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DESSACRALIZANDO ESPAÇOS POR MEIO DE NARRATIVAS

Desde sua criação, o Programa LICOM busca construir um espaço onde
dialoguem os três pilares da Universidade: ensino, pesquisa e extensão. Preocupase, particularmente, em permitir que a prática pedagógica transforme-se em teoria
de ensino e aprendizagem e esta, por sua vez, retroalimente a prática para servir à
formação docente de graduandos e pós-graduandos.
O presente volume apresenta narrativas docentes e discentes que sustentam
a natureza teórico-prática do Programa LICOM. Os relatos ilustram como
professores e alunos trocam posições, ora desempenhando papel de ouvinte, ora
desempenhando papel de narrador. Ao mesmo tempo, os relatos também
demonstram como o espaço da Universidade é apropriado pela sociedade.
Transitam pelos corredores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro grupos de
faixas etárias que variam entre 18 e 70 anos (aproximadamente) com formação das
mais diversas. De professores vinculados aos Programas de Pós Graduação da UERJ
a alunos de Terceira Idade, há um público variado interessado em aprimorar suas
competências em língua materna ou estrangeira (alemão, francês, inglês, italiano,
espanhol, grego koiné) e latim.
Trata-se de uma oportunidade ímpar de colocar formações diversas, línguas
diversas, faixas etárias diversas e, portanto, culturas diversas em contato e, a partir
delas, nutrir o respeito às diferenças tendo como objetivo comum o ensino e
aprendizagem de línguas. É esse ambiente multicultural que oportuniza a
construção de uma identidade docente para os graduandos e pós-graduandos do
Instituto de Letras da UERJ.
Esperamos que as reflexões aqui presentes possam inspirar professores e
futuros professores a abraçar a dessacralização do espaço universitário por meio da
circulação de saberes e do serviço à comunidade.

Maria Alice G. Antunes & Tânia Mara G. Saliês
(organizadoras)

CIRCULAÇÃO DE SUJEITOS E SABERES NOS CURSOS DE EXTENSÃO
CIRCULATION DES SUJETS ET DES SAVOIRS DANS LES COURS D'EXTENSION

Profª Drª Claudia Almeida
cmp.almeida@yahoo.com.br

Resumo:

Résumé:

O espaço extensionista favorece a
circulação de sujeitos e saberes e se
caracteriza pela participação ativa de
diferentes estratos da sociedade. Esse
campo, constituído por elementos
compósitos que estabelecem entre si
relações de diversas naturezas, oferece
possibilidades concretas para a
formação docente. Assim, os cursos de
línguas estrangeiras inscritos nesse
espaço contribuem de modo decisivo
para
o
desenvolvimento
das
competências do futuro professor.

L'espace extensionniste favorise la
circulation des sujets et des savoirs et
se caractérise par la participation active
de différentes strates de la société. Ce
champ,
constitué
d'éléments
composites qui établissent des
relations de divers ordres les uns avec
les autres, offre des possibilités
concrètes pour la formation à
l'enseignement. De cette façon, les
cours de langues étrangères inscrits
dans cet espace contribuent de
manière décisive au développement
des
compétences
des
futurs
enseignants.

Introdução
As atividades extensionistas ocupam espaços cada vez mais visíveis nas
Universidades. Por causa e como consequência disso, seus responsáveis vêm
buscando reunir esforços e projetos que apresentam interseções em um
movimento de organização das ações e multiplicação das interfaces com o ensino e
a pesquisa. A criação do Programa LICOM (Línguas para Comunidade) se insere
nesse contexto.
Um dos projetos que o integram, como o PLIC (Projeto de Línguas para a
Comunidade), ocupa um lugar de destaque nessa estrutura, não apenas por ser o
que agrega o maior número de atores (alunos, estagiários e professores
universitário), mas, sobretudo, por provocar um impacto particularmente imediato
na formação dos licenciandos.
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A partir de minha experiência como orientadora de estagiários integrados a
esse projeto, mais precisamente, no Módulo I do curso Francês para a Comunidade,
e de leituras que venho fazendo desde que me engajei nessa atividade
extensionista, apresentarei brevemente algumas reflexões sobre a produção e a
circulação de saberes, estimuladas e efetivadas no âmbito desse trabalho.

I.

Circulação de sujeitos

A proposta de cursos de línguas estrangeiras no campo extensionista, com
aulas ministradas por estagiários, apoia-se em dois pilares: o serviço oferecido à
comunidade e o aprimoramento do licenciando. Os estudantes que participam
desses projetos transitam em um espaço que se caracteriza pela temporariedade e
pela incompletude. O estágio é essencialmente um lugar de passagem, na medida
em que se constitui como etapa de formação. Da mesma forma, não pode se
apresentar como definitivamente estabelecido, pois está em permanente
reconfiguração de acordo com os sujeitos que nele atuam. O trabalho docente
pressupõe constante revisão de estratégias, atitudes e conteúdos a fim de garantir
sua pertinência em um mundo que se transforma continuamente.
Assim como o espaço é dinâmico, o estagiário é um sujeito em evolução, já
que está construindo um perfil profissional que será constantemente analisado e
revisto por ele mesmo e pelo professor que o orienta. Espaços estáticos não são
bons campos de estágio, e sujeitos fixos não desenvolverão habilidades necessárias
para o trabalho docente.
Essa instabilidade fundamental é característica dos cursos de extensão, visto
que a circulação de estagiários e de alunos é particularmente intensa. Em minha
experiência como orientadora, iniciada em 1996, jamais tive por mais de um ano o
mesmo grupo de estagiários. A necessidade de se inserir no mercado de trabalho, a
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busca por projetos de outra natureza e a conclusão da licenciatura estão entre as
razões mais comuns para que esse grupo se modifique quase semestralmente 1.
O movimento contínuo de alunos e a heterogeneidade dos grupos não são
características exclusivas dos cursos de extensão, mas são especialmente
observadas nesse espaço. A natureza do projeto acadêmico e o funcionamento dos
cursos no espaço físico da Universidade são fatores decisivos para a organização e
levam à consonância de calendários e procedimentos. Entretanto, o alunado,
oriundo em boa parte da comunidade externa, não tem suas atividades pautadas
pelo ritmo universitário e, por isso, a cada eventual deslocamento de início de aulas
ou de período de férias, prefere recomeçar em momento mais oportuno. Da mesma
maneira, a acessibilidade garantida, principalmente, pelos reduzidos custos, em
vários momentos facilita a decisão de interromper o curso para, talvez, retomá-lo
posteriormente. Dessa forma, as turmas são constituídas por alunos que se
encontram em faixas etárias e camadas socioeconômicas diversas, apresentam
motivações diferenciadas para estudar a língua estrangeira e seguem um caminho
com eventuais interrupções nos cursos.

II.

Circulação de saberes

A extensão universitária é um espaço no qual os saberes circulam e os atores
se alternam em diferentes posições. Rosa (2011, p. 3) destaca esse movimento ao
descrever as trocas no processo de

construção de relações de sentido nas experiências formadoras
desenvolvidas no campo acadêmico pela via da extensão, ou os
entre-lugares onde se experienciam fazeres que produzem saberes
engendrados na relação entre agentes sociais, na diversidade de
saberes e na interculturalidade que, ao mesmo tempo que une pela

1

Essa modificação costuma afetar uma parte do grupo, ou seja, geralmente, a cada semestre, um ou dois
estagiários são substituídos.
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universalização, pode distanciar pela condição de ser/não ser ou
estar/não estar na universidade.

A pluralidade e o compartilhamento de saberes são, pois, intrínsecos ao
campo extensionista. Conquanto a sala de aula já seja essencialmente um lugar de
trocas, no âmbito do projeto de extensão esse movimento se amplia na relação com
o orientador e com os colegas de estágio. As experiências com a diversidade no
espaço de aula e os saberes engendrados aí produzidos dão origem a narrativas que
sustentam e distinguem a prática extensionista.
Castro (2004, p. 3) ressalta que a extensão "produz conhecimento a partir da
experiência e assim tem uma capacidade de narrar sobre o seu fazer." Essa narrativa
não tem um narrador permanente; ao contrário, favorece a alternância entre
narrador e ouvinte. Este último se faz presente estabelecendo um novo papel: entre
o professor e o aluno, surge um outro que se configura como um sujeito para o qual
a narrativa é produtora de sentidos.
Ainda segundo Castro (2004, p. 4),

o conhecimento assim produzido é um conhecimento que circula,
que tem possibilidade de ser testado e de ter agregado a ele novos
valores. A difusão do conhecimento por este modo não é uma
mera repetição, mas é exatamente para, inspirado na narrativa,
caminhar de outro modo.

Dessa forma, esses saberes que circulam promovem a revisão e a atualização
de saberes e práticas acadêmicas, garantindo vieses recortados em estratos
diversificados na sociedade que se entrecruzam com fios oriundos de reflexões
substancialmente epistemológicas. Para a formação docente, esse tecido híbrido é
de suma importância, pois favorece as ligações entre os sujeitos atuantes na
produção e difusão de saberes e conhecimento.
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III.

Reconfigurações

A circulação de sujeitos e saberes promovida pelas atividades extensionistas e,
sobretudo, no âmbito dos projetos acadêmicos de cursos de línguas estrangeiras,
motiva reconfigurações de relações e deslocamentos de posições.
A elaboração de narrativas baseadas nos saberes construídos através da
experiência docente contribui decisivamente para a constituição de uma voz
autônoma. Assim, o estudante em formação desenha seu perfil profissional durante
o curso universitário e, portanto, dentro da universidade. Da mesma forma, o
professor-orientador, ao se fazer ouvinte e também narrador, valoriza a construção
de saberes constituídos pelos outros atores no espaço extensionista. Mais do que
uma circulação de saberes, trata-se aqui do "deslocamento da centralidade do saber
da figura do professor" (CASTRO, 2004, p. 12), que ocupa essa posição em
alternância com os estagiários.
A realização dos cursos nos espaços físicos da universidade também provoca a
revisão de imagens e ideias a respeito dessa instituição. Sendo esta, ainda, um lugar
de estudo alcançado por uma parcela reduzida da população, pode-se observar a
tendência a uma sacralização desse local e, metonimicamente, da própria academia.
O acesso a esse espaço físico propicia sua dessacralização e, metonimicamente, sua
apropriação pelo resgate do sentido do bem público. A entrada da sociedade,
representada por diversos estratos, em lugares de produção de saber, favorece
não apenas as trocas, mas também a incorporação desses lugares como parte de
um patrimônio a ser preservado.
A valorização da circulação de sujeitos e saberes é primordial para a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O processamento desses
saberes assegura a revisão continuada dos princípios, conteúdos e práticas que
constituem a formação de professores e pesquisadores. A integração desses
saberes e sujeitos nos diversos campos de conhecimento possibilita a identificação
de questões para as quais a Universidade deve buscar respostas. Opondo-se à
estagnação, a circulação é a marca da evolução.
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A brevidade das reflexões ainda em construção aqui apresentadas não me
permite propor uma conclusão para este texto. Contudo, um trecho da introdução
de Michel Peterson ao Olho da Universidade, de Jacques Derrida, me parece
bastante pertinente para indicar caminhos a serem investigados:

Trata-se, antes, de interrogar as redes e os modos de articulação
do saber de nossas sociedades, a fim de compreender que
doravante não podemos, em um mundo multipolar, rizomático,
admitir uma autoridade que somente se legitime por programas de
gestão e de controle dos saberes. Parece-me, em outros termos
que, se ainda podemos reconhecer, através do dar para, o que
Joseph Bocheński chama de autoridade epistêmica, não podemos,
com plena responsabilidade, admitir outra autoridade deôntica
além da de solidariedade. (PETERSON, 1999, p. 50)

As práticas extensionistas, que garantem a circulação de saberes e sujeitos,
contribuem categoricamente para a construção de uma Universidade que promova
trocas solidárias com a sociedade.
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O PROJETO LETI: LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE
THE PROJECT “FOREIGN LANGUAGES FOR THE THIRD AGE UNIVERSITY”

Profª Drª Rosangela Avila Dantas
rodantas@superig.com.br

Resumo:

Abstract:

O Projeto LETI (Línguas Estrangeiras
para a Terceira Idade), vinculado ao
Programa LICOM: Línguas para a
Comunidade, do Instituto de Letras
(ILE) da UERJ (Universidade do Estado
do Rio de Janeiro), Campus Maracanã,
Rio de Janeiro, Brasil, oferece cursos de
Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e
Italiano, atendendo à demanda de
integração entre os cidadãos da
Terceira Idade e a sociedade,
ampliando a atuação da UERJ junto a
diferentes grupos sociais, contribuindo
para a formação de seus graduandos e
favorecendo seu envolvimento nas
transformações democráticas.

The Project “Foreign Languages for the
Third Age University”, linked to the
Program “LICOM: Languages for the
Community”, of the Letters Institute at
UERJ (Universidade do Estado do Rio
de Janeiro), Campus Maracanã, Rio de
Janeiro, Brazil, offers courses of
German, Spanish, French, English and
Italian, coping with the demand of
integration of Third Age senior citizens
and the society, broadening the scope
of expertise of the UERJ with different
social groups, favoring its involvement
in the democratic transformations of
society.

