados na época; sempre morou em Goianinha e 

cursou toda a sua escolaridade em instituições públicas da cidade; é casada com um 

italiano; graduou-se no curso de Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do 



 

 

 

193 

Norte e leciona há nove anos; desenvolveu trabalhos em escolas particulares e públicas de 

Goianinha e posteriormente, na praia de Pipa.     

• Após a nossa apresentação ao grupo, a professora sentou com os alunos em roda 

e pediu que eles fizessem a classificação de materiais impressos: revistas, jornais, 

catálogos, folhetos e livros. Nesse momento, solicitou que separassem os jornais que 

estavam em língua portuguesa dos que estavam em língua estrangeira e questionou: -“que 

língua é essa?”. Houve um silêncio na sala e um aluno respondeu: -“italiano!”. ((O marido da 

educadora é natural da Itália, por isso é que na sala de aula existiam jornais no idioma 

italiano. Não entendemos qual foi o objetivo da educadora nesse momento. Talvez tenha 

querido nos mostrar que também se podia encontrar outro idioma que não fosse o 

Português nos materiais utilizados em sua prática pedagógica)). 

•  Em seguida, a professora leu poesias de Vinícius de Moraes para o grupo e 

retomou algumas delas em forma de canção. AE2 se concentrava nas letras das músicas, 

tentando entendê-las, enquanto que AE1 “simulava” que estava cantando ((mexia os lábios 

e dançava, balançando o corpo de um lado para o outro)). 

•  Toda segunda-feira, as crianças socializavam as leituras que realizavam em casa 

durante o final de semana. Ao mesmo tempo em que os alunos narravam as histórias lidas, 

a professora explorava conceitos relacionados ao ensino da língua portuguesa, como por 

exemplo: -“qual é o tipo de discurso do texto?; é um texto informativo ou narrativo?; quem é 

o autor, o ilustrador e qual a editora?; o narrador é observador ou personagem?; o texto está 

escrito em prosa ou em verso?”; etc.  

• A educadora estava mediando a discussão e questionou para um dos alunos: -“o 

texto é narrativo ou poético?”. AE2 se perguntou em voz em alta: -“poético?”. Como se 

pensasse: “o que é isso?”. 

•  Observamos que o outro aluno argentino, que é o AE1, ainda falava com um 

sotaque espanhol muito acentuado. 

•  Ao situar a turma quanto ao dia da semana em que se encontravam, a professora 

aproveitou e indagou para AE1: -“como se chamam os dias da semana em espanhol?”. A 

criança respondeu: -“eu me esqueci dos dias...”. AE2 lembrou e decidiu ajudar: -“lunes, 

martes, miércules, jueves, viernes, sábado y domingo”. ((AE2 demonstrou estar mais seguro 

para falar nos dois idiomas)). 

•  Passamos uma hora nessa primeira atividade na roda.       

• AE1 leu o título de um livro em Português para um amigo da sala. 

• A professora cobrou de alguns alunos o caderno de caligrafia. 
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• Em seguida, a PAE dividiu a turma em quatro grupos e solicitou que trabalhassem 

com o caderno de textos. AE1 e AE2 ficaram em grupos diferentes e também foram 

separados no momento da roda ((Ficamos em dúvida: será que sempre foi assim?)). 

• Nessa atividade, a educadora pediu que as crianças reescrevessem uma história 

trabalhada em sala “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado. Ela destacou a 

necessidade dos alunos estarem observando a ortografia, sinais de pontuação e a estrutura 

do texto. Tanto AE2 quanto AE1 tomaram a iniciativa na atividade.    

•  A professora olhou para o texto de AE1 e falou: -“parecian? Se coloca ‘n’ em final 

de palavra, AE1?”. A criança respondeu: -“não”. ((A professora não atentou para o fato de 

que em espanhol, a língua materna da criança, as palavras podem ser escritas com “n” no 

final)).    

• Fala da educadora: -“nós só temos uma língua portuguesa. A fala muda, mas a 

escrita não” ((ela nos explicou que em razão da diversidade de sotaques presentes na sala 

de aula – diferenças marcantes entre os nativos de Pipa e alunos de outros estados 

brasileiros – se fazia necessário chamar a atenção para a universalidade do código escrito, 

nesse caso, na língua portuguesa)).  

• Perguntamo-nos: como será que se deu o choque entre as línguas para essas 

duas crianças, que além de falar o Português estão, lendo-o e escrevendo-o? No caso, 

estão em processo de construção da escrita e da leitura. Já alfabetizados, mas na primeira 

fase de reflexão sobre a norma culta da linguagem, ou seja, sobre os aspectos gramaticais e 

estruturais da língua.     

• A professora nos relatou que no inicio do ano quando recebeu os alunos 

estrangeiros pensou: “o que vou fazer com eles?” e complementou: “ainda bem que falavam 

o espanhol, uma língua aproximada do Português”.  

• Ela ((a professora dos alunos imigrantes)) disse que nos dois primeiros meses de 

aula em 2007, estudaram sobre a identidade das crianças, explorando questões como: de 

que lugar eu sou? Aonde eu vim morar? E que nessa pesquisa tiveram a oportunidade de 

manipular com frequência os mapas do mundo, do Brasil e do RN. Fizeram ainda um 

passeio pelo entorno da escola, a partir do qual ela motivou os alunos a falarem sobre as 

vidas deles. Naquela ocasião, ela contou que as crianças estrangeiras falaram como era a 

cidade que moravam e que tanto AE1 quanto AE2 apontaram como maiores diferenças 

entre Pipa e a Argentina, aspectos relacionados às escolas: lá a professora não brincava 

com os alunos no intervalo; na sala não eram feitas rodas, semicírculos com as carteiras ou 

grupos e eles não podiam subir nas árvores.  

•  A educadora falou em um tom de voz elevado sala, mas se dirigindo à AE1: -”AE2, 

já refez quase tudo, heim, AE1?”. ((Compara o desempenho dos dois alunos estrangeiros. 
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Não concordamos com esse tipo de intervenção, pois percebemos que AE1 não ficou à 

vontade, mostrando-se ansioso ao colocar a mão na cabeça e ao olhar repetidas vezes para 

o teto da sala sem progredir na sua produção escrita.)). 

• AE2 escreveu: “o coelho procuro” e a professora lhe perguntou se ele era o 

narrador personagem. O aluno respondeu que não e então ela colocou a questão para o 

grupo ((sobre 1ª pessoa, tipos de narrador, etc.)). 

•  Na mesa de AE1, PAE leu sua produção e exclamou: -“zeitonas? O que é isso? 

Leia novamente”. ((Não falou em tom de reprovação. Questionou para levar o aluno a 

pensar sobre essa escrita)). 

• O tempo inteiro a educadora circulava entre as mesas, atendendo aos alunos 

individualmente. 

• AE2 recorria à professora constantemente: -“professora, vem cá”. Já AE1, se 

dispersava mexendo no caderno, brincando com os objetos que estavam na mesa e 

chamando a atenção de AE2.     

• A educadora bateu com a mão nos objetos ((livro e mesas)) para chamar a atenção 

do grupo.           

• Às 9:45h as crianças guardaram o caderno, lancharam e foram para o intervalo. 

• No intervalo, conversamos com a diretora que nos apontou casos de outras 

crianças estrangeiras da escola tanto no Ensino Fundamental, quanto na Educação Infantil. 

((Como nós gostaríamos de estar no mês de julho, pois teria sido possível observar mais de 

uma turma!)). 

• Descrição da sala de aula: nas paredes, afixados um mapa do RN e um cartaz 

sobre a coleta seletiva e reciclagem do lixo ((a educadora afirmou que os outros mapas 

trabalhados, os cartazes e atividades que eram expostas na sala haviam sido guardados 

para serem entregues aos familiares dos alunos, pois já estávamos no último mês de aula)); 

possui um quadro negro; canto da leitura com diversos tipos de impressos, como: 

dicionários, jornais, revistas, gibis, livros de literatura, livros paradidáticos e gramáticas; as 

carteiras são bem conservadas e possui uma mesa grande e baixa na qual são arrumados 

os materiais pedagógicos: lápis de cor, tintas, pincéis, cadernos, tesouras, colas, sucatas, 

etc. Sentimos falta de jogos na sala, mas a educadora explicou que ficavam guardados na 

sala de brinquedos e eram trazidos para a sala de aula quando necessário.         

•  Após o recreio, os alunos continuaram a atividade de reescrita da história “Menina 

bonita do laço de fita”. AE2 pediu a ajuda da professora para construir o seu texto. 

• Dois meninos da turma voltaram sem camisa para a sala e esse comportamento foi 

encarado por todos de forma natural. ((Ficamos surpresos, já que isso jamais seria admitido 

nas escolas de Natal. Quando questionamos isso à diretora, ela afirmou que por estarmos 
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em uma praia é muito normal que os homens, inclusive os pais dos alunos, busquem seus 

filhos na escola sem camisa)).   

• AE1 não escreveu nada até às 10:55h e a professora falou: -“preciso chamar P. e 

E. para você escrever?”. Referia-se aos pais da criança. ((Pensamos que essa atitude da 

educadora não foi positiva no sentido de que a “ameaça” pode causar certa pressão no 

aluno e a consequente sensação de fracasso, o que por sua vez, comprometerá a auto-

estima e a capacidade de superação dos conflitos)). 

• AE2 desenvolveu com facilidade a sua produção escrita. 

•  A diretora D. relatou que tanto os pais de AE1 quanto os de AE2 eram argentinos, 

porém os pais do primeiro evitavam falar o espanhol em casa para que pudessem aprender 

o Português. 

• A professora atendeu AE2 com frequência e quando se aproximou de AE1, veio 

com nova indagação ((visando a reflexão)): -“dacuelas?”. O aluno respondeu: -“c” e a 

educadora: -“cuelas?”. A criança ficou pensando com a mão na cabeça.   

• Ao final da manhã, a mãe de AE1 conversou com a professora e a diretora sobre a 

mudança da criança para uma escola privada de Goianinha no próximo ano.   

 

Dia 21/11/2007 ((2º dia de observação - de 08:00 às 12:00h)). 

 

• Quando chegamos à sala de aula, as crianças estavam degustando poesias de 

Cecília Meireles. AE2 e AE1 começaram a ler as duas primeiras estrofes e a professora deu 

continuidade às demais estrofes.  

• Os alunos nativos já conheciam bem o livro ”Ou isto ou aquilo”, então foram 

pedindo que a professora recitasse algumas poesias específicas. Chegaram a “cantar” e, 

novamente, AE2 ficou atento e Inácio a mexer os lábios. 

• O grupo estava organizando uma grande exposição para a ultima semana de aula 

e tinha como tema a hidrografia do Brasil.     

• A professora foi à Secretaria de Educação do Estado com o objetivo de legalizar a 

presença das crianças estrangeiras na escola ((já havia passado pelo mesmo processo no 

mês de junho só que para resolver a situação de outro aluno)). AE1 e sua irmã L. ((aluna do 

4º ano)) tiveram que fazer a equivalência, já AE2, por não possuir o histórico escolar de seu 

país de origem, precisou fazer o exame de reclassificação. ((Vimos que, de certa forma, 

diante do conhecimento que obtivemos da Secretaria, pudemos orientar à escola quanto às 

providências necessárias para essa legalização)). 
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• A professora nos informou que AE1 havia adquirido um dicionário 

Português/espanhol, mas não o vimos utilizar em sala de aula ((a educadora explicou que 

foi um recurso muito utilizado pela criança assim que chegou à escola)).  

• As crianças saíram da roda e se dirigiram às mesas para retomar a reescrita do 

texto “Menina bonita do laço de fita”. 

• Lembrar de: observar a interação dos alunos estrangeiros com a professora em 

todos os momentos da rotina; caracterizar a escola; olhar os cadernos de textos e livros das 

duas crianças ((saber como foram propostas as atividades no início do ano)). 

•  A educadora questionou: -“você conseguiu acabar, AE1?”. Ele respondeu que sim, 

mas quando ela observou o caderno da criança, falou: -“não está pronto. Arrume esse 

texto!” ((((Desta vez, em tom de reprovação)))). 

• Faixa etária dos alunos da turma: de 07 a 10 anos. 

• PAE estava trabalhando a reescrita da mesma história há 15 dias, explorando as 

diferenças entre as palavras, o uso do pronome, estrutura textual, etc. As crianças fizeram 

várias reescritas, corrigindo a própria produção até chegarem ao seu resultado desejado, o 

mais aproximado do texto real. ((PAE nos contou que esperava que as crianças realizassem 

uma adaptação, uma reestruturação da história de forma clara e coesa, mas que partira 

delas a necessidade de escrever o mais próximo do que estava no livro)).   

• Conversa da professora com o aluno AE1: -“isso não é um texto, é um amontoado 

de palavras! Parece que você pensa que já está de férias”.  

• AE1 mostrou-se um pouco confuso e disperso, enquanto que AE2 continuava 

produzindo, sem recorrer à PAE.  

• A educadora também fez orientações a respeito da atividade de AE2: -“Isso é um 

parágrafo AE2? ((AE2 escreve sem parágrafos)). Olhe e veja se isso é um parágrafo. Nós 

temos que pensar naquilo que está escrito, na forma em que está escrito”.  

• AE1 pegou a régua para marcar o espaço do parágrafo, mas depois continuou 

disperso. Punha a mão na cabeça, olhava para o caderno, “escrevia” ((parecia estar 

fazendo-de-conta)) debruçando-se sobre o texto e olhava o movimento fora da sala.  

Conforme as outras crianças compartilhavam as suas dúvidas, a professora ia ao 

quadro e dava explicações sobre concordância, uso da pontuação, entre outras. O 

conteúdo era ministrado de acordo com o movimento de produção escrita das crianças. 

((Acreditamos ser essa uma boa estratégia metodológica, pois ao mesmo tempo em que 

os alunos tiravam suas dúvidas, a educadora explicava os conteúdos relacionados à 

matéria. Ou seja, havia uma constante interação entre o que precisava ser ensinado e o 

que se desejava ser aprendido)). Exemplo: ela escreveu no quadro: “os olhos dela 
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parecia” ((produção de um dos alunos)) e afirma: “o verbo tem que concordar com o 

substantivo, não é? Então, como é que deve ficar?”. 

• Diante das explicações, AE2 ficava atento e AE1, alheio. 

• Vinte e cinco minutos depois da última intervenção a professora se aproximou de 

AE1 e colocou: - “e até agora nada, não é AE1?”. 

•  AE1 contou com uma colega quantas linhas havia conseguido escrever: -“once!”. 

Ele continuava distraído, escrevia um pouco e depois “olhava para o tempo”. A educadora 

não se aproximou dele até às 9:45h ((por mais de 30 min)). ((Pensamos que se PAE tivesse 

deixado claro para a turma que a reescrita não precisava ser uma cópia fiel do livro, muitos 

dos alunos já teriam concluído a atividade, inclusive as crianças estrangeiras. A idéia de 

representar TODOS os diálogos entre a menina e o coelho deixava as crianças exaustas e 

insatisfeitas, por não conseguirem lembrar de tudo “timtim por timtim”. Na verdade, a história 

não era curta e nem mesmo um adulto teria memória suficiente para recordar todo o enredo 

do livro!)). 

• Comportamento de AE1: mão na cabeça, olhar perdido, inquietação e provável 

desmotivação. Dez minutos depois e ele ainda estava brincando com o lápis e conversando 

com os colegas da sua mesa.  

• Às 10:55h, novo comentário da professora a respeito de AE1: -“essa construção 

não existe, nem aqui nem na Argentina! Curla? O que é curla? Existe uma diferença muito 

grande entre o que você fez e o que era para fazer”. ((PAE mais uma vez demonstra 

insatisfação com o texto de AE1)). 

• No intervalo, eu e PAE conversamos sobre os alunos estrangeiros. Ela relatou que 

percebeu certa “recuada” de AE1 com relação à língua portuguesa. Quando entrei em 

contato com a escola fui informada de que as duas crianças estavam bem desenvolvidas no 

novo idioma. AE2 realmente mostrava-se seguro, mas e AE1? Estavam olhando 

atentamente para ele? Que estratégias a professora utilizava para que ele avançasse? 

• Na turma do 2º ano estão matriculadas: 16 alunos ((2 estrangeiros, 2 filhos de 

estrangeiros, 1 nascido em outro estado brasileiro e 11 nativos de Pipa)).  

• Quando retornaram do intervalo as crianças passaram a trabalhar com a 

matemática, utilizando-se do livro didático. 

• Em matemática, AE1 mostrou maior interesse. Conseguiu ler o enunciado, montar 

operações de adição e subtração. Na resolução de problema, precisou da mediação da 

professora por duas ocasiões, pedindo sua atenção e sendo atendido prontamente. -

“professora, é setenta e dois?”. Ela olhou e respondeu: -“sim!”. 

• AE1 preferia pensar sozinho, já AE2 conversava mais com os colegas sobre as 

questões. 
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• Uma criança chega a fazer perguntas para AE1 sobre a atividade de matemática. 

• AE1 procurou a professora para tirar dúvidas sobre o problema. Ele só conseguiu 

entender metade do enunciado e pensou que fosse suficiente. A educadora comentou: -” 

leia o restante. Você só está vendo a primeira parte da pergunta”. Ele tentou olhar o do 

amigo e disse depois da tentativa: -“eu não sei fazer não!”. E se dispersou novamente 

brincando com a régua. ((Nessa situação, a professora deveria ter tido um olhar mais 

sensível sobre a dificuldade de interpretação do aluno na nova língua. Deveria ter lido o 

enunciado junto à criança e feito a sua problematização. Dessa forma, estaria fazendo-a 

pensar sobre o escrito, além de não permitir que ela se distraísse ou desistisse de realizar o 

desafio matemático)). 

• Idéias para a dissertação: relato da prática de PAE ((suas estratégias, providências 

em relação aos alunos estrangeiros - estudo, pesquisa, mudança na prática, adaptação 

curricular e planejamento)).  

• Já observamos que é uma professora que circula entre os grupos, que faz 

intervenções e comentários sobre as produções das crianças, mas que precisa ser mais 

sensível na forma de colocar essa problematização. 

• Observação sobre uma peculiaridade da escola: mesmo no Ensino Fundamental, 

os alunos têm momentos diários na roda. Prática geralmente abolida por nossas instituições 

educativas, nesse nível de ensino. 

• Momento de reflexão: o curso de Pedagogia deveria considerar todos os alunos 

que fazem parte de nossas escolas. Há uma ênfase na Educação Especial; fala-se de cotas 

para minorias raciais, mas é como se os estrangeiros não existissem no sistema 

educacional brasileiro!     

• Caracterização da escola: 4 salas de aula, galpão, galpãozinho, quadra de 

esportes, refeitório, secretaria, cozinha, sala de brinquedos e fantasias, sala de leitura, 5 

banheiros ((2 adaptados para as crianças, 2 comuns e 1 para professores)), parque, quintal 

((espécie de pátio)), escola construída sobre uma duna ((conservação do solo e árvores)), 1 

depósito, lavatório, anfiteatro ((chão também de areia)), parque, rampas e escadas. 

• Funcionários da instituição: 8 professoras de sala de aula ((1 possui apenas Ensino 

Médio, 1 formado em Biblioteconomia e 6 são Pedagogas – formadas pela UFRN, UNP, 

UNB e na sua maioria, pela UVA )), 1 professor de Educação Física ((ensina capoeira e 

futebol para as crianças)), 1 professora de inglês ((holandesa, nativa do idioma)), 3 

Auxiliares de Serviços Gerais, 1 diretora pedagógica ((formada em Pedagogia em Buenos 

Aires, na Argentina )) e 1 diretor administrativo. 
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• Clientela atendida pela escola: crianças estrangeiras e filhas de estrangeiros 

((filhas de empresários ou de empregados dos empresários)), crianças nascidas em outros 

estados brasileiros e crianças nativas de Pipa, Tibau do Sul e Goianinha.    

• Nível sócio-econômico dos alunos ((estrangeiros, nativos e nascidos em outros 

estados)) da escola campo de pesquisa, segundo a diretora D: oscila muito – algumas 

famílias são mais estruturadas ((proprietários de restaurantes, pousadas ou outros pontos 

comerciais)), algumas são empregadas dos empresários e outras possuem uma condição 

financeira razoável ((profissionais autônomos)).  

 

Dia 23/11/2007 ((3º dia de observação - de 08:00 às 12:00h )). 

 

• Iniciamos a manhã sentados em roda no galpão para a Assembléia das crianças. 

Um aluno foi escolhido pela mediadora, a diretora D, como coordenador e dava a voz aos 

que pediam a vez. As crianças colocaram os problemas referentes à escola e todas juntas 

pensaram nas soluções. Essa prática era realizada nas sextas-feiras e envolvia os alunos 

de todas as turmas, menos os bem pequenos da Educação Infantil . É um momento de 

discussão e troca entre alunos e professores, no qual eles são incentivados a expressar 

seus sentimentos, idéias e opiniões sobre a vida na escola. Primeiro problema do dia: os 

livros estão sendo rasgados. Sugestões das crianças: colocar avisos na sala de leitura e as 

crianças que ainda não sabem ler só deverão ir para lá com suas professoras ((para que 

elas leiam os avisos e lembrem da importância do cuidado com os livros)). Segundo 

problema do dia: prejuízo das folhas para desenho. Sugestões das crianças: desenhar dos 

dois lados da folha, se o primeiro desenho não deu certo. ((Em nossa opinião, a Assembléia 

é uma excelente oportunidade que a escola encontrou de conhecer a percepção das 

crianças sobre a sua realidade, além de estimulá-las a participarem das decisões da escola, 

a confiarem nas suas idéias e a adquirirem postura crítica e autônoma diante das situações - 

problema)). 

• Nesta atividade, as crianças não são separadas por turma, podendo interagir 

livremente. ((Muito interessante essa dinâmica de deixar as crianças “misturadas”, pois 

possibilita a relação direta entre as diferentes faixas etárias, o que para nós, é muito válido 

para o amadurecimento dos pequenos e desenvolvimento do senso de responsabilidade e 

respeito por parte dos maiores)).      

• A professora acrescentou que quando há aniversários de crianças na semana, a 

escola canta os “parabéns para você” na Assembléia e que na comemoração dos alunos 

estrangeiros, a música é cantada também na língua materna deles. 
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• Quando voltamos para a sala de aula, PAE mostrou para as crianças na roda os 

novos livros de literatura infantil que haviam sido comprados em sebos da cidade do Natal. 

((Mesmo sendo livros de segunda mão, estavam semi-novos! Os alunos vibraram e 

manipularam as obras com muito entusiasmo, já antecipando quais levariam para casa)). 

• PAE também demonstrou estar muito animada e feliz com a novidade. As crianças 

comentaram: -“adorei a surpresa!”; - “eu também!”; -“eu quero esse!”; -“e eu esse!”; -“olha 

que legal esse livro!”; -“gostei da capa desse!”.     