Introdução
O aumento da expectativa média de vida dos brasileiros tem como uma de
suas consequências o grande número de indivíduos que, após um período de vida
inserido no mercado de trabalho, permanece socialmente ativo em busca de
qualidade de vida, demandando produtos e serviços adequados ao seu cabedal de
experiências e aos seus interesses imediatos, que levam em conta, entre outros
fatores, a necessidade de produção de conhecimentos sem, necessariamente,
aplicação no mercado de trabalho.
O Projeto LETI atende a esse público-alvo. Atualmente, cerca de 500 alunos da
UnATI (Universidade Aberta da Terceira Idade) da UERJ (Universidade do Estado do
Rio de Janeiro), Campus Maracanã, participam do LETI, que oferece Cursos de 5
Línguas Estrangeiras (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano) com duração
mínima de 4 anos. Respaldado na visão de língua como instrumento social de
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interação, o LETI promove práticas que favoreçam e estimulem as trocas entre os
indivíduos e sua inserção nos grupos sociais. O Projeto tem o objetivo de
desenvolver as 4 habilidades (ler, escrever, falar e compreender), contribuindo para
o desenvolvimento da capacidade intelectual e linguística dos participantes, com
vistas à integração social do idoso com o mundo e com o outro e ao resgate de
memórias de conhecimentos adquiridos na juventude, incorporando-o a situações
contemporâneas.
Em consonância com as diretrizes do Programa LICOM, ao qual está vinculado,
o Projeto LETI se articula em 2 eixos centrais: (a) o oferecimento de produtos e
serviços de qualidade à comunidade UnATI; e (b) a ampliação do espaço concreto
de prática docente aos graduandos nas 5 Línguas Estrangeiras (LEs) e de
observação para graduandos inscritos na Disciplina “Estágio Supervisionado”, dos
Cursos de Letras da UERJ, com licenciaturas nas 5 LEs que compõem o Projeto LETI.

I.

Histórico

A parceria do Instituto de Letras com a UnATI vem se fortalecendo desde o
início da década de 90, mais precisamente desde 1994, quando ações
departamentais isoladas, começando por Espanhol, atendiam às solicitações da
Coordenação da UnATI. Logo após, Italiano também integrou a lista de cursos à
disposição dos idosos. Desde então, outros departamentos do Instituto de Letras
disponibilizaram seus professores para a Coordenação das 5 Línguas Estrangeiras
que hoje integram o Projeto LETI: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano.
Em 1997, os projetos vigentes foram unificados no ainda denominado “Projeto
de Ensino de Línguas para a Comunidade (LICOM)” do Instituto de Letras da UERJ.
Com a criação do Programa LICOM (Línguas para a Comunidade) em 2009, o Projeto
LETI passa a ser vinculado a esse programa, a exemplo do PLIC (Projeto de Línguas
para a Comunidade), do OLEE (Oficinas de Línguas Estrangeiras na Escola) e do
PELE (Projetos Especiais em Línguas Estrangeiras).
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Além de um coordenador geral, cargo que ocupo desde 2009, o Projeto conta
com 5 coordenadores, 1 de cada LE, professores efetivos do corpo docente do
Instituto de Letras da UERJ, todos com título de doutor, que coordenam as
atividades docentes de aproximadamente 10 estagiários com bolsa de Iniciação à
Docência, sendo, geralmente, 2 bolsistas por LE.

II.

Público-alvo

Os participantes do LETI são alunos da UnATI; aproximadamente 500
candidatos se inscrevem, com idade mínima de 60 anos e, através de sorteio
público, ingressam no 1º nível de cada LE. Para participar do Projeto LETI exige-se,
como nível de escolaridade mínima, o 1º grau completo.
Com o objetivo de otimizar o trabalho e implementar dinâmicas que atendam
especificamente aos alunos da terceira idade, foi feita uma pesquisa para identificar
o perfil desses participantes, assim como as razões que os levam a se interessar por
Línguas Estrangeiras.
Nesse estudo, apresentado em pôster no UERJ Sem Muros (DANTAS ET alii,
2009), foi registrada a seguinte distribuição da procura pelos cursos oferecidos:
Inglês

29%

Espanhol

25%

Italiano

19%

Francês

16 %

Alemão

11%

Outros dados também foram revelados com relação ao perfil dos participantes:
Sexo:

Estado Civil

Feminino

80%

Masculino

20%

Viúvo/a

36%

Casado/a

31%

Solteiro/a

18%

Divorciado/a

15%
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Conhecimento prévio da Língua Estrangeira que estuda:
Sim

37%

Não

63%

No que diz respeito à razão pelo interesse pela Língua Estrangeira, nota-se o
seguinte quadro:
Viagens

46%

Lazer

28%

Familiares

10%

Outros

16%

Os resultados demonstram uma variedade, tanto no perfil, como no propósito
para a participação no Projeto LETI.
Conhecendo melhor os alunos da UnATI, suas necessidades e anseios podem
ser contemplados, gerando-se um nível de envolvimento e satisfação ideal para o
desenvolvimento do trabalho, não só para os participantes da terceira idade como
também para os alunos-bolsistas e os coordenadores vinculados ao Projeto.
Vale ressaltar que, em função da excelência do serviço oferecido e da
divulgação feita pelos próprios alunos, tem-se identificado a existência de uma
demanda reprimida bastante crescente a cada ano. Em enquete após o sorteio das
vagas, em dezembro de 2010, para as turmas que ingressaram no início do ano
letivo de 2011, foi identificado que não puderam ser contempladas 73 pessoas
pretendentes ao curso de Inglês, 30 ao de Espanhol, 25 ao de Francês e 6 ao de
Italiano. Apenas os interessados em cursar Alemão foram todos contemplados.

III.

Metodologia

O ingresso no Projeto se dá no nível 1 de cada LE através de sorteio. Ao final
do nível 4, no entanto, o aluno não precisa, necessariamente, se desligar do Projeto;
ele pode permanecer no que denominamos “Turmas Permanentes”. Com material
didático variado a cada ano, as turmas de nível 4 represam os alunos que desejam
permanecer no Projeto. Por essa razão, o Projeto não oferece certificado de
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conclusão, visto que a “conclusão” pressuporia o desligamento do participante, o
que não é de seu interesse.
Tendo como base a perspectiva de ensino sociointeracional (VYGOTSKY,
1998), assim como os princípios que regem a Abordagem de Ensino de Línguas para
Fins Específicos ― LSP, Languages for Specific Purposes, em Inglês ― (HUTCHINSON;
WATERS, 1987; ROBINSON, 1991; DUDLEY-EVANS; ST JOHN, 1998), as necessidades
e, sobretudo, os desejos que levam os participantes a se interessarem por
determinada Língua Estrangeira são fundamentais para o sucesso da experiência de
todos os componentes do Projeto: alunos, estagiários e coordenadores.
Os pressupostos inerentes a esses modelos teóricos têm subjacente uma
visão da LE como um instrumento de comunicação, sendo o Método Comunicativo
adequado a essa perspectiva. No entanto, não se podem perder de vista as crenças
que os idosos trazem da época em que estudaram Línguas Estrangeiras na escola e
em cursos particulares, quando o Método Estruturalista era utilizado, e que tinha
como foco o ensino da gramática (NUNAN, 1989).
Como no mercado não há material didático voltado exclusivamente para o
público-alvo em questão, valemo-nos da adaptação daqueles existentes à realidade
das turmas. Os materiais didáticos utilizados em sala de aula são desenvolvidos,
adaptados e variados, favorecendo a dinamicidade das aulas. Sobretudo nas
“Turmas Permanentes”, atividades lúdicas e músicas são apresentadas, tendo em
vista que os alunos participam das aulas, especialmente do nível 4, por vários anos.
Dessa forma, a definição das estratégias e da proposta didático-metodológica
adotadas na sala de aula, em consonância com o perfil dos alunos da UnATI,
contribui para o desenvolvimento dos graduandos selecionados para a função de
professores como bolsistas de Iniciação à Docência, inserindo-os no que há de mais
atual em termos de abordagem de ensino de Línguas Estrangeiras.
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IV.

Formação do graduando

O Projeto LETI tem sido de grande importância para a formação dos alunos da
UERJ que optam pelas licenciaturas, proporcionando tanto um ambiente de prática
docente como um espaço de observação da atuação de seus pares-graduandos.

(i)

Prática Docente

Cada LE conta com um coordenador, professor efetivo da UERJ, que orienta
dois ou mais bolsistas de Iniciação à Docência. Vale ressaltar que, atualmente, todos
os 5 Professores Orientadores do LETI têm o título de doutor. Os coordenadores
selecionam e supervisionam os bolsistas, futuros professores de línguas
estrangeiras, muitos dos quais em sua primeira oportunidade de atuação em sala de
aula.
A participação no Projeto LETI visa o aprimoramento da formação profissional
dos estagiários-bolsistas, favorecendo a integração entre as práticas desenvolvidas
na Extensão Universitária com os conteúdos estudados nos cursos de licenciatura e
com as reflexões desenvolvidas em pesquisas que baseiam e norteiam o Projeto.

(ii)

Estágio Supervisionado

O Projeto LETI também serve de referência na formação dos graduandos de
cursos das 5 LEs, uma vez que a observação de suas atividades é uma das exigências
para a conclusão da Disciplina “Estágio Supervisionado 1”, do Instituto de Letras
(ILE).
A participação nesse novo nicho de grande relevância profissional e social
(Ensino de Línguas Estrangeiras para a Terceira Idade) tem se colocado como uma
experiência muito bem avaliada pelo corpo discente do Instituto de Letras,
sobretudo pelas características inusitadas dos participantes, que se mostram
bastante participativos e interessados. Não raramente os observadores se
surpreendem e se encantam com o interesse e a participação dos alunos da UnATI e
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com a experiência de alto valor didático, social e humanitário, que muito contribui
para seu crescimento profissional e pessoal.

V.

Considerações Finais

O Instituto de Letras da UERJ demonstra através do projeto LETI sua
preocupação com a integração da Universidade com a comunidade, assim como
com a oferta de serviço de excelência. Além disso, essa parceria com a UnATI
proporciona um espaço de formação de seus graduandos, tanto de prática docente
quanto de observação da atuação em regência de aula de Línguas Estrangeiras.
Do ponto de vista da formação dos graduandos, futuros professores de LEs, a
maioria dos bolsistas encontra no LETI sua primeira oportunidade de experiência
docente. Esses estagiários, assim como os observadores, graduandos da disciplina
“Estágio Supervisionado 1”, revelam, em relatórios e avaliações, o mesmo
contentamento por participarem de vivência tão relevante para seu crescimento
acadêmico, profissional e pessoal.
A demanda reprimida crescente e a permanência dos alunos no projeto por
mais tempo do que o necessário para a “conclusão” do Projeto (4 anos) refletem a
satisfação dos alunos do LETI.
Da mesma forma, os coordenadores das 5 LEs encontram no Projeto LETI um
ambiente propício para a troca de conhecimento e para o desenvolvimento de um
trabalho extremamente compensatório e prazeroso no âmbito profissional e
pessoal.
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Resumo:

Resumen:

O presente trabalho objetiva refletir
sobre o papel da Iniciação à Docência
como espaço de pesquisa a partir das
práticas desenvolvidas no projeto LETI
(Línguas Estrangeiras para a Terceira
Idade), especificamente no curso de
espanhol. Um dos desdobramentos do
Programa LICOM (Línguas para
Comunidade), o dito projeto é mantido
e coordenado pelo Instituto de Letras
da UERJ, oferecendo aprendizado de
línguas para idosos com mais de
sessenta anos. Entendemos que as
reflexões aqui apresentadas podem
contribuir para um maior estreitamento
entre ensino e a pesquisa.

El presente trabajo objetiva reflexionar
sobre el papel de la Iniciación a la
Docencia
como
espacio
de
investigación a partir de prácticas
desarrolladas en el proyecto LETI
(Línguas Estrangeiras para a Terceira
Idade) específicamente el curso de
español. Desdoble del Programa LICOM
(Línguas para Comunidade), dicho
proyecto se mantiene por el Instituto
de Letras de UERJ y ofrece aprendizaje
de lenguas a mayores con edad
superior
a
sesenta
años.
Comprendemos que estas reflexiones
pueden contribuir para estrechar aún
más la enseñanza y la investigación.

Introdução
O Programa Línguas para a Comunidade (LICOM) foi criado nos anos 1990 com
o objetivo de : (a) oferecer ensino global de línguas (materna e estrangeira) em
nível básico, focalizando as 4 (quatro) habilidades: compreensão oral, fala, escrita e
leitura; (b) oferecer curso de línguas para a comunidade; (c) facilitar a interação
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entre indivíduos e entre os mesmos e o mundo através da língua estrangeira; (d)
contribuir para o processo de construção de conhecimento e a atualização cultural;
(e) proporcionar espaço de prática docente aos alunos do curso de Licenciatura em
Letras; (f) contribuir para a formação do profissional em sua área de trabalho
através da ampliação de possibilidades de estágios para os futuros professores de
línguas.
Há diferentes projetos inseridos no programa LICOM, dentre os quais nos
interessa de maneira mais próxima o projeto Línguas Estrangeiras para a Terceira
Idade (LETI), nosso objeto de estudo. O projeto LETI possui um coordenador geral
e, cada curso de língua tem coordenadores/supervisores específicos, todos
docentes efetivos do Instituto de Letras (ILE) da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro.
Destinado a alunos com mais de sessenta anos, o projeto LETI oferece a esse
grupo cursos de línguas estrangeiras modernas, a saber: alemão, espanhol, francês,
inglês e italiano. Os cursos do LETI são estruturados como cursos livres, divididos
em quatro módulos de um ano de duração cada, sendo necessário que o públicoalvo tenha concluído o ensino fundamental para que possa concorrer a uma vaga
através de um sorteio. Os bolsistas de Iniciação à Docência (ID), alunos da
graduação, são os responsáveis por implementar as práticas docentes sob a
supervisão e orientação do coordenador, professor da UERJ.

I.

O curso de língua espanhola no LICOM/LETI

O curso de espanhol do projeto LETI, nossa área de atuação, conta,
atualmente, com 4 (quatro) bolsistas. Os bolsistas professores de espanhol do LETI
são os próprios alunos da graduação, que, para conseguirem uma vaga, passam por
um processo de seleção no qual precisam preparar um material e dar uma provaaula que será avaliada pelo coordenador e pelos demais bolsistas que já estavam
incorporados ao projeto.
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Os níveis 1, 2 e 3 contam com um livro didático, enquanto o nível 4, um grupo
permanente, usa materiais preparados pelos professores bolsistas de acordo com o
conteúdo a ser trabalhado. Tais materiais devem sempre respeitar as
especificidades da prática de ensino para a terceira idade, podendo facilitar ou
atrapalhar o processo de aprendizagem quando não reavaliados e/ou bem
adaptados.

II.

Em que nos baseamos

A universidade possui três pilares com os quais conforma sua atuação: o
ensino, a pesquisa e a extensão. Todos são necessários e indissociáveis para que se
cumpram seus propósitos de socialização dos conhecimentos produzidos. Entre os
ditos pilares destacamos um, no qual o projeto em questão (LICOM/LETI) se apoia
institucionalmente: a extensão. Segundo Ferreira (2011),

a extensão possibilita uma real aproximação entre a universidade e
a sociedade, promove o relacionamento entre teoria e prática, ao
proporcionar um continuum de trocas entre os conhecimentos
acadêmicos e os da sociedade.

Precisamente aqui podemos compreender que nosso trabalho é, de fato,
extensionista, uma vez que propicia o encontro entre a teoria e a prática,
estabelecendo um elo de intercâmbio entre a academia e a sociedade.
No que tange especificamente à prática didática do ensino do idioma, nos
baseamos nos estudos metodológicos do ensino-aprendizagem de língua
estrangeira (VENTURI, 2006; CINTRA, 1983; RAJAGOPALAN, 2004) aliados aos
estudos sobre práticas relativas à terceira idade (CANTERO, 2009; GÓMEZ, 2011),
contexto bastante específico e norteador de todo o trabalho que se realiza.
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III.

Um espaço de pesquisa

Cumpre, portanto, entender que trabalhar com um público específico
demanda um necessário caminho de pesquisa. É preciso buscar entender o dito
contexto para, assim, lograr uma prática mais efetiva que chegue a resultados
satisfatórios.
Ainda que o projeto em questão possua já muitos anos na universidade e
sempre provoque nos bolsistas um intento exploratório, inclusive tendo sido alvo
de monografias e artigos de graduação; nos últimos anos, nossa pesquisa se
concentrou especialmente na reflexão em conjunto de nossa prática em reuniões
de orientação, na produção de textos sobre as questões envolvidas nesse contexto
(sempre pensando no processo de ensino-aprendizagem de E/LE), apresentando
essas problematizações e reflexões em eventos acadêmicos.
Percorrer esse caminho de investigação propicia uma via de mão dupla pela
qual caminham simultaneamente os bolsistas e os alunos. A pesquisa, então,
favorece ambas as partes.
Os bolsistas têm a possibilidade de ampliar a inter-relação de ensino e
pesquisa, desenvolver metodologias pedagógicas, deixar surgir de seu dia a dia
práticas inovadoras por meio da ampliação de seus conhecimentos, tudo isso
contribuindo para a construção de sua identidade docente.
Com respeito aos alunos, o estudo da língua favorece um importante
movimento de (re)socialização, colabora no resgate da memória (aspecto muito
importante na faixa etária em questão), na inserção em debates contemporâneos,
na promoção da interculturalidade, entre outros aspectos.

IV.

Considerações Finais

Entendemos que o contexto aqui apresentado não se limita a nossas reflexões
e, por isso, precisa ainda ser mais explorado em múltiplos sentidos. Afirmamos isso
porque, no que tange à interface do ensino-aprendizagem de espanhol como LE,
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que é a base à qual nos vinculamos, são praticamente inexistentes estudos que
abordem esse contexto específico.
Nosso trabalho, portanto, se propõe a ser uma contribuição de caráter
reflexivo sobre essa temática, incitando que mais estudos surjam para um melhor
entendimento desse contexto.
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Resumo:

Resumen:

O
presente
trabalho
pretende
apresentar a trajetória do Projetos
Especiais em Línguas Estrangeiras
(PELE), um projeto vinculado ao
Programa LICOM (Línguas para a
Comunidade), desde o seu surgimento
até os dias de hoje. Para tanto,
discorremos sobre o Ensino de Línguas
Estrangeiras para fins Específicos,
apresentando um breve histórico, seus
objetivos, características, análise de
necessidades e as diferenças entre este
e o Ensino de Línguas Estrangeiras para
fins gerais. Realizamos também uma
pequena análise dos cursos de Língua
Estrangeira
para
Professores
Pesquisadores, oferecido no âmbito do
projeto em questão.

Este trabajo presenta la trayectoria del
proyecto
de
extensión
titulado Proyectos Especiales en Lengua
Extranjera (PELE), perteneciente al
Programa LICOM (Lenguas para
Comunidad), desde su surgimiento
hasta los días de hoy. Primeramente,
presentamos un breve histórico de la
Enseñanza de Lenguas para fines
Específicos, sus objetos, características,
análisis de necesidades y las diferencias
entre ésta y la Enseñanza de Lenguas
Extranjeras para fines generales.
Realizamos también un pequeño
análisis de los Cursos de Lengua
Extranjera
para
Profesores
Investigadores que se ofrece como
parte del Proyecto en estudio.

Introdução
Como parte do Programa LICOM (Línguas para a Comunidade), o Projeto PELE
oferece cursos de línguas estrangeiras para fins específicos à comunidade externa e
interna, proporcionando aos alunos da graduação, bem como aos alunos dos Cursos
de Pós-Graduação do Instituto de Letras da UERJ (Stricto e Lato Sensu) um espaço
de prática de ensino voltado para fins específicos.
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O presente projeto surgiu dentro do âmbito das reformulações dos cursos de
línguas estrangeiras e de língua materna, oferecidos às comunidades interna e
externa, realizadas durante a gestão das professoras Henriqueta Valladares e Maria
Alice Antunes, então diretora e vice-diretora, respectivamente, do Instituto de
Letras.
As inúmeras demandas pelo ensino de língua estrangeira por parte de
profissionais de diferentes áreas de atuação, oriundos tanto de instituições públicas
quanto privadas, além da chegada à UERJ de alunos estrangeiros (intercambistas da
Universidade) desejosos de aperfeiçoar o conhecimento da língua portuguesa,
foram alguns dos fatores que levaram o Instituto de Letras a organizar e reunir os
ditos cursos sob um mesmo projeto, proporcionando aos seus professores e alunos
a oportunidade de trocar informações e experiências em relação a uma abordagem
de ensino de língua estrangeira, cujo material teórico ainda é considerado escasso.
Os objetivos do Projeto PELE, por sua vez, refletem as três áreas a partir das
quais desenvolvemos nosso trabalho de coordenação: a pesquisa, o ensino e a
extensão, os quais se retroalimentam continuamente. Nesse sentido, cotejar as
leituras teóricas sobre o ensino de língua estrangeira para fins específicos com a
prática em sala de aula está entre os nossos objetivos; temos, então, a
oportunidade de avaliar as ditas teorias, criticando-as e propondo-lhes novas
perspectivas a partir da experiência prática. Ou seja, pesquisa e ensino são assim
colocados a serviço do trabalho de extensão, a fim de contribuírem para o
aperfeiçoamento da formação do profissional, neste caso, alunos de nossos cursos,
em sua área de trabalho ou estudo específico. Por outro lado, nossos cursos
constituem também espaços de prática de ensino de língua estrangeira voltada para
fins específicos, oferecendo a nossos graduandos e pós-graduandos (stricto e
latosensu) a oportunidade de desenvolver suas habilidades docentes.
Até o momento, entre os cursos oferecidos dentro do âmbito deste projeto
estão os de inglês, espanhol e francês para professores pesquisadores da
comunidade interna e o curso de “Introdução à Produção textual para Estrangeiros:
o gênero acadêmico-científico”, dedicado aos intercambistas da UERJ. Ainda que
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pertencente a diferentes áreas do saber, a especificidade do público-alvo de cada
um desses cursos justifica a sua inserção no projeto PELE, ao mesmo tempo em que
demonstra que o ensino de LE para fins específicos continua representando um
verdadeiro desafio.

I.

O Ensino de Língua Estrangeira para fins Específicos: brevíssimo

histórico

O ensino de língua estrangeira para fins específicos remonta à era dos
Impérios Grego e Romano (Dudley-Evans e St. John, 2005, p.1), quando então este
último povo aprendia o grego para fins acadêmicos. Strevens (apud Swales, 1988,
p.XIV) localiza o início desses estudos na Idade Média, no século XVI, dando como
exemplo os cursos de língua inglesa para viajantes, através de livros com frases
feitas para turistas, escritos há quatrocentos anos, além da aprendizagem de
línguas indígenas com fins pastorais pelos religiosos entre os séculos XV e XVIII.
No entanto, caberá à língua inglesa difundir os manuais de ensino de língua
para fins específicos, inicialmente identificados com o ensino de língua
instrumental. Some Measurable Characteristics of Modern Scientific Prose, escrito por
C.L. Barber em 1962, representa, segundo Swales (apud Hutchinson e Waters, 1996,
p. 7), o marco inicial do estudo de línguas para fins específicos, e essa década dá
início ao ensino do inglês instrumental. Já para Dudley-Evans e St. John (2005, p.1920) e também para Hutchinson e Waters (1996, p.6-8), a grande expansão do ensino
de inglês instrumental deu-se em dois períodos históricos: após a Segunda Guerra
Mundial e, anos depois, quando do enriquecimento dos países produtores de
petróleo devido à crise dos anos 70.
O enorme desenvolvimento científico e tecnológico criou as bases para um
mundo unificado que demandava uma língua internacional. Devido especialmente
ao poder econômico dos Estados Unidos no período pós-guerra, essa condição foi
assumida pelo inglês, dando origem ao surgimento de grupos de aprendizes
marcados pela diversidade de objetivos e de áreas de interesse: médicos que
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desejavam manter-se atualizados sobre os resultados de pesquisas científicas;
trabalhadores que precisavam ler manuais; estudantes que buscavam acesso a
conhecimentos em fontes, como periódicos em inglês; etc. (apud Hutchinson e
Waters, 1996, p.6). Além disso, deve-se considerar também o desenvolvimento dos
estudos lingüísticos, bem como da Psicologia Educacional (apud Hutchinson e
Waters, 1996, p.8).

(i) O Ensino de Língua Estrangeira para fins Específicos: características
A comparação entre os diferentes teóricos que refletem sobre o ensino de
língua estrangeira para fins específicos leva-nos a concluir que uma de suas
características principais, que o diferencia do ensino de língua estrangeira para fins
gerais, é a ênfase na necessidade dos alunos. Uma necessidade de caráter imediato,
já que esse aprendizado, na maioria das vezes, encontra-se diretamente relacionado
com o desempenho do aluno no mundo do trabalho ou no universo acadêmico.
Outra característica, essa mais explícita, é a sua especificidade, que surge de acordo
com os propósitos e objetivos de uso da língua. Os mesmos teóricos também são
unânimes em afirmar que ambas as características estão presentes nos alunos de
forma consciente, ou seja, a busca pelo ensino de língua estrangeira é direcionada
por um fim que, por sua vez, resulta de uma necessidade, da qual o aprendiz, em
geral, tem plena consciência (Hutchinson e Waters, 1996, p.19).
Nesse sentido, a pergunta-chave do ensino de língua estrangeira para fins
específicos (LSP)2 é: por que o aluno precisa aprender uma língua estrangeira? Por
outro lado, Hutchinson e Waters (1996) criticam a predominância do aspecto
linguístico nos estudos de LFE, mais centrado na aquisição de vocabulário específico
do que na aprendizagem. Por isso, ambos os autores, fazendo analogia com uma
árvore, cujas raízes são o aprendizado e a comunicação, concordam em definir o
ensino de LFE como um ramo do ensino de língua estrangeira para fins gerais 3.
2

Languages for Special Purposes (LSP), que de agora em diante chamaremos de Línguas para Fins
Especiais (LFE).
3
Neste caso, como se trata da língua inglesa, o ensino do Inglês para Fins Especiais (ESP) seria um ramo
do Inglês como Língua Estrangeira.
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Holmes (1981), por sua vez, ao destacar os três aspectos que devem ser
considerados no ensino LFE, parece resumir bem as considerações mais
significativas quanto à sua abordagem: (1) o ensino deve estar centrado nas
necessidades dos alunos; (2) essas necessidades devem guiar tanto o método
quanto o conteúdo, bem como a prática de habilidades e estratégias específicas, as
quais não devem ter menos prioridade que a aquisição de vocabulário específico; e,
por último, (3) deve-se considerar tanto o conhecimento de mundo quanto o
conhecimento linguístico dos alunos, mesmo que seja em língua materna.

(ii)

O Ensino de Língua Estrangeira para fins Específicos: levantamento de

necessidades
Ao discorrer sobre as necessidades dos alunos, Richterich (1972) as subdivide
entrenecessidades objetivas e subjetivas, sendo que as primeiras dizem respeito às
características

da

situação-meta,

enquanto

as

segundas

concernem

às

características afetivas e cognitivas dos alunos.
Entre as formas de diagnosticar as necessidades dos alunos estão as
entrevistas, os questionários ou, ainda, a observação do ambiente de trabalho e a
análise de textos autênticos escritos e falados utilizados na situação-alvo. Nesse
sentido, Hutchinson e Waters (1996, p.59-60) propõem algumas perguntas:
1.

Quanto à análise da situação-alvo (ou situação-meta, segundo

Richterich): A) por que o aluno precisa da língua?; B) como será usada?; C)
quais serão as áreas de conteúdo?; D) com quem o aluno irá usar a língua?; E)
onde será usada?; F) quando será usada?
2.

Quanto à análise da aprendizagem: A) por que os alunos estão

fazendo o curso?; B) como eles aprendem?; C) que recursos estão
disponíveis?; D) quem são os alunos?; E) onde o curso de LFE será
ministrado?; F) quando o curso será ministrado?

Às análises supracitadas, Dudley-Evans e St. John (2005) acrescentam mais
duas: 1. análise da situação atual, a fim de verificar o nível de conhecimento do aluno
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naquele momento; e 2. análise do ambiente onde o curso será ministrado, a qual
permite verificar a infraestrutura e o contexto cultural, já que ambos podem
interferir na escolha da metodologia.

II.