• A professora anotou quais livros as crianças escolheram para ler no final de 

semana. ((Na escola, elas costumavam realizar empréstimos de livros a serem levados para 

casa)).  

• AE2 e AE1 conversaram sobre os seus livros, em Português. ((Como será que a 

escola conseguiu que eles substituíssem a comunicação em espanhol por Português?)). 

Resposta: a professora nos disse que desde o começo eles tentavam se comunicar na 

língua portuguesa. Estavam inicialmente juntos, mas depois foram estrategicamente 

separados para desenvolver a autonomia no novo idioma.     

• A aula seguiu e na atividade de matemática com material concreto ((tampas de 

garrafas)), AE1 passou um bom tempo para ler e entender o enunciado da questão: -

“professora aqui não é para fazer nada!”. E a educadora respondeu: -“agora que você 

descobriu isso?”. ((Novamente ela se dirigiu ao aluno com impaciência, mas ele pareceu 

ignorar – o que sabemos era a verdade!)).    

• As outras crianças, inclusive AE2, já haviam ultrapassado essa questão e 

trabalhavam em grupo. AE1 havia organizado as tampinhas individualmente e só quando 

compreendeu o enunciado é que se juntou às outras crianças. 

• AE2 falou: -“PAE, AE1 está copiando do nosso!”. ((A professora não deu atenção, 

pois estava auxiliando o outro grupo. Esse teria sido um ótimo momento para ela conversar 

com AE1 sobre a importância dele resolver o exercício pensando e de esclarecer as suas 

principais dúvidas)) 

• AE1 pôs a mão na cabeça e começou a pensar. 

• A professora questionou: -“por que não começou a fazer, AE1?”. Ela passava pelos 

grupos e problematizava as questões. 

• Alguns minutos depois, a professora: -“AE1 nem isso, né? Está aí dormindo!”. O 

grupo dele ainda não havia concluído a atividade. 

• Finalmente, com a intervenção de PAE ((depois que ela atendeu ao primeiro 

grupo)), os alunos do grupo de AE1 conseguiram desenvolver o raciocínio da questão. 

• Após o intervalo, através dos jogos sócio-dramáticos, as crianças deram 

continuidade à confecção das roupas dos bonecos. O 2º ano representaria a hidrografia 
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regional, o Rio Galhardo e os cortadores de cana-de-açúcar de Goianinha, na grande 

exposição de artes do final do ano. 

• Perguntamos a AE1 por que eles estavam montando bonecos e ele respondeu: -

“para a exposição. São trabalhadores da cana-de-açúcar”.    

• Durante a atividade de artes, alguns alunos comentaram: -“tudo o que AE1 faz, 

AE2 quer fazer também”. -“E o contrário”. -“Se um vai ao banheiro, o outro quer ir 

também...”.  

• AE2 acrescentou a respeito de AE1: -“ele me imitou”. Pois os bonecos estavam 

iguais!    

• A educadora saiu para uma reunião e as crianças continuaram confeccionando os 

bonecos. Aproveitamos esse tempo para interagir com elas e perguntamos quantas línguas 

falavam. AE1 disse que ele e AE2 falavam espanhol: - “a gente veio da Argentina”. Os 

outros alunos ainda responderam: -“quando os dois chegaram só falavam: ‘mira, mira’ “. 

• AE1 e AE2 vieram morar em Pipa no mês de novembro de 2006 ((pelo menos, foi o 

que nos informaram)). 

 

Dia 26/11/2007 ((4º dia de observação - de 08:00 às 12:00h)). 

 

• Hoje AE2 fez a prova de reclassificação ((processo orientado pela Secretaria 

Estadual de Educação que objetiva avaliar o nível de conhecimento teórico do aluno e, 

assim, definir para que turma ele deverá ser encaminhado)). A professora explicou às 

crianças a diferença entre a equivalência ((comparação entre históricos escolares)) e a 

reclassificação.     

• Os alunos deram continuidade à reescrita do livro “Menina bonita do laço de fita”. 

• PAE se dirigiu a AE1, entregou-lhe o caderno e afirmou: -“pronto senhor AE1, sai 

dessa “pasmaceira” que tem muito o que fazer!”. ((A professora continuou com a mesma 

postura crítica!)). 

•  Como de costume, PAE passou olhando os textos das crianças e quando chegou 

na carteira de AE1, questionou:- “AE1, você está parado por quê? Aí parado com essa 

cara.... essa inércia!”. ((Ela mostrava-se inconformada com a apatia da criança)).          

• A educadora nos falou que vinha percebendo as dificuldades do aluno e que 

pretendia falar com seus pais. Ela disse para AE1 - “você falou para sua mãe que eu preciso 

conversar com ela? Acho que você está gastando energia no lugar errado, pois no recreio 

eu não te vejo nessa inércia!”. ((Realmente na hora do intervalo, o aluno brincava e corria 

animado, mas quando voltava para a sala ficava quieto e sem iniciativa. Por que será?)).       
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• PAE arrancou a página do caderno de AE1 e pediu que ele começasse tudo de 

novo ((nós nem podíamos acreditar nisso! Depois de tantos dias, ele teria que recomeçar!)). 

Após um tempo, ela afirmou que o primeiro parágrafo estava correto e solicitou que ele 

lesse o segundo.  

•  As observações da docente continuaram: -“depois desse tempo todo, você só 

escreveu três palavras? Isso já está me irritando! AE2 fez praticamente tudo!”. ((Novamente 

a comparação com AE2 e a falta de paciência)). 

• AE1 se preocupava em mostrar para PAE que estava produzindo. Observava se 

ela está olhando e escrevia. Quando ela relaxava, ele voltava para a dispersão. 

• Ao notar que AE1 continuava desinteressado a professora lhe chamou a atenção: -

“hei, acorda! Olha só como você não está ligado em nada!”. 

• PAE voltou à mesa de AE1 e falou: -“calma, me deixe olhar o que você está 

fazendo”. Ela observou e concluiu: -“muito bem rapaz! Esse parágrafo tá lindo! Continue”. 

((Foi a primeira vez que presenciamos um elogio ao aluno e acreditamos que foi importante 

esse incentivo por parte da docente)).       

• A criança começou a avançar no processo de escrita e ouviu mais elogios da sua 

professora:- “muito bem mocinho! Está vendo? Quando você quer, você consegue!”.   

• Muitas intervenções pedagógicas foram feitas durante a aula: -“pele tem acento? 

Purlá não existe, por lá são duas palavras! Que sinal usamos após um vocativo? Quando 

chamamos uma pessoa? Não, não, não. Você está escrevendo em Portuguêsrapaz! Qual 

com “u”, AE1? Pensa bem, isso é fala do narrador? Tem certeza que inventou se escreve 

dessa forma ((sem o u))? Segreto? ((ele quis dizer: segredo)). Qual com o no final?  

• No intervalo, a turma brincou de roda no quintal e os alunos argentinos 

demonstraram conhecer as regras e músicas das brincadeiras. 

• AE1 e AE2 brincaram normalmente com os demais de correr e de amarelinha ((a 

brincadeira é universal!)).    

• Após o recreio, AE1 ficou mais centrado na produção textual, chegando a recorrer 

algumas vezes à professora: -“PAE, depois da fala da menina é ponto final?”. Ela indica que 

sim.  

• AE1 iria levar o caderno para terminar a atividade em casa e a docente destacou:- 

“nem pense em pedir ajuda para L., tá? Faça sozinho! Nem peça para seu pai e sua mãe 

porque eles não vão entender o que você escreveu!”. ((Compreendemos que o objetivo da 

professora era o de fazer AE1 acreditar na sua capacidade de realizar a tarefa sem a ajuda 

da irmã L. E que não adiantaria mostrar aos pais, pelo fato de ambos não dominarem o 

Português)). 
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Dia 27/11/2007 ((5º dia de observação - de 08:00 às 12:00h )). 

 

• Antes de entrar no campo de pesquisa, foi interessante observar como as crianças 

se deslocavam de suas casas para a escola: algumas de carro com os pais, outras a pé, 

sozinhas e acompanhadas, e teve até o caso de uma criança que veio na cestinha da 

bicicleta do pai.  

•  Ás 8:10h, AE1 chegou atrasado na sala e as crianças brincaram: -“êita, já está na 

hora do recreio!”. Ele retrucou aborrecido: -” não, está não! “.     

•  A professora estava numa reunião de pais e pediu que a turma concluísse a 

reescrita. O grupo ficou sozinho nesse primeiro momento e nós continuamos a observação. 

• Rotina da turma: nas terças e quintas-feiras, o 2º ano possui aulas de artes ((com a 

diretora D.)), inglês e capoeira no turno da tarde. 

•  AE1 às vezes se distraía e, ás vezes, escrevia alguma coisa.  

• Hoje, sempre que a professora chamava a sua atenção, ele parava de produzir 

((era como se ficasse “travado” diante da “cobrança”)). Inclusive quando estava junto às 

crianças do seu grupo. 

•  Primeiros comentários da educadora sobre a produção de AE1:- “mostra o que 

você fez em casa AE1. O que foi que eu disse para que você prestasse a atenção? Fala do 

narrador é fala do narrador e a segunda fala do personagem é representada por um sinal de 

pontuação. Que sinal é esse? Vamos, continua”. 

•  A criança se voltou para o texto e trinta minutos depois a professora retornou: -

“Não AE1! Faz um tempão que você está nessa mesma frase! Você só faz quando estou no 

seu pé. Está no mesmo enrosco que eu já tinha te tirado por escrever sem pensar! A menina 

não sabia, mas invento?”. 

• AE1 ouve a professora com atenção e tenta novamente escrever. 

• Um aluno da turma afirma: -“ele está só fingindo”.  

• A professora me disponibilizou o caderno do primeiro semestre da criança. Ele 

chegou na escola no início de fevereiro de 2007, mas em Pipa no mês de novembro de 

2006.   

• PAE marcou entrevista com a mãe de AE1 para a sexta-feira.   

• Após o intervalo, as crianças continuaram confeccionando os bonecos para a 

exposição de artes com a ajuda da professora. Fomos para as mesas do refeitório e os 

alunos puderam trabalhar mais livremente. 

• Hoje vimos outro dos sócios da escola o J. Ele também é professor de artes só que 

no turno da manhã. A D. fica com essa matéria no turno vespertino.  
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• Reflexão: a aula de capoeira também pode ter contribuído na aprendizagem dos 

alunos estrangeiros acerca do novo idioma, da nova cultura. 

 

Dia 28/11/2007 ((6º dia de observação - de 08:00 às 12:00h )) 

 

• No início da manhã a professora dividiu a turma em dois grupos: o das crianças 

que ainda precisavam concluir a reescrita de “Menina bonita do laço de fita” e o das que 

confeccionariam o livro “Pinóquio”. AE1 estava no primeiro grupo.  

• A turma já havia começado essa confecção no início do terceiro trimestre, portanto 

possuía algumas páginas feitas. Os alunos precisavam colocar as páginas em ordem e fazer 

as que faltavam para formar os livros. Estavam se preparando para  socializá-los na 

exposição.  

• AE2 leu trechos do livro “Pinóquio” para que a professora escrevesse no quadro. 

PAE falou com satisfação para o aluno: -“agora aprendeu a ditar, né rapaz?”.     

• Ao invés de continuar fazendo a atividade, AE1 se distraía acompanhando o ditado 

de AE2 à professora.    

• Quando a docente se ausentou para uma reunião, AE1 não produziu nada. Foi só 

ela chegar para que ele “ensaiasse” que estava escrevendo. 

• AE1 continuava disperso, conversando em Portuguêscom os amigos e sem 

desenvolver a atividade. 

• PAE passou a aula indo à mesa da criança e chamando a sua atenção: -“ô AE1, 

você está parado com essa cara de: “-‘oba, estou de férias’, né? Já terminou?”. A criança 

respondeu: -“não. Eu não sei as coisas que estão erradas”. Ela retrucou: -“leia e preste 

atenção!”; -“AE1 lê o que você escreveu, tá bom?”; - “AE1 não finge que está lendo, lê! Eu 

não quero encontrar erros quando chegar aí!”. 

• Mesmo sem a educadora por perto, o aluno conseguia ler, mas na hora de refletir 

sobre o quê e como deveria escrever, era notável a necessidade da mediação. 

• Novas intervenções foram realizadas pela professora nessa atividade: -“e agora o 

que acontece?; Não, não vota, volta. O som é mais aberto”. A criança escreve vouta. - “Não 

o u. Qual é a letra? AE1 disse? -“H?“. Ele não conseguiu chegar à resposta e AE2 

complementou: -“é o L”.    

• Professora: -“o coelho volta à casa da menina várias vezes e pergunta a mesma 

coisa. Várias vezes? Está faltando o que nesse a?”. AE1: -“v?”. PAE:- “não. Você emendou 

muito essas duas palavras aqui!”. 

• O texto de AE1 precisou ser muito revisado pela educadora. ((Sempre na dinâmica 

de ler, chamar atenção para o erro e solicitar a correção do aluno)). 
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• AE1 finalmente terminou a atividade de reescrita. Percebemos que as exigências 

para ele não foram as mesmas colocadas para as outras crianças.  

• Comentário da professora:- “olha só! AE2 dando aula de língua portuguesa para 

vocês! Que mundo é esse?”. ((Novamente a professora evidenciava a desenvoltura de 

AE2)). 

• No intervalo, a diretora D. nos contou que a escola não explora as datas 

comemorativas. - “A festa do Natal é assunto da família, não é responsabilidade da escola!”. 

Ela complementou ainda que o folclore, a cultura é trabalhada diariamente na dinâmica 

escolar. 

• A professora anunciou que jogaria queimada no recreio com as crianças e elas 

vibraram de alegria!  

• Após o intervalo, a turma realizou um jogo de matemática. As crianças foram 

divididas em dois grupos e precisavam distribuir certa quantidade de tampinhas entre si. A 

professora questionou: -“quando a gente distribui, quando a gente reparte, a gente faz o 

quê?”. AE1 respondeu: -“dividir!”.  ((A professora demonstrou satisfação diante da resposta 

correta de AE1)). 

• O aluno se concentrou e participou bem mais da atividade de matemática. 

• Depois de desenvolver a questão a partir de uma situação concreta, as crianças 

passaram a trabalhar em atividades com o livro didático. AE1 mostrou a resolução da 

questão para PAE, que falou: - “Muito bom, rapaz! Você é muito bom em matemática! Você 

leu, fez e entendeu tudo!”. 

• AE1 disse para a colega ao lado: -“eu sou bom em matemática!”. 

• Observamos que na atividade de matemática o aluno recorreu constantemente à 

professora, mas que nas de línguagem, ele preferia ser abordado por ela ((enquanto ela não 

se aproximava, ele “fazia de conta” que estava produzindo)).  

• Final da aula: roda e degustação literária ((a professora leu histórias escolhidas 

pela turma)). 

 

Dia 29/11/2007 ((7º dia de observação - de 08:00 às 12:00h)) 

 

• A professora disse à turma que continuasse a atividade de matemática da aula 

anterior. Ela observou o registro de AE1 e comentou: -“fasi ou fazer?”. A criança pensou e 

falou em seguida: -“tem um r no final!”. Ela sorriu e confirmou com a cabeça, além de 

complementar: -“e não é com s é com z”.     

• A PAE demonstrava visível cansaço e certa impaciência em alguns momentos, 

mas na maior parte de nossas observações a vimos fazer correções com o grupo da 
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seguinte forma: lia com a criança a sua atividade; problematizava os erros através de 

perguntas do tipo: -“Como e o que podemos colocar aqui?”; oralizava as palavras quando 

essas não eram compreendidas.         

• AE1 conversava espontaneamente com os colegas de sala: -“eu trouxe caxú”. Uma 

criança questionou: -“caxú? Por que tu fala assim, caxú?”. Uma terceira acrescentou: -

“porque ele é argentino, né?”. Nesse momento, a professora interveio: -“você não conhecia 

o cajú, né AE1?”. Ele respondeu: -“más o menos”. E ela questionou novamente: -“mais ou 

menos, como assim? Você já tinha visto o cajú antes de vir para cá?”. Ele respondeu: -“no”.    

• No intervalo conseguimos fazer uma breve entrevista com AE1. ((A entrevista foi 

um tanto corrida, pois a criança estava ansiosa para ir ao parque. Provavelmente 

precisaremos refazê-la)). 

• Tiramos fotos dos principais espaços da escola. 

 

Dia 30/11/2007 ((8º dia de observação - de 08:00 às 12:00h )). 

 

• Hoje as turmas realizaram a última assembléia do ano ((levantamento do que 

aconteceu de bom, de ruim e de mais ou menos em 2007)). Mas não pudemos assisti-la 

completamente, pois tivemos que sair para a entrevista com a mãe de AE1. 

• A mãe do aluno afirmou que chegaram ao Brasil no dia 17 de novembro de 2006 e 

que inicialmente passaram vinte dias no Rio de Janeiro.  Ela destacou ainda na entrevista 

que a melhor forma que os pais têm de ajudar os filhos na aprendizagem do Portuguêscomo 

língua estrangeira é estando próximo deles, cuidando deles. ((Os detalhes estão na parte da 

transcrição da entrevista)).    

• Voltando para a sala, as crianças continuaram a atividade de matemática. 

• AE1 pediu ajuda à professora, no entanto foi bem mais independente do que nos 

exercícios de leitura e produção escrita. 

• Quando a professora se dirigia à AE2, AE1 se distraía e ficava observando o 

diálogo entre os dois.  

• Ao constatar que AE1 estava distraído, a professora interferiu: -“de novo AE1! 

Carinhos não, carrinhos. Ou AE1... quando é que a minha borracha irá se separar do seu 

lápis?” ((disse em tom de brincadeira)). 

• Roda final e degustação literária realizada pela professora na roda, com livros 

trazidos por um aluno.  

• Fizemos também a entrevista com a coordenadora D. 
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 Dia 30/11/2007 ((9º dia de observação - de 08:00 às 12:00h)) 

 

• Entramos na ultima semana de aula do ano de 2007. 

• AE2 e AE1 conversaram em Português: - “a gente vai levar o boletim?”. E AE1 

respondeu: - “Ainda não vi!”. ((As crianças estavam tranquilas e embora falassem sobre as 

notas, não demonstraram ansiedade ou preocupação com o processo avaliativo.)) 

• A educadora arrumou as pastas e boletins enquanto os alunos continuaram a 

atividade de matemática. Ela destacou o interesse e facilidade de AE1 pela disciplina e que 

isso não se dava apenas pela universalidade dos números, já que havia a questão dos 

enunciados. ((Nesse momento, a professora reforçou mais uma vez a idéia de que AE1 era 

bom em matemática e na questão da leitura)).   

• Sobre a avaliação, a escola não realizava provas, mas atividades que eram 

desenvolvidas no cotidiano e depois analisadas pela professora no sentido dos avanços 

((observação diária e análise dos registros escritos – atividades avaliativas)).  

• PAE comentou que as atividades de língua portuguesa eram mais difíceis para ele 

sim! -“Imagine ele pensar em espanhol e ter que escrever em Português!”.  

• A professora também nos contou que AE1 chegou à escola bem introspectivo e 

que só depois se soltou. Em abril ou maio, a família teve um problema financeiro e talvez 

fosse até embora, então a criança parou de escrever. Obteve alguns avanços durante o ano, 

mas quando soube que iria mudar de escola, deu uma boa recuada. ((A educadora 

constatou que a questão emocional estava diretamente relacionada às dificuldades com a 

nova língua, principalmente na escrita)). 

• A professora nos contou que a mãe de AE1 lhe disse que o aluno não falava mais 

sobre o que acontecia na escola e que apenas havia mencionado a nossa presença na sala.  

• A mãe de AE1 comentou também com PAE que a nova mudança de escola estava 

sendo prejudicial para o desenvolvimento de AE1, mas que pretendia deixar os dois filhos 

na mesma instituição ((como não abriria turma para a irmã na escola em 2008, os dois 

precisariam mudar para uma escola de Goianinha)).  

 

Dia 03/03/2008 ((1º retorno - de 13:30 às 17:00h )) 

 

• Retornamos à escola para compartilhar com o sujeito da pesquisa ((PAE)) e com a 

diretora da escola a transcrição das entrevistas realizadas no mês de novembro de 2007. 

• Fomos novamente muito bem recebidos. 

•  Observamos uma pequena mudança na estrutura da escola: o muro de palha foi 

substituído por concreto. A diretora D. nos informou que manter o muro rústico era muito 
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arriscado, pois havia ocorrido uma queimada no terreno vizinho que chegou a se aproximar 

da escola. Se o muro continuasse sendo de palha, poderia trazer sérios prejuízos à escola. 

• Conversamos com PAE e D. sobre o andamento da pesquisa e a importância de 

suas contribuições nesse processo. 

• Ambas leram com cautela as transcrições das entrevistas e não colocaram a 

necessidade de qualquer modificação no que haviam dito anteriormente.  

• Fomos convidados por PAE para participar no mês de julho da festa julhina da 

escola. Ela nos disse que era uma verdadeira confraternização com os pais dos alunos e 

que é um evento organizado pela própria comunidade na instituição educativa. 

 

Dia 02/07/2008 ((2º retorno - de 13:30 às 17:00h)) 

 

•  Diante da insuficiência dos dados coletados na entrevista com o AE1 ((o momento 

não foi adequado e a criança praticamente não se manifestou)), sentimos a necessidade de 

realizar uma nova entrevista com um dos alunos estrangeiros de PAE. Como AE1 não 

estava mais na escola ((foi estudar em Goianinha)), resolvemos entrevistar AE2.    

•  Providências urgentes para esse segundo retorno: pegar o regimento e o Projeto 

Político Pedagógico ((PPP)) da escola para xerocar em Natal; entregar a diretora D. o termo 

de autorização dos pais para a entrevista com AE2; descrever melhor a rotina das crianças 

do 2º ano do ano passado ((como os alunos estrangeiros eram avaliados pela professora? 

Que disciplinas eram trabalhadas no 2º e qual a carga horária de cada uma delas? Como a 

escola encara as datas comemorativas?)). 

•  A diretora D. nos recebeu cordialmente. Desta vez, PAE não estava na escola por 

motivo de doença e só estaria retornando às suas atividades no mês de agosto.  

•  Nós explicamos que os nossos objetivos naquele encontro eram entregar o termo 

de autorização para os pais de AE2 e pedir emprestada a cópia do regimento e do PPP da 

escola para que nós pudéssemos complementar às nossas observações e utilizar como 

anexo da dissertação. 

•  Notamos certa “insegurança” por parte da sócia V. ao nos fornecer a 

documentação da escola. Justificamos a necessidade do material e nos comprometemos 

em devolvê-lo no dia 04/07, ocasião da festa julhina da escola. 