O Projeto PELE e os Cursos de Línguas Estrangeiras para fins específicos

Ainda que uma análise mais profunda e detalhada dos cursos oferecidos no
Projeto PELE exceda em muito o espaço limitado de um subitem, não poderíamos
deixar de ilustrar alguns dos aspectos do ensino de LFE através da experiência e da
prática realizadas no âmbito de dito projeto. Para tanto, nos dedicaremos a uma
breve análise dos Cursos de Línguas Estrangeiras para Professores Pesquisadores.
Como já referido no início deste trabalho, o Projeto PELE oferece três cursos
dentro desta modalidade, atendendo aos professores pesquisadores da UERJ que
desejam aperfeiçoar ou mesmo aprender a língua espanhola, a inglesa ou a
francesa. Assim, quanto à situação-alvo, a principal necessidade destes alunos é a
aquisição da língua estrangeira para a leitura de textos científicos em revistas e
periódicos dedicados às suas áreas específicas, como também expressar-se
oralmente, a fim de apresentar seus artigos em eventos acadêmicos, bem como se
comunicar

pelo

telefone

com

professores

estrangeiros

ou

através

de

videoconferências. Ou seja, suas necessidades abarcam o desenvolvimento das
quatro habilidades. Sendo assim, qual seria então a especificidade deste grupo?
Primeiramente, podemos dizer que o desenvolvimento e o aperfeiçoamento
das quatro habilidades giram ao redor de um único gênero, o gênero acadêmicocientífico, que inclui textos que vão do simples resumo à complexidade de
confecção de um artigo científico. Por outro lado, essas turmas reúnem professores
de diferentes áreas do saber, desde a área de Ciências Humanas até a das Ciências
Exatas. Como podemos perceber, quando se trata das necessidades objetivas
desses pesquisadores-aprendizes, os desafios que o professor de sala de aula terá
de enfrentar não são menores ou menos expressivos que os encontrados no de
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língua estrangeira para fins gerais, de modo que neste item ambos acabam se
encontrando.
Por outro lado, as necessidades subjetivas expressas por estes alunos só vêm
a acrescentar mais desafios aos já existentes, já que entre elas está o desejo de
dominar a língua para além do gênero específico (o acadêmico-científico), ou seja,
aos objetivos de uso prático da língua unem-se objetivos de uso mais geral. Como
então conciliar ambas as necessidades junto a grupos tão heterogêneos?
Sem desconsiderar a especificidade dos cursos, a resposta tem sido dada
através da utilização de diferentes abordagens, misturando tipos diferentes de
metodologia, a fim de satisfazer, na medida do possível, tanto as necessidades
objetivas quanto as subjetivas dos alunos. Além disso, o fato de serem todos
professores pesquisadores, uma característica específica do grupo, tampouco é
desprezado, de modo que a curiosidade científica e o desejo de conhecer inerente
ao perfil do pesquisador torna-se um dos maiores aliados do professor.
Assim, buscando respeitar o conhecimento de mundo de cada um, o professor
lhes oferece a oportunidade de entrar em contato com textos científicos sobre os
mais variados campos do saber, ao mesmo tempo em que também leva em
consideração os conhecimentos linguísticos desses alunos, quando, então,
descobre mais um aliado em seu trabalho, pois a maioria deles já teve alguma
experiência com a língua estrangeira que escolheu, a qual, tenha sido de forma
sistemática ou assistemática, traz uma grande contribuição para o processo de
ensino-aprendizagem.
Por último, gostaríamos de abordar o papel do professor diante da
heterogeneidade das turmas e do nível intelectual de seus alunos: como dominar os
conhecimentos de áreas do saber tão diferentes? Essa pergunta nos remete a uma
das características do ensino de língua estrangeira para fins específicos, qual seja o
protagonismo do aluno no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
Ao professor cabe buscar conhecer suas necessidades, desde o espaço físico de seu
ambiente de trabalho, passando pelo vocabulário e expressões específicas, até as
relações que se estabelecem entre seus pares (Robinson, 1991, p. 12-15).
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Trabalho heroico e mesmo utópico, muitos podem alegar, mas é para isso que
existem as entrevistas, os questionários, etc. Não estamos dizendo que o professor
tenha de conhecer profundamente todas as áreas específicas às quais seus alunos
se dedicam, algo evidentemente impossível; entretanto, é, acima de tudo, esperado
que nele exista o desejo de fazer do trabalho em sala de aula uma oportunidade de
troca de informações, de crescimento profissional e pessoal, de posicionar-se ele
mesmo como mais um estudante, transformando o espaço de aprendizado em
experiência de vida.
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Resumo:

Riassunto:

O Projeto Oficina de Línguas
Estrangeiras nas Escolas (OLEE) integra
o Programa Línguas para Comunidade
(LICOM), que está voltado para a
ampliação de espaços de ensino e de
aprendizagem de línguas. A principal
vinculação deste projeto é com a escola
regular de educação básica, sendo
articulado em dois eixos: o primeiro
garante
a
integração
entre
Universidade e comunidade através da
inclusão social e da interação,
contribuindo para as transformações
democráticas da sociedade; o segundo
assegura aos estudantes da UERJ,
futuros
professores
de
línguas
estrangeiras, um campo de estágio
distinto com o objetivo de aprimorar a
sua formação.

Il Progetto Oficina de Línguas
Estrangeiras nas Escolas (OLEE)
appartiene al Programma Línguas para
a Comunidade (LICOM), il quale è
finalizzato ad ampliare gli spazi di
insegnamento e di apprendimento
delle lingue. Il principale collegamento
di questo progetto è con l’istruzione di
base, essendo articolato su due assi: il
primo garantisce l'integrazione tra
Università e comunità attraverso
l'inclusione sociale e l'interazione,
contribuendo
alla
trasformazione
democratica della società; il secondo
assicura agli studenti della UERJ, futuri
insegnanti di lingue straniere, un
campo distinto di stage, al fine di
migliorare la loro formazione.

O estudo de línguas estrangeiras é uma necessidade cada vez mais presente
na sociedade contemporânea, já que se apresenta como um diferencial no
estabelecimento das relações sociais, como orientação para o respeito das
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diferenças e como requisito para a desenvoltura de atuação efetiva e eficiente no
mercado de trabalho.
Atenta às necessidades da sociedade em que está inserida, a Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) propõe o Programa de Línguas para a Comunidade
(LICOM), ao qual está vinculado o Projeto Oficinas de Línguas Estrangeiras nas
Escolas (OLEE). Esse projeto está voltado para a ampliação de espaços de ensino e
de aprendizagem de línguas, com o propósito de abrir discussões sobre questões
teóricas e metodológicas relacionadas à formação do professor de línguas e ao seu
trabalho. Sua principal vinculação é com a escola regular de educação básica,
entendida como espaço de construção de conhecimentos, de integração e de
construção da cidadania. Nesse âmbito, as línguas estrangeiras são coparticipantes
da construção do engajamento discursivo dos alunos. O Projeto OLEE filia-se,
portanto, a esse entendimento de escola e de ensino de línguas estrangeiras.
O Projeto OLEE oferece cursos de línguas estrangeiras que não fazem parte
da grade curricular das escolas da rede pública de ensino. Atualmente são
oferecidas as oficinas de Alemão e de Italiano aos alunos do Ensino Fundamental do
Colégio de Aplicação da UERJ (CAp/Uerj). Os cursos são oferecidos no turno da
tarde, divididos em dois módulos ao longo de um ano, o que totaliza uma carga
horária de 30 (trinta) horas. As aulas são ministradas pelos graduandos do curso de
Letras das respectivas habilitações, bolsistas do estágio de Iniciação à Docência ou
voluntários. Dessa forma, o projeto OLEE é articulado em dois eixos: o primeiro
garante a integração entre Universidade e comunidade através do reconhecimento
de demandas, da inclusão social e da interação, contribuindo para as
transformações democráticas da sociedade; o segundo assegura aos estudantes da
UERJ, futuros professores de línguas estrangeiras, um campo de estágio distinto,
contribuindo para o aprimoramento de sua formação profissional. O Projeto
colabora, portanto, na ampliação do leque de possibilidades de aprendizado de
línguas estrangeiras, favorecendo o acesso democrático a conhecimentos
diversificados que, muitas vezes, ficam circunscritos a grupos sociais cujo poder
aquisitivo permite incluí-los na formação dos indivíduos. Esse projeto também
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promove a sensibilização para o estudo de línguas estrangeiras no primeiro e no
segundo segmento do ensino fundamental, da mesma forma que amplia as
possibilidades de estágio dos futuros professores de línguas estrangeiras,
aprimorando a sua formação profissional.
Por fim, cabe salientar que o projeto OLEE atua nos três principais segmentos
da Universidade, isto é, Ensino, Pesquisa e Extensão, na medida em que, voltado
para o atendimento de demandas sociais, articula-se às necessidades do ensino
direcionado à Licenciatura em Letras, enfatizando a prática docente, no que
concerne a discussões teórico-metodológicas quanto à ampliação dos espaços de
atuação dos licenciandos. Em relação à pesquisa, observa-se a produção científica
(produção de textos, produção de material didático, apresentação de trabalhos)
que vem se consolidando no âmbito do projeto.

CULTURA E INTERCULTURALIDADE:
ASPECTOS DA CULTURA ALEMÃ NO PRIMEIRO DIA DE AULA NA
OFICINA DE ALEMÃO NO CAP/UERJ
KULTUR UND INTERKULTURLITÄT: ASPEKTE DER DEUTSCHEN KULTUR AM ERSTEN
UNTERRICHTSTAG DES DEUTSCHKURSES AN DER SCHULE CAP/UERJ

Elke Liebhold de Belli (Bolsista ID)
elkebelli@globomail.com
Orientadora: Profª Drª Roberta Sol Stanke
roberta.stanke@yahoo.com.br

Resumo:

Zusammenfassung:

Neste artigo apresentamos a Oficina de
Língua Alemã, oferecida no Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da
Silveira (CAp/UERJ) no âmbito do
Projeto OLEE (Oficinas de Línguas
Estrangeiras na Escola), e que integra o
Programa LICOM (Línguas para a
Comunidade), bem como o relato da
experiência de um primeiro dia de aula
nesta Oficina.

Im vorliegenden Artikel präsentieren
wir den Deutschkurs in der Schule
Instituto de Aplicação Fernando
Rodrigues da Silveira (CAp/UERJ), der
im Rahmen des Projekts OLEE
(Fremdsprachen-Werkstätte in den
Schulen) angeboten wird - das
seinerseits dem Programm LICOM
(Sprachkurse für die Öffentlichkeit)
gehört -, sowie den Bericht von einer
ersten Unterrichtsstunde in diesem
Kurs.

Introdução
Oferecida desde 1998 pelo Setor de Alemão do Instituto de Letras (ILE) da
UERJ, a Oficina de Alemão no CAp/UERJ faz parte do Projeto OLEE4 (Oficinas de
Línguas Estrangeiras na Escola), que, por sua vez, integra o Programa de Extensão
LICOM (Línguas para a Comunidade) do ILE/UERJ. Calcada nos dois eixos básicos do
LICOM (a oportunidade de prática pedagógica e o ensino de qualidade para a
comunidade), a Oficina de Alemão foi criada, em primeiro lugar, para que houvesse
um espaço de estágio que contribuísse para a formação do licenciando em Letras –

4

Além da Oficina de Alemão, o Projeto OLEE oferece hoje também a Oficina de Italiano no CAp/UERJ.
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Português/Alemão e, em segundo lugar, para corroborar com uma das funções
fundamentais da universidade pública, que é o oferecimento de serviços à
comunidade. A Oficina de Alemão tornou possível ao aluno do CAp/UERJ o acesso a
um curso gratuito e de qualidade dentro do espaço da própria escola, pois o
alemão, uma língua estrangeira que não faz parte da grade curricular do CAp/UERJ,
passou então a ser oferecida nessa escola a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental.
A Oficina de Alemão é composta por um módulo, que tem duração de um ano
letivo e carga horária de 90h/aula e é ministrada por estudantes de graduação em
Letras – Português/Alemão, sob orientação e supervisão de um professor do quadro
permanente de docentes do Setor de Alemão do ILE/UERJ. Esses alunos-mestres
são selecionados de acordo com seu conhecimento linguístico e desempenho
acadêmico, e recebem uma bolsa-auxílio custeada pela UERJ para cumprir sua carga
horária de 20h semanais.
Atualmente, utilizamos o material didático Logisch A1 das editoras Klett e
Langenscheidt, além de jogos e brincadeiras, dando um caráter lúdico e dinâmico à
aprendizagem e contribuindo para despertar o interesse do nosso público-alvo.

I.

Aspectos da cultura alemã no primeiro dia de aula

Durante a primeira aula ministrada no CAp/UERJ, foram abordados alguns
aspectos culturais e interculturais relacionados aos países de língua alemã. O
objetivo principal, já nesse primeiro dia de aula, era familiarizar os alunos com tais
aspectos, já que cultura é parte integrante do ensino de uma língua estrangeira
(LE), pois, conforme Volkmann (2002: 16), “competência linguística na língua-alvo
está (...) sempre diretamente relacionada com a capacidade de se colocar na linha
de pensamento da cultura-alvo correspondente”5. Compreendemos assim, que, ao
abordar a cultura na aula de LE, conforme Bischof et al. (1999: 7), “trata-se não só

5

Sprachliche Kompetenz in der Zielsprache ist also stets unmittelbar verbunden mit der Fähigkeit, sich
in die Gedankenbahnen der entsprechenden Zielkultur hineinzuversetzen.
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de fatos da cultura-alvo, como o número de habitantes, mas também de valores,
crenças, concepção de tempo e espaço ou, enfim, de posicionamentos”6. Além
disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (BRASIL, 1998)
também preveem uma abordagem intercultural para o ensino de LE, pois concebem
a aprendizagem não como o conhecimento de um código linguístico, mas como
uma experiência maior que possibilite ao aprendiz comunicar-se com outros povos
e conhecer e compreender novas culturas. De acordo com o documento,

o papel educacional da Língua Estrangeira é importante, desse
modo, para o desenvolvimento integral do indivíduo, devendo seu
ensino proporcionar ao aluno essa nova experiência de vida.
Experiência que deveria significar uma abertura para o mundo,
tanto o mundo próximo, fora de si mesmo, quanto o mundo
distante, em outras culturas. Assim, contribui-se para a construção,
e para o cultivo pelo aluno, de uma competência não só no uso de
línguas estrangeiras, mas também na compreensão de outras
culturas. (BRASIL, 1998b: 38)

Os objetivos dessa primeira aula eram (1) mostrar aos alunos um pouco sobre
a Alemanha através de algumas imagens do país cuja língua iriam aprender; (2)
conhecer algumas diferenças e similaridades culturais entre a Alemanha e o Brasil
(históricas, culturais, políticas e de hábitos do dia a dia) e (3) ensinar algumas
palavras frases curtas em alemão, para que os alunos se familiarizassem com o
idioma e já pudessem usá-lo durante e após a primeira aula7.
Durante a aula foram mostrados slides com fotos de diversos lugares e setores
da Alemanha. Dentre as imagens selecionadas para essa aula, foram mostrados o
Castelo Neuschwanstein, a Catedral de Colônia, o Parlamento Alemão, o Portão de

6

(...) geht es nicht nur um Faktisches der Zielkultur, wie die Anzahl der Einwohner, sondern auch um
Wertvorstellungen, Glauben, Konzepte von Raum und Zeit, um Einstellungen .
7
Neste trabalho focaremos apenas as questões culturais e interculturais e não abordaremos as questões
de ordem linguística.
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Brandemburgo, um jogo de futebol, a Ópera de Berlim, as ferrovias e o uso da
energia eólica.
Iniciou-se a apresentação com a figura do Castelo Neuschwanstein, que foi
construído por ordem de Ludwig II, então rei da Baviera. O Neuschwanstein inspirou
a criação do castelo da Cinderela de Walt Disney, figura que todos os alunos já
conheciam. Com isso criou-se um vínculo entre o conhecido e o novo ou
desconhecido, o que favorece o processo de aprendizagem de uma língua
estrangeira.
A Catedral de Colônia, figura mostrada a seguir, é um marco na cultura alemã
e é um ponto turístico muito importante na Alemanha. Traçou-se aqui um paralelo
entre os pontos turísticos da Alemanha e do Brasil.
Mostrou-se, em seguida, o parlamento alemão (o Reichstag), para que os
alunos pudessem perceber que, assim como temos no Brasil o nosso Congresso
Nacional, há um também na Alemanha e, por conseguinte, em ambos os países
existe uma sociedade democrática. Isso pode criar um processo de identificação e
empatia com a cultura da língua-alvo, um dos objetivos da aula de língua estrangeira
com cunho intercultural, que

não quer (...), em primeira linha, transmitir »informações«, pois
trata-se, acima de tudo, do desenvolvimento de capacidade de
percepção e de empatia, assim como do desenvolvimento de
capacidades, estratégias e habilidades no trato com culturas e
sociedades (...)8 (WEIMANN & HOSCH, 1993: 516).

Outro aspecto da cultura alemã que possibilitou esse processo de
identificação com a cultura brasileira foi o futebol, esporte bastante apreciado em
ambos os países, retratado na próxima imagem. No entanto, ressaltou-se que,
apesar de o futebol ser um esporte de grande expressão na Alemanha e no Brasil,

8

(...) will (...) nicht in erster Linie »Informationen« vermitteln, denn es geht vor allem um die Entwicklung von
Wahrnehmungs- und Empathiefähigkeit sowie um die Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und Fertigkeiten im
Umgang mit fremden Kulturen und Gesellschaften (...).

41

podem existir brasileiros e alemães que gostem de outros esportes. Dessa forma,
contribui-se para a desconstrução de clichês e estereótipos, outro objetivo do
ensino de uma língua estrangeira orientado interculturamente (cf. WEIMANN &
HOSCH, 1993).
O Portão de Brandemburgo, figura mostrada a seguir, teve uma importância
histórica na Alemanha, pois foi o local de encontro mais mostrado pela mídia no dia
da reunificação da República Federativa da Alemanha e da República Democrática
da Alemanha. Lá famílias se reencontraram e até hoje é um dos lugares mais
visitados na capital Berlim.
Outro aspecto abordado foram os transportes públicos na Alemanha. O
transporte ferroviário tem um papel importante nos deslocamentos de longa
distância, algo que difere do nosso país, já que essa modalidade de transporte, no
Brasil, praticamente só é usada em algumas grandes cidades.
Por fim, mostrou-se uma fotografia que demonstrava o uso em larga escala da
energia eólica, pois não só a Alemanha, mas o mundo está buscando cada vez mais
fontes de energia alternativas e não poluentes. Informou-se que essa é uma energia
bastante utilizada no país e traçou-se um paralelo com o Brasil, que usa como fonte
de energia não poluente, por exemplo, a riqueza do lençol fluvial. Uma aluna, no
entanto, teceu um comentário, relatando que havia estado no Nordeste do Brasil e
que lá também havia visto os cata-ventos sendo explorados para produção de
energia eólica. Percebe-se, assim, um processo de reflexão partindo dos alunos
sobre si mesmos e sua cultura, a partir do que tinham acabado de conhecer sobre o
país da língua-alvo.
Ao final dessa aula, pôde-se perceber o despertar da motivação e do interesse
dos alunos não só pela língua, mas também pelo país, pelo seu povo e pela sua
cultura.
Gostaríamos ainda de destacar que, apesar do foco na Alemanha neste
primeiro dia, também é importante mostrar, ao longo do curso, aspectos culturais
de outros países onde também se fala alemão, como a Suíça, a Áustria e
Lichtenstein, por exemplo.
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II.

Considerações Finais

Observa-se diante do exposto que a Oficina de Alemão do Projeto OLEE (parte
integrante do Programa de Extensão LICOM) se configura, em primeiro lugar, como
um importante espaço de estágio para os graduandos em Letras

–

Português/Alemão, no qual os estudantes podem observar e experimentar como a
teoria pode ser aplicada na prática, além de ser um espaço no qual o estagiário,
através dos encontros de orientação com o professor coordenador, pode refletir
sobre o processo ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira no ambiente
escolar. O estágio na Oficina de Alemão contribui de forma significativa para a
formação do professor de alemão que atuará em escolas. Apesar de o ensino de
alemão na rede pública de ensino básico ser praticamente nulo na cidade e mesmo
no estado do Rio de Janeiro (salvo algumas exceções, nas quais a língua alemã é
ensinada como disciplina eletiva), as escolas particulares bilíngues, ou nas quais o
alemão é a principal língua estrangeira, ainda são um dos principais campos de
trabalho para professores de alemão em nossa cidade.
Outro aspecto importante na Oficina de Alemão é a contribuição, também, na
educação e na formação do aluno do CAp/UERJ. Além de aprenderem uma nova
língua estrangeira, esses alunos aprendem também uma nova cultura. Ao
conhecerem aspectos socioculturais de outros povos e nações, acabam por refletir
sobre os aspectos de sua própria cultura e, dessa forma, podem compreendê-la
melhor, desconstruindo clichês e preconceitos relacionados a diferenças de classes
sociais, de crenças, de gênero, de idade e mesmo de características individuais, não
só em relação a sua própria cultura, como também em relação à cultura da línguaalvo.
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Resumo:

Riassunto:

No âmbito do projeto OLEE (Oficinas
de Línguas Estrangeiras nas Escolas), a
Oficina de Língua Italiana no CAp/UERJ
objetiva disponibilizar ao aluno do
Ensino Fundamental do Colégio de
Aplicação da UERJ o aprendizado da
língua e da cultura italiana de acordo
com estratégias que favoreçam o
conhecimento e a valorização da
pluralidade sociocultural existente no
Brasil. A metodologia adotada tem
como base a construção de interações
significativas
entre
os
alunos,
valorizando o fator afetivo no processo
ensino-aprendizagem da língua. Desta
forma, a exposição dos conteúdos,
bem como as atividades propostas,
partem de elementos e reflexões que
envolvem o próprio contexto no qual o
aprendiz está inserido. Paralelamente,
o curso oferece aos alunos de
Graduação em Letras (habilitação
Português-Italiano) a possibilidade de
conhecerem e discutirem questões de
ordem teórico-práticas relativas ao
ensino da língua italiana ao público
infantil
e
pré-adolescente,
aprimorando, assim, a formação
docente do futuro professor de
italiano.

Nell'ambito del progetto OLEE il
workshop di Lingua Italiana nel
CAp/UERJ si propone di fornire allo
studente delle classi elementari del
Colégio de Aplicação da UERJ
l'apprendimento della lingua e della
cultura italiana secondo strategie che
favoriscono la conoscenza e la
valorizzazione della pluralità socioculturale esistente in Brasile. La
metodologia si basa sulla costruzione
delle interazioni significative tra gli
studenti, valorizzando il fattore
affettivo nel processo insegnamentoapprendimento della lingua. Pertanto,
l'esposizione dei contenuti, nonché le
attività proposte partono da elementi e
riflessioni che coinvolgono il contesto
stesso in cui è inserito l’apprendente. In
parallelo, il corso offre agli studenti del
corso di laurea in Lettere (portogheseitaliano) la possibilità di conoscere e
discutere questioni di carattere teoricopratiche relative all'insegnamento della
lingua italiana per bambini e preadolescenti, ampliando la formazione
dei futuri insegnanti di italiano.
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Atuando na Oficina de Italiano no CAp/UERJ desde março de 2013, podemos
observar que, com a finalidade de atender crianças e jovens, o curso apresenta
metodologias distintas, aprimorando o conhecimento e a formação do aluno de
licenciatura, habituado a produzir, via de regra, planos de aulas direcionados aos
alunos do Ensino Médio. É válido ressaltar que essa distinção de procedimentos
confere, ao bolsista desse projeto, uma maior sensibilidade e um discernimento
mais amplo ao preparar uma aula. O licenciando é estimulado a pesquisar textos
acadêmicos relacionados ao ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras para o
público infantil e adolescente, bem como estratégias de ensino direcionadas a esse
tipo de público, o que lhe permite aprimorar a prática da docência.
Além de oferecer ao bolsista um aperfeiçoamento no campo prático e teórico,
a Oficina de Italiano visa complementar o processo de construção de conhecimento
dos aprendizes, visto que lhes é apresentada a possibilidade de: (i) conhecer a
língua e a cultura italiana; (ii) aprender a pensar e a se expressar em uma língua
estrangeira, ampliando sua atuação junto aos grupos sociais; (iii) valorizar a
pluralidade sociocultural do Brasil.
No primeiro semestre de 2013, os alunos da Oficina cursaram o primeiro
módulo. Desta forma, o conteúdo e as metodologias empregadas basearam-se no
entendimento de que os aprendizes ainda não possuíam nenhum tipo de
conhecimento ou, até mesmo, aproximação com a língua. Logo, o primeiro contato
com o idioma foi acontecendo de forma gradual e os conteúdos focavam o
desenvolvimento das habilidades comunicativas a partir de uma abordagem
contextual. Os alunos aprenderam, por exemplo, a: (a) se apresentar e dizer seu
nome; (b) pedir algum objeto emprestado ao colega; (c) fazer um pedido em um
restaurante; (d) dizer as horas; (e) descrever as características físicas de uma pessoa
ou lugar; entre outros conteúdos abordados nas aulas. Conclui-se, portanto, que a
experiência no projeto OLEE é bastante relevante, tanto para os alunos da Oficina
quanto para o professor, graduando do curso de Letras (habilitação Português–
Italiano).

LICOM/PLIC: CONSTRUINDO CONHECIMENTOS EMANCIPADORES
EM ESPAÇO DE FORMAÇÃO DOCENTE

Prof. Dr. Alexandre do Amaral Ribeiro
programalicom@gmail.com

Resumo:
Este capítulo apresenta o projeto PLIC,
vinculado ao programa LICOM. Como o
projeto assume o compromisso de
articular “pesquisa”, “ensino” e
“extensão”, discutem-se as relações
entre essas três dimensões, ao mesmo
tempo em que dados quantitativos e

qualitativos do projeto são informados.
A proposta é pensar o projeto e suas
ações como espaço de formação
docente em que todos os atores são
capazes de construir conhecimentos
emancipadores.

Introdução
Uma posição recorrente que pode ser identificada, inclusive em conversas
informais, é aquela em que se reivindica o lugar da “prática” no processo de
formação profissional. Apesar de, não raro, algumas dessas reivindicações se
revestirem de certos mitos contra o papel e relevância dos conhecimentos teóricos,
enquanto bases para uma formação de boa qualidade (cf. RIBEIRO, 2004), apontam
para uma necessidade real de articulação entre teoria e prática. Pode-se dizer, na
verdade, que representam a busca por práticas pedagógicas mais eficazes no
processo de formação acadêmico-profissional.
Quando esse anseio é pensado no âmbito da formação de professores de
línguas, conforme o é neste capítulo, entram em jogo questões como as políticas de
pesquisa, ensino e extensão na universidade, os espaços de formação docente e
suas dinâmicas de funcionamento, os desafios para a construção de conhecimentos
emancipadores, entre outros.
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I.