•  V. só concordou com o empréstimo da documentação quando D. ligou para o 

outro sócio, J. e confirmou que levaríamos a cópia e não, o original.    

•   Enquanto D. entrevistava uma nova funcionária ((substituta temporária de PAE)), 

fomos reorganizar as etapas dessa nova fase da pesquisa empírica. 
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•  Informação importante: entrevistar AE2 na sexta-feira ((dia 04/07)) pelo menos 1 

hora antes da festa ((marcada para as 15:00h)) para que ele esteja tranquilo e possa dar 

tudo certo. 

•  A diretora D. sugeriu que explicássemos as nossas intenções de pesquisa aos 

pais de AE2. Então, ela fez a gentileza de telefonar e nos colocou em contato com o pai da 

criança, o G. O pai foi paciente e compreensivo ao nos ouvir e, por fim, concordou em 

cooperar com a sua autorização. Comprometemos-nos ainda de retornar à Pipa com a 

transcrição da entrevista para entregá-lo.        

•  Pedimos à D. que lembrasse aos pais de AE2 da necessidade de trazê-lo para a 

escola às 14:00h.       

•  Curiosidade da escola: o calendário escolar está adequado à realidade da 

comunidade local. Portanto, as férias do meio do ano são antecipadas para o mês de junho, 

já que em julho ((alta estação)) a Praia de Pipa é bastante frequentada pelos turistas e exige 

uma maior dedicação dos familiares das crianças ao trabalho ((na sua maioria, funcionários 

de restaurantes, pousadas, bares e hotéis, além de profissionais liberais)). PAE havia nos 

dito que a escola tentou manter o calendário comum às outras instituições do RN, mas 

observaram que muitas crianças estavam faltando em junho porque viajavam de férias com 

os pais ou porque ficavam doentes devido às constantes chuvas ((ciclos de viroses)). Por 

esse motivo é que a festa junina só pode ser comemorada pela escola no mês de julho.  

•  Observamos também que a instituição possuía uma criança com necessidades 

educacionais especiais ((Síndrome de Down)) no turno vespertino ((turma da Educação 

Infantil)). 

 

Dia 04/07/2008 ((3º retorno - de 13:30 às 17:00h )) 

 

• Chegamos à escola às 13:30h e AE2 já estava nos aguardando. 

• D. nos entregou a autorização assinada pelos pais de AE2 e assim pudemos iniciar 

a entrevista. 

• A criança mostrou-se muito tranquila e disponível.  

• Em alguns momentos AE2 afirmou não lembrar de acontecimentos do ano passado 

nem detalhes das atividades. ((Vide transcrição da entrevista no anexo seguinte)). 

• Quando questionamos sobre quem o ajudou a aprender o Português, ele enfatizou 

a participação do irmão, de alguns amigos da sala e da diretora D., também de 

nacionalidade argentina ((geralmente a criança aponta outra criança ou um familiar  como 

par)).  
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• Fez a redação com espontaneidade, precisando de nossa mediação apenas no 

sentido de organizar o que estava sendo dito para a escrita no papel. 

• Durante a redação, quando a criança falava sobre a atuação de sua professora no 

ensino do Português, perguntamos qual era o nome dela e ele nos surpreendeu com a 

resposta meio embaraçada: -“Esqueci!”. Nós demos a dica: -“P...” e ele falou rapidamente: -

“PAE!” ((acreditamos que esse “esquecimento” esteja relacionado à ausência da educadora 

na escola naquele momento)).  

• No desenho, ele preferiu representar um momento da brincadeira “Queimada”, no 

qual ele e PAE foram os finalistas.   

• A festa de São João da escola foi extremamente rica! Os pais se envolveram 

desde o planejamento; divisão dos gastos; preparação das comidas típicas ((pamonha, 

canjica, milho verde e pipoca)) e bebidas ((sucos de frutas. Como de costume, bebidas 

artificiais foram vetadas!)); decoração e organização das brincadeiras “julhinas”. 

•  Foi a primeira vez que presenciamos tamanho envolvimento da comunidade em 

uma comemoração escolar! Familiares dos alunos junto aos funcionários da instituição: na 

cozinha fazendo “bolo de pipoca”, no revezamento para mexer o tacho da canjica, na 

montagem da fogueira, na coordenação das brincadeiras, na arrumação das mesas, enfim, 

um trabalho concreto de parceria entre essas duas importantes instituições. 

• A diretora D. nos falou que até para ralar o milho da canjica, ela precisou ir com 

mais dois pais até a casa de uma nativa que possuía um ralador fincado em um tronco de 

árvore.    

• Tiramos muitas fotos de todos os momentos da festa. Só não pudemos ver o 

momento da quadrilha, na qual todos os presentes têm a chance de participar, pois já 

estava tarde e precisávamos voltar para Natal.  

• Nosso último retorno será no mês de agosto, quando o sujeito da pesquisa já tiver 

retomado suas atividades ((precisamos tirar algumas dúvidas sobre a sua prática no ano 

passado)).  

 

Dia 21/08/2008 ((4º retorno - de 13:30 às 17:00h)) 

 

• PAE finalmente estava na escola, mas só poderia nos atender depois que 

terminasse de cobrir a aula de uma outra professora.  

•  Enquanto isso, pedimos à diretora D. que nos falasse um pouco sobre o histórico 

da escola em Pipa. Ela desfez alguns mal-entendidos e nós conseguimos compreender os 

pontos principais dessa história: no ano de 2003, um morador paulista de Pipa conversava 

com um casal amigo dele, também de São Paulo, sobre a realidade escolar da praia. Ele 
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relatou a sua preocupação quanto à inexistência de uma escola de qualidade para 

matricular o seu filho. Naquele momento, o casal até sugeriu brincando: -“Então monta uma 

escola!”, mas ele não tinha total conhecimento sobre o assunto. Quando o casal voltou das 

férias para a capital paulista, resolveu conversar com uma amiga argentina que possuía 

uma vasta experiência pedagógica ((nesse caso, a diretora D.)) e lhe contou sobre a referida 

conversa. Enquanto D. tomava ciência do acontecido, o morador paulista começava a 

idealizar a abertura de uma nova escola. A mãe do morador comprou o terreno, D. fez uma 

visita e aprovou a proposta. Mais tarde, em março de 2003, J. e V. se uniram aos outros 

dois e iniciaram a construção. D. acrescentou que as suas duas condições foram: -“Tem que 

ter árvore para a criança subir e um galpão bem grande!”. Ela nos contou ainda que a 

construção do galpão foi muito difícil e engraçada, pois nenhum pedreiro da região havia 

construído um espaço com telhado, mas sem paredes! ((Ela sorriu bastante ao recordar)).      

•  Na conversa com PAE, ela nos forneceu as seguintes informações: a avaliação 

dos estrangeiros foi a mesma realizada com as demais crianças do 2º ano - uma avaliação 

continuada, especial, no sentido dos avanços, de como estavam aprendendo os conteúdos ; 

as matérias trabalhadas com o grupo no ano de 2007 e suas respectivas cargas horárias por 

semana, foram: Língua Portuguesa ((7 aulas de 45 min.)), Matemática ((7 aulas de 45 

min.)), Geografia ((3 aulas de 45 min.)), Ciências ((3 aulas de 45 min.)), História ((3 aulas de 

45 min.)), Inglês ((2 aulas de 50 min.)), Artes ((2 aulas de 5 min.)) e Capoeira ((2 aulas de 50 

min.)); o registro do número de estrangeiros e filhos de estrangeiros matriculados em 2007 

foi o de: na Educação Infantil (( 20 filhos de estrangeiros e 4 crianças estrangeiras)) e no 

Ensino Fundamental ((12 filhos de estrangeiros e 7 crianças estrangeiras)); a escola segue 

a política de 9 anos do Ensino Fundamental desde 2006; os empréstimos de livros da 

biblioteca são realizados uma vez por semana; o sujeito da pesquisa fez toda a sua 

escolaridade no município de Goianinha em uma escola estadual e outra municipal ((esta 

última da 5ª série ao Ensino Médio)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

213 

ANEXO J - REGISTROS DO CADERNO DE ATIVIDADES DE AE1 

 

Primeiro semestre de 2007: 

 

- no início do ano (15/02), a professora precisou copiar os enunciados da atividade 

para a criança, já que ele fazia muito lentamente; 

 

- em 27/02, o aluno desenvolveu o seguinte texto sobre a aula-passeio no entorno da 

escola: 

“bimos arboles; um cabalo; casas; bimos matas; dois placas; caros”. 

(Tradução da professora: “vimos árvores, um cavalo, casas, vimos matas, duas 

placas e carros”). 

- no dia 05/03, AE1 escreveu sobre o lugar em que vive: 

“Minha casa ten um cahorro”; 

“Minho gardin e regar muito”; 

“Tein coqueiros”; 

“Minha casa es pequena” 

“Ten arrores”.  

- Reescrita feita pelo próprio aluno com provável mediação da professora:  

“Na minha casa tem um cachorro, tem um jardim com coqueiros. A minha casa é 

pequena, tem algumas árvores e eu gosto de morar lá, pois me sinto feliz!”. 

 

 - em 03/04, a criança escreveu numa atividade de matemática: 

“32 pés tei en esa turma”. (A professora transcreveu embaixo:”nessa turma há 32 

pés”).  

 

- 10/05, releitura do texto “O duende de mercearia”, de Andersen. 

Era una beis um duende que eli conosio a tudumundo e um menino que tina um libro 

e o duende qeria el libro despois eli pego o libro. Despois o estudiante eli nou encontro mais 

o libro. 

- 21/05, releitura do livro “Chapeuzinho Amarelo”, de Chico Buarque (a criança 

começa a escrever os enunciados sem copiar do quadro. “Chapeusino”). 

Era uma beis uma menina que lamaban de Chapeusinho Amarelo. Ela nãu gostaba 

de ir para a rua porque ela cempri tinha lixo pero seu maior medo do lobo peroela nau tinha 

mais medo.  
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Segundo semestre de 2007: 

 

- em 03 de setembro a criança escreveu: 

Minha história 

Eu tenho 7 anos, o meu nome é AE1 eu nasci em Argentina, eu moro em Pipa. Eu 

aprendo em escola ((escreveu corretamente o nome da insitutuição)). O nome do meu pai é 

P. e da minha mãe é E. e da minha irmã é L.. Tenho 3 cachoros, mas 2 são imprestados. 

Ontem 1 deles morreu. Deli é o nosso cachorro chamado Cafú.  

Observação da professora: “a criança fará a reescrita no caderno de textos”. 

 

- nos dias 25 e 26 de setembro, a educadora anotou no caderno da criança: 

“atividade incompleta”; “a criança não fez a pesquisa”. 

 

- em 04 de outubro AE1 deveria criar um novo final para a história “Procurando 

firme”, de Ruth Rocha: 

A princesa saiu do castelo e foi para o reino dos príncipes e eles se casaram. E 

tuberam (tiveram) muitos filhos e muitas filhas. Então, a linda Flo (Flor) falo que eli (ele) 

bolto (voltou) pra o castelo e ela ligo pra o seu pai e o pai falo (falou) que não bouti (volte) 

para o castelo e ela alugo uma casa.    

  

- em 27 de outubro, o aluno inicia a reescrita de “Menina bonita do laço de fita”: 

Cuau é o teu segredo para ser tão pretinha? 

A menina não sabia mais invento. 

O coelho preguntou. Mas a mãe se entrepuse na combersa e falo segredo de uma 

abo bem pretinha.      
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ANEXO K - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM AE1 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

1- Como você se sentiu quando soube que iria morar no Brasil? 

2- Quando chegou à escola, que língua você falava que língua?  

3- Conte como foram os seus primeiros dias de aula em Pipa. Como foi quando você 

chegou na escola? 

4- Você achou fácil ou difícil aprender o português? Por quê? 

5- De que maneira você aprendeu a falar o português? Alguém lhe ajudou? 

6- Em que língua você fala com seus familiares em casa? Por quê? 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O ALUNO ESTRANGEIRO 1 

(29/11/2007) 

 

(01) P: São só umas perguntinhas e aí você me responde, tá certo? ((a criança concorda 

assinalando com a cabeça)). 

(02)    P: Me conte assim + como foi que você se sentiu + quando você soube que vinha 

morar no Brasil? ((as outras crianças da turma conversam entre si e retiram-se da 

sala para o intervalo)). 

(03) AE1: ((silêncio)) Bem. 

(04)    P: Você se sentiu bem? Ficou feliz + por vir morar aqui + no Brasil ? 

(05)    AE1: Sim.  

(06)   P: E quando você chegou aqui na escola + que língua você falava? Quando você 

chegou? 

(07)    AE1: Espanhol. 

(08)    P: Espanhol? ((o aluno confirma com a cabeça)) 

(09)   P: E como foram seus primeiros dias aqui na escola + você lembra? Você falava com 

todo mundo + você ficava mais quieto? Como é que era?  

(10)    AE1: Ficaba màs quieto. 

(11)    P: Por quê? 

(12)    AE1: ((silêncio)) Não sei. 

(13)    P:  Você não sabe por que ficava mais quieto + quando chegou na escola? ((confirma 

novamente com a cabeça)). 

(14)    P:  E como é que você aprendeu a falar o português? Já que você falava só o 

espanhol + quando chegou na escola? 

(15)    AE1:  Aprendi sozinho.  

(16)    P: SOZINHO?((com ar de admiração)). Ninguém te ajudou?  

(17)    AE1: ((o aluno olha para o alto, pensa e responde)). A minha irmã. 

(18)    P:  Ah... a sua irmã foi te ajudando + Mais alguém aqui na escola te ajudou também +  

a aprender o português?  

(19)    AE1: Não. ((respondeu com rapidez)). 

 

(20)   P: NINGUÉM? Não teve nenhum amigo que ajudava + quando as pessoas não 

entendiam você? 

(21)    AE1:  Não. 

(22)    P:  Não tinha ninguém que te ajudava? Você não lembra? 

(23)    AE1:  Não. 
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(24)  P: Não? + certo. E como é que você acha que a escola + ela está te ajudando a 

entender + a falar mais o português? A escrever + a ler...  

(25)    AE1:  Bom. 

(26)    P:  A escola está te ajudando + como? Como é que a escola te ajuda? 

(27)    AE1:  Bem. 

(28)    P:  Bem?  

(29)    AE1:  Sim. ((timidamente)) 

(30)    P:  Sua professora na sala + como é que ela te ajuda? 

(31)    AE1:  Bem.  

(32)    P:  Fazendo o que? 

(33)    AE1:  Me ajudando! ((a criança demonstra impaciência)). 

(34)    P:  Mas como? ((perguntamos com insistência)). De que jeito ela te ajuda?  

(35)    AE1:  Me ajudando a escreber... 

(36)    P:  Te ajudando a escreve:::r. O que mais?  

(37)    AE1:  A somar... 

(38)    P:  A somar + mais alguma coisa?  

(39)    AE1:  Não. ((a criança se impacienta)). 

(4o)    P:  Não? Está bem pertinho de acabar + certo? 

(41)    AE1:  Sim. 

(42)    P:  E nas atividades? Quando você vai fazer atividade de escrever + de ler + na sala + 

o que é que é mais complicado? O que você acha mais difícil + de fazer?   

(43)    AE1:  Escreber palabras.  

(44)    P:  Escrever palavras?  

(45)    AE1: ((responde afirmativamente com a cabeça)). 

(46)    P:  Certo. Por que fica difícil escrever palavras em português?     

(47)    AE1:  Porque têm algumas que eu não sei. 

(48)    P:  Ah...  têm algumas que você não sabe ainda, né?  

(49)    AE1:  Sim. 

(50)   P:  Certo. E em que língua AE1 + você fala com seus pais na sua casa? Porque agora 

você mora em Pipa + né? Em Pipa + se fala o quê?  

(51)    AE1:  ((silêncio)) Português. 

(52)    P:  Mas na sua casa você fala... 

(53)    AE1:  Espanhol. 

(54)  P: Espanhol + por quê? Você sabe + por que você fala com eles em espanhol + em 

casa? 

(55)    AE1:  Não... 
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(56)    P: Eles não te explicaram por que + e você fala com eles espanhol em casa [...] E na 

escola + você fala espanhol também?   

(57)    AE1:  Não. 

(58)    P:  Então agora + você fala quantas línguas? 

(59)    AE1:  Dos. 

(60)    P:  Está certo. Obrigada então,viu?  Pode ir brincar no seu parque.  
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ANEXO L - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM A DIRETORA 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

1 - Com que freqüência a escola tem recebido alunos estrangeiros? 

2 - Qual é o nível sócio-econômico das famílias estrangeiras? 

3 - Como se dá a entrada desses alunos na instituição? Existe algum tipo de recepção 

diferenciada para essa clientela? 

4 - Em relação à sua prática em sala de aula, você já havia possuído algum aluno que não 

sabia se comunicar em português?  

5 - De que forma ocorre a determinação da turma na qual a criança estrangeira ficará?  

6 -A família do aluno estrangeiro esteve presente durante o processo de adaptação à nova 

realidade escolar? De que maneira?   

7 - Na sua opinião, como os pais podem auxiliar na aprendizagem do português como língua 

segunda? 

8 - Como a direção, aqui apresentada por você, age a respeito dos professores que recebem 

crianças estrangeiras em sala de aula? Há algum tipo de preparação ou apoio por parte da 

direção pedagógica?    

9 - Como você avalia o desenvolvimento lingüístico do aluno observado, desde o início do 

ano até hoje? Isso envolve a oralidade, a leitura e a escrita. 

10 - De que maneira você acredita que a escola tenha colaborado com o avanço da criança 

em relação à língua alvo? 

11 - A respeito da educação dos estrangeiros no RN, que providências você considera 

necessárias para a efetiva inclusão desses alunos?    
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A DIRETORA 

 (30/11/2007)  

 

(01)    P: D. + com que freqüência a escola + ela tem recebido os alunos estrangeiros?  

(02)    D: ((pensa um pouco e responde)) Todos os anos. 

(03)    P: Todos os anos + desde::: [...] 

(04)    D:TODOS os anos. 

(05)    P:Quando foi que começou?. 

(06)    D:Desde 2004. 

(07)  P:Desde 2004. E::: geralmente + qual é o nível sócio-econômico das famílias 

estrangeiras?  

           (08)    D: Comparado com o Brasil + seria una classe média. 

           (09)    P: Certo. 

(10)    D:  Né? Não é classe média alta! É classe média. Aquela classe::: que tem + mas não 

tem muito.  

(11)   P: Sim + mas todos + os + os filhos... digamos + todas as famílias estrangeiras que 

procuram a Escola + elas tem uma condição financeira boa? Ou alguns são 

emprega:::dos dos empresários?   

(12)   D: Eles têm una condição financeira boa + mesmo + muitos deles terem vindo aqui 

contratados por empresas.  

           (13)    P: Certo. 

(14)    D: Então por exemplo + tem é... pais da escola campo de pesquisa ((substituição 

nossa+ visando preservar o nome da instituição)) que estão+ é::: sendo gerentes de 

restaurantes. Que são os... os donos são outros estrangeiros que contratam eles 

para virem aqui + a gerenciar esses restaurantes.  

           (15)    P: Certo. 

(16)    D:Ou seja + são empregados+ porém com una boa situação financeira. Eles vêm 

sendo pagos en euros.  

           (17)    P: Mhm... 

(18)   D: E eles fazem contratos ventajosos porque estão vindo para o Brasil + longe da 

Europa + longe desse mundinho deles. 

(19)    P: Certo. 

           (20)    D: Então os contratos são vantajosos mesmo! 

(21)    P: Mas + por exemplo + a mãe de AE2?  

(22)    D: Mhm? 

(23)    P: Ela é::: ela também está nesse quadro? 
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(24)   D: Ela está. No + ela no veio contratada já. Mas por exemplo + ela trabalha num 

restaurante + ela conseguiu aqui emprego num restaurante e o pai do AE2 é::: 

ensina não sei que coisa na praia... Não tenho idéia do que é que é. Ele tem... ele é 

independente...  

(25)    P: [...] Não. Do AE2 não+ do AE1. 

(26)    D: [...] Autônomo + digamos assim. 

((D. pensa rapidamente e responde)). 

(27)   D: Ah é! Do AE1 + do AE1! ((fala apressadamente)) olha::: ((gesticula com a cabeça 

indicando confusão)).   

(28)    P: Do AE1. A mãe trabalha num restaurante e o pai é professor de kitesurf.  

(29)    D: Isso + perfecto! E o AE2 também. O AE2 + os dois pais são empregados. 

(30)    P: Ah... 

(31)   D: A mãe é::: trabalha na casa de unos outros estrangeiros. Ela + ela é a::: como é 

que eu diria? Ela é a::: Como se + como é o nome dessa pessoa que toma conta de 

uma casa?    

(32)    P: Governanta? 

(33)   D: Uma governanta! ((fala concordando com a cabeça)). Ela é a governanta da casa 

dos + mesmos é::: das mesmas pessoas que empregam o pai + é... o marido dela no 

restaurante. Ou seja + o pai do AE2.     

(34)    P: Ah sim! 

(35)   D: O pai do AE2 trabalha no restaurante de unos outros estrangeiros e a mãe é 

governanta da casa desses estrangeiros.  

(36)   P: Certo. Mas na escola nem todas as crianças + elas têm condição financeira boa + 

né?   

(37)    D: NÃO. Nem todas... nem todas... 

(38)    P: Certo. Tem os nativos...  

(39)    D: Tem os nativos. A maioria dos nativos está com bolsa.  

(40)    P: Certo. 

(41)   D: Seja bolsa de cem por cento + como de cinqüenta por cento + como de trinta + 

como de vinte. Todos os nativos para poderem estar na escola têm que ter a bolsa. 

(42)    P:Certo.  

(43)  D: E tem OUTRAS crianças que não são nativas + é::: pelas + pelos pais + digamos... 

que os pais não são nativos + que vieram de outras localidades do Brasil... São 

todos brasileiros + porém não nascidos e criados aqui. Só os filhos que nasceram 

aqui.  

(44)    P:  Certo. 
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(45)   D: Então essas crianças também têm uma condição financeira mais ou menos ((eleva 

e depois diminui o tom de voz)). Temos + por exemplo + o caso da B. + que você 

conhece. 

(46)    P: Sim. 

(47)   D: A mãe da B. é empregada de una imobiliária aqui. Ela é do Rio Grande do Sul + 

porém ela não tem ninguém ((fala com rapidez)).  

(48)   P: Então digamos a escola + ela recebe é::: se a gente for pensar assim... A clientela 

da escola é o quê: os estrangeiros + os filhos de estrangeiros com nativas + crianças 

de outros estados + dos outros estados que vem morar em Pipa [...] 

(49)    D: Sim.    

(50)    P: E os nativos..  

(51)    D: E os nativos ((confirma balançando a cabeça)). 

(52)    P: Certo. 

(53)    D: Exatamente. 

(54)  P: É::: quais são os idiomas mais comumente falados por essas crianças estrangeiras 

ou filhas de estrangeiros? Os mais comuns aqui na escola + assim? 

(55)    D: O MAIS comum + comum + é o + o Português lisboeto.    

(56)    P: Certo. 

(57)    D: Que nós temos mais alunos vindo de Portugal. Espanhol + mas o espanhol da 

Espanha + não o castelhano que o AE2 + a L. ((irmã de AE1)) e o AE1 falam. Então 

é o espanhol... Isso + são os mais comuns.  

(58)    P: Mas + os + os que fazem parte? 

(59)    D: Ah!   

(60)    P: Todos? 

(61)    D: Os mais comuns são esses. 

(62)    P: É + tudo bem. Mas os que fazem parte?     

(63)   D: Agora que outras crianças que falam outra língua aqui? Você tem o holandês + o 

inglês + o francês ((fala ao mesmo tempo em que conta até o três com os dedos)).  

(64)    P: Certo. 

(65)    D: E seria o castelhano + o espanhol e esse Português lisboeto.    

(66)    P: De Portugal + né? 

(67)    D: Exatamente. 

(68)    P: Português de Portugal... 

(69)    D:  Ahã. 
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(70)   P: É::: D. + como se dá a entrada desses alunos na instituição? Assim + existe algum 

tipo de + de recepção diferenciada para essas crianças que não falam a língua 

materna da escola + da comunidade?  

(71)   D: Não + não existe não. A gente recebe eles + e eles são colocados dentro do âmbito 

da escola.  

(72)   P:  Certo. E de que forma ocorre a determinação da TURMA na qual a criança + ela::: 

estrangeira ela ficará + né + inserida? Como é que vocês definem isso?  

(73)    D: É... isso te a ver um pouco com a... o que a criança sabe e outro pouco com a 

Secretaria de Educação. Depende das regras.   

(74)    P: Certo. 

(75)   D: Então o que é que a gente faz: dependendo do momento do ano em que a criança 

chega + né? Você avalia se ela completou um ano ou se ela está na metade do ano 

+ porque o ano::: o europeu é diferente + o ano escolar europeu é diferente do 

nosso.     

(76)    P: Certo. 

(77)   D: Então +  por exemplo + nós temos crianças que chegaram agora: no final do ano + 

mês de novembro. Cursando um começo + vamos supor + de um 3º ano lá.  

(78)    P: Ah tá::: 

(79)   D:Então essa criança nós não podemos receber agora. Nós recebemos para o ano 

que vem e ela vai começar aqui um + vamos supor + um 3º ano. Apesar de que ela 

já começou na Europa um 3º ano. 

(80)    P: Certo. Então já tem crianças estrangeiras que estão procurando a escola?   

(81)   D: Agora no final do ano + exatamente. Por quê? Porque eles esperam para vir para 

cá é nesse finalzinho de ano e aí::: alguns chegam na metade do ano também. 

Termina o ano escolar lá na Europa e chegam. 

(82)    P: Certo.  

(83)    D: Então aí a gente encaixa no que seria a metade do ano aqui.  

(84)    P: Ahã.. 

(85)  D: Dependendo da criança + ((incompreensível)) + dependendo da criança + a gente 

reclassifica + segundo a orientação da Secretaria de Educação.  

(86)    P: Certo. 

(87)  D: Agora mesmo + CP foi para lá porque tínhamos várias crianças para reclassificar. E 

aí a Secretaria orientou + a CP aplicou as provas + reclassificou ((bate uma mão na 

outra)) e pronto. 

(88)    P: Quando não precisa reclassificar é porque já está qualificado ou porque já tem um 

currículo:::  
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(89)    D: Exatamente + ou porque ela veio no momento exato. 

(90)    P:  Certo. 

(91)   D: Por exemplo + vamos supor una criança que apesar de + ter começado no mês de 

agosto na Europa o 3º ano + chega aqui em janeiro para começar aqui o ano escolar 

e a mãe não se preocupa de que ela vá para o 4º. Quer ela no 3º mesmo.    

(92)    P: Certo. 

(93)   D: Então aí não tem problema nenhum. Aí você não precisa reclassificar + aí você 

considera o histórico escolar trazido pela criança e::: pronto.    

(94)    P: Qualifica + né? 

(95)    D: Exatamente. 

(96)  P: Então assim+ falando mais especificamente das crianças estrangeiras. A família + 

né + de AE1 + ela esteve presente durante esse processo de adaptação do aluno à 

nova escola + à nova língua::: Não presente na sala de aula + mas ela participou 

junto à escola?   

(97)    D: Não + não. 

(98)    P: [...] Nesse processo de adaptação:::. 

(99)   D: Não. Em geral + em geral + o estrangeiro tem um diferencial do brasileiro + né? O 

brasileiro + a família brasileira + muitas vezes+ eu diria que ela::: ela tem uns 

temores que o estrangeiro não tem. Então + por exemplo + o estrangeiro chega na 

escola e pai e mãe colocam na escola + e acreditam na escola e acham que o filho 

vai se dar bem e pronto + acabou.   Acompanhar em casa? Acompanha se o filho 

tiver muitas dificuldades. Então os estrangeiros chegam na escola e dizem assim: -

“olha ela não está querendo vir para escola::: o que é que está acontecendo::: Que 

isso + que isso...”. E aí a gente conversa.  

(100)   P: Certo. 

(101)  D: E daí sim + existe uma + digamos assim + uma parceria família e a escola. Mas se 

a criança não apresentou nenhum problema::: vá em frente. E a família participa de 

fora+ assim: pelas lições+ vendo se a criança está bem na escola ou não está. Então 

+ os pais de AE1 eles não estiveram assim trazendo coisas + porque AE1 e L. não 

apresentaram dificuldade nenhuma. E tudo contrário + os pais disseram assim: “olha 

+ eles estão adorando a escola! Eles estão muito bons na escola!”. Porque já essas 

crianças vêm dessas escolas MUITO tradicionais + MUITO tradicionais! Daquelas de 

que “olha é o que o professor disse + não é NADA mais + NADA menos do que o 

professor disse; é ele quem sabe”. 

(102)   P: [...] Lá na Argentina é assim? 
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(103)  D: “É ele quem é o dono da verdade”. Son trinta + trinta e cinco crianças dentro de 

uma sala de aula. Son escolas públicas + né? São ainda professoras que colocam 

de castigo olhando para a parede. Não tem muita diferença da M. + por exemplo + 

essa portuguesinha que chegou + que disse que o professor colocava ela... que tinha 

que encostar O NARIZ na parede! Não podia tirar o nariz da parede! Ou seja + uma 

posição muito incomoda + né? ((ri)).    

(104)   P: Me-ni-na do céu! ((disse assustada)) 

(105)  D: E os argentinos vêm de uma escola pública + uma escola normal que ainda existe 

+ na + na minha época já existiam as escolas normais e ainda existem. Em geral + 

são instituições públicas + o ensino público na + na + Argentina é muito forte e::: são 

escolas assim + tradicionais. “É o professor + é o que o professor diz + ele é o dono 

do conhecimento + ele é o dono da verdade + pronto e acabou”. Criança vai atrás 

como um cordeirinho seguindo a manada!   

(106)  P: O que não é muito diferente de algumas escolas daqui.  

(107)  D:  Não + lógico! ((afirma categórica)). 

(108)  P: NOSSAS escolas. 

(109) D: Mas eu te digo que + dificilmente o estrangeiro tenha O OLHAR ESCOLAR que o 

brasileiro tem!   

(110)   P: Certo. 

(111)  D: Di-fi-cil-men-te! Então + por exemplo + o europeu::: como que chega aqui? Por que 

que chega aqui? Porque nós temos uma comunidade muito pequena aqui.  E quando 

chega um estrangeiro + um europeu que eu digo: ou um holandês ou um Português 

ou um espanhol + em geral + encontra já um círculo dessa nacionalidade.  

(112)  P: Certo. 

(113)  D:  E começa: -“e tem escola aqui?”; - “qual é a escola que tem?”. Como o outro já 

colocou filho aqui: - “ah não + então eu vou lá”; -“é coloca lá + que lá é bom!”. E lá::: 

e aí já vem... Aqui já é de praxe::: o estrangeiro + o estrangeiro vir e deixar. E além 

disso + por quê? Porque MARCA o diferencial. Essas crianças estrangeiras vêm das 

escolas estrangeiras que são muito rígidas! 

(114)  P: Certo. 

(115)  D: Então MARCA esse diferencial + que quando eles decidiram vir para o Brasil + já 

vieram buscando. Da criança não ficar na frente da + da televisão + não ficar na 

frente do videogame e não ficar na frente do computador.   

(116)  P: Entendi. 

(117)  D: Um pai + um italiano (é nós temos + tivemos crianças italianas também aqui) + um 

italiano que agora os filhos estão aqui + porém estavam estudando na Espanha + os 
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filhos com a mãe + e:::. ele disse assim + que o que ele gostou aqui foi essa falta de 

aparelho eletrônico + porque ele tem acompanhado nas pesquisas na Europa em 

que + as crianças estão tendo muita LEUCEMIA e muito CÂNCER DE CÉREBRO + 

precisamente + porque passam a maior parte do dia perante essas ondas.         

(118)  P: Já pensou! 

(119)  D: Ondas de celular+ porque todo mundo tem celular lá. Crianças de cinco + seis 

anos com celular na mão. E o videogame e o computador + porque saem do 

computador de casa para ir para o computador da escola + saem do computador da 

escola para vir para o computador de casa + né? Então + ele disse que está tendo 

uma pesquisa em nível escolar na Europa. Não sei que fonte que é + por que ele só 

se referiu a isso + de que está dando em muitas crianças a partir dos 10 anos + 

câncer de cérebro e leucemia.        

(120) P: Então você acha também que uma das causas desses estrangeiros estarem 

buscando Pipa + também é pela qualidade de vida e pela educação das crianças? 

(121)  D: Também + também. 

(122)  P: Pronto. D. + como é que a direção + né + aqui representada por você + age a 

respeito do professor que recebe essas crianças estrangeiras em sala de aula? Há 

algum tipo de preparação + de conversa + de apoio + da sua parte em relação a 

esse professor? Ou é uma surpresa? A professora recebe::: 

(123)  D: Não + não. Não é uma surpresa e não há preparação. 

(124)  P: Certo. 

(125)  D: Não é nada disso. Não há preparação + por quê? Por aquilo que una vez eu já te 

disse aqui: a gente vê a criança + a gente não vê o idioma.    

(126)  P: Ahã.  

(127)  D: E criança é criança + aqui ou na China + em qualquer lugar. Então assim + o que o 

que nós avaliamos... não é que avaliamos + o que é que nós pensamos dessa 

criança? Pensamos que ela tem os ELEMENTOS NECESSÁRIOS para estar lidando 

com essa nova situação. O professor que trabalha aqui sabe que vai ter crianças 

estrangeiras na sala dele.     

(128)  P: Certo. 

(129)  D: Quando::: no Fundamental + a gente ainda não se deparou com nenhum caso + a 

não ser AE1 + AE2 e L. + que o idioma é parecido + mas não se deparou com 

nenhum caso de uma criança falando SÓ a língua dela. Falando o inglês ou falando 

o holandês ou falando + no caso agora do M. + o::: norueguês. Em geral + essas 

crianças já vêm com algum entendimento da língua. Nunca vêm crus + crus mesmo!     

(130)  P: Certo. 
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(131)  D: A gente não + não tem passado por essa situação. 

(132)  P: Certo. 

(133)  D: E + e o dia que chegar uma criança falando só em inglês + nós vamos ter de lidar 

com isso. Tivemos isso na Educação Infantil e quem que serviu de ponte? V. ((uma 

das sócias da escola)) + que V. é inglesa. Então V. teve que estar durante TODO o 

período da adaptação da criança à Educação Infantil para poder lidar com os 

momentos de angústia dessa criança.  

(134)  P: Isso. V. é uma das sócias da escola?  

(135) D: Sim + V. é uma das sócias da escola. Então + como ela não tinha nenhuma outra 

língua a não ser inglês e como ela::: a mãe não podia ficar com ela + era uma 

criança de três aninhos. Como a mãe não podia ficar com ela + a mãe vinha e 

deixava na escola e como ela chorava muito + a gente teve que recorrer à V. 

(136)  P: Certo. 

(137)  D: E V. é que foi o REFERENCIAL para adaptá-la na escola. Mas também assim + foi 

questão de duas semanas e pronto. Apesar dela não ter pego um Português + ela 

deslanchou sozinha assim... Precisou só::: eu acho que precisou só esse elo de 

dizer: -“No + aqui vai ter alguém para te entender normalmente + no que você 

precisar!”. Mas aí ela já pegou em duas semanas: como que era a escola + como 

que era o movimento + como que era isso e aquilo::: e foi sozinha. Agora se chegar 

no Fundamental + uma criança que não escreva em Português + que não fale 

Português + vai ser uma situação nova para a gente (ar de riso). Porque em geral + 

estão chegando crianças que algum conhecimento do Português tem.       

(138)  P:  Ou a língua é aproximada ou porque os pais já ensinaram+ né?  

(139)  D: EXATAMENTE. 

(140)  P:  É::: como é que você percebe + né? Esse desenvolvimento lingüístico do AE1 

desde quando ele chegou até hoje? Você não está em sala de aula+ mas você está 

convivendo o tempo todo + né? Assim + observa + conversa com a professora e 

observa ele na rotina com os outros meninos + então... Como é que você está 

percebendo essa evolução dele na linguagem + né? Não só na linguagem oral + mas 

também na escrita e na leitura? Como é que você percebeu isso?     

(141)  D: Bom + eu não tenho acompanhado a escrita do::: AE1. 

(142)  P: Certo. 

(143)  D: Porque CP é quem está à frente da coordenação desse Fundamental + então 

muitas vezes as questões da escrita não passam para mim. É CP quem vai levando 

e vai resolvendo. Eu não tenho acompanhado a escrita dele + mas a FALA dele + eu 

acho assim + ele não está falando um Português como deveria estar falando. Ele 
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está falando aquilo que a gente chama de portunhol. Mas isso é::: desde o ponto de 

vista da fala + para mim + isso é::: normalíssimo!  

(144)  P: Claro. 

(145) D: Normalíssimo... não tem nada a estar intervindo (incompreensível) + inclusive 

porque é una questão de percepção. Uma questão DELE poder estar percebendo.       

(146)  P: Ahã. 

(147) D: Tem momentos que os amigos dizem para ele + como tem momentos que eu 

mesma digo ou... ele vai se virando + ele vai... Mas + não existe aquela coisa padrão 

de que a gente o tempo todo está corrigindo ele. 

(148)  P: Claro. 

(149)  D: Não existe isso + não existe. É ele. E você percebe quando ele se dirige a um 

adulto e ele tenta organizar as idéias... que ele fala o que sabe + pensa o que não 

sabe + para construir suas frases e sua fala + né? Então a fala dele é devagar e é 

uma fala que ele vai pensando na hora em que está conversando. Então eu acho 

que ele está MUITO bom! Muito + muito bem enquanto à fala. A escrita eu não tenho 

acompanhado não.      

(150) P: Certo. E de que maneira você acredita que a escola + ela tenha colaborado com 

esse avanço do aluno AE1 em relação à língua alvo? Na própria rotina. 

(151) D: Eu acho que o que favorece essas crianças estrangeiras aqui no aprendizado da 

língua é porque + elas têm que aprender!  A gente não está dizendo: -“aprenda!”. 

Elas sentem a NECESSIDADE de aprender a língua + para quê? Para poder brincar 

+ para poder conversar com o amigo + para poder se relacionar com esse âmbito 

escolar... E como esse âmbito escolar permite isso + esse... eles têm aqui uma 

independência e uma autonomia para fazer as coisas... Eu acho que isso favorece 

muito! Quando você diz para uma criança + tipo um AE1+ que não falava Português 

e que agora está falando um portunhol + você fala para ele: -“ó + vai lá no depósito e 

na prateleira de cima você vai encontrar GARRAFA PET + por exemplo” + que isso 

na Argentina é: nada! Está entendendo? ((risos)). 

(152)  P: ((risos)). 

(153) D: - Ele vai ter que parar + pensar e se você vê que ele não entendeu + fala assim: -“o 

depósito? Você sabe onde está o depósito ou o quê que é o depósito?”. -“Sei + sei”. - 

“Então tá. Vá lá no depósito + tá entendendo? E vai lá na primeira prateleira”. -“Sei”. 

Ele disse e eu falo assim: -”bom + garrafa pet?”. - “Não tem não!”. -“Garrafa de 

refrigerante?”. -”Ah tá...”.  

(154)  P: ((risos)). 

(155)  D: ((risos)). E aí vai e busca + está entendendo?  
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(156)  P: E aí ele aprende depois o que é que é garrafa pet!  

(157)  D: E-xa-ta-men-te! 

(158)  P: Certo. 

(159) D: Então é isso. Outra vez você fala de novo e ele vai lá e pega + está entendendo? 

Ou às vezes + ele chega e diz assim: - “D.+ como é que se dice ? Como que se 

dice?”. Esses dias na aula de artes ele falou uma coisa assim: -“Como é que é 

aquilo? Aquilo?”. “Falei assim: -” Bom + aquilo é aquilo”.    

(160)  P: ((risos)). 

(161) D: Porque exatamente isso. Às vezes + eu + principalmente quando se dirigem a mim 

+ eu não facilito muito não. Assim: -“Bom + quando você conseguir vir a me dizer o 

que é que é + você vem e me diz”. -“Tá + tá”. E aí ele vai e tenta com os amigos. Até 

que ele consegue uma maneira + vem e me explica o que é que quer e aí eu digo o 

nome.   

(162)  P: Certo. 

(163) D:Está entendendo? Então tem todo um ... Eu diria que tem todo um trabalho assim + 

de + de poder funcionar O PENSAMENTO para poder aprender essa língua. Não é 

simplesmente + você: -“Não + aquilo lá se chama garrafa pet”; “Não+ isso aqui é um 

pincel”. Por exemplo + a irmã dele a L. + eu tenho + eu tenho assim + uma coisa 

bem legal com ela ((ar de riso)) + porque ela + ela está bem melhor do que o AE1.   

(164)  P: Isso.  

(165)  D: E a L.+ ela vinha e dizia assim: -“Porque sabe? Lá em Minas a gente faz assim + 

assim e assado”. Ah... E eu escutava + né? -”Sabe ontem lá em Minas?” ((a criança 

falava)). E ela vinha todos os dias com uma história de Minas.    

(166)  P: Hã. 

(167) D: Aí eu falei um dia... Falei assim: -“L.+ por que é que você fala tanto em Minas?”. -

“Porque eu moro lá”. Ela me falou::: -“Você mora em Minas? Você mora em Pipa!”.  -

“É + eu moro em Pipa + mas é Minas”. Aí eu falei assim: -“você mora em Pipa + no 

Rio Grande do Norte”. -“Sim!” + ela falou assim. Porque + porque a L. já tem esse 

entendimento.     

(168)  P: Claro + claro. 

(169)  D: Então + como você pode morar ao mesmo tempo em Pipa + Rio Grande do Norte 

+ e em Minas? Como é que você hoje de manhã vai estar em Minas e agora à tarde 

aqui em Pipa + Rio Grande do Norte? É una distância muito grande!” 

(170)  P: Sei ((risos)). 

(171) D: “É + eu moro longe” + ela me falou. -“Sim você mora longe + mas em Pipa + porque 

você mora na PRAIA DE MINAS”.  
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(172)  P: Ah + que aqui em Pipa tem a Praia de Minas? 

(173) D: “É eu moro na Praia de Minas”+ falou assim. -“Por isso + eu moro lá em Minas!”. -

“Ha:::” + falei assim. -“Agora que eu estou entendendo tua fala! Mas assim + para a 

língua portuguesa + para essa fala coloquial de todos os dias + falar que você mora 

em Minas + é você morar em Minas Gerais + que é um estado brasileiro”. 

(174)  P: Sim. 

(175) D: Né? -“Agora + se você disse que você mora em Minas + você não está falando da 

PRAIA DE MINAS. Para você identificar bem o local em que você mora + você tem 

que dizer: eu moro na PRAIA DE MINAS. Porque é una praia + que se chama Minas. 

Agora MINAS + é o estado brasileiro chamado de Minas Gerais. 

(176)  P: Aí ela? ((risos)).  

(177) D: “Há::: Agora que eu entendi!”. Ela falou assim ((risos)). Nunca mais falou em Minas 

+ agora fala: “Praia de Minas”. 

(178)  P: Ótimo D.!  

(179)  D: Ou seja + vai muito assim da observação DO ADULTO que está falando. De tentar 

entender o que é que essa criança está querendo dizer + para depois fazer a 

intervenção.  

(180) P: Claro. E para a gente encerrar D.... última pergunta: a respeito da educação dos 

estrangeiros no Rio Grande do Norte + como um todo + que providências você 

considera necessárias às escolas do nosso estado para a REAL INCLUSÃO dessas 

crianças estrangeiras? Para que realmente elas sejam incluídas. Não apenas 

integradas ou inseridas no contexto + mas que realmente elas vivenciem a cultura 

como + como está acontecendo aqui na sua escola. Como eu percebo.            

(181) D: Mas + por exemplo + você se refere ao Rio Grande do Norte como um todo? 

Incluindo as escolas particulares e públicas?   

(182)  P: Escolas privadas e públicas do Rio Grande do Norte. 

(183)  D: Em princípio assim + eu acho que é uma questão que + que é una conversa de 

longa data + que é + é o pensamento sobre esse educar. Então + eu acho que + não 

adianta você querer pensar só na criança estrangeira. Não adianta! Você querer 

montar uma escola + pensando: “há + porque eu vou receber um público 

estrangeiro”.     

(184)  P: Sim. 

(185)  D: “E eu vou fazer todo um programa de inclusão”. Não existe isso! É do mesmo jeito 

que quando você trabalha com criança de rua+  monta um projeto bonito querendo 

incluir a criança de rua e::: não consegue! Por quê? Porque você não está pensando 

na criança + você está pensando é::: no projeto de INCLUIR crianças de rua. Igual 
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com o estrangeiro. A escola em nenhum momento está pensando em INCLUIR 

essas crianças estrangeiras.       

(186)  P: mhm.  

(187) D: A escola está funcionando como escola: repensando essa educação. E eu acho 

que a base + seja para a criança estrangeira + como para a criança do Rio Grande 

do Norte + como para a criança de qualquer lugar do Brasil + é ter que ser 

repensada a educação. A educação como um todo. O que é que as escolas estão 

fazendo? É nessa parte que corresponde a elas + que é educar essas crianças. E 

que aí existe essa GRANDE diferença entre você ter uma escola para você passar 

um conteúdo formal + informativo e formal + ou você ter uma escola para educar. E 

que é a grande diferença que tem que ser trabalhada entre você ser PROFESSOR e 

contratar professores e você ser um EDUCADOR e ser contratada por que você é 

uma educadora + um educador. Porque é o que sempre eu digo para os professores 

que chegam aqui: emprego aqui não tem + tá? Então aqui + nós precisamos é de 

educadores.  