Ensino, Pesquisa e Extensão

Um dos desafios a ser enfrentado no âmbito do Ensino Superior constitui-se
em discutir de maneira ampla o papel da universidade em relação às demandas da
sociedade, revendo constantemente suas estratégias de atuação. Bons resultados
nessa empreitada não dependem exclusivamente de conhecer tais demandas nem
de tentar atendê-las de forma pontual e isolada. Trata-se, antes e por convicção, de
conseguir articular adequadamente as ações inerentes à missão da universidade,
expressas pelo tripé “ensino”, “pesquisa” e “extensão”. Isso porque teoria e
prática podem ser tomadas como dimensões indissociáveis que concorrem para
uma formação profissional de boa qualidade.
As relações entre essas três dimensões da educação superior, embora
requisitadas, nem sempre aparecem claramente articuladas, seja em uma
perspectiva diacrônica, seja em uma perspectiva contemporânea da história da
universidade brasileira e de suas práticas. Pode-se dizer que diferentes fatores
motivaram políticas que mostram, por um lado, jogos de interesse ainda conhecidos
na atualidade e, por outro lado, mudanças de concepção no percurso da história.
A própria forma como a Universidade parece ter sido criada no Brasil é um
exemplo disso. É possível mesmo encontrar hipóteses de que a criação da primeira
universidade brasileira, atual UFRJ, ocorreu por uma necessidade prática do
governo da época de render homenagem a um rei belga em visita ao Brasil,
oferecendo-lhe o título de “Doutor Honoris Causa” (FAVERO, 2000). Uma razão que
representava, acima de tudo, uma estratégia de política externa com efeitos não
facilmente identificáveis para a construção de uma intelectualidade brasileira.
Contudo, ao mesmo tempo em que se encontram hipóteses que apontam
para uma universidade feita para render homenagem e distribuir “canudos”,
identificam-se preocupações (de outras naturezas políticas) como necessidades
sociais e carência por áreas a serem supridas pela formação de novos profissionais.
Estas últimas constituem uma das razões que provocou a união de escolas
superiores isoladas e a consequente criação da universidade brasileira.
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Seja lá como for, cabe dizer que desde o início do século XX,

as conferências tidas como “lições públicas” começaram a ser
oferecidas pela Universidade de São Paulo, caracterizando a
tomada de consciência da instituição para (...) necessidade de
difundir o conhecimento ali acumulado. (NOGUEIRA, 2005 p. 82)

Posteriormente, nas décadas de 50 e 60, surgiram movimentos políticos e
culturais com vistas à formação de lideranças intelectuais brasileiras, identificáveis
em iniciativas como as estudantis da época. Esses movimentos também serviram
para rever as relações da universidade com a sociedade, aproximando interesses,
ações e pensamento. Em meio a caminhos e descaminhos, a universidade veio
consolidando uma nova perspectiva como um norte para a articulação entre
“ensino”, “pesquisa” e “extensão”.
Políticas de inclusão social, globalização, protestos “pacíficos” e tantos outros
acontecimentos vêm, recentemente, mais uma vez colocando em xeque a
universidade frente às demandas sociais. Eles, consequentemente, impelem à
reflexão sobre as relações entre a universidade e a comunidade externa,
reivindicando um constante reinventar-se e rever-se.
“Derrubar seus muros” sem perder de vista valores e missão é, sem dúvida,
uma tarefa ainda mais desafiante para a universidade contemporânea. Para vencer
esse desafio, pode ser útil a proposição de projetos que ajudem a construir uma
nova mentalidade, voltada para a efetiva articulação entre ensino, pesquisa e
extensão. Uma forma de pensar que leve os atores sociais (das comunidades
interna e externa) a deixarem de entender teoria e prática como tendo dimensões
antagônicas.
Nesse sentido, os projetos extensionistas têm reconhecidas naturalmente
suas dimensões de pesquisa e ensino. Consequentemente, suas ações poderão
garantir a professores e aprendizes mais oportunidades de redimensionarem seus
conhecimentos, avaliando as consequências de seus atos e criando reciprocidade
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entre sujeitos e sujeito-objeto. Eis aí o que se pode entender por conhecimento
emancipador (SANTOS, 2004).
É neste contexto que se insere o Projeto de Línguas para a Comunidade
(PLIC), vinculado ao Programa LICOM/UERJ, apresentado neste capítulo como um
exemplo de ação da universidade que a integra às comunidades interna e externa,
com vistas a ser um espaço de formação docente em que se constroem
conhecimentos emancipadores.

II.

O Projeto LICOM/PLIC na Universidade do Estado do Rio de Janeiro

O Instituto de Letras da UERJ, em conformidade com as ações extensionistas
próprias do Ensino Superior, é a instância da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro responsável pelo PROGRAMA LICOM (Programa Línguas para Comunidade).
Um Programa, contudo, só é oficialmente reconhecido como tal a partir da
autorização da Reitoria da Universidade e para tal precisa reunir vários projetos que
o compõem.
PLIC (Projeto de Línguas para a Comunidade) é um dos Projetos que compõe e
a partir do qual nasceu o “Programa LICOM/ILE/UERJ (Línguas para Comunidade),
criado em 16/06/2009 (AEDA 0034/09). O Programa LICOM está subordinado ao
Instituto de Letras da UERJ.
O LICOM/PLIC tem como principal “produto” Cursos de Línguas Estrangeiras e
Materna, cujo número de turmas ultrapassa, em geral, o de 100. São turmas dos
diferentes níveis de ensino-aprendizagem de línguas, atendendo alunos das
comunidades interna e externa, incluindo-se aí os intercambistas. As aulas de
línguas são ministradas por alunos de graduação (professores em formação) sob a
orientação de professores efetivos do Instituto de Letras que atuam no nível
superior.
Sua criação se justifica também pela possibilidade de oferecer e ampliar
espaços de prática docente aos alunos de graduação do Instituto de Letras,
preparando-os para o mercado de trabalho. Trata-se também de um espaço de
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reflexão, pesquisa e formação que se preocupa em oferecer produtos e serviços de
boa qualidade aos membros das comunidades.
Ao dizer isso, não se quer restringir o papel do Projeto LICOM/PLIC a uma ação
extensionista tida meramente como “terceira função”, se pensada na perspectiva
da tríade “ensino, pesquisa e extensão”. Na verdade, o cotidiano das atividades
inerentes ao projeto aponta para um

...tipo de extensão, que vai além de sua compreensão tradicional
de

disseminação de conhecimentos

(cursos, conferências,

seminários), prestação de serviços (assistências, assessorias e
consultorias) e difusão cultural (realização de eventos ou produtos
artísticos e culturais). (NOGUEIRA, 2005, p. 83)

O Projeto LICOM/PLIC promove treinamentos internos tanto com vistas a
discussões sobre o processo ensino-aprendizagem e estratégias didáticometodológicas como procedimentos técnico-administrativos que envolvem a
“futura” profissão. São Fóruns de Estudo que complementam os encontros,
promovidos pelo Programa LICOM e, durante os quais, podem-se coletar dados
sobre formação de professores e sobre ensino de línguas.
Há aí um esforço para não reduzir o projeto a uma ação extensionista isolada
(a terceira função), integrando suas ações. Isso se pode verificar pelos relatos de
professores-bolsistas, participantes do projeto:
— As línguas podem ser diversas, mas a troca de conhecimento e experiências é sempre
comum. Os olhares diversos e as trocas fizeram valer este encontro de hoje, realmente
agregou esperança, vontade, motivação!
— É extremamente importante ter um espaço para a reflexão sobre o ensino de línguas
de um modo geral. Através do contato com outros professores e bolsistas e da troca de ideias
decorrente, abrimos ainda mais nossa visão e refletimos sobre aspectos da atividade,
discutindo reflexões significativas e dificuldades encontradas.
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— Aprendi que, diferentemente do que pensava, o aluno é um ator muito importante na
construção de conhecimento. Além disso, levarei comigo a noção do professor como
profissional que deve prezar pela “flexibilidade” na arte de ensinar.
— ...o que aprendi aqui hoje, de certa forma, foi como lidar com um ser humano quando
este precisa aprender.

A experiência docente que os alunos-bolsistas, formandos em Letras, têm a
oportunidade de vivenciar, as discussões e orientações possíveis entre professorbolsista e professor-orientador e ainda as formas de relacionamento desses com os
membros da comunidade, alunos dos cursos, promovem a oxigenação necessária à
construção de conhecimentos emancipadores em um espaço de formação docente
aberto à renovação e aperfeiçoamento. Essa postura vem promovendo a ampliação
constante do projeto que, em números, vem atendendo um número crescente de
pessoas e situações/demandas.

III.

A gestão do Projeto PLIC: um pouco sobre números e produtos

Desde sua criação, o Projeto LICOM/PLIC oferece cursos básicos, divididos em
módulos, e cursos de conversação. Atualmente, as opções de cursos para a
comunidade abrangem as seguintes línguas: alemão, espanhol, francês, inglês,
italiano, japonês, latim, português e português para estrangeiros. Todos ganharam
espaço tal nas comunidades interna e externa que o número de pessoas e
necessidades específicas atendidas é cada vez mais crescente.
De fato, há um grande número de pessoas da comunidade externa que
procura pelos cursos oferecidos pelo Projeto devido à qualidade do trabalho e a
outras condições favoráveis. A própria UERJ, no que diz respeito à comunidade
interna, tem, através do projeto, a possibilidade de qualificar em língua estrangeira
e materna servidores de diferentes setores que, por vezes, são enviados por
recomendação de seus superiores hierárquicos em função de necessidades dos seus
respectivos setores.
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O quadro abaixo dá um panorama geral do projeto em números:

QUADRO I. Média de bolsistas, coordenadores, cursos e alunos - 2011 a 2013.

PERÍODO

BOLSISTAS

COORDENADORES

CURSOS

ALUNOS

2011 a 2013
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15

09

1028

Fonte: Registros da Secretaria do LICOM/PLIC.

Para seu amplo funcionamento, conta ainda com o apoio do quadro técnicoadministrativo, cuja equipe reúne em média 03 servidores. As atividades de
secretaria se constituem de tarefas variadas que incluem emissão de documentos,
análise de pedidos, organização do quadro de horário das turmas, entre outras
ações administrativas típicas de uma secretaria escolar.
O projeto vem, por esse motivo, modificando o seu sistema de administração,
tornando-o mais informatizado com a ajuda de bolsistas das modalidades
“extensão” e “proatec”. Com isso, passou a receber inscrições online e também
tornou mais ágil o processo de sorteio de vagas, sistema implantado para dar conta
da grande demanda semestral que atinge um número elevado de pedidos para os
quais não há vaga suficiente.
Por fim, é possível dizer que as informações apresentadas neste capítulo, se
pensadas no âmbito da discussão aqui proposta, permitem apontar para a
relevância e impacto social do projeto. Essa conclusão se ratifica ainda pela
importância do domínio de uma língua estrangeira (e materna) na sociedade
contemporânea e a consequente necessidade de uma formação de boa qualidade
de profissionais da área de ensino de línguas.
Para além dos números brevemente expostos, há um esforço e preocupação
em integrar “ensino”, “pesquisa” e “extensão”, o que pode ser visto nas atividades
cotidianas de planejamento de aulas, orientação didático-metodológica, coleta de
dados com vistas à produção e/ou à análise de materiais didáticos etc. Nenhuma
dessas ações fica totalmente restrita ao projeto e aos seus atores.
As atividades, seus resultados e produtos são apresentados nos eventos que
compõem, por exemplo, a “UERJ SEM MUROS”, entre outros. Além disso, os
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bolsistas recebem treinamento específico através da realização de eventos
internos, em suas várias edições anuais: Fórum de Estudos sobre Ensino de Línguas
do LICOM/PLIC, Treinamentos Acadêmico-Administrativos, os professores-bolsistas
também participam anualmente do Encontro LICOM.
O projeto tem, enfim, uma dinâmica que o caracteriza como uma iniciativa de
formação docente integrada às demandas sociais e à pesquisa científica. Trata-se de
construir conhecimentos emancipadores, não só por parte dos graduandos em
formação, mas por parte de todos os atores envolvidos no processo. Acredita-se
que essa concepção e forma de atuação são passos significativos que contribuem
para desfazer o “mito” da extensão como terceiro lugar no tripé que constitui o
Ensino Superior.

Referências Bibliográficas
ALMEIDA FILHO, J. C. P. (Org.). O Professor de Língua Estrangeira em Formação.
Campinas, SP: Pontes, 1999.
FÁVERO, M. L. A. Universidade do Brasil: das origens à construção. Rio de Janeiro:
Editora UFRJ/INEP, 2000.
NOGUEIRA, M. D. P. Políticas de extensão universitária. Belo Horizonte: Editora da
UFMG, 2005.
RIBEIRO, A. A. Desconstruindo a pergunta 'é possível ensinar a ler?': anotações a
partir da Psicopedagogia e da Linguística ou Não adianta trocar o espelho se não for
trocada a imagem. In: MELO, M. C.; RIBEIRO, A. E. A. (Org.), Letramento:
significados e tendências. Rio de Janeiro: WAK Editora, 2004.
RIBEIRO, R. M. C. A extensão como indicativo de responsabilidade social. Revista
Diálogos: pesquisa, em extensão universitária. Brasília, v. 15, n. 01, jul., 2011.
SANTOS, B. S. (Org.) Conhecimento prudente para uma vida decente. São Paulo:
Cortez, 2004.
SOUZA, A. L. L. A história da extensão universitária. Campinas: Ed. Alínea, 2000.
UNESCO, Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: visão e ação.
Paris, 05-09 out., 1998.

ATIVIDADE COMUNICATIVA PARA ENSINO DE ELE
TAREA COMUNICATIVA PARA LA ENSEÑANZA DE ELE

Thamyres Ribeiro (Bolsista ID)
thamyres_rsr@hotmail.com
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Santos
anacriss@terra.com.br

Resumo:

Resumo:

Este artigo é resultado do III encontro
LICOM, evento realizado pelo Instituto
de Letras da UERJ e pelo Programa
LICOM (Línguas para a Comunidade), e
tem como objetivo relatar uma
experiência positiva na prática de
ensino de espanhol como L2, durante o
estágio como bolsista do PIBID (Projeto
de Iniciação à Docência), a partir da
apresentação teórica e estrutural de
uma aula baseada na abordagem
comunicativa.

Este artículo es resultado del III
encontro LICOM, evento realizado por
el Instituto de Letras de la Universidade
do Estado do Rio de Janeiro y por el
Programa LICOM (Lenguas para la
comunidad), y tiene por objetivo el
relato de una experiencia positiva en la
práctica de enseñanza de español
como L2, durante la pasantía como
becaria de PIBID (Proyecto de Iniciación
a la Docencia), a partir de una
presentación teórica e estructural de
una clase basada en el enfoque
comunicativo.