(188)  P: Certo. 

(189) D: Para poder contratar educadores + nós temos que ter + uma pessoa que goste da 

educação + que pensa na educação e que trabalhe na educação porque é isso que 

ela quer fazer! Agora + professor não faz isso. Professor é una profissão! E 

profissionais... Não sei + talvez em alguma área de exatas + possa fazer a diferença 

+ mas em educação não faz! Porque + quando chegam os pepinos que chegam aqui 

com os estrangeiros + por exemplo + não adianta a escola ser super estruturada + 

que se você não tenta entender essa criança que está num contexto totalmente 

diferente do que ela tinha no país dela + não tem projeto de inclusão que você faça 

que vai lhe servir para alguma coisa. Não tem + não tem... Eu acho que elas aqui se 

encontram + inclusive OS PAIS se encontram aqui + por esse diferencial que você 

falou há pouco: que eles vieram para Pipa por algum motivo. Entre esses motivos 

está a qualidade de vida e querer que seus filhos tenham uma infância e não tenham 

assim::: o primeiro mundo e quando tem trinta anos + tenha um câncer em algum 

lugar do corpo. Por quê? Por tudo que recebeu desse primeiro mundo ((risos)).                    

(190)  P: Entendi. 

(191) D: Seja pelo stress + pelo que for. Nós temos aqui uma criança + inclusive a 

holandesa + que o pai dela é::: teve um câncer lá na Europa. E a família + ele é filho 

único + a família super se colocou contra ele vir para o Brasil e trazer a família dele 

para o Brasil. Primeiro porque é filho único + depois porque estava com esse 

câncer... e a mulher é brasileira.      
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(192)  P: Sim. 

(193)  D: E aí eles vieram + mesmo contra + vieram. E::: a mulher tentou que ele fizesse 

aqui no Brasil + algumas terapias alternativas para ir meio que ajudando em todos 

esses efeitos colaterales + colaterais + do tratamento do câncer. Pois não é que ele 

está respondendo para essa quimioterapia de uma maneira diferente a como ele 

vinha respondendo na Europa! Porque na Europa + inclusive ia fazer uma segunda 

intervenção cirúrgica + porque ele estava respondendo mais ou menos ((eleva e 

diminui o tom da voz)) à quimio. Pois aqui a mulher o colocou a fazer terapias 

alternativas + é praia + é massagem+ é florais + é não sei quê + não sei quê::: Até 

garrafada tomou! 

(194)  P: ((risos)). 

(195)  D: E ele voltou agora a um mês atrás para Europa para fazer uns exames + para ver 

se ia passar pala cirurgia novamente::: e entrar numa quimioterapia mais forte e os 

médicos ficaram admirados!   

(196)  P: Que bom!  

(197)  D: Que disse que o que restou do tumor diminuiu tanto + que não vai precisar da 

cirurgia + que parece assim que os exames deram todos assim + uma melhoria 

muito grande. Mas + por quê? Como a mulher dele disse: -“Porque aqui ele não tem 

o stress que tinha lá na Europa para manter o nível de vida que a gente queria 

manter na Europa”.        

(198)  P: Sim.  

(199)  D: Não tem o stress familiar + né? Que a família também quer que esse filho seja 

aquilo que no::: aquele no qual eles colocaram todas as suas expectativas de vida + 

está entendendo? Não tem a cobrança + não tem o stress. Aqui se dedicou a fazer 

outras coisas que ele nunca fez + como por exemplo: andar descalço nessa areia 

preta que te deixa o pé preto + que coloca bicho de pé no pé:::     

(200)  P: ((risos)) 

(201) D: Eu até brinquei com ela + dizendo assim: -“Vai ver que o bicho de pé que sugou o 

câncer dele” (risos).   

(202)  P: ((risos)). Ou D. + muito obrigada + viu? Por ter me recebido na sua escola e 

parabéns pelo seu trabalho.     

(203)  D: Foi legal! Foi legal você ter vindo aqui. Eu acho muito legal mesmo! 
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ANEXO M - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM A MÃE DE AE1 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

1 - Por quais motivos a sua família escolheu a cidade de Pipa para morar?  

2 - Quando chegou ao estado do RN, e de forma mais específica à praia de Pipa, quais 

foram as suas expectativas em relação às escolas?  

3 - Por que escolheu essa instituição para ser a escola dos seus filhos?  

4 - Como você percebeu a adaptação do seu filho à nova cidade, à nova escola e à nova 

língua?  

5 - Como você avalia o desenvolvimento do seu filho quanto à aquisição[...]aprendizagem 

da língua portuguesa (fala, leitura e escrita)? 

6 - De que forma você considera que a escola contribuiu para que a criança aprendesse a 

se comunicar em português? 

7 - Você observou a influência de alguma pessoa em especial para o avanço do seu filho 

no idioma alvo? 

8 - A proposta da escola correspondeu às suas expectativas a respeito do ensino do 

português como língua segunda? 

9 - A escola permitiu ou estimulou a participação da família nesse processo de 

aprendizagem? 

10 - A respeito da educação dos estrangeiros no RN, que providências você considera 

necessárias para a real inclusão desses alunos?    
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A MÃE DO ALUNO ESTRANGEIRO 1 

(30/11/2007) 

 

(01)    P: Por quais motivos + né? Por que razões + a sua família escolheu + a praia de Pipa 

para morar?  

(02)    MAE1: É + mi marido + hace un año y un mes que vino al Brasil.    

(03)    P: Sim... 

(04)  MAE1: Ele tenía problemas de salud + teníamos una empresa, é::: “Labadero 

Industrial” […] 

(05)    P: Certo. 

(06)    MAE1: Gastronómica. 

(07)    P: Sim. 

(08)   MAE1: Enton aí::: una presíon muy alta él tuve ((imcompreensível)) + más + tuve que 

vender la empresa y él falo:  “yo voy a ir a Brasil”. “A Brasil?” ((ela perguntou ao 

marido e depois lhe respondeu)): “tá bom + más ce vai vender caro o otra cosa?”. ((a 

MAE1 conta que o marido lhe disse)): ”no + voy a dar aulas de kitesurf”. Porque ele é 

professor de kitesurf.  

(09)    P:  Sim. 

(10)  MAE1: Tá? Ele tava no kitesurf hace cuatro años + tá bom? Más + aí + já teníamos 

una família mía. Então + vendeu caro + vendeu caminhoneta + vendeu::: vendeu 

todo! Então + ele venía aqui dos meses antes + y falou para mim: “Se eu gusto + yo 

vengo con mi família para ver se é bom aqui. Sacá pasaje e vengan para aqui!”. ((ela 

respondeu ao marido)): “tá bom!” Más, yo saqué un pasaje de ida e de volta + no?  

(11)    P:  Sim. 

(12)   MAE1:  Más + tres de março + aí já começaram as aulas en Argentina. Então + aí 

bueno + veni:::mos + a él le gusto.  Fue bom con las aulas + entoces yo viajé con los 

meninos. Más eu quería voltar para três de março + no?    

(13)    P:  Certo. 

(14)   MAE1:  La educação::: esse montón de cosas + né? Então + pregunté para eles: 

“vocês quieren ficar?” ((perguntou para o marido e os dois filhos)) “Nosotros 

queremos ficar aqui” ((eles lhe responderam)). Enton + se ellos quieren ficar aqui... 

Más la tranqüilidad que tem y la seguridad que tem... Es una gran ciudad esta. 

Entonces aí + yo vivo + vivia em Argentina + en la verdad en el centro.  

(15)    P: Certo. 

(16)   MAE1:  Enton aí + você tinha que está con la cartera apegada aqui ((coloca a mão 

debaixo da axila esquerda)) + tá con filhos apegados aqui ((aponta para a mão 
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direita)) + porque tem muita inseguridad, é? Más aí + pegando menino + o sea + sei 

lá::: Entoces aí + ellos quisieron ficar aqui... entonces... 

(17)    P: Foi pela qualidade de vida? 

(18)    MAE1:  É + por todo.  

(19)    P: Isso. 

(20)    MAE1:  Tem calidad + tem ARTA calidad de vida aqui.  

(21)    P:  Certo. 

(22)   MAE1:  ALTA calidad de vida. Tem muita falta + como en mu:::chas partes de mundo, 

no? 

(23)    P: Hum...  

(24)   MAE1: Más pero tem calidad de vida y calidad de vida::: no puede ganar em ninguna 

parte.     

(25)    P: Mas vocês chegaram a conhecer Natal? Vocês foram à Natal? 

(26)   MAE1:  Yo fui +  fui a Natal + em Natal + mas fica como una ciudad pequeña + 

((incomprensible)) y sinto que yo no quiero. No quiero más isso. 

(26)    P: Certo. Você quer uma vida tranqüila... 

(27)    MAE1: MUITO más tranqüila. 

(28)   P: Certo. Ótimo. Quando você chegou aqui + né? No RN + em Pipa + é::: Quais foram 

as suas expectativas + assim... O que você esperou das escolas? Qual era a sua 

IDÉIA das escolas daqui? Qual era a idéia que você tinha? [...] 

(29)    MAE1: No + más... 

(30)    P: Prévia? Você tinha alguma idéia?   

(31)   MAE1: Tem + tem muita diferencia con la escola de Argentina + no? 

(32)    P: Certo. 

(33)   MAE1: Tem otros objetivos... Tem... Bom + essa escola + principalmente + tem,,, es 

muito diferente a qualquer outra + pois no tem educação física + tem capoeira + mas 

ellos trabajan mais con su país + con cultura de su país. Que eso eu gostei demais.  

(34)    P: Certo. 

(35)   MAE1: Cosa que en Argentina + a veces no. Na Argentina no aprende você a tocar el 

bombo + no aprende a + a sus bailes típicos + mas que aqui + sí. Eso eu gusté + 

más + yo no esperava eso.   

(36)    P:  Não esperava.... 

(37)   MAE1:  No + no + yo pensó que + iba ser diferente + mas tienen educação física + 

música... otras cosas + no? Enton eu + eu gusté. No:::. eu no vine com muita 

expectativa + yo vine ABIERTA...    

(38)    P:  Certo. 
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(39)    MAE1:  Yo sé que aqui es otra cultura + que es otro país.    

(40)    P:  Certo. 

(41)    MAE1:  Enton es como + eu no pongo limitação. 

(42)    P:  Certo. 

(43)    MAE1:  Eu só voy. 

(44)    P: Mhm. 

(45)  MAE1:No porque::: você no está em su país + enton + você es que tien que MUDAR + 

trocar de forma + para adaptarse a este país.  

(46)    P: Certo. E::: mas você chegou a ouvir de outras pessoas + assim + comentários das 

escolas aqui em Pipa? Se eram boas + se não eram? 

(47)   MAE1:  No + todos falavam de eso + mas que la escola de::: escola de::: de Estado no 

boa. Mas como toda escola é::: de Estado + mas não tem... tem muita falta  é:::  tem 

muitos días que los meninos no van a la escuela.    

(48)    P:  Certo. 

(48)    MAE1:  Que eso acho + que es una de las principales cosas.   

(49)    P:  Isso [...]  

(50)    MAE1:  Falam que es má + que faltam... 

(51)    P:  Isso. 

 [...] ((o telefone celular da entrevistada nos interrompe. Ela faz menção de atendê-lo 

e nós aguardamos)) 

(52)   P: Então + continuando... Por que então + você escolheu + a escola campo de 

pesquisa + né? Como a escola para os seus filhos?    

(53)   MAE1: É::: para a incertação de + de ellos + por ser mejor que la escuela pública. 

Meninos que no sabem ni idioma + meninos que no van adelante. Sin duvida. 

(54)    P:  Certo. 

(55)   MAE1:  No? Mas yo sé que son dos niños inteligentes ((se refere aos dois filhos)) + 

mas ahorita tampoco sabem el idioma. Enton + muito mais complicado + né?    

(56)    P:  Mhm.  

(57)    MAE1:  Enton +  eu achei que era una solucíon + sin duvida.    

(58)    P: Certo. É::: Então agora + em relação à escola + ao espaço da escola. Como é que 

você percebeu + MAE1 + a adaptação de AE1 + né? [...] 

(59)    MAE1: ((risos)) Ah + MUITO COMPLICADO!  

(58)    P: A atitude de AE1 em relação à nova cidade, à nova escola e principalmente + à nova 

língua? Eu queria que você me falasse um pouco disso. 

(59)   MAE1:  Foi muito complicado para ele! Ele passa mais + él es por cierto un menino 

que + cuesta a principio relacionarse. MUITO! 



 

 

 

237 

(60)    P: Certo. 

(61)   MAE1: Mas depois quando ele comienza a ganar confiança + que ele PUEDE + 

quando ele dá conta que ele PUEDE FAZER TODO + que no tem una limitação + 

mas ele faz + e pronto! Mas vejo que en los cuatro primeiros meses de escuela + 

isso fue muito + muito + muito grave.         

(62)    P: Como é que ele se comportava na escola? Ele queria vir para a escola? Como é 

que [...] 

(63)    MAE1: SIEMPRE. 

(64)    P: Sempre?  

(65)   MAE1: SIEMPRE. Ele NUNCA falo: “eu hoje no quiero!”. Ele siempre + porque le 

gusta + de + de + de estar en contacto com otra gente + de + de jugar. Ele + eu 

trabajava + a case poco en una barraca + mas ele preguntava: “y van a venir 

meninos?”. Ele siempre quiere estar allá. Mas eso acontece desde hace + siete 

meses.     

(66)    P: Certo. 

(67)   MAE1:  Que ele + dió cuenta + que ele puede fazer lo mismo que la outra gente + que 

ele puede falar con harta gente.  

(68)    P: Ahã. 

(69)   MAE1: Mas ele cuando percebió eso::: Mas aí ele tamtam ((faz o sinal de avanço, 

batendo uma mão na outra)).      

(70)   P:  Porque L ((a irmã do AE1 )) aprendeu com mais rapidez + né? Porque isso é uma 

questão também individual.  

(71)    MAE1:  Son diferentes. 

(72)    P:  São diferentes, né?  

(73)    MAE1:  Son diferentes. 

(74)    P:  Mais no início ele ficava mais quieto na esco:::la? Você acompanhou [...] 

(75)    MAE1:  Siempre fue muy quieto.  

(76)    P:  Sempre foi quieto em qualquer escola + mesmo na Argentina? 

(77)    MAE1:  Siempre + siempre + siempre.  

(78)    P:  Certo. 

(79)   MAE1:  Ele tem un grado de quietês... Ele  + mas pode ficar tranqüila + porque ele vai 

e se forma + né?       

(80)    P:  Certo. 

(81)  MAE1: Mas en un princípio fue muito más difícil por que ele pegava com AE2 ((outro 

aluno argentino da mesma turma de AE11)) que es argentino tambien.  

(82)    P:  Sim. 



 

 

 

238 

(83)    MAE1:  Então aí::: pobre PAE! 

(84)    P: ((risos)) Pobre PAE!  

(85)  MAE1:  É claro mas + eles estavam turururu ((põe as mãos em movimento próximas à 

boca, fazendo sinal de conversa paralela entre os dois alunos argentinos)). Muito 

complicado para dar una aula para estos dos. Mas ela tuvo que separar... E aí + 

comenzó AE1 a + darse cuenta que ele podia fazer las cosas + né? 

(86)    P:  Quanto tempo durou essa... conversa com AE2? 

(87)    MAE1:  Cuatro [...]  

(88)    P:  Quatro meses? 

(89)    MAE1:  Ah + no + no + no + menos. Acho que para ele segundo mês...  

(90)    P:  Segundo mês + começou a + querer separar? 

(91)    MAE1:  Sí +  sí + sí. Acho que antes + é? ((fala com imprecisão)).  

(92)  P: Certo. E como é que você avalia agora no final do ano + MAE1 + esse 

desenvolvimento lingüístico de AE1? Do início do ano até agora + né? Eu falo da 

questão da fala + não só da fala + mas da leitura e da escrita.   

(93)    MAE1: No + muito bom! Sólo que él es un pouco rarará ((faz sinal de distração)) para 

escribir. No gusta escribir + no gusta de ler + mas tem que fazer porque + es un 

objetivo de la escola.   

(95)    P: Isso. 

(96)    MAE1: Ele fez + com a sua hermã. Siempre a hermã está a ayudar.  

(97)   P: Sempre L está ajudando, L? ((sorrio e me dirijo a L que está presente no momento 

da entrevista)). 

((L responde que sim com a cabeça)). 

(98)    MAE1: ((risos)) Siempre. 

(99)    P:  ((risos)). 

(100)  MAE1: E aí este::: sai à casa de vizinho + e pronto. E agora ele pegó um + amigo + 

de aqui:::    

(101)  P:  Sim. 

(102)  MAE1:  Mas fala que é su mejor amigo. Que es este es... J. 

(103)  P:  J ((colega brasileiro de AE1 da sala de aula)). 

(104)  MAE1:  Ellos juegan juntos + J duerme em mía casa + AE1 duerme em sua casa + 

mas aí + entonces aí + es como que este es su amigo brasileiro.   

(105)  P: I:::sso + ótimo! E de que forma você considera que a escola + ela ajudou AE1 na 

prática + no cotidiano + para que ele avançasse, né? Na aquisição e aprendizagem 

do português? Assim + os momentos da rotina? O dia-a-dia mesmo na escola::: O 
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que visualiza + o que você visualiza que foram ricos + para que ele fosse 

aprendendo esse português?          

(106)  MAE1:  Aqui tem un sistema + que es de caligrafia. Que na Argentina no tem.    

(107)  P: Sim. 

(108) MAE1: Mas eso fue + una de las cosas MEJORES para que ellos comienzen con la 

letra. Porque ele tenía mucho problema de motricidad com + para escribir + no? Para 

redondear.  

(109)  P:  Certo. 

(110) MAE1: E tiene una maestra + que ella apunta mu:::cho a la escritu:::ra + a la lectu:::ra 

+ pero más aun a la escritura + eu acho. Enton + tem o nino una persona que todo el 

tiempo que está aqui + como fue PAE.... Él logró conseguir todo eso porque PAE. 

bababa ((fecha o punho e bate na mão, fazendo sinal de repetição)), sino...         

(111)  P: E fora da sala de aula? Assim + no próprio + na própria relação dele na escola + 

com os outros alunos?   

(112)  MAE1:  No + mas tem muchos + é::: [...] 

(113)  P: Momentos que possibilitaram... 

(114)  MAE1: É. Brincadeiras y todo que fez ((a professora)) + para que mi nino consigará 

integrar muito bom.  

(115)  P: A capoeira + que você falou no início + né?  

(116) MAE1: É. Eso ajudou mucho + mas en Argentina está proibido é::: + subir? “Subir” fala 

aqui? 

(117)  P: Isso. 

(118)  MAE1:  Subir a los arboles. 

(119)  P:  Isso + subir. 

(120)  MAE1:  En Argentina está proibida. Porque um menino na escola não pode fazer eso.   

(121)  P: Mas + por quê?  

(122) MAE1: Es de mala educação! Porque puede + puede que + cAE1r + puede golpear + 

no? Puede acontecer un monte de cosa.  

(121)  P:  Sim.  

(123) MAE1: Mas aqui cuando ele llegó + falaram para AE1: “você pode subir en arvores”. 

((a entrevistada dramatiza o olhar de surpresa e estranhamento do filho diante da 

referida situação)).  

(124)  P: ((risos)). 

(125)  MAE1:  Menino olhava aí el arvore:  “no puede ser!”. Mas + pode + pode ir ((ela conta 

que diziam os funcionários da escola)) Mas tem + tem para + para  contarle. E ele no 

+ no acreditava que podia subir al arbol en la escola.     
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(126)  P:  Então você percebe assim + que esse choque cultural [...] 

(127)  MAE1: É. 

(128)  P:  provocou alguns conflitos em AE1? 

(129)  MAE1:  No + no + o sea::: 

(130)  P: São conflitos + mas...    

(131) MAE1 Costó é::: que ele podría aceptar todo de novo. Mas ele fue aceptando poco a 

poco + no?    

(133)  P:  Certo.  

(134)  MAE1:  Porque también es um menino abierto! 

(135) P: Ótimo. É::: você já adiantou um pouquinho + mas eu vou perguntar mesmo assim: 

você observou a influência de uma outra pessoa +né? Um +um adulto ou criança + 

em especial + para o avanço de AE1 no português?    

(136)  MAE1:  No + fue PAE. + a maestra!  

(137)  P:  PAE.... 

(138)  MAE1:  Directinho! 

(139)  P:  Nenhuma outra criança você acha que contribuiu? 

(140)  MAE1:  Ela ((apontando para a filha que estava ao seu lado)). 

(141)  P:  L... 

(142)  MAE1: Sí + L + ah! Y los compañeros también + no? Ayudaram para falar o entre 

ellos mismos falavam: “como se dice eso en español? Mas como se dice en 

português? Mas tem aí um...      

(143)  P:  Ele perguntava para L isso? 

(144)  MAE1:  È. Si + si + si. 

(145)  P:  Como se diz em espanhol? Como se diz em português? 

(146)  MAE1:  Em espanhol não + mas ele sabia.  

(147)  P: Espanhol ele sabia. 

(148)  MAE1:  Mas ella ayudava + ayudava em português.  

(149)  P:  Ah... 

(150)  MAE1:  Mas con los meninos en escola + sí. Y con AE2 + también + no?     

(151)  P:  Certo. 

(152)  MAE1:  Aprendian juntos. AE2 para aprender fue muito rápido para el idioma. 

(153)  P:  Sim.  

(154)  MAE1: MUITO mais rápido. 

(155)  P: AE2 aprendeu muito mais rápido do que AE1? 

(156)  MAE1:  Sí. Mas porque AE1 é um poco tímido.  

(157)  P:  Então você + você coloca essa questão da timidez? [...] 
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(158)  MAE1:  Eu acho que estava em su cabeça ((aumenta o tom de voz)) + mas ele não 

saia a falar por ter miedo de pronunciar mal. Agora + não tem problema.  

(159)  P:  Sim. 

(160)  MAE1:  Inventa! 

(161)  P:  Por timidez + inventa! 

(162)  MAE1:  É + é! 

(163)  P:  É + mas é normal isso! ((risos)).   

(164)  MAE1:  Claro! 

(165)  P:  ((risos)). 

(166)  MAE1: (incompreensível). Él ia + sabe? Uno piensa::: 

(167)  P: Vocês mesmos estão inventando + os adultos? 

(168)  MAE1:  No + no + mas + no es que uno inventa + mas uno piensa que puede ser esa 

palabra. 

(169)  P:  Aproximada... 

(170) MAE1: É. Mas tem que entrar alguién + ((fala e aponta para a filha)) que troca, muda 

essa palavra + para una otra palabra.   

(171)  P: (risos). L vem e faz a correção, não é L? 

((A criança confirma com a cabeça)). 

(172)  MAE1:  É. 

(173) P: Corrige os pais + muito bem. Então MAE1 + a proposta da escola + ela  

correspondeu às suas expectativas + a respeito do ensino do português como 

segunda língua? 

(174)  MAE1:  Sin duvida! No + sin dúvida + sin duvida.... 

(175)  P:  Você está satisfeita? 

(176)  MAE1:  Sí + sí + sí. 

(177)  P:  Ótimo. 

(178)  MAE1:  Eu falo que tenho uma + una filha nordestina.   

(179)  P:  (risos). Da Argentina para o nordeste, L? ((dirijo-me a criança que permanece 

tímida em silêncio)). 

(180) MAE1:  É que ela fala ((risos)) (incompreensível) como nordestina. Eu no acredito! 

Como puede ser! En menos de un año. 

(181)  P:  (risos). É + a facilidade é mui:::to grande!   

(182)  MAE1:  É. 

(183)  P:  Depois se você quiser + eu posso te emprestar o meu trabalho sobre isso. Para 

você ler + viu? É::: a escola + ela permitiu ou estimulou a participação dos pais + né?  
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A sua e de seu marido + da família nesse processo? Vocês estiveram sempre 

próximos? Participando?         

(184)  MAE1:  Si, sí.  PAE. siempre + actua cuando ela olhava el algo que no estava bom + 

como tem esse + esse jeito de estarem AE1 e AE2 muito juntos + que no ayudava:::       

(185)  P:  Certo. 

(186)  MAE1:  Porque na::: Ellos tenian que aprender português + no? Porque aqui eles só 

falavam espanhol ((risos)) + então aí ella + falou para nós que podíamos vir a la 

escola + que pasava eso que ella iva separar... Foi um problema que ella iva ayudar 

a que ellos e:::  ivan a falar melhor + ivan a estar melhor. Ahora sí.       

(187)  P:  Certo. E em casa + vocês continuam a falar o espanhol?  

(188)  MAE1:  Tem mistura. 

(189)  P:  Tem mistura? 

(190)  MAE1:  É. Falamos un poco espanhol e un poco português.    

(191)  P:  Mas a escola? Ela vem lhe orientando nesse sentido? A + o que + o que você 

deve falar em casa?   

(192)  MAE1:  Nunca + nunca a escola + propuso::: o que tem que falar em casa. Mas + 

siempre ayuda quando fala em português, no? En mi trabajo eu falo todo português.   

(194)  P:  Sim + no seu trabalho?  

(195)  MAE1:  È. 

(196)  P:  Mas + na sua casa com + vocês quatro?  

(197) MAE1: Tem + tem aí + é::: falamos a veces em português + a veces em espanhol.   

(198)  P: Certo. 

(199)  MAE1: É. Quando eu brigo + acho que + solo digo em português.      

(200)  P:  (risos). E a respeito + assim + uma sugestão+ a última pergunta + certo? 

(201)  MAE1: Sí. 

(202) P:A respeito da educação dos estrangeiros no Brasil + né? E de forma mais específica 

+ no Rio Grande do Norte + que providências + né + você considera necessárias + 

para a real inclusão + né? Para a criança estrangeira + ela realmente ser incluída na 

nossa cultura + na sala de aula + na escola + na comunidade::: Que providências + 

que coisas + você acha que seriam importantes para a escola?    

(203) MAE1: Mas pondría + mas prazer. Podría::: tener + una matéria que es espanhol. 

(204)  P:  Uma matéria em espanhol? 

(205)  MAE1:  Claro. Tem + tem inglês + no? 

(206)  P:  Sim... 

(207)  MAE1:  Pode tener otra língua que es espanhol.   

(208)  P:  Ah + então[...] 
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(209)  MAE1: Porque tem muita + bom + no tanto en el nordeste + pero sí en el centro + 

encontré mucho argentino ((se refere a região sudeste, quando esteve no Rio de 

Janeiro))         

(210)  P:  Sim. 

(211)  MAE1: Inclusive es como una maneira de INCLUIR.  Se você incluye el idioma + seria 

legal!   

(212) P: Incluir o idioma na escola + seria uma maneira de incluir o pouco da cultura + do 

aluno? 

(213)  MAE1:  É, é exactamente! É + eu acho que sí + eu acho que sí.  

(214)  P: Dessa maneira::: Pois eu lhe agradeço muito MAE1 + por essa conversa:::   

(215)  MAE1:  No + por eso no. 
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ANEXO N - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM A PAE 

 
ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 
1 - Trace um pequeno histórico a respeito da vida do aluno estrangeiro 1. Por exemplo: sua 

nacionalidade, relação com a família, interação com as crianças da turma, etc. 

2 - Como se deu a entrada desse aluno estrangeiro na escola? 

3 - Existe algum tipo de recepção especial para a clientela estrangeira na instituição? 

4 - Com que freqüência a escola vem recebendo alunos de outras nacionalidades? 

5 - Em relação à sua prática em sala de aula, você já havia possuído algum aluno que não 

sabia se comunicar em português?  

6 - De que forma a escola lhe preparou para o trabalho com essa (ou essas) criança (s)? 

7 - Diante dessa experiência, que estratégias você utilizou na rotina da escola para que o 

aluno compreendesse e conseguisse se comunicar em português?   

8 - Fale um pouco sobre o desenvolvimento lingüístico do aluno em relação ao novo idioma 

desde a sua entrada na escola até os dias atuais. Isso abarca os processos orais, de leitura 

e escrita. 

9 - Como a criança realizava as atividades propostas? 

10 - Ela elegeu alguma pessoa em especial como parceira na aquisição/aprendizagem da 

língua portuguesa?  

11 - Como você avalia a diferença de apropriação da língua por parte das duas crianças 

argentinas do 2º ano?   

12 - A família do aluno esteve presente durante o processo de adaptação e apropriação 

desse novo universo lingüístico? De que forma? 

13 - A criança foi acompanhada por outros tipos de profissionais?      

14 - De que maneira você acredita que a escola tenha colaborado com o avanço do aluno 

em relação à língua alvo? 

15 - A respeito da educação dos estrangeiros no RN, que providências você considera 

necessárias às escolas para a real inclusão desses discentes?   



 

 

 

245 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA DOS ALUNOS 

ESTRANGEIROS 

 (28/11/2007)  

 

(01)   P: PAE + primeiramente eu gostaria que você traçasse um pequeno histórico sobre a 

vida + a respeito da vida de um dos alunos estrangeiros + de AE1 + né? Por 

exemplo: de onde ele veio + qual o seu país de origem + relação com a família + 

interação dele com as crianças da turma e da escola. Como é que você vem 

percebendo isso?   

(02)   PAE: Bom + ele chegou aqui no início de fevereiro + mais ou menos. É + nós 

começamos as aulas no dia vinte e dois de janeiro e ele chegou + deve ter chegado 

+ ou na metade de fevereiro ou início de março.  

(03)    P: Certo.  

(04)    PAE: Acho que mais para o início de março. E assim + e + e::: somente ele e L. + né? 

Que eles têm dois filhos ((ela se refere aos pais de AE1)). Pelo que eles nos 

contaram eles estão vindo de Buenos Aires mesmo + da capital + e vieram para cá 

por razões de trabalho. Trabalho::: o pai dele ((de AE1)) é professor de kitesurf. A 

mãe lá + lá em Buenos Aires + ela me falou que trabalhava numa escola + que ela 

disse que era uma escola assim como a escola campo de pesquisa ((substituímos o 

nome da instituição para preservar sua identidade)) + uma escola pequena que 

atendia um numero + né? Bastante limitado de crianças e + na verdade + eu nunca 

conversei com eles assim + de + da razão de eles terem vindo + se eles já 

conheciam...   

(05)    P: Sim. 

(06)   PAE: Porque o que aconteceu é que primeiro chegou A. + que é um argentino que tem 

um restaurante no centro e eu creio: os pais de AE2 + eu tenho certeza + vieram 

através de A. Eles + com certeza + se conheceram na Argentina + mas construíram 

uma relação quando chegaram na escola. ((incompreensível)). 

(07)    P e PAE: (SFMT) Os pais de AE2 e os pais de AE1. 

(08)    P: Certo. 

(09)   PAE:  É tanto que + AE2 a princípio foi matriculado no 1º ano. Por que a mãe chegou 

e colocou no 1º ano. Quando os pais de AE1 vieram + que AE2 chegou primeiro [...]   

(10)    P: Certo. 

(11)   PAE: A mãe de AE2 esteve aqui logo no início de janeiro + já conversou com J. e V. 

((dois dos sócios da escola)) e depois é que eu a conheci. E AE2 veio matriculado 

para o 1º ano. Veio para se matricular no 1º ano. Só que no decorrer das aulas + D. 
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observou que ele estava alfabetizado. Que ele estava muito a frente das crianças 

que estavam começando o 1º ano e o transferi para minha sala. Quando ele chegou 

na minha sala + AE1 já estava.         

(12)    P: Ah ... 

(13)   PAE: E AE1 veio e no começo + assim + era SUPER FECHADO e não era só pela 

língua como o pai dele me falou. O pai dele disse: -“Olha + a princípio ele é assim 

depois você vai ver que ele vai se soltar”. E de fato + né? Agora ele está com essa 

cara novamente + parece com a cara do início do ano + porque eu creio que está 

novamente essa história da mudança + né? Que você falava + assim + que achava 

que tinha a ver com a língua. Eu acho que tem muito mais a ver com as mudanças 

na vida dele + que não foram poucas.       

(14)     P: Ahã. 

(15)    PAE:  Então eles vieram para cá. A princípio eles estavam morando no Alto da Pipa + 

ficaram lá que é uma pousada. Depois + eles se mudaram para uma outra casa + 

que eu não me recordo onde. Depois eles se mudaram para Cajarana + que é uma 

rua + a mesma rua que moram V. e J.  + depois + foram morar nas Minas + que é 

uma praia mais distante. Foram tomar conta de um restaurante lá de um francês que 

viajou + que viaja a cada ano.   

(16)    P: Ou seja + na própria Pipa eles mudaram já um monte de vezes.  

(17)   PAE:Vá-ri-as vezes + vá-ri-as vezes... E é claro que isso vai + vai afetando. E teve um 

período + por exemplo::: Bom + aí ele chegou + chegou meio tímido + meio retraído 

e quando AE2 veio para + para a sala + foi ((pára para pensar e retoma a fala)) + 

quando AE2 chegou o pai dele tinha recomendado assim: - “Não deixem os dois 

juntos porque os dois vão + realmente + conversar demais e eles se conhecem + 

têm uma relação lá fora:::” + só que assim + AE2 AJUDOU nesse processo de 

adaptação dele((de AE1)).   

(18)    P: Ahã. 

(19)   PAE: Ao mesmo tempo em que + assim + que às vezes eu evitava que eles se 

juntassem + para que? Até para que eles interagissem com outras crianças e não se 

fechassem + né? Muitas vezes era AE2 que fazia essa ponte entre mim e ele + entre 

ele e as crianças + e as outras crianças + né? 

(20)    P: Sim. 

(21)  PAE: Mas havia momentos assim ++ por que isso é muito de sacação do professor.  

(22)    P: Claro.  
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(23)   PAE:Então havia momentos em que assim: “Não + tenho que separar!” Porque os dois 

estavam naquele tititi + naquela conversa e eu não queria que eles se fechassem + 

porque era mais fácil. Eles iam se fechar pelo idioma + pela relação anterior...      

(24)   P: [...]  E ele (( o AE1)) não ficava falando o Português + porque AE2 ficava mediando.  

(25)   PAE:  É + é como você observa que + às vezes + AE2 tenta + né? E eu: -” NÃO. 

QUERO OUVIR AE1”.    

(26)    P: É + isso + isso. 

(27)   PAE: Porque hoje ((se remete a um momento daquele dia)) não é que eu não estava 

entendendo + eu não estava OUVINDO.   

(28)    P: Ahã. 

(29)   PAE:Não é? Porque a questão com ele não é só o sotaque. Ele tem uma questão da + 

da própria oralidade dele + da própria dicção. 

(30)    P: Mhm.  

(31)   PAE: Você vê que ele fala meio embolado + aquela língua parecendo::: aquela pessoa 

que tem uma língua meio presa + meio grossa... Como é o motor dele ((a PAE se 

refere à fragilidade da coordenação motora de AE1)).    

(32)    P: É. 

(33)    PAE: Ele já melhorou muito! Tinha essa questão motora também + então ele era 

muito tímido a principio + ele era muito quieto + na dele::: Mas + ele se soltou muito 

rapidamente. Com relação à fala dele + eles começaram... eu combinei com o pai 

dele + né? E também o pai dele acho que já havia pensado nisso + que se eles 

tivessem um dicionário:::  porque geralmente o turista quando chega compra + eu sei 

disso pelo meu marido ((o marido é italiano)) + né? 

(34)    P: Sei. 

(35)   PAE: Eles têm sempre um dicionário. Quando a gente se conheceu ele me deu um 

((ar de riso)) É::: que ele trouxesse um dicionário + não é? Porque assim + é 

parecido + mas claro + tem UM MUNDO de diferenças.    

(36)    P: Com certeza. 

(37)  PAE:E aí assim + a fala foi mediada nisso: falar pausadamente + apontar as coisas e 

por outro lado também havia um trabalho fora.  

(38)    P: Mhm. 

(39)    PAE: Porque assim + eles tinham um contato com outros. 

(40)    P: Com outras pessoas... 

(41)    PAE: Com outras crianças + outras + outros brasileiros.  

(42)    P: Sei. 

(43)    PAE: E AE2 ajudava muito assim ++ quando ele estava muito + é + é:::  
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(44)    P: Com os vizinhos+ né? Com os vizinhos dele + os amigos...  

(45)    PAE: E assim + ele tem uma vida social bastante movimentada.   

(46)    P: Ativa. 

(47)    PAE: Bastante ativa + né? E eu observava assim + que realmente ele conhecia + ele 

também tinha outras crianças da escola que ele já tinha uma relação por fora. 

           ((Fomos interrompidas por outra professora da escola).     

(48)    PAE: E aí assim + então na fala era isso: era falar mesmo + bem pausadamente ((ela 

fala num ritmo bem lento)) + sabe? E AE2 foi muito mais rápido nesse processo. 

Claro + né? Cada um é cada um.  

(49)    P: Mhm. 

(50)   PAE: E + e + ajudava.  Na escrita + porque no começo havia muito mais a + a cópia 

dos exercícios + havia muito mais o texto enumerativo... Trabalhei muitos textos com 

eles enumerativos + aqueles das listas + né?     

(51)    P: Sim. 

(52)   PAE: Então como era a escrita de palavras + porque foi assim que + que eles 

chegaram e para passar de um texto enumerativo para um texto narrativo + para um 

texto em prosa + né? Para eles construírem um texto eu tive que passar por essa 

questão de organizar o pensamento listando palavras.    

(53)    P: Certo. 

(54)   PAE:  Embaixo eu tentava retomar com o texto narrativo. E aí é::: Então essa parte aí 

até que foi simples. Houve aquele texto narrativo que você viu da Bruxinha Filó.   

(55)    P: Sim.  

(56)  PAE: Que era um texto assim + que eles tinham as imagens + a + a uma história + né? 

De + de... que a Bruxinha Filó... E eles + a partir das imagens + eles tinham que criar 

a história. Então ele foi... Ele entendeu o que é que tinha que fazer... Porque a leitura 

para ele foi muito rápida.     

(57)    P: Sim. 

(58)  PAE:  É tanto que hoje na atividade de matemática + não sei se você observou + ele 

fez rapidinho. Porque não é só o cálculo para ele + não é? Com o cálculo vem o 

enunciado + vem o entendimento da questão...    

(59)    P: Claro + claro::: 

(60)    PAE:  E ele consegue lê isso.  

(61)    P: Agora na produção do registro escrito é que ele tem muita dificuldade.  

(62)    PAE:  Não. Ele fala meio assim “enrolado” digamos assim + neste finalzinho.  

(63)    P: Sim. 
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(64)   PAE:  E não é + eu não vejo como você vê porque você está chegando agora + está 

vendo o quê: que ele está cheio de conflitos.   

(65)    P: Claro + claro. 

(66)   PAE: Mas eu que o acompanhei desde o início do ano praticamente + eu não vejo::: 

não vejo nisso uma relação com o idioma.  

(67)    P: É uma fase + certo.    

(68)   PAE: Eu vejo isso numa relação com o próprio Português. Com a própria + é + é + é::: 

digamos assim + com a própria aprendizagem dele nessa língua portuguesa. E 

nesse texto ((se remete ao livro trabalhado com a turma: “Menina bonita do laço de 

fita” + de Ana Maria Machado)) + precisamente + com a falta de repertório. Porque 

era um texto em que eles entenderam + que não era essa a idéia a princípio + de 

que eles tinham que contar + a história item por item sem esquecer nenhum 

parágrafo + digamos assim.         

(69)    P: Sim.  

(70)   PAE: Você vê que o tempo todo eles estavam preocupados: -“o que é que o coelho 

fazia?” + “o que é que a menina respondia?” + para reproduzir ipsis litteris + né? 

Então + ele brecou nisso.  Só que o quê?  

           ((Nova interrupção externa)) 

(71)    PAE: Tanto que + quando eu comecei a reclamar os passos + a + a escrita fluiu + não 

é? E o que ele troca até hoje:: o que ainda é para ele incerto até hoje + que é o que 

eu conversava sempre com D. e  D. me dizia é questão do b e do v + que para ele 

assim: “bem”+ “beis”+ isso permaneceu. E ele só::: e dificilmente ele consegue 

lembrar + consegue na hora de escrever + fazer essa troca + né? Da letra. E::: mas 

as outras não! Aquele do “cuando” + foi o quando que ele fez com c. De vez em 

quando ele também faz isso... Hoje por exemplo + “cair” ele colocou com q. 

(72)    P: Sim. 

(73)    PAE: Quer dizer+ já houve aí a confusão: “porque quando é com q e por que cair não 

é com q também?”. ((risos)) 

(74)    P: E o n também no final de palavras + né?  

(74)    PAE: É mais isso são todos eles. 

(75)    P: É. 

(76)    PAE: Isso é uma questão de regra. 

(77)    P: Isso + até os próprios brasileiros. 

(78)   PAE: Aqueles que lêem mais + aqueles que estão assim + né? Que nasceram aqui + 

que têm essa::: que têm o Português como língua mãe + também porque tem essa + 

essa + essa questão ainda de que: “pôxa + uso m ou uso n no final?”. São regras 
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que a maioria ainda não conseguiu + né::: Lembrar na hora que escreve. Só quando 

eu vou lá e digo: -“E aí? Aqui é um m? Aqui é um n?”.     

(79)    P: Certo. 

(80)    PAE: Enfim... 

(81)    P: Me diga uma coisa + é... 

(82)    PAE: Fala. 

(83)    P: Existe assim algum tipo de recepção especial para essa criança estrangeira na 

escola ou não?    

(84)  PAE: Não. Realmente não porque + assim + a escola já surgiu com essa conotação 

por estar em Pipa.      

(85)    P:  Certo. 

(86)   PAE: Então assim... é claro que aqui apareceriam + né::: num momento ou noutro + 

crianças estrangeiras. No Fundamental + que o Fundamental também é muito novo 

+ eles são os primeiros. E + e é de uma língua que não é tão diferente + né + do 

Português. Dá para você fazer essa::: enfim + dá para você levar essas crianças + 

tentando alfabetizá-las. Digamos AE1 e AE2 + alfabetizá-los ou + ou dar conta das 

aulas sem que você se enrole tanto.          

(87)    P: Certo. 

(88)    PAE: Diferentemente seria de uma outra língua como inglês ou norueguês... 

(89)    P: Ahã.  

(90)    PAE: Mas realmente a escola não + sabe? A gente leva a coisa naturalmente.  

(91)    P: Naturalmente. 

(92)   PAE: É tanto que + é + é + isso eu observei nos dois + a interação deles foi muito 

tranqüila + por quê? Porque na hora do intervalo eles estavam na brincadeira::: a 

gente trabalha sempre nessa perspectiva dos grupos. Nunca um atrás do outro ou 

mesmo aquele semicírculo + porque mal que mal cada um está na sua.          

(93)    P: Certo.  

(94)   PAE: E isso + a gente observa que + que ajuda realmente. Então os meninos são bem 

receptivos + chamavam mesmo para brincar e as brincadeiras são universais + né? 

((expressão de riso)) 

(95)    P: É.  

(96)    PAE: Incrível como eles+ realmente+ nas brincadeiras se entendem. 

(97)    P: É verdade. Então assim + com que freqüência a escola vem recebendo alunos 

estrangeiros? 

(98)    PAE: Na Educação Infantil + sempre.   

(99)    P: Sempre. 
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(100) PAE: É + mas tem esse movimento assim bastante sazonal + né? Vem + vão::: 

((balança a mão de um lado para o outro)). No início desse ano + nós tivemos 

crianças espanholas + tivemos criança alemã + se bem que esse menino + esse 

alemão + ele estava com dois anos e meio quase três + mas morava aqui já há 

algum tempo + né? E ele veio e nem tinha a fala ainda concluída. 

(101)  P: Sei. 

(102) PAE: É::: tivemos o caso de uma criança ((pára para pensar e põe a mão no queixo)) 

+ ai meu Deus + australiana ou americana? Um menino bem loirinho::: Eu acho que 

era australiana + era::: Mas também ficou poucos dias + por que [...] Veio uma 

criança americana também + mas aí era filha de um americano e de uma brasileira.    

(103)  P: Ahã. 

(104)  PAE: Vieram + no início do ano também + vieram duas crianças AMERICANAS 

mesmo + não falavam NADA DE PORTUGUÊS e já grandinhos eles:. B. tinha na 

época + acho que seis anos + quase + e o menino um pouco menos. E eles se 

isolaram TANTO a princípio! Foi muito engraçado! Mas isso era uma questão muito 

deles dois + porque eles não queriam ficar na escola.  

(105)  P: Sim. 

(106)  PAE: Porque eles estavam aqui de férias. 

(107)  P: Ah... 

(108)  PAE:  E os pais + suponho + a gente supõe ((risos)) + nessa de: “vou curtir ali a praia”  

+  acabavam deixando eles aqui.  

(109)  P: Que coisa louca! 

(110) PAE: E no começo eles não::: eles se isolavam mesmo. Eles ficavam no galpãozinho 

e aí o que é que acontecia: nesse momento uma professora se desloca. Aí + às 

vezes + quando V. que fala inglês + estava por aqui + V. acompanhava::: Tem livros 

de outras línguas...  