Introdução
O PLIC/LICOM é um projeto de ensino de línguas estrangeiras para as
comunidades interna e externa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e
atende a um público diversificado de jovens e adultos que trazem consigo
motivações e expectativas quanto ao aprendizado de outra língua.
O nosso ensino é pautado na visão de linguagem como um ato social. Dessa
forma, consideramos que a língua possibilita a construção do próprio indivíduo,
através de suas intenções, em contato com o mundo. Logo, ensinar uma LE implica
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ensiná-la, construindo atividades que proporcionem o uso natural da língua
(WIDDOWSON, 1972).
Assim, as estratégias pedagógicas utilizadas em sala de aula devem estar de
acordo com a metodologia comunicativa, permitindo situações de uso real da língua
alvo, ainda que o espaço físico de um ambiente educacional traga certa
artificialidade. O foco da nossa abordagem não está na gramática, e sim na
competência comunicativa, visto que o conteúdo gramatical é deduzido a partir do
uso social, ou seja, das funções comunicativas (HYMES, 1972).

I.

Tarefa comunicativa para o ensino de espanhol como L2

A proposta de aula, relatada no III encontro LICOM, cujo tema é a descrição
física, tem como objetivo desenvolver habilidades linguísticas, discursivas e
socioculturais nas funções comunicativas relacionadas à descrição e à identificação
física de pessoas.
O material é destinado a usuários básicos (inicial-A1) de língua espanhola, de
acordo com o nível de referência MCER9 e tem duração de duas aulas de 100
minutos não consecutivas. Serão necessárias imagens diversificadas, digitalizadas
ou impressas, e um jogo da memória simples10.
Das funções comunicativas a serem trabalhadas, seleciona-se o conteúdo
formal necessário para atingir os objetivos de comunicação. Do léxico, destaca-se o
uso dos artigos, adjetivos e as partes do corpo; da estrutura, o uso do presente do
indicativo dos verbos ser, estar, llevar e tener.
A primeira aula inicia-se com a exposição do vocabulário11 por meio de
expressões idiomáticas com o léxico relacionado às partes do corpo, para que o
aluno empregue o conhecimento da LM, chegando aos significados em espanhol. A
tarefa estimula os conhecimentos prévios do aprendiz e serve como instrumento de

9

Marco comum europeu de referência para línguas: aprendizagem, ensino e avaliação – níveis comuns de
referência em escala global.
10-11
Ver o anexo.
12
Produção oral, produção escrita, compreensão leitora e auditiva.
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avaliação do professor, a fim de identificar o domínio de cada um com relação ao
conteúdo.
Depois da familiarização, os alunos fazem uma atividade de prática e fixação
de conteúdo: o jogo da memória11. Este exercício desenvolve as quatro
habilidades,12 com prioridade para a expressão oral e a compreensão auditiva. É um
exercício de indução, ou seja, de inferência do sistema linguístico, mediada pela
prática. No entanto, ainda que a atividade seja guiada pelo professor, não há
sistematização das funções.
O jogo será formado por pares de cartas em que uma conterá a foto e a outra
a descrição física correspondente, entretanto, antes de computar o ponto para
determinado aluno, os pares serão verificados por todos os participantes. Deverá
ter uma peça com a descrição em branco. Ao final do jogo, em caso de empate,
quando sobrar o par sem a descrição, o aluno só poderá ficar com o par se
preencher a ficha com as características corretas.
Considerando que o processo de aprendizagem está em constante
reorganização, essa atividade, ao final, deve ser comentada a fim de estabelecer o
conteúdo e abrir espaço para a criatividade do aluno. Devem-se destacar os falsos
cognatos, explicitar os usos dos verbos llevar e tener nesse contexto e expor no
quadro as funções utilizadas no exercício.
A etapa do comentário é de grande importância, dado que, nesse momento, o
professor identificará as dúvidas do aluno e poderá orientá-lo e não corrigi-lo, pois o
erro é parte do processo de aprendizagem.
Uma tarefa de revisão pode ajudar o professor a estabelecer um panorama
linguístico da turma e desenvolver a habilidade de produção oral, uma vez que a
carga horária reduzida dos cursos de língua influencia diretamente no desempenho
desta destreza.
Como sugestão, o professor pode oferecer aos alunos um conjunto de fichas
com uma foto no verso ou disponibilizá-las digitalmente. A partir das imagens, o
aluno deverá descrever a foto selecionada por ele. Nesse momento, a prática não é
mais intuitiva, mas controlada.
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Ao fim da primeira aula, produz-se um exercício de associação de
conhecimento, ou seja, uma proposta que possibilite ao aluno a construção de
estratégias para o uso inovador de determinado conteúdo. Através de uma
atividade de prática de compreensão auditiva, o aprendiz identifica e/ou reconhece
alguém a partir das características físicas apresentadas; o processo é inverso ao dos
demais exercícios propostos. Dessa maneira, a tarefa constrói outros usos do
conteúdo estudado.
A segunda aula começa por uma atividade de comunicação livre: o aluno
deverá trazer como tarefa de casa, dada na aula anterior, a descrição física de um
personagem ou personalidade pública para apresentar à turma, que tentará
descobrir o eleito. Tem-se como objetivo proporcionar o uso significativo das
funções estudadas através da motivação pessoal e do contato não só com a língua,
mas também com a cultura.
A última tarefa é uma atividade de consolidação em que o aluno fará um
exercício de produção textual explorando o tipo textual descrição e o gênero
anúncio para correspondência amorosa. O aluno deverá responder a um anúncio
amoroso descrevendo seu próprio aspecto físico. Essa é uma atividade final, pois
agrega em um único exercício, os conteúdos funcional, léxico, linguístico e cultural
através da exploração de gêneros textuais.

II.

Considerações Finais

Essa aula se organizou de acordo com os pressupostos da abordagem
comunicativa, adotando a metodologia indicada e adequada à visão de linguagem
referente à teoria. Consideramos a língua um instrumento de uso social cuja
descrição do sistema linguístico leva em consideração aspectos discursivos e
pragmáticos. Logo, foram indicadas tarefas que desenvolvessem as quatro
habilidades linguísticas e que, ao mesmo tempo, pudessem consolidar outros
objetivos, tais como autonomia e raciocínio estratégico a fim de aplicar e inferir
conhecimentos.
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Considera-se também o processo de aprendizagem como contínuo; assim, fazse necessária a orientação e não a correção, buscando organizar a aula de acordo
com o público-alvo e o nível de referência. A partir desses critérios, a estrutura da
aula foi construída, respeitando-se a indução do sistema através da prática e não da
exposição às estruturas; através do estabelecimento de funções comunicativas a
partir de um tema, permitindo o uso real ou, ao menos, significativo das funções.
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TIENE EL
PELO LACIO
Y CORTO
LLEVA
GAFAS

2. A atividade de familiarização:
Expressões possíveis:
a) En un abrir y cerrar de ojos;
b) Estar hasta las narinas;
c) Quedarse con la boca abierta;
d) Echar una mano;
e) Levantarse con el pie izquierdo.

español I

ES RUBIA Y
DELGADA

español I

español I

español I

Anexo
1. Jogo da memória
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
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Resumo:

Zusammenfassung:

O presente trabalho consiste na
exposição de uma nova proposta de
ensinar o idioma de forma dinâmica e
participativa, através do uso de músicas
em língua alemã, demonstrando os
resultados obtidos através do método
usado. Este trabalho traz consigo o
passo a passo da realização de cada
atividade, i.e. a forma como ela foi
introduzida, trabalhada, e os benefícios
trazidos ao aluno na hora do
aprendizado. Esse tipo de atividade
proporciona uma maior interação entre
o professor e o aluno, levando, assim, a
uma melhor fixação do conteúdo de
um determinado ponto abordado.

Die vorliegende Arbeit handelt von
einem
neuen
Ansatzin
der
Fremdsprachenvermittlung.
Diese
Methode ist dynamisch und die Schüler
können
mehr
am
Unterricht
teilnehmen. Im Unterricht wurden
deutsche Lieder benutzt und diese
Arbeit dokumentiert das Ergebnis der
neuen Methode. Es wird darin
beschrieben, wie jede Aktivität
gemacht wurde. Zum Beispiel: wie sie
eingeführt wurde, wie sie bearbeitet
wurde und der Gewinn, den die Schüler
davon hatten. Diese Aktivität bietet die
Möglichkeit einer besseren Interaktion
zwischen dem Lehrer und den Schülern
an.Sie führt ebenfalls zur besseren
Festigung eines bestimmten Themas.

Os objetivos deste trabalho são claros: demonstrar os benefícios trazidos
aos alunos através do uso de música alemã em sala de aula. Esse método foi
escolhido, pois, através de experiências próprias como aluna, pude constatar a
excelência da metodologia que se propõe a exercitar e fixar o que o aluno já
aprendeu, além de ser uma forma alternativa, lúdica e descontraída de fixar um

61

conteúdo relevante. Esse método foi utilizado com turmas de alemão no nível 1, e a
turma contava com 15 alunos.
Para a escolha de cada música foi necessário utilizar alguns procedimentos
importantes, como: o nível linguístico do aluno, ou seja, a letra da música
(vocabulário) tinha de estar acessível ao nível em que o aluno se encontra no
idioma; a canção tinha de abordar o tema gramatical da aula; o vocabulário deve ser
útil para o dia a dia do aluno no país (Alemanha); melodia agradável para que o
aluno possa fixar a matéria através do ritmo; músicas que tragam um pouco da
cultura do país em questão. Passemos então para as músicas.
A primeira canção utilizada teve como objetivo exercitar os sons do alfabeto
alemão. A música utilizada foi “MFG – Die Fantastichen Vier”, que é composta por
siglas existentes no idioma germânico. De pronto, eles já tinham conhecimento dos
sons de cada letra, pois eles foram introduzidos através de um PowerPoint e os
alunos já estavam mais familiarizados com os sons.
A atividade foi realizada da seguinte forma: os alunos foram separados em
três grupos de cinco e receberam fichas com todas as siglas citadas na música.
Todas elas ficaram espalhadas no centro da roda. Ao ouvir a música, os alunos
teriam de separar as fichas com as siglas que eles conseguissem identificar na
música. De início, o resultado foi bom. Logo em seguida, a música foi tocada mais
uma vez, a fim de identificar mais siglas, pois os alunos já estavam familiarizados
com a música, e o resultado foi muito melhor. O objetivo dessa atividade, além de
fixar os sons, foi entrosar os alunos entre si, fazendo com que eles se ajudassem na
resolução da atividade proposta, o que ajuda muito no aprendizado.
A segunda música teve como meta o exercício gramatical. É sabido que na
língua alemã existem artigos indefinidos de negação expressos pela forma “kein”,
que deve concordar com o substantivo seguinte através de uma desinência de
gênero “e” quando for feminino ou plural. Os estudantes já tinham tomado ciência
desse fato. Mas a maior dificuldade de um aluno nesse ponto é saber qual é o artigo
do substantivo para que a concordância fique correta. Para explicar este ocorrido
da língua, foi usada a música “Das Zelt – Jeans Team”. Nela, o cantor cita diversos
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substantivos com a partícula de negação anteposta nos três gêneros existentes no
alemão (feminino, masculino e neutro).
Para realizar a atividade, foi entregue aos alunos uma folha com lacunas no
lugar onde estariam as partículas. Ao ouvi-la, eles teriam de completar as lacunas de
acordo com o que conseguissem identificar. A música foi repetida, como deve ser
feito em todos os casos. Em seguida, os alunos tiveram de identificar o gênero de
cada palavra através da desinência colocada por eles. Para que a atividade
funcionasse bem, foi necessário contar um pouco da história da música. Vale
destacar que o foco dessa atividade foi a gramática e não o vocabulário. Seu
objetivo foi ajudar os alunos na fixação dos artigos de negação através da melodia e
mostrar que os artigos em alemão dependem do gênero do substantivo para se
combinarem perfeitamente.
Já a atividade com a terceira música foi uma continuação da segunda, pois
aborda os artigos indefinidos do idioma alemão e segue as mesmas regras de
concordância e de formação explicadas acima. Vale ressaltar a exceção no plural,
que não existe no idioma. O pronome indefinido em alemão é expresso pela palavra
“ein”, bem semelhante à partícula de negação. Além disso, a música foi utilizada
para tratar algumas questões fonéticas que muitas vezes são parcialmente
esquecidas por muitos professores por não julgarem muito importantes. Para
reforçar tal conceito, foi usada a música “Du bist Hamburg – Jeans Team”. Essa
atividade teve origem em um estágio feito no “Goethe Institut – Rio” (Hospitation).
Em primeiro lugar, foi trabalhada a questão fonética de algumas palavras
que tinham sons muito parecidos e poderiam facilmente ser confundidas pelos
iniciantes no idioma. Um exemplo disto são as palavras “der Staat” (Estado) e “die
Stadt” (Cidade). Grande parte das palavras trabalhadas estaria presente na música.
Nessa primeira etapa, é preciso atentar para a pronúncia das palavras e corrigi-las
sempre que necessário. Em um segundo momento, foi proposta a atividade de ouvir
a música e identificar quais das palavras estudadas foram cantadas; os resultados
foram bons. Já na terceira etapa, foi abordada a questão de artigos indefinidos. As
palavras estudadas na primeira etapa foram retomadas então, mas com o intuito de
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fixar os artigos que as acompanham, a fim de encaixar perfeitamente os artigos
indefinidos. O mesmo esquema da segunda música foi feito: usar lacunas onde
entrariam os artigos para que os alunos as completassem. Os objetivos dessa
atividade foram: aprender a parte fonética do alemão; fixar mais uma vez os artigos
indefinidos e definidos; e, acima de tudo, exercitar a compreensão auditiva.
O trabalho com a quarta música abordou um tema complexo para todos os
iniciantes do idioma. Um tema em que todos encontram certo tipo de dificuldade:
“Akkusativ”, o famoso Caso Acusativo, uma das declinações do idioma, já
estigmatizado por todos antes mesmo do início do aprendizado. Para amenizar um
pouco esse estranhamento inicial, foi trabalhada uma música infantil chamada
“Kleiner Hai”, que conta a história de um tubarão e uma menina no mar. Essa
atividade também foi inspirada por um estágio (Hospitation) feito no “Goethe
Institut – Rio”. Para que a atividade tivesse sucesso, foi necessário o conhecimento
prévio do aluno sobre o caso acusativo; o mais próximo no português, quando se
quer fazer um paralelo, é o “objeto direto”. Essa base foi dada em aulas anteriores.
A atividade foi realizada através de uma interação entre os alunos de um
grupo e de forma simples: foram formados três grupos de cinco alunos e foram
entregues a eles algumas fichas que, organizadas corretamente, resultariam em um
pequeno texto/historinha da música. A tarefa passada foi: organizar a história
atentando para o sujeito “Nominativ” e o objeto direto “Akkusativ”. Cada grupo
formou uma história diferente. Para verificar qual seria a correta, o vídeo com a
música foi passado para que eles a escutassem e conferissem.
A próxima etapa foi refazer a história de acordo com o que eles tinham
escutado na música. Houve algumas dificuldades e, para saná-las, a letra da música
foi entregue a cada aluno para que eles pudessem acompanhar com a música. A
única diferença entre a letra e a historinha era que esta foi montada por mim e para
ficar coerente e amarrada de forma a se tornar uma pequena narrativa, foram
utilizadas conjunções já conhecidas. O objetivo desta atividade foi único: aprender o
mecanismo de uso do caso acusativo e fixá-lo.
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Conclui-se com a demonstração deste trabalho, que é possível, tanto no
ensino da língua alemã, como em qualquer outro idioma, utilizar outras atividades
além das que o livro didático propõe; a música também traz um pouco da cultura do
país, fazendo com que o estudante a conheça e se interesse cada vez mais. Com
este trabalho, prova-se que é possível passar uma música para estudantes de nível I.
Basta selecionar as músicas simples dentro dos critérios e contextualizá-las. E, por
fim, a música, dependendo de seu ritmo, fica na memória do aluno, fazendo com
que ele assimile o conteúdo e, sempre que esquecer, recorra ao ritmo da música
para se recordar.
Abaixo, seguem opiniões de alguns alunos que passaram pela experiência da
música no ensino de alemão:

Aluna: Tais S.
1. O que você achou do uso da música em sala de aula?
Acho válido, porque a música permite que eu, no papel de aluna, consiga assimilar
melhor o conteúdo ou até mesmo tenha uma identificação melhor com o vocabulário
aprendido, expandindo meu conhecimento.
2. Quais os benefícios que ela trouxe no aprendizado de um determinado tema do
idioma alemão?
Foi benéfico no sentido de facilitar meu vocabulário na língua alemã, acrescentando
mais palavras a ele e me fazendo conhecer melhor traços da cultura da língua que
aprendo.
Aluna: Luciana Melo
1. O que você achou do uso da música em sala de aula?
Acho o uso de música em sala para a aprendizagem de alemão uma ótima ferramenta
pedagógica. Além de criar momentos de descontração durante as aulas, apresenta
vocabulário diversificado do contido no material didático em uso, o que, além de
enriquecer o vocabulário, nos instiga a pesquisar fora do horário de aula; nos coloca
em contato com questões cotidianas da cultura alemã, uma vez que as letras das
músicas geralmente tratam de temas do cotidiano. Ao instigar possíveis pesquisas na
internet, nos coloca em maior contato com aspectos da cultura.
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2. Quais os benefícios que ela trouxe no aprendizado de um determinado tema do
idioma alemão?
De uma maneira geral, auxiliou na medida em que gerou associação do tema com a
melodia e/ou imagem (no caso de videoclipe). Exemplificando, no caso de alguns
verbos associados a ações/imagens mostradas no videoclipe da música.
Aluno: José Carlos
Eu acho que a música ajuda e muito no aprendizado. Lembro até hoje da música sobre
os dias da semana. Além, é claro, das bandas de rock em alemão.

SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ENSINAR PORTUGUÊS PARA
ESTRANGEIROS, INTEGRANDO LÍNGUA E CULTURA

Pedro Puro Sasse da Silva
pedro_sasse@hotmail.com
Prof. Dr. Alexandre do Amaral Ribeiro
programalicom@gmail.com
Resumo:
Neste
relato
de
experiência,
encontram-se reflexões sobre os
desafios de ensinar português para
estrangeiros no Brasil, em contexto de
imersão e interculturalidade. Enquanto
se buscam alternativas para planejar e

conduzir as aulas e suas atividades,
curiosidades e choques culturais vão
atravessando as discussões e impondo
ao professor e à dinâmica de aula a
necessidade de integrar língua e
cultura.

Introdução
As atuais práticas no campo de ensino de línguas tentam, cada vez mais,
integrar o ensino da língua ao ensino de cultura, uma vez que o idioma de um povo
está intimamente conectado à sua história, perspectivas de mundo, práticas e
ideologias. No ensino de língua estrangeira, o professor passa a ser também
responsável por desvelar o viver dos falantes da língua, ensinando costumes,
expressões idiomáticas, convenções sociais, manifestações artísticas etc.

I.

Reflexões iniciais

Neste relato, há reflexões a respeito da situação em que os alunos
estrangeiros aprendem o português em imersão e dos desafios desse contexto para
professores em formação. Não parece adequado que alunos estrangeiros, mesmo
totalmente imersos na cultura do país cuja língua desejam aprender, abram mão da
mediação de um professor entre os universos culturais que vivenciam. Essa
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perspectiva nem sempre é clara para muitos que podem achar que basta estar no
país para aprender plenamente a língua.
Por mais que os alunos já tenham estudado em seus países um pouco da
cultura do país da língua-alvo, a maior parte só tem contato com uma camada
superficial da cultura, entendida no seu senso comum. Muitas vezes, obtiveram uma
coletânea de clichês generalizantes que pouco de efetivo dizem sobre a cultura
subjacente, as práticas sociais, usos lingüístico-pragmáticos, etc. Uma vez que
estejam, de fato, em convivência com a cultura do país, percebem não só a
complexidade e a profundidade do conteúdo cultural que aprenderam, como
muitas das vezes é necessário desconstruir certos saberes que antes serviam como
uma base didática para o aluno.
Nos materiais didáticos do português como língua estrangeira, por exemplo,
usados nos países dos alunos estrangeiros, é comum mostrar apenas o Brasil das
praias, da Bossa Nova, de Copacabana e do futebol, o que pode ser um ponto de
partida para o aluno, mas que não é suficiente. Essas formas de apresentação da
língua e cultura do outro redimensionam o olhar do aprendiz e influenciam as
formas de aprender e de constituir filtros afetivos (Cf. KRASHEN, 1987) em relação à
língua que aprende.
Em imersão, muitas das vezes, o próprio choque cultural será o ponto de
partida para se estabelecer relações com a língua-alvo. O aluno é um sujeito crítico
que observa o mundo a sua volta e o compara com suas perspectivas anteriores
sobre o país. Na verdade, o choque serve para promover o interesse do aluno que,
ao reconhecer a cultura subjacente a determinadas construções, consegue aplicar
melhor os conteúdos que aprende. A utilidade é imediata para esse estrangeiro que,
por exemplo, ao aprender o significado da pergunta “É pra viagem?”, numa
lanchonete, pode aplicar o que aprendeu na primeira esquina em que parar para
comer.
Se um estrangeiro vem ao Brasil com a ideia de “povo cordial” que tanto ecoa
mundo afora, pode acabar sendo, por exemplo, enganado por oportunistas,
acreditando ingenuamente na tal “cordialidade”. Cabe ao professor de português
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para estrangeiros mostrar em que ocasiões tais estereótipos realmente se
concretizam. A partir dessa necessidade de lidar com o choque, o professor serve
como uma espécie de hierofante para os estrangeiros, trazendo à luz questões
relevantes da cultura de um país e desconstruindo estereótipos.
Essa concepção, articulada a procedimentos didáticos, transforma-se em
pistas para professores que venham atuar na área de português para estrangeiros.
Abaixo, encontram-se algumas que poderão ser mais bem compreendidas, se
pensadas a partir do relato que fazemos ao final deste texto. São pistas baseadas na
prática de docência de português para estrangeiros, vivenciada entre os anos de
2011 e 2012 no Curso Línguas para a Comunidade (LICOM/PLIC: Português para
Estrangeiros), oferecido no Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Elas apontam para aspectos que parecem indispensáveis para a aula de
PL2E e seu planejamento.

(i)

Integrar temáticas histórico-geográficas ao plano de curso e de aula

Ao ligar a televisão ou ouvir conversas na rua, constantemente o estrangeiro
entrará em contato com o nome de outros estados, cidades e regiões do país e,
muitas das vezes, a informação toda é perdida justamente pela falta de contexto. É
preciso, ao menos, que o aluno tenha uma ideia sobre o que se entende em linhas
gerais, sobre as regiões do país, que estados se destacam, que peculiaridades
apresentam etc.

(ii)

Atentar para questões pragmáticas relativas ao uso da língua

Um problema que ganha relevo no ensino dessas questões é o aprendizado da
parte não prestigiada de nossa língua, que muitas vezes é suprimida do ensino por
excesso de moralidade e rigidez. Em que medida um professor precisaria suprimir
de sua aula o ensino dos palavrões ou de expressões relacionadas com o cunho
sexual? E quanto a informações sobre os desvios da norma padrão, como a não
concordância de plurais? Frisar em que contextos se inserem tais práticas será muito
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vantajoso para que o aluno possa conhecer o que há de malvisto na língua, até para
que possa evitá-lo quando necessário.

(iii) Ensinar a língua enquanto apresenta manifestações artísticas
Um último tópico a ser deixado como sugestão é o ensino das questões
artísticas na aula de língua. A arte, utilizada em sala de línguas como uma
ferramenta de ensino, serve como apoio para compreensão auditiva, interpretação
de texto, prática de conjugação de verbo etc. Pouco, porém, se apresenta a arte
como um artefato cultural, com o fim de desvelá-la à turma mostrando o que ela diz
sobre o Brasil e a brasilidade.

II.

Relato sobre experiências e práticas como contexto para entender as

sugestões/pistas anteriores

As considerações aqui apresentadas partem menos de uma base teórica que
de um compartilhamento de experiências. Assim, faço um breve relato do trajeto no
desenvolvimento de tais considerações.
Mesmo que meu tempo de docência seja curto, o contato com uma sala de
aula tão diferente das que normalmente frequentamos abriu meu horizonte quanto
a muitas questões do ensino-aprendizado. Como pude acompanhar, por um
semestre, o cotidiano de uma sala de aula de Português para Estrangeiros de nível
inicial, quando, de fato, precisei preparar-me para dar aulas, já possuía certa noção
do que poderia encontrar.
As turmas iniciais causam certo impacto: uma sala com algo em torno de trinta
alunos

de

nacionalidades,

línguas

e

culturas

totalmente

distintas

com

compreensões do português em diferentes patamares e, em sua maioria,
insatisfeitos por não haverem sido qualificados a níveis mais avançados.
Tendo em vista meu contato prévio e a orientação do coordenador do curso,
pude criar um planejamento de aula que levasse em conta essas dificuldades e,
assim, ter menos problemas no início de uma turma. Mesmo assim, manter-se
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sincronizado ao planejamento de aula, diante de uma infinidade de dúvidas de
todos os tipos era desafiador.
As aulas seguiam um plano que visava a construir um panorama da cultura
nacional enquanto ensinava a língua. Após a tensão das primeiras aulas, pude
perceber um ponto importante na relação com os alunos: mesmo aqueles que
tinham certo domínio da língua acabavam por ver-se em más situações não pela
falta de dados linguísticos, mas sim culturais.
Para auxiliar nesse ponto, as aulas de costumes eram especialmente
produtivas, e os alunos responderam com gosto e atenção a essas aulas. Falar de
sexualidade, de palavrões, de “desculpas”, de formas específicas de cumprimentar
e de registros fora do padrão da língua era um prato cheio para alunos que, por
mais que se esforçassem em aprender o idioma, não podiam alcançar, por conta
própria, o domínio de tais aspectos culturais.
Um dos aspectos talvez mais difíceis de apresentar aos alunos é a arte
brasileira. Eu possuía, por exemplo, alunos intercambistas que cursavam matérias
como Literatura Brasileira e necessitavam ler obras de Machado de Assis, José de
Alencar ou Mário de Andrade. Na falta de estrutura para um curso que aborde só
arte explicada a estrangeiros, pode-se, ao menos, mostrar o universo da arte
nacional, ressaltando alguns temas-chave, como nacionalismo e desestruturação da
língua culta.
A ideia era fazer um curso panorâmico que permitisse um contato inicial com
o problema Brasil. A partir daí, o aluno poderia aprofundar os temas nos níveis
seguintes. Observando o trabalho feito com as turmas de primeiro nível, é possível
de um lado afirmar que há resistência por parte dos alunos a um curso puxado de
língua, consequência provável do menosprezo que se atribui a seu status. Por outro
lado, aqueles que conseguiram acompanhar o ritmo (felizmente, a maioria) viram-se
aptos, ao fim de um período letivo, de não só falar a língua portuguesa, mas
também entender melhor nosso povo e país.
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III.

Considerações Finais

Muito do que se tentou mostrar aqui requer certos elementos que nem
sempre estão à disposição do professor de idioma para estrangeiros: a flexibilidade
de material, o tempo para trabalhar temas complexos, e a disponibilidade de
recursos didáticos diversificados, como o acesso a áudio e vídeo, passeios com os
alunos, etc. E, por último, é crucial que o professor conheça a cultura de seu próprio
país, ficando como recomendação aos profissionais da área que nunca deixem de
frequentar exposições, ver documentários, ouvir as mais diversas tendências de
música e televisão e ficar atualizados quanto ao que acontece no Brasil e no mundo,
para que a aula seja profunda e atual, aumentando o interesse do aluno. Na
ausência de alguns desses pontos, ainda é possível trabalhar, mesmo que seja nas
estreitas lacunas de cursos fechados de idiomas, com um pouco de cultura,
trazendo estímulos rápidos, como tirinhas, quadros ou propagandas para a sala de
aula e sempre recomendando muito material para que o aluno pesquise por conta
própria.
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