(111)  P: [...] mas ela acompanhava? A dona da escola também fala?. 

(112)  PAE: Tinha alguns livros porque às vezes V. traz. 

(113)  P: E ela fala inglês + a dona da escola? 

(114)  PAE:  Fala porque ela é inglesa.  

(115)  P: Certo + certo. 

(116)  PAE: E ela fala inglês + fala o espanhol...  

(117)  P: Ahã. 

(118) PAE: Com eles assim + a ponte foram os livros escritos em inglês que eles acharam lá 

na + na biblioteca + que a PAE mostrou. Mas depois eles foram embora. Ficaram 

poucos dias aqui. Não chegaram a ficar... no máximo uma semana.  
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(119)  P:Certo. Mas em relação à sua prática em sala de aula + você já havia recebido? Já 

havia tido um aluno estrangeiro na sala? 

(120)  PAE: Não + não! Nunca! Não!  Porque no + na + no Ensino Fundamental é mais difícil 

+ né? Que chegue + porque são crianças maiores...   

(121)  P: Ahã. 

(122)  PAE: E::: não chegam tantas aqui + pelo menos. 

(123) P: E de que forma a escola lhe preparou ou vem lhe preparando para receber uma 

criança de outra nacionalidade?  

(124)  PAE: Não::: ((riso com certa ironia)). 

(125)  P: Não existe uma preparação?  

(126)  PAE: Não + não existe uma preparação prévia. Eu lembro assim que + né? D. me 

chamou + me apresentou ao pai dele ((de AE1)) + falou para mim assim: “que ele 

ficaria + que ele::: ” A gente pensou no dicionário + D. falou: -“PAE+ qualquer coisa 

eu estou aqui + posso te ajudar”. E às vezes assim + aconteceu algumas vezes 

assim + de eu precisar chamar D.: -“D. + isso aqui”. Porque nem ele + nem AE2 + 

nem eu conseguíamos + né + entender...          

(127)   P: No início? 

(128)   PAE: Mas + MUITO no início. Poucas vezes...  

(129)  P: Certo. 

(130)  PAE: Porque o tempo todo ele também tentava + né? Se comunicar... Eu tentava me 

comunicar também e::: e realmente eu não achei que foi assim um processo 

conflituoso.  

(131)  P: Claro + claro. 

(132) PAE:Acho que tudo transcorreu::: até porque era bem no início. A nossa preocupação 

maior já era com L. + porque L. era 4º ano. Mas L. assim + L. é uma criança in-crí-

vel! Ela é MUITO + MUITO inteligente! Tanto que ela está escrevendo agora textos 

em língua portuguesa. Outro dia + a gente mandou um bilhete para casa e E. ((a 

mãe de L. e de AE1)) falou para mim que foi ela quem leu. Quando a gente manda 

esses bilhetes é ela quem lê e explica para eles. 

(133)  P: Para os pais? 

(134) PAE: ((confirma com a cabeça)) mas o que é que nós fizemos com L.? Nós deixamos 

L. a princípio com uma criança filha de um argentino.    

(135)  P: Sim. 

(136)  PAE: Que ajudou + né? Nessa + nesse processo aí com a professora + que eu não 

era professora da turma na época.  

(137)  P: Certo. 
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(138)  PAE: Eu estava somente na + na:::  

(139)  P: Coordenação? 

(140)  PAE: Na retaguarda aí + né?((risos)). Na coordenação. 

(141)  P: Sim. 

(142)  PAE: E o que é que a gente conversou com + com P. + que era a professora da 

turma ((pensou rapidamente e consertou)) + QUE AINDA É + nós dividimos as 

disciplinas + apenas: deixava com B. ((a filha do argentino que ajudou a L.)) + ver se 

B. conseguiria + e ela ((a L.)) também trazia um dicionário...   

(143)  P: B. também era da sala? Da mesma sala? 

(144)  PAE: Da sala + era. Só que B. do::: é um pouco mais + mais + é:::  

(145)  P: [...] mais nova? 

(146)  PAE: B. é brasileira e um pouco mais velha do que ela. Acho que um ano mais velha 

do que ela. Mas + brasileira. Filha de argentino com brasileira. 

(147)  P: Sim. Falava as suas línguas já + né? 

(148)  PAE: É::: ela entende um pouco e fala um pouco o espanhol também.    

(149)  P: Certo. Você já adiantou também uma perguntinha aqui + mas eu vou ver se a 

gente formaliza + se eu consigo pegar mais alguma coisa.  Diante da sua experiência 

com os alunos estrangeiros + que estratégias você percebe que você utilizou + 

mesmo de forma instintiva + né? Para que esses alunos compreendessem e 

conseguissem se comunicar em Português? Você falou já da parceria com AE2...      

(150)  PAE: É + AE2 ajudou nesse processo::: D. também pelo + pelo fato de ela ter o 

espanhol + o castelhano + o espanhol + enfim... E::: é aquela história: INTUIÇÃO + 

né? Assim + as atividades eram as mesmas...     

(151)  P: [...] certo. 

(152)  PAE:Não é? Havia uma orientação assim muito mais + claro + mais assim + mais 

para eles.  

(153)  P: Ahã. 

(154) PAE: Às vezes eu tinha que ir lá + tinha que ler.... E a gente ia tentando + tanto eu + 

quanto eles + eu acho que houve muito essa::: como é que eu diria + né? Essa + 

essa construção foi muito assim... Não sei como é que eu te digo::: 

(155)  P: Das duas partes? 

(156)  PAE: Foi muito na base da troca. 

(157)  P: Certo. 

(158) PAE: Foi muito na base da troca + assim. Eu dizia: -“o que é que você entende?” ou 

coisa assim + e ele tentava me explicar aquilo que ele conseguiu entender e eu 

tentava + tentava ajudá-lo.  



 

 

 

254 

(159)  P: Certo. 

(160)  PAE: Porque com ele ((com AE1)) era + era muito mais assim... tudo bem ele não 

tinha a língua portuguesa + ele não tinha A FALA + né + A LÍNGUA PORTUGUESA 

+ mas ele tinha::: ele:::. era meio que início para ele também... 

(161)  P: Certo. 

(162)  PAE: Da escrita.:: 

(163)  P: [...] mhm.  

(164) PAE: No processo da escrita e da leitura + era meio que um início também. Era meio 

como + que um processo de alfabetização. 

(164)  P: Sim. 

(165)  PAE: Então + houve + houve isso. E muitas vezes a gente recorria ao dicionário.   

(166)  P: Ahã. 

(167) PAE: E aí e -“essa palavra?” ((o AE1 perguntava para ela)). E o que é que ele pegava 

muitas vezes + uma das estratégias: era o que ele tinha que fazer ali. É + por 

exemplo + na aula passeio pelo entorno da escola + eu expliquei para ele que ele 

tinha que observar.    

(167)  P: Certo. 

(168) PAE: E depois ele ia ter que escrever palavras + não é? Contando dessa observação. 

E ele fez um + um texto a partir desse + desse escrever.  

(169)  P:  Eu vi + eu vi.  

(170)  PAE: E::: Bom + então foi muito na base da intuição mesmo + né? Do dia a dia + de 

aos poucos você ir construindo + né?  

(171)  P: E essa questão do grupo na sala? Depois eu fiquei pensando::: Existiu algum 

critério para você colocar AE1 perto de D. + de E. e de Em.? ((Crianças da sala))  

(172) PAE: Aqueles grupos se formaram a partir dessa atividade + né? Porque eu queria 

que eles trabalhassem JUNTOS. E + e assim.. e o critério é: quem pode ajudar 

quem.   

(173)  P: Certo. 

(174)  PAE:  Não é? Então aquele que está um pouco... 

          ((Uma criança nos interrompe))  

 (175) PAE: E aí o critério vai muito nisso + né? Quem pode ajudar quem... Por exemplo + 

eu penso o tempo todo em separar as meninas + porque as meninas acham que 

assim + só podem brincar com as meninas. E assim... não aquela que: “pôxa tenho 

que separar...” + mas que assim + através disso + elas possam perceber que + é 

legal trabalhar com outra pessoa + é legal brincar com outra pessoa:::  e  depois + de 

+ de + de::: 
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 (176)  P: Sim. 

            ((A entrevista é interrompida por um pai de aluno)). 

(177)  PAE:  Fale. 

(178)  P:Fale-me um pouco sobre o desenvolvimento lingüístico do aluno em relação ao 

novo idioma + o Português + desde que ele entrou na escola até hoje + né? Isso vai 

envolver o quê: a questão da leitura + da escrita e a oralidade.   

(179) PAE: Leitura + escrita e oralidade. Exatamente. Quanto a + a + ao desenvolvimento 

de um modo geral + pensando nessas três + nesses três quesitos que você colocou 

+ eu creio que não foi muito conflituoso para ele. Assim + pela tranqüilidade dele na 

sala + sabe? Pela forma como ele se colocava diante das atividades... Porque o que 

a gente observa é que diante de um conflito que você não resolve + vem o 

desinteresse.    

(180)  P: ISSO. 

(181) PAE:  Não é? Você viu como ele ESTAVA esses dias + o tempo todo totalmente 

dispersivo. Com relação::: / Então + e não havia esse desinteresse. Por exemplo + 

no + nas sextas-feiras quando a gente vai a sala de leitura + ele adorava! E ele 

sempre escolhia livros + porque eu faço as intervenções assim: -“olha esse livro é 

muito legal + eu já li”; -“esse autor::: vocês lembram desse autor ou desse 

ilustrador?”.     

(182)  P: Ahã. 

(183)  PAE: Então eu vou fazendo as intervenções dessa forma para que eles + por que 

nesse momento + né? Eles ainda são muito imaturos para chegar no + no::: Nesse 

início + no início + para chegar na sala de leitura e escolher. Eu deixava + 

livremente.  

(184)  P: Certo. 

(185) PAE: E + e::: eu lembro que ele foi a primeira criança que levou “O menino 

Maluquinho” de Ziraldo e ele a-do-rou! E chegou na segunda-feira e contou que 

achou engraçado + que gostou das ilustrações e depois ele escolheu Marcelo + 

“Marcelo+ Marmelo + Martelo”+ de Ruth Rocha + adorou! Leu os três textos! Três ou 

quatro::: Que é “Gabriela” + “Marcelo” e tem um terceiro texto ((parou um pouco para 

recordar)): “O dono da bola”!  

(186)  P: Sim! 

(187) PAE: Nossa + ele adorou! Levou + leu + gostou. Então + nunca houve essa 

resistência por parte dele + esse desinteresse + de chegar na sala e ficar lá quieto 

num canto + assim meio que::: Então é por isso que eu suponho + né? Pela + pela + 

pelas atitudes dele na sala + pelo interesse em participar de tudo + eu suponho que 
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realmente para ele não foi TÃO DIFÍCIL. E eu + eu acredito que muito por essa 

alfabetização mesmo + porque era muito no início.        

(188)  P: Certo. 

(189) PAE: Não é? O que é que a gente observa na oralidade dele: tem esse sotaque ainda 

+ não é? E que eu observo + que neste final do ano está um pouco mais acentuado. 

Acho que a fala dele já foi melhor. 

(190)  P: Sim... 

(191)  PAE: O PORTUGUÊS dele já foi melhor.  

(192)  P: Então a fala está influenciando também a produção escrita + né?  

(193) PAE: Tá::: ((crianças interrompem chamando a atenção de PAE)). Então a escrita é::: 

tem isso que eu já te falei: tem essa questão do b + do v + enfim....  

(194)  P: Sim. 

(195) PAE: Mas + + pegou bem as palavras + não é? O que + o que ainda mexe muito com 

ele + como com a maioria + é essa produção de texto + claro. Porque escrever não é 

fácil.     

(196)  P: Não! 

(197) PAE: Não é? Escrever não é fácil e o que eu estou pedindo é ainda mais complicado 

porque você está aí + dentro de um discurso direto e que tem todo aí::: tem sinais de 

pontuação que eles têm que usar + tem::: Quer dizer + tem as idéias e a organização 

dessas idéias no papel.  

(198)  P: Certo. 

(199)  PAE: Dentro de uma proposta de um texto mesmo e não daquele amontoado de 

palavras como eu falava para C. ((outra criança do 2º ano)).    

(200)  P: Ahã. 

(201) PAE: Mas se por exemplo + eu faço um ditado com eles + ele ((AE1)) escreve: 

certinho.   

(202)  P: Eu vi no caderno dele. 

(203)  PAE: Você viu no caderno dele?  

(204)  P: Ahã. 

(205) PAE: ((Incompreensível)) ele pegou MUITO rápido a leitura e como é que eu percebo 

isso? Pelo entendimento dele das questões. Pelos enunciados + que ele sempre::: 

ele sempre se adiantava + não é? Quando eu encaminhava alguma atividade + fosse 

num livro + fosse em folha + fosse resultado de um passeio ou coisa assim + ele 

NUNCA precisou que eu chegasse junto + depois desse início + claro! Que eu 

chegasse e dissesse para ele: -“AE1 + faz!” ((bate uma mão na outra)). Não é? 
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Então às vezes ele lia e chegava para mim e falava: - “Ô PAE + isso aqui tem que 

fazer + tal...”. E eu o ajudava naquilo que ele não conseguiu entender.         

(206)  P: Ahã. Aí PAE + como é que você avalia essa diferença de apropriação da língua + 

né? Por parte das duas crianças + de AE2 e de AE1? Você acha:::    

(207)  PAE: Olha + eu acho que::: Como eu te falei no início::: 

(208) P: [...] AE2 tem mais assim + mais contato com pessoas brasileiras do que AE1? 

Assim + o que é que você::: 

(209) PAE: Eu acho que pela::: Como é que eu diria + + não personalidade + mas pela 

pessoa. AE2 é mais solto. Como foi diferente + por exemplo + o desenvolvimento de 

E. + o desenvolvimento de B. ::: ((alunos do 2º anos)) sabe? Eu penso pelas 

diferenças....    

(210)  P: Certo. 

(211) PAE: E com AE2 também pode acontecer essa diferença pelo contato? Pode. Porque 

eu acho AE2 mais livre. Por exemplo + à noite quando eu saio na rua eu vejo AE2 

com o irmão ((tom de riso)).    

(212)  P: Ah.... 

(213) PAE: Numa turma de adolescentes. Então + isso também pode ter contribuído? Pode. 

Já AE1 + eu vejo sempre com os pais.    

(214)  P: Que os pais falam espanhol?  

(215)  PAE: O tempo todo. 

(216)  P: Entre si. 

(217)  PAE: Com certeza! 

(218)  P: E com as crianças. 

(219)  PAE: Até porque eles não querem que eles percam + né? 

(220)  P: Isso. Eles estão certos.  

(221) PAE: E + e::: e então + e você + e você observou::: eu não sei se você observou no 

primeiro dia a negação dele com relação ao espanhol. Quando eu perguntei: -“AE1 + 

como é que se falam os dias da semana?”. AE2 falou imediatamente.    

(222)  P: Foi. 

(223)  PAE: Ele não! Ele disse: -“Eu esqueci”. Né? Eu não sei se assim... Vejo + às vezes... 

depois eu fiquei pensando + se foi uma negação ou se é timidez + porque você 

estava na sala. Mas já houve outros momentos em que eu perguntava para ele: -

“Mas isso aqui em espanhol + como é que fala?”. –“Ah... eu esqueci”. E::: e enfim... 

Então + ele tem + ele tem esse desenvolvimento assim... Em TUDO ele é muito 

diferente de AE2!   

(224)  P: Certo.  
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(225)  PAE: Então ele se soltou MUITO MENOS + assim... demorou muito mais do que 

AE2... AE2 passou por duas turmas! Passou + ficou lá um tempo no 1º + umas duas 

semanas no 1º...  A aquisição de AE2 foi... e é engraçado porque no começo + AE1 

prometia escrever melhor.   

(226)  P: Sim. 

(227)  PAE: Engraçado! E eu vejo que agora + AE2 meio que deu uma virada + né? Assim... 

AE2 agora parece que está assim + um passo à frente de AE1. E + e::: para você ver 

como + como é um processo + como todo processo + né? É feito de avanços e 

recuos.      

(228)  P: Isso + isso.  

(229)  PAE: É::: então isso + é::: tanto + tanto se dá pela língua + como se dá pela criança 

também. Que tem esses recuos + assim como de repente parece que já dá uma 

guinada e + e avança mesmo + sabe? E::: mas eles são muito diferentes!  

(230)  P: Claro. 

(231) PAE: E eles têm uma + uma estrutura de vida diferente + né? O + o pai de AE2 + por 

exemplo + trabalha à noite. AE2 já fica com o irmão::: Já os pais de AE1 + acho que 

cercam um pouco mais... sabe? Enquanto que eu vejo que AE2 ... Você vê + AE2 vai 

e vem sozinho.      

(232)  P:Isso. 

(233) PAE: Tudo bem que ele mora aqui perto + mas mesmo quando AE1 morava mais 

perto + ele não costumava ir e vir sozinho.    

(234)  P: É mais superprotegido + né? Proteção. 

(235)  PAE: É. Um pouco mais cercado + eu diria:::  

(236)  P: Certo.   

(237)  PAE: E + e assim... Eu acho e::: é aquela::: eu vejo E. ((a mãe de AE1)) assim: como 

aquela MÃEZONA + não é? Cuida mesmo + sabe? Não estou dizendo que V. ((a 

mãe de AE2)) não cuida. Mas + eu acho E. assim + aquela que CERCA mais. Eu 

diria:::   

(238)  P: Sei.  

(239)  P: Aí me diga uma coisa + a família + justamente entrando nesse assunto + ela 

esteve presente nesse processo de + de::: adaptação e de apropriação do idioma 

dentro da escola?      

(240) PAE: Não! Quando é que eles vinham á escola? O pai de AE2 a principio vinha buscá-

lo ou a mãe. No inicio eles vinham buscá-lo. Eles vinham + chegavam + ficavam ali 

num canto + às vezes na janela::: Nunca se propuseram + nunca se pronunciaram 

assim num sentido de que “pôxa meu filho + né? Talvez precise:::” + nem a gente 
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nunca chamou também. A gente tentou + como eu acho que D. até te falou assim: 

mais uma criança mesmo.    

(241)  P: Certo + certo. 

(242) PAE: Então assim + você não precisa estar marcando essas diferenças + não é?  

Então + eles::: tudo bem + talvez eles tenham + ter tido que se virar mais + não é? 

Do que se eu soubesse falar espanhol ou se tivesse::: não sei + o pai dentro da sala 

para + para mediar isso aí + que não ia conseguir muito + porque E. não fala nada 

em Português e P. um pouquinho ((os pais de AE1)). É incrível como a criança ela é 

bem mais rápida nesse processo!  

(243)  P: Isso! 

(244)  PAE:É::: eu não sei o quanto isso teria sido bom para essa autonomia deles + né?  

(245)  P: Não + mas eu não digo nem a presença deles na escola:::    

(246)  PAE: Não + eu sei. 

(247)  P: Mas assim + o diálogo + entendeu? Escola – família.  

(248) PAE: Não + não + não. Ela vinha + + ela veio às reuniões + nunca faltava às reuniões 

+ não é? Mas nunca estiveram aqui para + sabe: - “me diz como é que eu faço” + 

né? 

(249)  P: Certo + certo. 

(250)  PAE:A única vez que a mãe de AE2 veio foi quando ele começou + + eu comecei a + 

a marcar umas atividades que ele não fazia em casa. E eu falava: -“AE2 + por que 

você não fez?”; -“Ah + eu não sei...” ((a criança respondia)); -“AE2 + por quê?” ((a 

PAE perguntava)); -“Ah + eu não sei:::”. Não sabia dizer por que não fazia e + fazia 

na sala.             

(251)  P:Hum. 

(252)  PAE: Aí um dia ela ((a mãe de AE2)) veio e ela disse que ELA não entendia. E a 

escrita de números? Ela não sabia! 

(253)  P: Ah.... Mas aí AE1? AE1 tinha L. para poder também ajudar.  

(254)  PAE: AE1 tinha L. + que deve ter ajudado em casa muitas vezes. 

(255)  P: Até para explicar aos pais e tudo mais e AE2 não tinha! 

(256)  PAE: AE2 não tinha + porque o irmão::: 

(257)  P: Adolescente + né ? Já::: 

(258)  PAE:  É + não conta muito + né? 

(259)  P: PAE+ é + ele não foi acompanhado por nenhum outro tipo de profissional + né? 

Fora da escola::: 

(260)  PAE: Não. 

(261)  P: Psicólogo + nem professor de Português língua estrangeira + nada disso::: 
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(262)  PAE:Não + não. Até porque eles ficam na escola. Nas terças e quintas eles ficam o 

dia inteiro.  

(263)  P: Sim. 

(264) PAE: AE1 almoça na escola junto com L. + que eles moram longe. Então + dois dias 

na semana para eles é cheio. E outra coisa + a gente nunca se colocou de um modo 

que: “Ah+ eles estão precisando!”.    

(265)  P: Certo. 

(266) PAE: Por que mal + que mal + apesar de alguns entraves + claro + foi um processo 

que transcorreu + sabe? 

           ((Crianças interrompem)). 

(267) P: É::: de que maneira então você acredita que a escola + ela tenha colaborado com o 

avanço do aluno em relação à língua alvo?  

(268) PAE: Olha + não só na fala + não é? Com as atividades propostas + com as 

atividades curriculares. Mas eu acho assim + nessa interação mesmo + com nós 

professores + né? Porque aqui as crianças elas não interagem apenas com o 

professor de sala. E eu acho que isso você já percebeu.    

(269)  P: Já + já. 

(270) PAE: Elas estão em interação com todos os adultos da escola. E eles sabem disso + + 

não é? Porque eu não estou nesse momento + eles vão + eles podem se dirigir à 

outra pessoa::: Um outro professor vê que a situação ali está + lá + meio complicada 

+ então ele vai lá e permuta com a criança.    

(271)  P: Certo. 

(272)  PAE: Então nessa interação + com as crianças e com os adultos da escola + né? 

Nesses momentos mesmo + das brincadeiras direcionadas... Que na hora do 

intervalo + muitas vezes + eu faço isso: -“Não + vamos brincar de roda hoje + vamos 

jogar bola...”. Tá? Eu acho que nisso aí::: Nas aulas de capoeira! Que eles sempre 

adoraram as aulas de capoeira!  

(273)  P: Certo.  

(274)  PAE: Então + eu creio que é isso.  

(275) P:Para finalizar PAE + a questão justamente é::: a respeito da educação dos 

estrangeiros não só em Pipa + mas no RN como um todo.  

(276)  PAE: No Rio Grande do Norte? 

(277)  P: É + você pensando nas escolas privadas + nas escolas públicas + certo? De todo o 

RN... Que providências você considera necessárias a essas escolas + para que aja a 

real inclusão das crianças estrangeiras?      
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(278)  PAE:Bom + é::: ((suspira profundamente)) difícil pensar na + na::: na questão do 

estrangeiro quando a gente sabe que as escolas não::: são de um modo que + não 

atendem nem as necessidades dos brasileiros + né?  

(279)  P: Certo. 

(280) PAE: Mas assim + pegando a experiência da nossa escola + porque foi a primeira 

experiência também que eu tive com criança estrangeira + aqui o que aconteceu foi 

com + com os argentinos + né? Como tem a língua espanhola + ficava mais fácil + 

“teoricamente” + né?       

(281)  P: Sim. 

(282)  PAE: Mas... Sinceramente + é difícil você pensar NO QUE FAZER. Eu acho + eu 

acho + que cabe à escola + na verdade é ter que pensar no momento em que isso 

aconteceu + por exemplo + nós que estamos num local em que é possível acontecer 

isso + né? Pensar nessa + nessa + nessa forma de inclusão + acho que 

precisamente assim + como receber essa criança + sabe? A interação::: se tem 

alguém bilíngüe + às vezes é bom. Como já aconteceu aqui + de criança que falava 

inglês e de criança que só falava espanhol + e como uma das sócias da escola fala 

as duas línguas + então foi super importante na inclusão. Só que a gente sabe que 

não é uma realidade. Não é que + não é que V. fale inglês ou espanhol sendo 

brasileira + porque como ela já é estran./ + já é inglesa + casada com um espanhol e 

rodou toda essa América do Sul...      

(283)  P: Sim... 

(284) PAE: Então + tem o espanhol assim + né? Como::: quase como língua materna 

((risos)). Mas + eu acho difícil assim + te responder assim... CONCRETAMENTE + 

né + o que poderia ser feito.   

(285)  P: Claro. 

(286) PAE: Até porque + geralmente + esses estrangeiros que chegam + pensando mais 

uma vez na realidade de Pipa + procuram escolas particulares mesmo + né? Não sei 

como é a realidade em Natal + mas aqui pelo menos eu não sei de nenhuma criança 

estrangeira na escola pública.   

(287)  P: Só filhos de estrangeiros? 

(288) PAE: [...] só filhos de estrangeiros com nativos + que já estão aqui há muito tempo + 

que realmente não tem AQUELA condição. É mais nem tantos assim + sabe? Por 

exemplo + esse ano a gente recebeu no 1º ano + a filha de um italiano que já mora 

aqui há quase vinte anos + casado com uma brasileira + e::: + a filha com seis anos 

e colocou aqui. Mas + brasileira + acho que nem fala o italiano. Mas sinceramente P. 



 

 

 

262 

+ eu não + eu não consigo pensar agora assim: que forma? O que fazer? Mas + eu 

acho que isso depende muito de cada escola + sabe?     

(289)  P: Ahã. 

(290) PAE: Eu acho que a nossa escola + ela já é muito aberta. É + e isso foi muito 

importante na + na + na::: socialização de AE1 + de L. + de AE2... 

(291)  P: Aberta em que sentido?  

(292) PAE: Assim + as crianças aqui::: o pessoal daqui::: que trabalha aqui::: a  escola como 

um todo::: É esse espaço + para o pai + para a criança + sabe? Tem esse quintal... 

As crianças aqui chegam e chamam mesmo para brincar. Não é por que: “ah + 

fulaninho chegou agora e nem sei o que ele está falando”::: Então + eu acho que 

Pipa como já é essa comunidade + né? Que tem essa incidência de idas e vindas + 

eu acho que isso deixa as crianças aqui na escola + mais receptivas nesse sentido. 

E não tem essa coisa + né? “Olha o gringo!” . Pelo menos + NÃO DA PARTE DAS 

CRIANÇAS + né?        

(293)  P: Ahã. 

(294)  PAE: Às vezes a gente escuta de um nativo ou outro. Que a gente::: enfim::: que aqui 

é a escola dos gringos ((risos)). 

(295)  P: Certo ((risos)).  

(296)  PAE:Gringo nem é estrangeiro + gringo é americano! Meu marido tem ódio dessa 

história de gringo ((risos)).  

(297)  P: É? ((risos)). 

(298)  PAE:Mas assim + é::: eu te digo: CONCRETAMENTE + eu não sei + eu não sei se 

teria que ser uma política + sabe? Voltada para isso:::     

(299) P: Ahã. Em termos da Secretaria de Educação::: Você concorda que o trabalho que 

está sendo feito::: assim + há um acompanhamento?   

(300)  PAE: Não. Nenhum! 

(301)  P: Entendeu? Eu pergunto assim + nesse sentido::: 

(302)  PAE: Não + não há + não há. Inclusive assim + a Secretaria DO MUNICÍPIO ((ela se 

refere ao município de Tibau do Sul)) é completamente omissa em relação à nossa 

escola.    

(303)  P:Município de Tibau do Sul? 

(304)  PAE: Do município.  

(305)  P: Do município + certo. 

(306)  PAE: A Secretaria Estadual já nem conta + sabe? Nunca se vê nada::: Eu que tive 

que ir lá com a questão dos meninos... Uma me disse uma coisa + outra me disse 

outra + outra já te falou outra coisa:::    
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(307)  P: Ahã.  

(308) PAE: Né? Então assim + eu acho que não há. Eu acho que não há uma preocupação 

pública + não é? Por isso é que eu te digo: eu creio que a responsabilidade vai recair 

MUITO sobre as escolas. Eu me lembro de uma experiência numa escola pública 

aqui em Pipa em 2005 + em que chegaram três crianças alemãs.    

(309)  P: Sim... 

(310) PAE: Dois irmãos e um amigo. E a mãe de + de + de um dos irmãos + foi lá porque 

gostaria que + para aprender a língua eles fossem para a escola. MEU DEUS! 

Coitados desses adolescentes + né? Ficavam isolados os três. Era à noite + o 

curso:::     

(311)  P: Na escola pública?  

(312)  PAE: Era na escola pública + era. Era à noite + eles chegavam + sentavam no fundo 

da sala + eu particularmente + não conseguia me comunicar com eles. A turma 

assim + era + era uma turma assim + bem DE NATIVOS MESMO + de Simbaúma + 

né?   

(313)  P: Sim.  

(314)  PAE:O pessoal também + meio que + sabe? ((faz sinal de desprezo)). Eu até que 

tentava me comunicar com eles + mas muito mais na base da MÍMICA MESMO. Até 

que depois de uma semana + eles não agüentaram e foram embora + né? E::: eles 

estavam lá em caráter informal + eles não precisavam estar lá. A mãe achou que 

seria uma boa idéia + né? Mas + eu te digo: da parte da Secretaria não há 

preocupação! Quando nós recebemos os meninos aqui + eu conversei muito com D. 

+ D. meu deu muitas dicas...       

(315)  P: Sei.  

(316) PAE: Então assim P. + concretamente eu não sei te dizer o que é que deveria ser 

feito. Eu acho que isso é uma realidade é::: TÃO + TÃO RECENTE + embora os 

estrangeiros já estejam aí a pelo menos há duas décadas + né? Que até agora 

realmente não houve a preocupação nem + nem assim + a nível escolar + menos 

ainda da Secretaria sobre o que fazer com essas crianças + né? Aqui assim + aquilo 

que eu te falei + né? D. que tem essa + tem a língua espanhola + aí tem V. que 

quando veio uma criança para a Educação Infantil + D. estava ausente da escola 

nesse período + foi V. quem adaptou essa criança::: E aquela história: espanhol mal 

+ que mal você consegue + por aproximação + se comunicar e entender. Mas... eu 

não sei te dizer o que aconteceria se recebêssemos uma + uma criança que fala 

inglês + por exemplo + né?              

(317)  P: Bom + PAE + eu agradeço muito a sua participação. 
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ANEXO O - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM AE2 
 

ROTEIRO DE PERGUNTAS 
 

 
1 - Como você se sentiu quando soube que iria morar no Brasil? 

2 - Quando você chegou na escola de Pipa que língua falava?  

3 - Conte como foram os seus primeiros dias de aula na escola. Como foi quando você 

chegou? 

4 - Você achou fácil ou difícil aprender o Português? Por quê? 

5 - Quem te ajudou a falar, ler e escrever em Português ? 

6  - O que a sua professora fez para te ensinar o Português? Que tipo de atividades, jogos 

ou brincadeiras ela fazia?  

7 -Das atividades que a professora realizava, quais você achava que eram boas e quais 

você achava que eram ruins? Por quê?     

8 -O que você gostaria que a sua professora tivesse feito de diferente?  

9 -O que mudaria na escola? Por quê?    
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O ALUNO ESTRANGEIRO 2 

(04/07/2008) 

 

(01) P: Então + vamos lá AE2. Eu vou fazer perguntas + se você não entender + você 

pode me perguntar. Está certo?    

(02) AE2: Certo ((responde com tranqüilidade)). 

(03) P: Então + a primeira pergunta é a seguinte: como é que você se sentiu + quando 

você soube que viria morar no Brasil? Quando seus pais falaram assim: “AE2 nós 

vamos morar no Brasil + não vamos mais morar na Argentina” + o que é que você 

sentiu? Como é que você ficou? 

(04) AE2: Eu fiquei [...] eu + eu fiquei legal assim... Eu fiquei::: ((tenta lembrar) + não 

fiquei tão triste, sabe? Eu gostei que ele decidisse  + o meu pai.  

(05) P: Ele quem decidiu que vocês viriam morar aqui?   

(06) AE2: É. 

(07) P: E aí vocês vieram morar aqui por quê? Você lembra?   

(08) AE2: Não + não sei. 

(09) P: Não sabe por que vieram + mas avisaram para você que viriam? 

(10) AE2: É. 

(11) P: Aí + você ficou mais feliz do que triste? [...] 

(12) AE2: ((aumenta o tom de voz e me interrompe)) a história foi a seguinte: foi meu pai 

que veio primeiro pro Brasil [...] 

(13) P: Certo. 

(14) AE2: Depois [...] eu + meu irmão e minha mãe chigamos depois do que o meu pai.  

(15) P: Ah... Entendi! Mas você não conhecia? Você veio para cá sem saber como é que 

era? 

(16) AE2: É. 

(17) P: Né? Aí você ficava imaginando lá: “como é que vai ser...”? 

(18) AE2: É. 

(19) P: E ficou feliz? 

(20) AE2: Fiquei. 

(21) P: Que bom! Quando você chegou aqui na escola de Pipa [...] 

(22) AE2: Aqui? 

(23) P: É + na escola + que língua que você falava quando chegou? 

(24) AE2: Espanhol ((diz sem exitar)). 

(25) P: Só o espanhol? Sabia falar alguma coisa em Português, já? 
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(26) AE2: Não. Eu aprendi quando cheguei aqui. Aí::: primeiro eu aprendi a falar com E. 

((um menino da sala)) [...] 

(27) P: Sim... 

(28) AE2: Ele falava comigo e eu não entendia. Aí + fui começando a entender + 

entender... aí depois fui aprendendo a falar Português. 

(29) P: Ótimo. E::: quer falar mais alguma coisa?  

(30) AE2: Não + só isso.      

(31) P: Aí como [...] você já contou um pouquinho + né? De como é que foram os seus 

primeiros dias na escola::: ((faz uma longa pausa)). Quando você chegou + é::: como 

é que era + assim? Você não entendia muita coisa do Português?     

(32) AE2: É. 

(33) P: E isso te atrapalhava? Você ficava preocupado? 

(34) AE2: É ficava preocupado por que não entendia de nada!  

(35) P: Não entendia de nada? E como é que você fazia para se virar aqui na escola? 

Assim + para conseguir [...] 

(36) AE2: eu sei + é por que o meu irmão + ele tinha uns amigos + aí ele começou a falar 

português + aí quando ele tava comigo + ele me dizia o que tavam falando.     

(37) P: Ah ta! Isso aonde? Na escola ou fora da escola? 

(38) AE2: Fora da escola.  

(39) P: E seu irmão tem quantos anos? 

(40) AE2: Dezoito.  

(41) P: Ah + então você tem um irmão mais velho + que tinha uns amigos... Aí você ficava 

ouvindo o seu irmão conversar com os amigos... 

(42) AE2: Aí fui aprendendo + também! 

(43) P: Ah...  Aí foi trazendo isso para a escola? 

(44) AE2: É. 

(45) P: Aí foi começando a entender na escola também? 

(46) AE2: É. 

(47) P: Que legal! E AE2 + você achou fácil ou difícil aprender o Português? 

(48) AE2: Achei::: ((pensa rapidamente)) meio difícil.  

(49) P: Por quê? ((risos)). 

(50) AE2: Por que algumas coisas eu não sabia falar direito. 

(51) P: Mas + o que [...] 

(52) AE2: Aí + aí assim + eu não sabia falar português + depois chegou AE1 + a gente + 

assim... Aí eu cheguei a falar português quando o AE1 chegou aqui. Eu fui::: eu fui 

dizendo para ele + ele começou também a falar e + aprendeu!   
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(53) P: Ótimo! Então você chegou antes do que AE1 na escola? 

(54) AE2: É + antes. 

(55) P: E quando ele chegou você já sabia um pouquinho? ((da língua portuguesa)). 

(56) AE2: É. Eu + eu conheci ele aqui no Brasil + por que na Argentina eu nunca conheci 

ele. Ele mora na Argentina. 

(57) P: Vocês moravam na Argentina + no mesmo país + mas não se conheciam!        

(58) AE2: É. Mesmo país + mas não se conhecíamos. 

(59) P: Aí veio conhecer aqui no Brasil. 

(60) AE2: Foi + com o pai dele.   

(61) P: Ah... E aí você ensinou [...] como é que você ensinava para ele a falar português? 

(62) AE2: Na escola + ele não entendia algumas coisas + aí eu fui dizendo para ele 

também. 

(63) P: Sim + aí ele te perguntava? 

(64) AE2: Era. 

(65) P: Ele fazia como? 

(66) AE2: Ele perguntava o que estavam dizendo + e eu dizia pra ele.   

(67) P: “O que é que estão dizendo? Eu não to entendendo” ((a pesquisadora simula a 

situação entre as duas crianças argentinas)). Aí você fazia a tradução? 

(68) AE2: É + em espanhol.     

(69) P: Que legal! Ah + você falava com ele sempre em espanhol? 

(70) AE2: É.  

(71) P: Certo. E::: AE2 + quem foi que te ajudou a falar, a ler e a escrever em português? 

Assim + você pode falar de pessoas adultas e também de crianças. Você falou um 

pouquinho de E. ((um colega de sala)) já, não foi? 

(72) AE2: Foi. 

(73) P: Que o E. te ajudou. TEU IRMÃO e os amigos dele::: E aqui na escola? Quem é + 

assim + que você lembra que te ajudou? 

(74) AE2: Foi E. + foi J. + foi D. (( cita os nomes de três alunos de sua sala: uma menina 

e dois meninos)). 

(75) P: Os amigos da sala. 

(76) AE2: É. 

(77) P: Iam te ajudando::: Você também ia perguntando e eles iam falando para você? 

(78) AE2: É. 

(79) P: E algum + teve algum adulto que te ajudou + assim: na sala ou na escola? 

(80) AE2: Não ((fala e responde negativamente com a cabeça)). 

(81) P: Nenhuma pessoa adulta te ajudou? 
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(82) AE2: É + foi só D. ((a diretora que também é argentina)) + sabe? 

(83) P: D. + que te ajudou mais? Por que você acha que D. te ajudou mais a aprender? 

(84) AE2: Eu não sei. 

(85) P: Não sabe + né? Mas + na sala::: Tinha + tinha pessoas adultas na sala? Na tua 

sala + ano passado? 

(86) AE2: Não. Só tinha criança!  

(87) P: E quem é que dava aula na sala? Era uma criança? 

(88) AE2: NÃO! ((fala surpreso)). A professora!    

(89) P: Ah + a professora! E a professora? Como é que ela::: Ela + ela te ajudou a 

aprender o português também?   

(90) AE2: Sim + também. 

(91) P: E::: das atividades que a professora realizava + né + assim + você acha que 

essas atividades te ajudaram? 

(92) AE2: Sim. 

(93) P: Que a professora te ajudou? ((O aluno confirma com a cabeça)) 

(94)    P: Como era que ela te ajudava? Fazendo o quê?   

(95)    AE2: Ah + ela copiava no quadro + aí eu fui lendo e escrevendo. 

(96)    P: Sim + ela copiava::: 

(97)    AE2: Era. 

(98)  P:O que mais ela fazia? Só copiava o dia todo ou tinha outras coisas também? 

((Perguntamos em relação à professora)) 

(99)    AE2: Tinha outras coisas + BRINCADEIRA::: tudo isso.  

(100)  P: Tinha brincadeiras + os jogos... 

(101)  AE2: É.  

(102) P: Né? E dessas atividades que ela fazia + quais as que você acha que eram boas e 

quais você acha que eram ruins? Assim + que não eram atividades boas? 

(103) AE2: Eu gostava daquelas atividades que era para desenhar + sabe? Perguntas... 

Gostava dessas atividades. 

(104)   P: Com perguntas? Com textos? 

(105)   AE2: É. 

(106)   P: Textos e perguntas. Mesmo sendo em Português + você gostava? 

(107)   AE2: Gostava. 

(108)   P: E então ela fazia: atividades + brincadeiras + é::: 

(109)   AE2: [...] jogos... 

(110)   P: Jogos... Que tipos de jogos ela fazia + você lembra? Na sala? 

(111)  AE2:  JOGOS... ((generaliza)). Quebra-cabeças + dominó::: 
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(112)  P: E você gostava também + dessa parte? 

(113)  AE2: Gostava!   

(114)  P: E::: quais eram ((das atividades que a professora fazia)) as que você não gostava? 

Que você achava que eram ruins + assim? Que eram chatas de fazer? Eram mais 

DIFÍCEIS... 

(115)   AE2: Eu não gostava de TANTAS perguntas + assim + sabe?  

(116)   P:Você gostava de textos e de perguntas. Mas perguntas COMO + então? 

(117)  AE2: Assim: como eu morava + onde eu aprendi a falar português... essas coisas... Aí 

eu gostava! 

(118)   P: Ah... Você gostava de perguntas que eram sobre a sua vida? 

(119)  AE2: Era.  

(120)  P: Que falavam de você + da sua casa + da sua família:::    

(121)  AE2: É. 

(122)  P: Aí as outras que falavam... de que + que você não gostava? Que tinha na sala? As 

perguntas que falavam sobre o quê?  

(123)  AE2: Da + da + minha vida. 

(124)  P: Não + você gostava das sobre a sua vida e as que você não gostava?   

(125)  AE2: Aquelas difícis... 

(126)  P: As difíceis... 

(127)  AE2: É. 

(128)  P: Sobre a matéria + é isso? 

(129)  AE2: É + a matéria. 

(130)  P: A matéria que era dada. Aí você não gostava? 

          ((O aluno confirma com a cabeça)). 

(131)  P: Só / De todas as matérias você não gostava de perguntas? Ou::: 

(132)  AE2: De todas não ((também nega balançando a cabeça)). 

(133)  P: Qual + quais eram as matérias que você mais gostava? 

(134)  AE2: Era de Matemática + Língua Portuguesa e Geografia. 

(135)  P: Você gostava de Matemática + Língua Portuguesa e Geografia. 

(136)  AE2: É. 

(137)  P: E não gostava de que? 

(138) AE2: Hum + hum... ((pára de falar e olha para o teto)). Só essas! Eu gostava dessas!  

(139)  P:Tá. E as que você não gostava + você não lembra? 

(140)  AE2: É + não lembro. 

(141)  P: E::: o que é que você gostaria AE2 que a sua professora tivesse feito de diferente? 

Tinha alguma coisa que ela + que você acha que ela podia ter feito + no ano 
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passado + assim + de brincadeiras + jogos + é::: Aquela roda de leitura que ela fazia 

na sala::: 

(142)  AE2: Sei. 

(143)  P: O que é que você achava daquela roda de leitura? 

(144)  AE2: Ah + era boa porque eu cantava::: 

(145) P: Sim + porque tinha momento de cantar e você gostava das músicas brasileiras? 

Você também gostava das músicas brasileiras? Também? 

           ((Confirma com a cabeça)). 

(152) P: Você acha que também com as músicas você aprendeu? 

(153) AE2: Sim + com as músicas também.     

(154) P: Por que você acha que aprendeu com as músicas? 

(155) AE2: Não sei::: 

(156) P: Porque todos os dias você escutava? 

(157) AE2: Era.   

(158) P: Hum... E outra pergunta: tinha alguma coisa que você queria que a professora 

tivesse feito + brincadeiras que você tinha lá na Argentina + por exemplo + e que 

você não teve aqui + que ela poderia fazer de diferente? 

(159) AE2: É + eu queria também. 

(160) P: O quê? Você queria que tivesse o que aqui na escola que + que tinha lá na escola 

da Argentina? 

(161) AE2: Na escola da Argentina tinha brincadeiras ((fala pausadamente)) + como 

esconde-esconde::: tudo isso. 

(162) P: E aqui não tem? 

(163) AE2: AQUI TEM!  

(164) P: Sim e o que é que lá / Tem alguma coisa que tinha lá ((na Argentina)) e que não 

tem aqui? Que você queria que tivesse aqui? 

(165) AE2: Não! Não tem nada não! ((fala demonstrando segurança)). 

(166) P: Tudo que tinha na escola de lá tem na escola daqui? 

(167) AE2: É.  

(168) P: Então::: o que você mudaria na escola?  Você mudaria alguma coisa? 

(169) AE2: Não + nada. 

(170) P: Nada? 

(171) AE2: Nada. 

(172) P: Pôxa + então você está satisfeito com a escola + gostou + está gostando do que 

você vive na escola: das brincadeiras + das festas + tudo isso? 

(173) AE2: É. 
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(174) P: Então tá ótimo! Outra coisa: sobre os livros que você levava para casa AE2 + o 

que é que você achava no começo + quando você levava os livros para ler? Você 

conseguia ler já assim que você chegou? 

(175) AE2: Sim + um pouco eu conseguia ler 

(176) P: Você conseguia ler só um pouco. Aí quando o tempo foi passando + como é que 

isso foi mudando? 

(177) AE2: Aí eu fui aprendendo com os livros. Já + já sabia falar português aí comecei a 

ler. 

(178) P: Primeiro você começou a falar e depois você começou a ler e a escrever + foi 

assim que aconteceu? 

(179) AE2: Em português + é. 

(180) P: Ah + ótimo! E hoje você fala quantas línguas?  

(181) AE2: Só espanhol e português + um pouco ((fala baixo)) + só. 

(182) P: Só + né? Fala duas línguas. Muito bem AE2 + obrigada pela sua entrevista + viu?  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


